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دــــأحヨ ــليリ عـياسيد.   
 المガヤص
  えدカسمرقﾟماـ اヅا اギّص ع｀يカ تيﾟّية ا مف ع｀ماء اﾟقػرف اﾟاػامس وガو ىتカاوؿ اﾟبحث استقراًء ﾟ｀فروؽ اダص゚و
 えجرギﾟصوؿ"ي ىاダميزاف ا" ヴفي كتاب 

ギا أガمّية كبيػرة فػي بيػاف دّقػة  ّية فカًا مف اﾟفカوف اﾟمتفّرعة مف ع｀ـ أصوؿ اﾟفقヴ، ゚و وتعّد دراسة اﾟفروؽ اダص゚و
 أصوؿ اﾟفقヴ، وكاف اﾟمتقّدموف قد تカّبギوا ギﾟذا اﾟع｀ـ إド أギカّـ ﾟـ يفردوا ヴﾟ كتبًا بل ذكروケ في ثカايا مسائل ت｀ؾ اﾞﾟتبي 

، فجعػػػل جػػػزءًا مカػػػﾟ ヴ｀فػػػروؽ ىوガػػػو مػػػف ع｀مػػػاء اﾟقػػػرف اﾟسػػػاب –ابػػػًا ويعػػػّد اﾟقرافػػػّي أّوؿ مػػػف أفػػػرد ﾟ｀فػػػروؽ كت
ّيةي    اダص゚و

واﾟباحث في ガذا اドستقراء أراد أف يبّيف أّف اﾟفروؽ كاカت حاضرة في أذガػاف اﾟمتقػّدميف وفػي كتػبギـ إド أギカّػـ 
 ﾟـ يفردوケ باﾟبحث، وكذا أراد أف يبّيف مギカج اダئّمة اﾟمتقّدميف في اﾟتعامل م  ت｀ؾ اﾟفروؽي

  وقد استقرأ اﾟباحث اﾟفروؽ اﾟتي カّص ع｀يギا اヅماـ اﾟسمرقカدえ في كتابヴ اﾟميزاف فكاカت سبعة عشر فرقًاي
 
 
 

 
 

Abstract 

The cument research inductively searched the proprieties diffenences which 

ane written by al-imam al-sammkendihe is ane fifth century scientists of a.h.in his 

book mizan al-isool  

This seience considers the proprieties differences one of th doctrine proprieties 

and it has importance from doctrine proprieties. 

 At that time was not thene no specific book about this matter but in the seveth 

century  the book were written in this subject. 

The researcher wants to indicute what Al-sammerkandi put in his book 

Al.mizan and thene ane seventeen diffenenus. 

 عليها اإمام  "
ّ
ة التي نص

ّ
الفروق اأصىلي
 ي ميزان اأصىل"ـف السمرقندي
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ةギمــمق  

ػػ` ヴ   هاﾟحمػػد اﾟػػذえ أカػػزؿ اﾟفرقػػاف ع｀ػػي عبػػدﾟ ケيكػػوف ﾟ｀عػػاﾟميف カػػذيرًا، واﾟّصػػバة واﾟّسػػバـ ع｀ػػي مػػف اصػػطفاケ وأرس 
 ヴيف، صػ`ّي ه ع｀يػギّتػائﾟوا うحيػارﾟا ヴمبػيف، ودّؿ بػﾟحػّ  اﾟباحثيف عػف اﾟا ヴه ب うدガ えذﾟيرًا، اカاس سراجًا مカّ｀ﾟ يكوفﾟ

 وع｀ي آヴﾟ وأصحابヴ أجمعيفي
   ُد:ــــــــــا بعــــأم  

ـ  أصػػوؿ اﾟفقػػヴ عظػػيـ قػػدرケ، كثيػػر カفعػػヴ، رفيػػ   شػػاヴカ  إذ بػػヴ تعػػرؼ اダحكػػاـ، ويمّيػػز بػػヴ بػػيف اﾟحػػバؿ   فػػّّف ع｀ػػ
واﾟحػػراـ، وقػػد تصػػّدギﾟ うػػذا اﾟع｀ػػـ مػػف ايػػار اダّمػػة ايػػارガـ، و ػػرع فيػػヴ مػػف ع｀مائギػػا أفػػذاذガـ، فتカّوعػػت طػػرقギـ، وتعػػّددت 

ثػـ جػاء بعػدガـ مػف سػار ع｀ػي طػررقギـ، ورّتػب اﾟمسػائل ع｀ػي مػギカجギـ،  مカاガجギـ، بما فتح ه ع｀ػيギـ وカػّور بصػائرガـي
حّتي إذا كثرت فروعギـ، واات｀فت أقواギﾟـ، أشكل ع｀ي بعض مف ق`ّت بضاعتヴ، أو مف ااﾟف ع｀カّيتヴ سرررتヴ، فاّدعوا 

ّييف ガػػػو أسػػػاس اﾟم｀ّمػػػةي عػػػض فاﾟتفػػػت إﾟػػػي ガػػػذا اダمػػػر ب أّف ガػػػذケ اﾟفػػػروؽ ガػػػي سػػػبب افتػػػراؽ اダّمػػػة، وااػػػتバؼ اダصػػػ゚و
زاﾟة اヅبギاـ عّمػا افػي ع｀ػي اダفギػاـي وكػاف مّمػف قػاـ  اﾟع｀ماء، وشّمر ساعد اﾟجدّ  بعض اﾟفضバء، فقاـ بكشف اﾟ｀ثاـ وا 

ّية  بギػذا اﾟجギػػد اﾟعظػيـ اヅمػػاـ اﾟسػػمرقカدえ فػي كتابػػヴ ميػػزاف اダصػوؿ، حيػػث إカّػػカ ヴػّص ع｀ػػي بعػػض ت｀ػؾ اﾟفػػروؽ اダصػػ゚و
ّييفي باحػػػث باسػػػتقراء ت｀ػػػؾ اﾟفػػػروؽ وجمعギػػػا و يػػػاف كيفّيػػػة تカػػػاوؿ اヅمػػػاـ وقػػػد قػػػاـ اﾟ و ػػػّيف أثرガػػػا ع｀ػػػي ااػػػتバؼ اダصػػػ゚و

 اﾟسمرقカدギﾟ えاي
:るاسケه الدグه ラّفي أ ゲヰヌゎ ネヲضヲヨا الグه るيヨّأه 

ّية فّف مف اﾟفカوف اﾟمتفّرعة مف ع｀ـ أصػوؿ اﾟفقػヴ، واダصػوؿ واجػب  ئ ع｀ػي ىع｀ػي اﾞﾟفايػةىأّف اﾟفروؽ اダص゚و
ذا تعّيف في شاص ص ار فرض عيف ع｀يヴ، ورتبعギا فػي حكمギػا مػا تفػّرع مギカػا بعض أفراد اダّمة تع`ّمギا، وا 

ّيةي ، ومギカا اﾟفروؽ اダص゚و  مف ع｀ـو
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ت ظギر  بヴ اダسس اﾟع｀مّية اﾟتي في ضوئギا وقعت اドاتバفات اﾟفقギّية بيف اﾟع｀ماء، ﾞﾟي يعرؼ اﾟت｀ميذ اﾟمق`ّد  يٕ
 أギカّا ﾟـ تق  اعتباطًا  حتي يطمئّف اﾟمق`ّد إﾟي فقギギـي

بيف اﾟع｀ماء، ومف ثـّ سبب ااتバفギـ في اﾟفروع  ﾞﾟي يرّد بヴ ع｀ي أعداء اヅسػバـ  يوّضح سبب اドاتバفات يٖ
وف بشّتي اﾟسبل اﾟّطعف باヅسバـ واﾟّتشكيؾ بكل ما جاء بヴ، حتي بدأوا باﾟّطعف في ع｀ػـ أصػوؿ  اﾟذيف يحا゚و

ガ ػا  اﾟفقヴ أヴカّ ع｀ـ غير مカضبط وفيヴ تカاقض بيف اﾟع｀ماء، فكاف ﾟزامًا ع｀ي اﾟع｀ماء بياف بطػバف دّ  ات ギ ـ ور   ギ ػب ش 
｀يギ ـي  ع 

فكـا  لعتممـاد فاヴـا تاـم لبمـヴヱت لعئـم رل    أم ا مヴヱجي ـ  لببثـث 
وذﾟػؾ بجمػ  جزئيػات اﾟفػروؽ اﾟتػي カػّص : (ٔ)

 ع｀يギا اヅماـ اﾟسمرقカدえ في كتابヴ اﾟميزافي
اب  :  رلئات لبئ  ّية فػي كتػاب  ىع｀ي حّد ع｀ميىف｀ـ يستقرئ أحد أم ا لبد  اﾟميػزاف، إド أّف اﾟفػروؽ اﾟفػروؽ اダصػ゚و

ّية قد كتبت فيギا رسائل جامعية وكتب مカشورٍة، ومギカا:  اダص゚و
1. :カــ ــ  أاــ ه لبف  رسػػاﾟة دكتػػوراﾟ ケعبػػد اﾟ｀طيػػف بػػف أحمػػد اﾟحمػػد، فػػي اﾟجامعػػة اヅسػػバمّية فػػي  لبفــر ف ف

ـ يستوعبヴي  اﾟمديカة اﾟمカّورة، وقد تカاوؿ اﾟموضوع بصورة إجماﾟّية ゚و

: رسػاﾟة ماجسػتير ダمػل بカػت دعب  لبمヱظ م تヱد لأا باا   جمعًا  م ثي ًا  درلئ لبفر ف لأا بي   ف   .2
ガػػ، ﾟػـ أط｀ػ  ٖٕٗٔه اﾟقحيز، جامعػة اヅمػاـ ب بػف سػعود اヅسػバمّية، ك｀يػة اﾟشػررعة، カوقشػت سػカة عبد

 ع｀ي اطة اﾟرساﾟةي

ّصػت بػاﾟفروؽ اﾟموجػودة : إド أギカّػا ااتلبفرف با  لإجماع  ヱفـ  لباـ ل بヱـ ل بヱـت ماجـد بـ  تبـد ه .3
 ي(ٕ)في مباحث اヅجماع وカفي اﾟاバؼ

 ヱأخيゲاً فإラّ خطる البحث جاءれ كヨا يأゎي:
ّية وカشاتギا، وباヅماـ اﾟسمرقカدえ وكتابヴ اﾟميزافيمヴ دت بابثث بممヴاد:   ذكرت فيヴ تعررفًا باﾟفروؽ اダص゚و

 احث:ـــる مبــــヱقّسろヨ الベヱゲヘ إلى أケبع
ّية اﾟتي カّص ع｀يギا اヅماـ في مباحث اﾞﾟتابيذكرت فيヴ لبمبثث لأ ه:   اﾟفروؽ اダص゚و
 : ヱجماع لبمبثث لبثاヅة واカّسﾟماـ في مباحث اヅا اギّص ع｀يカ تيﾟّية ا  يذكرت فيヴ اﾟفروؽ اダص゚و
ّية اﾟتي カّص ع｀يギا اヅماـ في مباحث اﾟقياسي لبمبثث لبثابث:   ذكرت فيヴ اﾟفروؽ اダص゚و
ّية اﾟتي カّص ع｀يギا اヅماـ في مباحث اガダ｀ّيةذكرت فيヴ  لبمبثث لبرلبع:    ياﾟفروؽ اダص゚و

 : فقد تضّمカت اカﾟتائج اﾟتي توّص｀ت إﾟيギا واﾟّتوصياتيأم ا لباامم 

                                                           

اﾟمギカج اﾟذえ يعتمد في استحصاؿ اカﾟتػائج ع｀ػي تتبػ  اﾟجزئيػات، وド يضػرケ اドحتمػاؿ اﾟعق｀ػي فػي مااﾟفػة اカﾟتيجػة، بػل  لبمヴヱت لعئم رل  : (ٔ)
 يٛٔٔصلبمعريفات، يضّرケ اﾟمااﾟفة اﾟوقوعية بوجود أفراد اارج حكـ اドستقراءي يカظر: اﾟجرجاカي، 

 يٗٚٔىٓٚٔ، صلبفر ف لبف ヴي   لأا بي  اﾟباحسيف، ( يカظر: ٕ)
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فカّي ド أّدعي اﾞﾟماؿ فギو ه وحدケ، فما يكوف فيギا مف اير وسداد فمف ه، وما يكوف فيギا مف カقص واطػٍا   اماماً 
ヴ مヴカ بررئافي  فمカّي ومف اﾟشيطاف، وه ورس゚و

ギيヰتم 
 يشممل ケذل لبممヴاد تام مطابا :

ّيةي  اﾟمط｀ب اダوؿ: تعررف باﾟفروؽ اダص゚و
 اﾟسمرقカدえ وكتابヴ اﾟميزافياﾟمط｀ب اﾟثاカي: تعررف باヅماـ 

 
るّليヲاأص ベヱゲヘيف بالゲعゎ :لヱطلب اأヨال 

  فيカ مئأبما : 
:るّΑلヱاأص ベヱرヘف الΑتعر :ヴلヱاأ るلほالمس 

    ヴػػカصػػوؿ"، وباعتبػػار كوダفػػروؽ" و"اﾟػػو مركػػب إضػػافي مػػف "اギف :ヴباعتبػػار تركيبػػ ヴػػカّダ  ّية تعررفػػاف ﾟ｀فػػروؽ اダصػػ゚و
 ع｀مًا ع｀ي ففٍّ ヴﾟ تعررف آاري

بًا إضافي ًا: أم ا  باتمبارヮ مرك 
، وガو اػバؼ اﾟجمػ ، وガػو مػا يمّيػز بػヴ بػيف اﾟّشػيئيف، قػاؿ ابػف فػارسفابفر ف:  جم   مفردケ فرؽ 

: ))اﾟفػاء (ٔ)
ْيل  صحيح  يدؿ ع｀ي تمييز وتزريل بيف اﾟشيئيف(( واﾟراء واﾟقاؼ: أ ص 
 ي(ٕ)

اヅجماﾟيػػة، وطػػرؽ اドسػػتفادة مギカػػا، وحػػاؿ  وガػػو: أدﾟػػة اﾟفقػػヴ ىأえ أصػػوؿ اﾟفقػػヴىカガػػا أﾟػػػ عギدّيػػة  لأاــ ه: 
 ي(ٖ)مستفيدガا

 
 فيمكف تعررفヴ باヴカّ:أم ا باتمبارヮ تامًا: 

، مات｀فػػيف فػػي اﾟحكػػـ واﾟمعカػػي    ـّ يّيف متشػػابギيف فػػي اﾟمبカػػي أو اﾟمعカػػي اダعػػ بيػػاف أوجػػヴ اドاػػتバؼ بػػيف ﾟفظػػيف أصػػ゚و
 اダاّصي

 شرح لبم عريف  بيا  لبمثمرزلت:
ييف: ﾟفظػػيف: تثカيػػة ﾟفػػق، واسػػتعماؿ ガػػذا اﾟقيػػد أفضػػل مػػف غيػػرﾞﾟ  ケػػي  أ ًع: بيػػاف أوجػػヴ اドاػػتバؼ بػػيف ﾟفظػػيف أصػػ゚و

 يشمل: اﾟفرؽ بيف اﾟمصط｀حيف، واﾟقاعدتيف، واﾟمساﾟتيف، واﾟّدﾟي｀يف، وカحو ذﾟؾي 

                                                           

أحمد بف فارس بف زكرراء اﾟقزورカي اﾟرازえ، أبػو اﾟحسػيف، مػف أئمػة اﾟ｀اػة واドدب، أصػ｀ヴ مػف قػزورف، وأقػاـ مػّدة فػي ガمػذاف،    فارس:لب( ٔ)
ـّ اカتقل إﾟي اﾟرえّ فتوفي فيギا  ﾟيギا カسبتヴ، مف تصاカيفヴ: مقاييس اﾟ｀اةي يカظر: اﾟزرك｀ي،  ىガػٜٖ٘سカة ىث  ئٖٜ، ٔ، جلأت موا 

 يٜٜٕ، صٓٔ، جبئا  لبعرب  ورカظر: ابف مカظور، ٖٓ٘، صٕ، جايس لباغ معجم م اابف فارس،  (ٕ)
(ٖ ،えوカسػػػヅظػػػر: اカي )ايـــ  لبئـــ هヴヱسػػػبكي، ٜ، صٔ، جﾟـــاج  واヴصٔ، جلإب ،ٜٔ ،えػػػرازﾟمح｀ػػػي، ٜٗىٖٜ، صٔ، جلبمثاـــ ه  واﾟوا  

 ي٘ٙى٘٘، صٔ، جلببدر لبطابع
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ف كاカػػا فػػي أصػػل اﾟ｀اػػة بمعカػػي وا ثاヱيــًا: ـّ مػػف اﾟمتمػػاث｀يف، فاﾟ｀فظػػاف وا  حػػد، إド أّف اﾟمماث｀ػػة متشػػابギيف: اﾟمتشػػابギاف أعػػ
 تقتضي اﾟمساواة مف كّل وجヴ، أّما اﾟمشابギة فتقتضي اドشتراؾ في أﾞثر اﾟوجوド ケ ك`ギّاي

: أえ سػػواء كػػاف اﾟّتشػػػابヴ فػػي )اﾟمبカػػي( ﾟفظػػػًا أو صػػورة، فػػاﾟ｀فق يكػػػوف غاﾟبػػًا فػػػي  ثابثــًا: ـّ فػػي اﾟمبカػػػي أو اﾟمعカػػي اダعػػػ
 ق`ّة، وأّما اﾟّتشابヴ في اﾟّصورة فيكثر في اﾟمسائلياﾟمصط｀حات، ورّ ما جاء في اﾟقواعد، واダد゚ّة ع｀ي 

( كاﾟفرؽ بيف )اﾟقوؿ( و)اバﾞﾟـ( فギカّّما في اダصوؿ واﾟمعカي اﾟعاـ يّدドف ع｀ي    ورّ ما كاف اﾟّتشابヴ في )اﾟمعカي اダعـّ
 شيء واحد، وガو ما يت｀ّفق بヴ، إド أّف كّل واحد مギカما يفيد اバؼ ما يفيدケ اآاري

 رف ﾟ｀ّتカوي  ﾟ ド｀ترّدد اﾟممカوع في اﾟحدوديأو( في اﾟّتعر  و)
مات｀فػػػاف فػػػي اﾟحكػػػـ  ىبعػػػد تػػػدقي  اカّﾟظػػػرىمات｀فػػػيف فػػػي اﾟحكػػػـ واﾟمعカػػػي اダاػػػّص: أえ إّف ガػػػذيف اﾟمتشػػػابギيف  رلبعـــًا:

 ي(ٔ)اﾟمترّتب ع｀ي كّل مギカما، وفي اﾟمعカي اﾟّدقي  اﾟذえ يفيدケ كّل واحد مف ガذيف اﾟمتشابギيف
ベヱرヘة الほنش :るΑنゅالث るلほالمس :るّΑلヱاأص 

ّية فػّف متفػرع  مػف ع｀ػـ أصػوؿ اﾟفقػカّダ  ヴػﾟ ヴبيػاف اﾟفػروؽ بػيف مسػائ｀ヴ ومصػط｀حاتヴيي، فتﾞػوف カشػاة      اﾟفروؽ اダصػ゚و
واضحة في أذガاف اﾟع｀ماء، مستقّرة ﾟديギـ، وكاف يرد في كتبギـ،  ىأえ اﾟفروؽ ىأصوؿ اﾟفقヴ سابقًة ヴﾟ، وكاف ガذا اﾟفّف 

ヴカّﾞ كاف متカاثرًا في ثカايا أبح وقػد ذكػر اﾟبػاحثوف أّف مػف أوائػل كتػب اダصػوؿ اﾟتػي وصػ｀ت إﾟيカػا ガػو  اثギـ ومسػائ｀ギـي゚و
ّيػة ギﾟػػذا اﾟع｀ػـ، ممػا يشػػير إﾟػي أّف ガػذا اﾟع｀ػػـ قػد تاّسػس مػػ  (ٕ)كتػاب )اﾟّرسػاﾟة( デﾟمػػاـ اﾟشػافعيّ  ، カجػد فيػػヴ اダسػس اダ゚و

ّية مギカػػا مػػثバً: وذكػػر اヅمػػاـ اﾟّشػػافعي فػػي )اﾟّرسػػاﾟة( فروقػػًا بػػيف بعػػض  أصػػوؿ اﾟفقػػヴ وカضػػج معػػヴي اﾟمباحػػث اダصػػ゚و
وفػػي اﾟقػػرف اﾟرابػػ  بعػػد أف  ي(ٖ)اﾟّتفررػػ  فػػي مباحػػث اﾟقيػػاس بػػيف طائفػػة مػػف اダمػػور مカػػ  مػػف قيػػاس بعضػػギا مػػ  بعػػض

دّوカت كتب اダصوؿ، وصار ﾞﾟّل مػذガب مصػادرケ، و ػدأت جػوドت اﾟمカػاظرات، وظギػرت شػمس ع｀ػـ اﾟفػروؽ و ػدأ بّيカػًا 
 أﾞثر فاﾞثري

، وقػد カقػل عػف شػياヴ اヅمػاـ (ٗ)في ガذا اﾟقرف: اﾟفصوؿ في اダصوؿ ダبي بكػر اﾟجّصػاص اﾟػّرازえ ومف اﾞﾟتب اﾟمؤ゚ّفة 
ヴ بعض اﾟفروؽ  (ٔ)أبي اﾟحسف اﾞﾟرايّ   ي(ٕ)في أص゚و

                                                           

لبفــر ف لأاــ بي  تヱــد カقػػバً عػػف عجػػバف،  ٕٕىٕٔ، صلأاــ باا لبفــر ف فــ  مباثــث لبكمــاب  لبئــヱ  تヱــد ( يカظػػر: ガشػػاـ اﾟسػػعيد، ٔ)
 ي  ٜٖ، وصٖٗىٖٖ، صلإمام لبط ف 

ب بػػف إدررػػس بػػف اﾟعبػاس بػػف عثمػػاف ابػػف شػػاف  اギﾟاشػػمي اﾟقرشػػي اﾟمط｀بػي، أبوعبػػده، أحػػد اダئمػػة اダر عػػة عカػػد أガػػل  لإمــام لبشــافع :( ٕ)
د في غزة )ب ﾟيカ ヴسبة اﾟشافعية كاّفة، ゚و ガػ، وحمل مギカا إﾟي مكة وガو ابػف سػカتيف، وزار باػداد مػرتيف، وقصػد ٓ٘ٔف｀سطيف( سカة اﾟسカة، وا 

｀شػػافعي فػػي رقبتػػヴ مカػػة، ﾟػػヴ ٕٗٓفتػػوفي بギػػا سػػカة  ٜٜٔمصػػر سػػカة  ガػػػ، قػػاؿ اヅمػػاـ ابػػف حカبػػل: مػػا أحػػد مّمػػف بيػػدケ محبػػرة أو ورؽ إド ゚و
 يٕٙىٕ٘، صٙ، جلأت ممافي يカظر: اﾟزرك｀ي، تصاカيف كثيرة مギカا: اダـ في اﾟفقヴ، جمعヴ اﾟبويطي، و وبヴ اﾟر ي  بف س｀ي

 يٕٚ٘، صٖ، وج٘ٛٗىٓٛٗ، صٔ، جلبرئاب ( يカظر: اﾟشافعي، ٖ)
ـ(، فاضل مػف أガػل اﾟػرえ، سػكف باػداد ومػات فيギػا، اカتギػت إﾟيػヴ رئاسػة اﾟحカفيػة، ٜٓٛىٜٚٔأبو بكر أحمد بف ع｀ي اﾟرازえ، ) لبجااص:( ٗ)

  واカﾞ｀ﾟػػوえ، ٔٚٔ، صٔ،  جلأتــ مﾟفصػػوؿ فػػي اダصػػوؿ(ي يカظػػر: اﾟزرك｀ػػي، واوطػػب فػػي أف ي｀ػػي اﾟقضػػاء فػػامتカ ، مػػف صػػカّفاتヴ: )ا
 يٖ٘،  صلبف ل د لببヴي 
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، حتػي  ػٍف اػاّصٍ ّية ضػمف مباحػث أصػوؿ اﾟفقػヴ دوف إفػراٍد ﾟػヴ بم゚ؤ واستمَر ガذا اﾟمギカج في ذكر اﾟفروؽ اダص゚و
ガػػ( فػا゚ّف كتابػヴ )أカػوار اﾟبػػروؽ فػي أカػواء اﾟفػروؽ(، اﾟّشػギير بػاﾟفروؽ، فجعػل جػزءًا مカػػヴ ٗٛٙ)ت (ٖ)جػاء اヅمػاـ اﾟقرافػيّ 

ّية وجع｀ػػػت مبػػػادئ اﾟمباحػػػث فػػػي اﾟقواعػػػد بػػػذكر اﾟفػػػروؽ ، يقػػػوؿ اヅمػػػاـ اﾟقرافػػػي عػػػف كتابػػػﾟ(ٗ)(( :ヴػػذكر اﾟفػػػروؽ اダصػػػ゚و
فبياカػヴ بػذكر قاعػدة أو قاعػدتيف يحصػل  واﾟسؤاؿ عギカا بيف فرعيف أو قاعدتيف فّف وق  اﾟسؤاؿ عف اﾟفرؽ بيف اﾟفرعيف

ف وقػ  اﾟسػؤاؿ عػف اﾟفػرؽ بػيف اﾟقاعػدتيف فاﾟمقصػود  بギما اﾟفرؽ، وガما اﾟمقصودتاف، وذكر اﾟفرؽ وسي｀ة ﾟتحصػي｀ギما وا 
ي مف تحقيقギمػا بايػر ذﾟػؾ فػّف ضػـ اﾟقاعػدة إﾟػي مػا يشػاギ｀ﾞا  تحقيقギما، ويكوف تحقيقギما باﾟسؤاؿ عف اﾟفرؽ بيギカما أ゚و

ػػي  ダف اﾟضػػد يظギػػر حسػػカة اﾟضػػد وبضػػدガا تتميػػز اダشػػياءفػػي اﾟظػػاガر ويضػػ ي إド أّف اヅمػػاـ (٘)((ادガا فػػي اﾟبػػاطف أ゚و
ّية، بل ذكر فيػヴ فروقػًا مػف مجػاドت عػدة، أﾞثرガػا فػي  اﾟقرافي ﾟـ يجعل كتاب اﾟفروؽ ااّصًا في مجاؿ اﾟفروؽ اダص゚و

 أر عيف مساﾟةياﾟفروؽ اﾟفقギّية، وقد ب｀ات اﾟفروؽ اﾟتي ذكرガا فيヴ امسمائة وثماカية و 

ّية ﾞﾟوカػػػヴ احتػػػوう ع｀ػػػي كثيػػػر مػػػف اﾟفػػػروؽ بػػػيف اﾟمصػػػط｀حات واﾟقواعػػػد     ويعػػػد  ガػػػذا اﾞﾟتػػػاب ضػػػمف اﾟفػػػروؽ اダصػػػ゚و
 ヴػカّﾞﾟ ،ヴمػバػؾ يػرد فػي كﾟف كػاف مثػل ذ ـ يكف بحثヴ فيギا متع｀قػًا بجزئيػات اダحكػاـ وأسػباب اドاػتバؼ، وا  ّية، ゚و اダص゚و

ّية، وقػد بػدأ اガドتمػاـ  تيكاف مف آثار اﾟفروؽ بيف اﾟمفاガيـ واﾟمصط｀حا ثػـ جػاءت اﾞﾟتػب اﾟمؤ゚ّفػة فػي اﾟفػروؽ اダصػ゚و
ّية بعد استقرار ع｀ـ أصوؿ اﾟفقヴ، واカتشار اﾟمػذاガب فيػヴ، واتسػاع カطػاؽ اﾟجػدؿ فػي ذﾟػؾي   ممـا يمكـ  باﾟفروؽ اダص゚و

ギـ  أّف اﾟحカفية ガـ اﾟذيف اガتّموا بギذا اﾟجاカػب مػف اﾟفػروؽ  ギカّダػـ أ  ي ثظカ لبمممبع بكمب لبفر ف: كػاカوا يبカػوف أصػ゚و
ヴ｀و واضح في محガ ور كماギجمﾟج اギカؼ مバفروع، باﾟي(ٙ)ع｀ي ا 

 البحヱث ヱالرسゅئل المعゅصرة:

                                                                                                                                                                          

ػدケ فػي اﾞﾟػرخ سػカة  لبكرا :( ٔ) ガػػ، ووفاتػヴ بباػداد ٕٓٙعبيده بف اﾟحسيف اﾞﾟراي، أبو اﾟحسف، فقيヴ، اカتギت إﾟيヴ رراسة اﾟحカفية بػاﾟعراؽ، م゚و
 ئٖٜ، صٗ، جلأت ميカظر: اﾟزرك｀ي،  ガػ، مف مصカفاتヴ: رساﾟة في اドصوؿي ٖٓٗسカة 

 ئٕ٘، صٔ، جلبفا ه ف  لأا هاﾟجصاص،  (ٕ)
أحمد بف إدررس بف عبد اﾟرحمف، أبو اﾟعباس، شギاب اﾟػديف اﾟصػギカاجي، مػف ع｀مػاء اﾟماﾞﾟّيػة، カسػبتヴ: إﾟػي قبي｀ػة صػギカاجة )مػف  لب رلف :( ٖ)

ﾟػػي اﾟقرافػػة )اﾟمح｀ػػة اﾟمجػػاورة ﾟقبػػر اヅمػػاـ ا ػػد واﾟمカشػػا، تػػوفي سػػカة برابػػرة اﾟماػػرب(، وا  ガػػػ، مػػف ﾟٙٛٗشػػافعي( باﾟقػػاガرة، وガػػو مصػػرえ اﾟم゚و
 مصカّفاتヴ: أカوار اﾟبروؽ في أカواء اﾟفروؽي 

 يٜ٘ىٜٗ، صٔ، جلأت ميカظر: اﾟزرك｀ي، 
ّية، بػػل كػػاف اﾟقسػػـ اﾞダبػػر مカػػﾟ ヴ｀فػػروؽ اﾟفقギّيػػة، وذكػػر فيػػヴ اﾟفػػروؽ اカﾟحوّيػػة  ﾟػػذا فقػػدٗ) جػػاء بعػػدﾟ )  ケػػـ ياصػػص اヅمػػاـ كتابػػﾟ ヴ｀فػػروؽ اダصػػ゚و

ّية، واﾟقواعػػد اﾟفقギّيػػة، واﾟقواعػػد اカﾟحوّيػػة ومػػا  اヅمػاـ أبػػو عبػػد ه ب اﾟبقػػورえ فااتصػػر كتابػヴ ورّتبػػヴ فػػي ثػػバث مجموعػػات: اﾟقواعػػد اダصػ゚و
 يٗٙٔىٖٙٔ، لبفر ف لبف ヴي   لأا بي يتع`ّ  بギاي يカظر: اﾟباحسيف، 

 ي  ٖ، صٔ، جلبفر ف ( اﾟقرافي، ٘)
تاــم ماــريت لبفــر ع   وديب بكػػر، ٛٙ، صلبماــريت تヱــد لبف ヴــاو  لأاــ باا   واﾟباحسػػيف، ٘ٔ، صم دمــ  لبممヴاــد بيئــヱ   ( ガيتػػو، ٙ)

 يٕٜٕ، صتام لأا ه
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، وفػي اﾟعصػر اﾟحػديث  ّية و ػدأ ガػذا اﾟع｀ػـ يسػتقل باﾟّتػاﾟيف عػف غيػرケ مػف اﾟع｀ػـو وقد تتػاب  اﾟّتػاﾟيف فػي اﾟفػروؽ اダصػ゚و
فيف تّتجػػカ ヴحػػو ガػػذا اﾟع｀ػػـ، فػػا゚ّفوا فيػػヴ كتبػػًا ورسػػائل  ي(ٔ)مػػّر ذكرガػػا فػػي اﾟّدراسػػات اﾟّسػػابقةبػػدأت أカظػػار اﾟبػػاحثيف واﾟمػػ゚ؤ

 

 ヱ ヵكتゅبه المΑزانالمطゆヤ الثゅنヶ: تعرΑف بゅإمュゅ السمرホند
ガػػو اヅمػػاـ اﾟزاガػػد، عػػバء اﾟػػديف، أبػػو بكػػر، ب بػػف أحمػػد بػػف ع｀ػػي، اات｀ػػف اﾟمؤراػػوف فػػي تػػارر  لإمــام لبئــمر:ヱد : 

ودًا عاـ ) وكػاف اﾟسػمرقカدえّ يحتػّل مكاカػة ع｀مّيػة راقيػة،  ガػػ(يٜٖ٘، وتػوفي سػカة )(ٕ)ガػ(ٕٛٗوドدتヴ واﾟراجح أヴカّ كاف م゚و
وقػد كثػر تصػاカيف مشػاياカا فػي ガػذا اﾟفػف قػديما، وحػديثا، وك｀ギػـ أفػادوا،  يقػوؿ عカػヴ: )) فギذا ت｀ميػذケ وصػギرケ اﾞﾟاسػاカي

وأجػادوا غيػػر أギカػػـ ﾟػػـ يصػػرفوا اﾟعカايػػة إﾟػػي اﾟترتيػػب فػي ذﾟػػؾ سػػوう أسػػتاذえ وارث اﾟسػػカة، ومورثギػػا اﾟشػػي  اヅمػػاـ اﾟزاガػػد 
 えدカسػػمرقﾟة ب بػػف أحمػػد بػػف أبػػي أحمػػد اカسػػﾟػػل اガػػديف رئػػيس أﾟء اバه  ىعػػ ヴي رحمػػﾟوأدّؿ شػػيٍء ع｀ػػي  ي(ٖ)((ىتعػػا

 ヴع｀مّيػػة كتابػػﾟا ヴتػػカع｀ػػـ ماــزل  لأاــ ه، مكاﾟػػذا اガ مػػاـヅا ヴقديمػػة، وقػػد عػػرض فيػػﾟتػػب اﾞﾟػػات اギتػػاب يعػػّد مػػف أمﾞﾟفا
 باس｀وب سギل وع｀مّي دقي ي

 من شヱΑخه ヱتامΑذه:
في ガذا اﾟبحث شيواヴ وتバميذケ  حتي カ ドاػرج مّمػا カحػف بصػددケ  وダّف ガػذا اﾟموضػوع قػد اسػتقرئヴ مػف  ﾟف استقرء   

تカػػاوؿ حيػػػاة اﾟشػػي  باﾟبحػػػث، وكػػذا شػػػياカا اﾟعバمػػة عبػػػد اﾟم｀ػػػؾ اﾟسػػعدえ فػػػي جػػزء اﾟدراسػػػي ﾞﾟتػػاب اﾟسػػػمرقカدえ ميػػػزاف 
カّما ساذكر ثバثة مف شيواヴ، ومث｀ギـ مف تバميذケي  اダصوؿ، وا 

 شヱΑخه:
 ي(ٗ)ﾟيسر اﾟبزدوえ أبو ا ئ
 ي(٘)أبو اﾟحسف فار اヅسバـ اﾟبزدوえ  يٕ
 ي(ٙ)أبو اﾟمعيف اカﾟسفي يٖ

 تامΑذه:
                                                           

 يٗٚٔىٓٚٔ، صلبفر ف لبف ヴي   لأا بي  اﾟباحسيف،   و ٚ( يカظر: صٔ)
 يٙٔ، صٔج لبجزو لبدرلئ  م  مازل  لأا ه،( جـز بヴ شياカا اﾟدكتور عبداﾟم｀ؾ اﾟسعدヴカّダ  え تارر  وفاة شياヴ اﾟبزدوえي يカظر: ٕ)
 يٕ، صٔ، جبدل ع لباヱا ع ف  مرماب لبشرل ع( اﾞﾟاساカي، ٖ)
ػػد سػػカة ب بػػف ب بػػف اﾟحسػػيف بػػف عبػػداﾞﾟررـ، صػػدر اヅسػػバـ، فقيػػヴ باػػارえ،  أبــ  لبيئــر لببــزد  :( ٗ) ػػي اﾟقضػػاء بسػػمرقカد، ゚ٕٔٗو ガػػػ، ゚و

، لأتـ مガػػي يカظػر: اﾟزرك｀ػي، ٖٜٗاカتギت إﾟيヴ رراسة اﾟحカفية في ما وراء اギカﾟر، ヴﾟ تصاカيف مギカا: أصوؿ اﾟديف، تػوفي فػي باػارう سػカة 
 يٕٕ، صٚج

ي مػػف أﾞػػابر اﾟحカفيػػة، مػػف ـ(، فقيػػヴ أصػػٜٛٓٔىٓٔٓٔأبػػو اﾟحسػػف فاػر اヅسػػバـ ع｀ػػي بػػف ب بػػف اﾟحسػػيف بػػف عبػداﾞﾟررـ، ) لببــزد  :( ٘) ゚و
سػػكاف سػػمرقカد، カسػػبتヴ إﾟػػي )بػػزدة( ق｀عػػة بقػػرب カسػػف، مػػف تصػػاカيف: )كカػػز اﾟوصػػوؿ( فػػي أصػػوؿ اﾟفقػػヴ يعػػرؼ باصػػوؿ اﾟبػػزدوえي يカظػػر: 

 يٜٕٖىٕٖٛ، صٗ، جلأت ماﾟزرك｀ي، 
ػػد سػػカة ) ميمػػوف بػػف ب بػػف ب بػػف معبػػد بػػف مكحػػوؿ، عػػاﾟـ باドصػػوؿ أبــ  لبمعــا  لبヱئــف :( ٙ) ガػػػ(، كػػاف بسػػمرقカد وسػػكف ٛٔٗواﾞﾟػػバـ، ゚و

 ئٖٗ، صٚ، جلأت مガػ(ي يカظر: اﾟزرك｀ي، ٛٓ٘باارう، مف كتبヴ: )شرح اﾟجام  اﾞﾟبير ﾟ｀شيباカي(، توفي سカة )
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 ي(ٔ)ابカتヴ فاطمة ئ
 ي (ٕ)صギرケ اﾞﾟاساカي يٕ

 ي(ٖ)ضياء اﾟديف اﾟبカدカيجي يٖ
 بجمるヤ من الميّزاれ منها:  ホヱد امتゅز كتゅبه المΑزان

اﾟمصػادر اﾟرئيسػة  اﾟسمرقカدّييف، فギو مػف آراءجمعヴ بيف اّتجاガي اﾟفقギاء واﾟمتﾞ`ّميف في أصوؿ اﾟفقヴ، وعرضヴ  ئ
 في カقل آرائギـي

 ذكر اダراء م  اダدﾟةي يٕ

 ي(ٗ)إيجاز اﾟمسائل اﾟتي سيعرضギا في اﾟفصل قبل اﾟشروع في تفصي｀ギا يٖ
 

ヱالمبحث اأメ 
ュゅاإم ゅヰيヤلّية التي نصّ عヲاأص ベヱرヘال 

ゆゅتムحث الゅفي مب 
 المطゆヤ اأヱل: 

ヶヰالنヱ ن اأمرΑب ベرヘث  الΑمن حュعكس الحك ュزاヤاست 

ّيوف في است｀زاـ كّل مف اダمر واギカﾟي ﾟعكس اآار     ، وقػد ى كمػا سػابّيف –إﾟي مػذاガب  ىﾟتقاب｀ギماىاات｀ف اダص゚و
ヮ؟  لبヴヱ  ت  لبفعل ケـل ケـ  أمـر ذكر اヅماـ اﾟسمرقカدガ えذケ اﾟمساﾟة بعカػواف:  ))لأمر بابفعل ケل ヴヱ  ケ  ت  ضد 

))ヮ اﾟمذاガب، و ّيف أّف カガاؾ مف فّرؽ بيف اダمر واギカﾟي، وカガاؾ مف ﾟػـ يفػّرؽ بيギカمػا  ، وبسط اバﾞﾟـ فيギا وذكر(٘)بضد 
، فカّص اﾟسمرقカدえ باﾟفرؽ في ガذケ اﾟمساﾟة カوردケ ثـ カشرع ببياف ىفيما إذا كاف ヴﾟ أﾞثر مف ضدىبيギカما في اドست｀زاـ 

 اﾟمساﾟةي

                                                           

اカي، وكػػاف ابカػة اヅمػػاـ اﾟسػػمرقカدえ، تر ػت فػػي بيػػت معرفػة وت｀قػػت اﾟفقػػヴ مػف واﾟػػدガا فحفظػػت تحفػة اﾟفقギػػاء ﾟواﾟػػدガا، تزوجギػا اﾞﾟاسػػ فاطمــ :( ٔ)
 ي٘ٙٔو ٓٗٔ، ٕ، جطب ات لبثヱفي يカظر: ابف اﾟحカائي،  مギرガا شرح تحفة اﾟفقギاء اﾟموسـو بػ)بدائ  اﾟصカائ (ي

(ٕ ): ヱة  لبكائـاカػل ح｀ػػب، تػوفي سػػガفػّي مػػف أカح ヴػديف، فقيػػﾟء اバي، عػػカاشػاﾞﾟٚٛ٘أبػػو بكػر بػػف مسػعود بػػف أحمػد ا :ヴفاتカّػػ، مػػف مصػガ  بػػدائ
 يٓٚ، صٕ، جلأت مر: اﾟزرك｀ي، ي يカظاﾟصカائ  في ترتيب اﾟشرائ 

 يٕٗٚىٖٕٚب بف اﾟحسيف بف カاصر بف عبد اﾟعزرز ضياء اﾟديفي يカظر: اカﾞ｀ﾟوえ، اﾟفوائد اﾟبギية، ص لببヱدヱاج :( ٖ)
 [44-12، ص1]ج   ( ﾟمػػف أراد اドسػػتزادة مػػف حيػػاة اヅمػػاـ اﾟسػػمرقカدえ وكتابػػヴ اﾟميػػزاف ف｀يرجػػ  إﾟػػي اﾟقسػػـ اﾟدراسػػي مػػف كتػػاب اﾟميػػزاف ٗ)

ﾟ えسعدﾟم｀ؾ اﾟمة ديعبداバعﾟى｀شي  ا うقػرﾟفي جامعػة أـ ا ケدكتوراﾟفي ا ヴتاب أطروحتﾞﾟىـٜٚٛٔفقد كاف تحقي  ا  ヴىفقػد فّصػل فيػ ケجػزا
 يىه ايراً 

تحقيػػػ : شػػػياカا دي عبػػػداﾟم｀ؾ فـــ  ヱمـــا ت لبع ـــ ه فـــ  أاـــ ه لبف ـــカ،  ماـــزل  لأاـــ ه( يカظػػػر: اﾟسػػػمرقカدえ، عػػػバء اﾟػػػديف ب بػػػف أحمػػػد، ٘)
 ،えسعدﾟعراقية، طاﾟوقاؼ اダيٖٕٚىٕٛ٘، صٔ، جـٜٚٛٔ، ٔطبعة وزارة ا 
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فـرف بـا  لأمـر  لبヴヱـ  فـ  أ   بكـل   ع ىرحمػヴ هى (ٔ)))قاؿ اﾟشي  أبو مカصور اﾟماتررػدえ :اه لإمام لبئمر:ヱد :
カمرك  ケ    ًل  لثدًل ث ي  ي(ٕ)ييي(( لثد مヴヱما ضد 

))اّف اギカﾟػي إカّمػا جعػل أمػرًا بضػّدケ بطررػ  اﾟضػرورة، وكػذﾟؾ اダمػر، وガػي تカػدف  بثبػوت اﾟوجػوب  ثم :اه لبئـمر:ヱد :
ف بـا  لأمـر ، واﾟحظر في واحد غير عيف فバ يجعل أمرًا وギカيًا بجمي  اダضداد مف غير ضػرورة  كذل ي  ه مـ  فـر 

: ヴヱػي أمػر بواحػد مػف   لبギカﾟضداد غيػر عػيٍف، وكػذا اダي عف واحد مف اギカ صياةﾟحقيقة مف حيث اﾟمر في اダأّف ا
 ي(ٖ)((إع أ   لبヱ  ヴヱكرة ف  م ضع لبヱف  فمعم ،  لأمر ヱكرة ف  م ضع لإثبات ف  تم م بカاダضداد غير عيف، 

 م  معريف لأمر  لبヴヱ :  :بل بيا  لبمئأب  عبد  
اسػتدعاء  لبヴヱـ :  ي(ٗ)))اﾟقوؿ اﾟذガ えو دعاء إﾟي تحصيل اﾟفعل ع｀ي طررػ  اﾟع｀ػو واﾟعظمػة دوف اﾟتضػرع((فاأمر: 

ヴカو دوガ قوؿ ممفﾟفعل باﾟي(٘)ترؾ ا 
 カتكس لآار ف د لاماف لأا با    في  ヴヱلهـــإبم امئ  أ:          أم ا لئمازلم كل  م  لأمر  لب : 

ذガب اﾟجمギور مف أガل اダصوؿ مف اﾟحカفّيػة واﾟشػافعّية واﾟمحػّدثيف، إﾟػي أّف اダمػر باﾟشػيء ギカػي  عػف  :لبمذケب لأ ه
 ،ケجميػػ  أضػػداد ،ケتفػػاء جميػػ  أضػػدادカبا ドيكػػوف إ ド مقصػػودﾟتفػػاء اカّف اダ  ثػػرﾞضػػدو واحػػد أو أ ヴػػﾟ مر سػػواًء كػػافダكػػا

ギカ قياـﾟمر باダفر، واﾞﾟي  عف اギカ ヴカّّيماف فヅؾباﾟسجود وغير ذﾟضطجاع واドقعود واﾟي  عف ا
 ي(ٙ)

أﾞثر، كاギカّﾟي عف اﾟّزカي أمػر  بػاﾟزواج أو اﾟصػـو أما اギカّﾟي عف اﾟّشيء فギو أمر  بضّدケ، سواء كاف اﾟضّد واحدًا أـ    
ف كػػاف ﾟػػヴ أضػػداد فギػػو أمػػر  بواحػػٍد مギカػػاأو بشػػيٍء يبعػػدケ مػػف اﾟّزカػػي، و  ف كػػاف ﾟػػヴ ضػػدو واحػػد  فギػػو أمػػر بضػػّدケ، وا   ي(ٚ)ا 

ダّف حرمػة اカّﾟقػيض جػزء مػف اﾟوجػوب  ダّف اﾟواجػب: ガػو   (ٛ)واست｀زاـ كلٍّ مف اダمر أو اギカّﾟي عكس حكمػヴ باﾟّتضػّمف
ذا كاف كذﾟؾ فاﾟّداؿ ع｀ي اﾟوجوب يدّؿ ع｀ي حرمة اカّﾟقيض باﾟتضمف  ي(ٜ) اﾟذえ يجوز فع｀ヴ ويمتカ  تركヴ، وا 

 ヱهぼاء اختヱヘヤا فヶ ااستヤزاュ إلヴ ثاثる أヱجه:

                                                           

ب بػف ب بػف محمػود، أبػو مカصػور، مػف أئمػة ع｀مػاء اﾞﾟػバـ، カسػبتヴ إﾟػي مػا تررػد )مح｀ػة بسػمرقカد(، مػف كتبػヴ:  أب  مヱا ر لبمامريد :( ٔ)
 ئٜ، صٚ، جلأت مـ(ي يカظر: اﾟزرك｀ي، ٜٗٗ)تاويバت أガل اﾟسカة(، توفي سカة )

(ٕ ) カي ،えدカسمرقﾟي  ٕٔٙ، صٔ، جمازل  لأا هظر: ا 
 ئٕٚ، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٖ)
(ٗ)  ،えدカسمرقﾟماـ اヅا ヴカع ヴ｀قカ えماترردﾟصور اカماـ أبي مデﾟ تعررفﾟذا اガي  ٕٓٓ، صٔ، جمازل  لأا ه 

(٘)  ،えباارﾟصٔ، جكشف لأئرلرا ،ٕ٘ٙ ،えدカسمرقﾟظر: اカي  ٖٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  ور 

، ٖ، جヴヱايــــ  لب اــــ ه  واカギﾟػػػػدえ، ٕٓٙىٜٕ٘، صٔ، جماــــزل  لأاــــ ه  واﾟسػػػػمرقカدえ، ٜٗ، صٔ، جلإبヴــــاجاﾟسػػػػبكي، ( يカظػػػػر: ٙ)
   يٜٜٛص

 ي  ٜٗ، صٔ، جلإبヴاجيカظر: اﾟسبكي،  (ٚ)

 ي٘ٚ، صمغヱ  لبط بأّف اﾟ｀فق يدّؿ ع｀ي جزء ما وض  ヴﾟي يカظر: اﾟماカيسي، لبمضم  : ( ٛ)
    يٜٛٛ، صٖ، جヴヱاي  لب ا ه  واカギﾟدえ، ٜٗ، صٔ، جلإبヴاجاﾟسبكي، ( يカظر: ٜ)
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إّف اقتضػاء اギカّﾟػي عػف ضػّدケ يشػمل اダمػر اヅيجػابّي واカّﾟػدبّي، فػاダّوؿ يقتضػي اﾟّتحػررـ، واﾟثػاカي اﾞﾟراガػة : أ هلب جカ ل
 ي(ٕ) (ٔ)تカزرギًا وبヴ قاؿ اﾟباقカバي

 ヱلبثـــا カؼ  :لب جـــバواجػػػب، باػػػﾟعػػػًة مػػػف فعػػػل اカػػػا ماギカوﾞﾟ  ػػػاギﾟ ومقّبحػػػًا ケيػػػًا عػػػف أضػػػدادギカ واجػػػب يكػػػوفﾟمػػػر اダإّف ا
  ي(ٗ) (ٖ)اﾟمカدوب فّّف أضدادケ مباحة  غير مギカٍي عギカا ド تحررمًا وド تカزرギًا، وبヴ قاؿ بعض اﾟمعت゚زة

إカّػػヴ اػػاصو باﾟواجػػب اﾟمضػػّي   ダّف اﾟموّسػػ  ﾟػػيس يギカػػي عػػف ضػػّدダ  ケّف اダمػػر اﾟمضػػّي  قػػد يتع`ّػػػ   :لب جــカ لبثابــث
باﾟشػػيء وضػػّدケ، فيكػػوف اﾟواجػػب أحػػدガما ド بعيカػػヴ، فػػバ سػػبيل إﾟػػي اﾟقػػوؿ إカّػػギカ ヴػػي عػػف ضػػّدケ، وبػػヴ قػػاؿ اﾟقاضػػي عبػػد 

 ي(ٙ()٘)اﾟوガاب
 ヱب لبثاケضػّد  :لبمذﾟػيس أمػرًا باﾟ شػيءﾟػي عػف اギカّﾟوكػذا ا ،バًعقػ ヴيقتضػي ドضػّد وﾟًيا عػف اギカ يسﾟ شيءﾟمر باダإّف ا

 وド يقتضيヴ عقバًي
  ي(ٔ)مف اﾟمتﾞ`ّميف (ٜ)وابف اﾟحاجب (ٛ)واﾟازاﾟي (ٚ)وبヴ قاؿ اﾟمعت゚زة، وااتارケ اﾟجورカيّ 

                                                           

(ٔ)  : ヱ :طيب، )لبباﾟعضػد ٖٔٓٔىٜٓ٘أبو بكر ب بف ا ヴػギػا، وجギبصػرة، وسػكف باػداد فتػوفي فيﾟػد فػي ا ـ(، مف كبار ع｀ماء اﾞﾟػバـ، ゚و
، فجػػرت ﾟػػヴ فػػي اﾟقسػػػطカطيカية مカػػاظرات مػػ  ع｀مػػاء اカﾟصػػراカية، مػػػف كتبػػヴ )إ  ػػة سػػفيرًا إﾟػػي م｀ػػػؾ اﾟػػرـو عجػػاز اﾟقػػرآف(ي يカظػػػر: عضػػد اﾟد゚و

 ي  ٕ٘ٚ، صٙ، جلأت ماﾟزرك｀ي، 

 ي   ٕٛ٘، صٕ، جرفع لبثاجب( يカظر: ابف اﾟسبكي، ٕ)

ـــ :( ٖ) ギـ اﾟعػػػدؿ فرقػػػة مػػػف اﾟفػػػرؽ اヅسػػػバمية اﾟضػػػاﾟة،  وガػػػـ طوائػػػف متعػػػددة، مギカػػػا: اﾟواصػػػ｀ية لبمعمزب ، واカﾟظاميػػػة، واギﾟذﾟيػػػة،  ومػػػف أصػػػ゚و
 ،えباػػدادﾟظػػر: اカي يえبصػػرﾟحسػػف اﾟعتػػزاؿ واصػػل بػػف عطػػاء وعمػػرو بػػف عبيػػد مج｀ػػس اド ؾﾟتوحيػػد،  وسػػموا بػػذﾟــا  لبفــرف وا ، لبفــرف ب

 يٖٗ، صٔ، جلبمال  لبヱثل  واﾟشギرستاカي، ٜٛٔىٖٜص
ヴヱايـــ    واカギﾟػػػدえ، ٖٔ، صلبامـــع  واﾟشػػػيرازえ، ٜٙىٜٗص ،ٔ، جلإبヴـــاج  واﾟسػػػبكي، ٜٚ، صٔ، جلبمعممـــديカظػػػر: أبػػػو اﾟحسػػػيف،  (ٗ)

 ي ٜٜٛىٜٛٛ، صٖ، جلب ا ه

ガو أبو ب عبداﾟوガاب بف ع｀ي بف カصػر اﾟثع｀بػي اﾟباػدادえ، قػاض، مػف فقギػاء اﾟماﾞﾟيػة، ﾟػカ ヴظػـ ومعرفػة بػاダدب،  لب اض  تبدلب ケاب: (٘)
ػي اﾟقضػاء فيギػا، ورحػل إﾟػي اﾟشػاـ، ثػـ توجػヴ إﾟػي مصػر فع ػد بباػداد، و゚و  ｀ػت شػギرتヴ وتػوفي فيギػا، مػف كتبػヴ: )اﾟت｀قػيف( فػي فقػヴ اﾟماﾞﾟيػػةي゚و

 ي  ٗٛٔ، صٗجلأت م، يカظر: اﾟزرك｀ي، 

 يٜٚىٜٙ، صٔ، جلإبヴاج( يカظر: اﾟسبكي، ٙ)
ػػد فػػي جػػورف )مػػف カػػواحي ٘ٛٓٔىٕٛٓٔأبػػو اﾟمعػػاﾟي ركػػف اﾟػػديف عبػػد اﾟم｀ػػؾ بػػف عبػػد ه بػػف يوسػػف اﾟجػػورカي، ) إمــام لبثــرما :( ٚ) ـ(، ゚و

رحل إﾟي باداد، فمكػة حيػث جػاور أر ػ  سػカيف، وذガػب إﾟػي اﾟمديカػة فػافتي ودرس، ثػـ عػاد إﾟػي カيسػابور، فبカػي ﾟػヴ اﾟػوزرر カظػاـ カيسابور( و 
اﾟم｀ػػؾ )اﾟمدرسػػة اカﾟظاميػػة( فيギػػا، وكػػاف يحضػػر دروسػػヴ أﾞػػابر اﾟع｀مػػاء، ﾟػػヴ مصػػカفات كثيػػرة، مギカػػا: )اﾟبرガػػاف( فػػي أصػػوؿ اﾟفقػػヴي يカظػػر: 

 يٓٙٔ، صٗ، جلأت ماﾟزرك｀ي، 
ػػدケ ووفاتػػヴ فػػي اﾟطػػابراف ٔٔٔٔىٛ٘ٓٔحجػػة اドسػػバـ أبػػو حامػػد ب بػػف ب بػػف ب اﾟطوسػػي، )لبغزلبــ : ( ٛ) ـ(، في｀سػػوؼ، متصػػوؼ، م゚و

 ヴػػ )باراسػاف(، رحػػل إﾟػي: カيسػػابور ثػـ إﾟػػي باػػداد فاﾟحجػاز فػػبバد اﾟشػاـ فمصػػر، وعػاد إﾟػػي ب｀دتػػカ ،ヴسػبتヴ إﾟػػي صػカاعة اﾟاػػزؿ )عカػد مػػف يق゚و
غزاﾟػػة )مػػف قػػرう طػػوس( ﾟمػػف قػػاؿ بػػاﾟتافيف، ﾟػػカ ヴحػػو مئتػػي مصػػカف، مػػف كتبػػヴ: )إحيػػاء ع｀ػػـو اﾟػػديف(ي اﾟزرك｀ػػي، بتشػػديد اﾟػػّزاえ( أو إﾟػػي 

 يٖٕىٕٕ، صٚ، جلأت م
ػد ٜٕٗٔىٗٚٔٔأبػو عمػرو جمػاؿ اﾟػديف عثمػاف بػف عمػر بػف أبػي بكػر بػف يػوカس،  ) لب  لبثاجب:( ٜ) ـ(، فقيػヴ مػاﾞﾟي، كػردえ اダصػل، ゚و

اﾟقاガرة، وسكف دمش ، ومػات باドسػكカدررة، وكػاف أبػوケ حاجبػًا فعػرؼ بػヴ، مػف تصػاカيفヴ: )ماتصػر  في أسカا )مف صعيد مصر(، وカشا في
 ئٔٔ، صٗ، جلأت ممカتギي اﾟسوؿ واドمل( في اダصوؿ اﾟمعروؼ بػ)ماتصر ابف اﾟحاجب(ي يカظر: اﾟزرك｀ي، 
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ف فػوت ضػّد اギカّﾟػي  أّف ضػّد اﾟمػامور بػヴ إف كػاف مفّوتػًا ﾟ｀مقصػود يكػوف  :لبمذケب لبثابـث ド كػاف مكروガػًا، وا  حرامػًا، وا 
 ケفّيػة وااتػارカحﾟب بعػض اガػو مػذガة مؤّكػدة، وカّيكػوف سػ ヴ｀ففع ヴـ يفوتﾟ ف اﾟمقصود باギカّﾟي، ففعل اﾟضّد يكوف واجبًا، وا 

 ي(ٖ()ٕ)صدر اﾟشررعة
 

شػيء ガػل ガػػو أمػر بضػػّدケ  اقتصػروا ع｀ػي أّف كػػوف اダمػر باﾟّشػيء ギカًيػػا عػف ضػػّدケ، وأّمػا اギカّﾟػي عػػف اﾟ :لبمـذケب لبرلبــع
 えشعرダماـ اヅي اﾟذا معزّو إガو ،ヴカفسكتوا ع(ٗ) ヴي  (٘)ومتابعي 

أّف اダمر باﾟشيء ギカي  عف واحٍد مف اダضداد غير معّيف، وبヴ قاؿ جماعة مػف اﾟحカفّيػة واﾟشػافعّية  :لبمذケب لباامس
 ي  (ٙ)واﾟمحّدثيف

 : بヴم بعدم لعئمازلم: لبفرف با  لبمعمزب   غارケم م  لبممكا ما  لبمشاركا  ف  
 バّي، فカسا｀ﾟو اガ ـガدカمر عダفا ،ケي عف ضّدギカّﾟمر ع｀ي اダة اﾟドوا بد ギـ باバﾞﾟـ اカّﾟفسّي ﾟـ يق゚و أّما اﾟمعت゚زة ف｀عدـ ق゚و

 يمكف اﾟقوؿ إف اダمر ガو اギカّﾟيي
ع`ّػػ  اダضػػداد حػػيف توأّمػػا اﾟقػػائ｀وف بػػاバﾞﾟـ اカّﾟفسػػي فػػギカّّـ أカكػػروケ فػػي كػػバـ اﾟما｀ػػوؽ  ﾟعػػدـ إمكػػاف استحضػػارケ جميػػ  

أجيػب عػف مカػ  ذﾟػؾ فػي كػバـ اﾟما｀ػوؽ: أّف  كػバـ ه سػبحاヴカ فギػـ قػائ｀وف بػヴيأّما فػي  كバمヴ بط｀ب اﾟفعل أو اﾟترؾي
 ي(ٚ)اﾟمراد بヴ اﾟضّد اﾟعاـ، وتعّق｀ヴ حاصل

:カي  مم ا لئمدب ل ب ヴقوؿ بﾟعبيأّف اﾞﾟا ヴو ما قاؿ بガمباح، وﾟفي اカ ヴカي(ٛ) ｀ـز م 

                                                                                                                                                                          

، ماماــر لبــ  لبثاجــببػػف اﾟحاجػػب،   وآٖٕ، صٔ، جلببرケــا اﾟجػػورカي،   و ٜٚٔىٛٚٔ، صٕ، جلإثكــاميカظػػر: اآمػػدえ،  يカظػػر: (ٔ)
 ي  ٕٖ٘، صٕ، جرفع لبثاجباﾟسبكي،   و ٕٚ٘، صٕج

اﾟباػػارえ اﾟحカفػػي، صػػدر اﾟشػػررعة اダصػػار ابػػف صػػدر اﾟشػػررعة  عبيػػد ه بػػف مسػػعود بػػف محمػػود بػػف أحمػػد اﾟمحبػػو ي اــدر لبشــريع :( ٕ)
ガػػػي ٚٗٚاﾞドبػر، مػف ع｀مػاء اﾟحكمػة واﾟطبيعيػات وأصػوؿ اﾟفقػヴ واﾟػديف، مػف مصػカفاتヴ: )اﾟتカقػيح( فػي أصػوؿ اﾟفقػヴ، تػوفي فػي باػارう سػカة 

 يٜٛٔ، صٗ، جلأت ماﾟزرك｀ي، يカظر: 
 يٕٕٗ، صٔ، جلبمヱ يح يカظر: صدر اﾟشررعة،( ٖ)
، مؤسػس مػذガب أبو اﾟحسف، ع｀ي بف إسماعيل بف إسحاؽ، مف カسػل اﾟصػحابي اﾟج｀يػل أبػي موسػي اドشػعرえ  ئ  لأشعر :أب  لبث( ٗ)

ػػد فػػي اﾟبصػرة، وت｀قػػي مػذガب اﾟمعت゚زػػة وتقػػدـ فػيギـ، ثػػـ رجػػ  وجػاガر باバفギػػـ، وتػػوفي  اダشػاعرة، كػػاف مػف اダئمػػة اﾟمتﾞ｀مػػيف اﾟمجتギػديف، ゚و
 يٖٕٙ، صٗ، جلأت مييف وااتバؼ اﾟمص｀يف(ي يカظر: اﾟزرك｀ي، بباداد، مف مصカّفاتヴ: )مقاドت اヅسバم

 يٕٗٙ، صٔ، جإرشاد لبفث هاﾟشوكاカي،  يカظر: (٘)
(ٙ ) ،ケظر: ابف أمير بادشاカي، ٔ٘ٗ، صٔ، جميئار لبمثريريカتفتازاﾟيٕٕٗ، صٔ، جشرح لبما يح  وا 
ىٜٗ، صٔ، جلإبヴــاج  واﾟسػػبكي، ٕٚ٘، صٕ، جماماــر لبــ  لبثاجــب  وابػػف اﾟحاجػػب، ٖٕٓ، صٔ، جلببرケــا يカظػػر: اﾟجػػورカي،  (ٚ)

 ي  ٜٜٓ، صٖ، جヴヱاي  لب ا ه  واカギﾟدえ، ٖٕٙ، صٔ، جإرشاد لبفث ه  واﾟشوكاカي، ٖٖ٘ىٕٖ٘، صٕج رفع لبثاجب،   ٜ٘
مي ـ(، أحػد أئمػة اﾟمعت゚زػة، كػاف رأس طائفػة مػギカـ تسػٖٜٔىٙٛٛأبػو اﾟقاسػـ عبػده بػف أحمػد بػف محمػود اﾟب｀اػي اﾟاراسػاカي، ) لبكعب :( ٛ)

( :ヴػل ب｀ػ ، أقػاـ بباػداد مػدة طور｀ػة، مػف كتبػガػو مػف أガػا، وギفػرد بカـ اバػﾞﾟت فػي اドآراء ومقػا ヴػ (ي  تاييػد مقاﾟػة أبػي اギﾟػذيل اﾞﾟعبية،  ゚و
 يٙٙى٘ٙ، صٗ، جلأت ميカظر: اﾟزرك｀ي، 
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أド ヴカّ يقتضي カفي اﾟمباح باعتبار ذاتヴ، بل غايتヴ أヴカّ يقتضي أّف ما عػداケ مػف اﾟمباحػات وغيرガػا واجػب  ع｀ػي  أجاب:
اﾟبدؿ باعتبار أド ヴカّ يمكف تػرؾ اﾟمحػّرـ إド بػヴ، وド امتカػاع فػي كػوف اﾟشػيء واجبػًا ومحّرمػًا باعتبػار، بػل اドمتカػاع ガػو 

يف كاﾟواجبػػات اﾟمتضػػاّدة، فػػّّف كػػّل واحػػٍد مギカػػا واجػػب باعتبػػار ذاتػػヴ، فػػي كػػوف اﾟشػػيء واجبػػًا ومحّرمػػًا باعتبػػاررف مات｀فػػ
ومحّرـ باعتبار كوヴカ ماカعًا مػف فعػل واجػٍب آاػر، كاﾟصػバة فػي اﾟػدار اﾟماصػوبة: فギカّّػا باعتبػار كوギカػا صػバًة مػامور 

 ي(ٔ)بギا، وباعتبار كوギカا تتضّمف شال حّيز اﾟاير مギカيو عギカا
كاف ع｀ي طرر  اヅيجاب ギカػي  عػف ضػّدケ، وأّف اギカّﾟػي عػف اﾟشػيء أمػر  بضػّدケ إف كػاف  أّف اダمر باﾟّشيء إذا لبر لجح:

ガا  ي (ٕ)ヴﾟ ضدو واحد، فّف كاف ヴﾟ أﾞثر مف ضدٍّ فギو أمر  باحد 
جمـــاه لبمئـــأب : قػػػاﾟوا باسػػػت｀زاـ كػػػّل مػػػف اダمػػػر واギカﾟػػػي ضػػػّد اآاػػػر،  ىغيػػػر اﾟمعت゚زػػػةىأّف عاّمػػػة ع｀مػػػاء اダصػػػوؿ   ل 

ـي وأجمعوا ع｀ي أّف اダمر  واギカﾟي إف كاف ギﾟما ضّد واحد فギو اﾟمس｀تز 
  يمك  ماヱيفヴم إبم مذケبا : -كما ئبق- ل   كا  بヴما أضدلد فヱヴا لاماف ل 

ي، فギػػو يػػرう أّف اダمػػر باﾟشػػيء ギカػػي عػػف جميػػ  إﾟػػي اﾟتفررػػ  بػػيف اダمػػر واギカﾟػػ ىكاﾟجصػػاصى ف ــد ذケــب بعضــヴم
 ド و ياカػヴ بحسػب رأﾞﾟ– えاカػت اﾟمحّرمػات داا｀ػة فػي اﾟضػّد أضدادケ، واギカﾟي عف اﾟشػيء ﾟػيس أمػرًا بجميػ  أضػدادケ  وا 

 اﾟزカا  : أّف اギカّﾟي عف اﾟزカا ﾟو كاف يست｀ـز اダمر بجمي  أضدادﾞﾟ ケاف أمرًا باﾟ｀واطة  ギカّダا مما يترؾ بギا ىاﾟجصاص

 ي   (ٖ)
ف باヴヱما  ケم تام :ئما :   مヴヱم م  بم يفر 

ي مػف اﾟػبعض، カسػبヴ ابػف اギﾟمػاـ لأ ه: إﾟػي عامػة اﾟع｀مػاء  (ٗ)يرう أヴカّ يسػت｀ـز جميػ  أضػدادダ  ケّف اﾟػبعض ﾟػيس بػا゚و
 ي (٘)مف اﾟشافعّية واﾟمحدثيف

 ヱلبثا: えماترردﾟصور اカقاؿ أبو م ヴدف  بواحدة، وبカي تガا ضرورة، وギカّダ  يست｀ـز واحدًا غير عيف ヴカّأ うي (ٔ)ير 
                                                           

(ٔ ،えدカギﾟظر: اカي )اي  لب ا هヴヱيٜٜ٘ىٜٜٗ، صٖ، ج 
 ي  ٜٜٚ، صٖج ،ヴヱاي  لب ا هاカギﾟدえ، ( يカظر: ٕ)

أّف ما فّرؽ بヴ اﾟجصاص بيف اダمر واギカﾟي باطل، واﾟصحيح ما قاヴﾟ اﾟشػي  أبػو مカصػور اﾟماتررػدえ مػف  بك   لبئمر:ヱد  رد  تايカ  با  :( ٖ)
ّييف ﾟػـ  ف كػاف متعػددًا يّتصػف اﾞﾟػّل بػذﾟؾ ع｀ػي طررػ  اカドفػرادي وأّف اダصػ゚و مف أّف ضّد اﾟشيء ガػو تركػヴ، فػّف كػاف واحػدًا أمػر بتركػヴ، وا 

ギカيػًا عػف اダضػداد اﾟصػاﾟحة اﾟتػي يكػوف مギカّيػًا عギカػا، ド مػا ド  ىوفػي اギカﾟػيىل اﾟضػّد اﾟػذえ يصػ｀ح أف يكػوف مػامورًا بػヴ، يط｀قوا اﾟضّد، ب
فػバ يكػوف اギカﾟػي عػف اﾟزカػا أمػرًا بمػا  يص｀ح  ダّف اﾟضرورة تカدف  بصرؼ اダمػر إﾟػي تػرؾ ガػو مبػاح أو طاعػة، فػバ يصػرؼ إﾟػي معصػيةي

 اダمر باﾟصバة في آار اﾟوقت يكوف ギカيًا عف فعل مباح أو حػراـ، فػバ ضػرورة فػي صػرفヴ إﾟػي وكذا في جاカب اダمر فمثガ   バو معصيةي
ـــ  لأاـــ هيカظػػػر: اﾟجصػػػاص،  فعػػػل ガػػػو عبػػػادة أو فػػػرضي ـــزل  لأاـــ ه  واﾟسػػػمرقカدえ، ٗٙٔىٕٙٔ، صٕ، جلبفاـــ ه ف ، ٔ، جما

 يٕٕٚىٕٓٚص
ػػد ٔٙٛىٛٛٚكمػػاؿ اﾟػػديف ب بػػف عبػػد اﾟواحػػد بػػف عبػػد اﾟحميػػد بػػف مسػػعود اﾟسيواسػػي، ) لبــ  لبヴمــام:( ٗ) ガػػػ(، إمػػاـ مػػف ع｀مػػاء اﾟحカفيػػة، ゚و

باヅسكカدررة، وカبغ في اﾟقاガرة وجػاور بػاﾟحرميف، ثػـ كػاف شػي  اﾟشػيوخ باﾟااカقػاケ باﾟشػياوカية بمصػر، مػف تصػاカيفヴ: شػرح اギﾟدايػة اﾟمسػماة 
 えوカﾞ｀ﾟظر: اカقدير(ي يﾟي  ، بػ)بفتح اヴي  ٜٕٛىٜٕٙ، صلبف ل د لبب 

 ي  ٕٖٙ، صٔ، جميئار لبمثرير( يカظر: ابف اギﾟماـ، ٘)
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أبو مカصور اﾟماتررػدえ وتبعػヴ اﾟسػمرقカدえ: مػف عػدـ اﾟتفررػ  بػيف اダمػر واギカﾟػي، واسػت｀زاـ  ما ذガب إﾟيヴ اヅماـ  لبرلجح
 ي (ٕ)كّل مギカما واحدًا غير عيف  ギカّダا ضرورة، واﾟضرورة تカدف  بواحدة مギカا

                                                                                                                                                                          

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ئٕٙ، صٔ، جمازل  لأا ه 
 ئٕٚ، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٕ)
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 المطゆヤ الثゅنヶ: الヘرベ بΑن المنヶヰ عنه
 لヱصヘه أヱ لمجヱゅره

قسػػـ  (ٕ)، وذكػػر أّف اﾟقاضػػي اﾟدبوسػػي(ٔ)أ:ئــام لبヴヱــ (())فاــل فــ  بيــا  ذكػػر اヅمػػاـ اﾟسػػمرقカدえ اﾟمسػػاﾟة فػػي:   
ケايرﾟ ヴカي عギカوم ،ヴカعيﾟ ヴカي عギカي: مﾟي إギカمﾟي أر عة أقساـ: حيث قسـ اﾟي إギカمﾟي(ٖ)ا 

م لبمヴヱ  بعاカヱ إبم :ئما :    ، وما عرؼ قبحヴ شرعًا كاﾟصバة باير وضوءي(ٗ)ما عرؼ قبحヴ عقバً كاﾟّسفヴ  :ئ 
م لبمヴヱ  بغارヮ إبم     ي(٘)ما ギカي عﾟ ヴカمجاورケ، وما ギカي عﾟ ヴカوصفヴ :ئما : :ئ 

ّييف في وجود فرؽ بيف قسمي اﾟمギカي عﾟ ヴカايرケ استوجب تقسيمギما، أو عدـ وجود فػرؽ ﾟػـ  ثـ ذكر اバفًا بيف اダص゚و
 يستوجب جع｀ギما قسميفي

  :カــص  تاــم  جــ د لبفــرف ب  بــヱ   ـバػػﾞﾟػػذا اギ ــ ل))ييو:  ػػيف صػػـو ガػػذケ بػػيف اﾟصػػバة فػػي اダرض اﾟماصػػوبة و  فر 
カّما يق  (ٙ)اダياـيي(( بػيف اﾟفصػ｀يف فػي  لبفـرف ، ثـّ ذكر قوؿ مف ﾟـ ير اﾟفرؽ بيギカما إド في بعض اダحكاـ  فقاؿ: ))وا 

 ي(ٚ)بعض اダحكاـييي((
 
  :カب اف  ヮبمجا ر カヱت   ヴヱبل لببدو بابمئأب  عبد  م  معريف لبم:  

 :ヮبمجـا ر カヱت  ヴヱػا صػياةأ ًع: لبمギػو مػا أضػيفت فيガ  شػرعًا، بػل ドو バًػيس بقبػيح عقػﾟ ػي شػيءﾟػي إギカﾟا
 ي(ٛ)ガو حسف مشروع في カفسヴカّﾞﾟ ،ヴ مجاور ﾟايرガ ケو قبيح شرعًا أو عقバً، كاﾟصバة في اダرض اﾟماصوبة

أّف اﾟقبح ﾟيس مف ﾟوازمヴ بل قد يカفؾ عヴカ في اﾟجم｀ػة، مثػل وجػود اﾟقػبح مػ  عػدـ صػバة   لبمرلد بابمجا رة:
 وبة، بل ﾟج｀وسヴ فيギا أو ﾟعبヴ ع｀يギاياﾟااصب في اダرض اﾟماص

カّمػػا اﾟمギカػػي ガػػو غصػػب  فػػاギカﾟي أضػػيف إﾟػػي اダرض وガػػي ﾟيسػػت بقبيحػػة فػػバ يكػػوف مギカّيػػًا عギカػػا حقيقػػة، وا 
ギذا إذا أذف اﾟماﾟؾ جاز مف غير كراガة يذاء اﾟماﾟؾ  ゚و  ي(ٜ)اダرض وا 

                                                           

 ي  ٖٔ٘، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٔ)

ؼ وأبػرزケ إﾟػي اﾟوجػود، كػػاف فقيギػًا باحثػًا، カسػبتヴ إﾟػي دبوسػػية أبػو زرػد عبيػده بػػف عمػر بػف عيسػي، أوؿ مػف وضػ  ع｀ػػـ اﾟاػバ لبدب ئـ :( ٕ)
 ـ(، مف مصカّفاتヴ: )تاسيس اカﾟظر(ي ٜٖٓٔ)ت)بيف باارう وسمرقカد(، 

 يٗٛٔ،  صلبف ل د لببヴي   واカﾞ｀ﾟوえ، ٜٓٔ، صٗ،  جلأت ميカظر: اﾟزرك｀ي،      
 ي٘ٙ، صٔج م  يم لأدب ،( يカظر: اﾟدبوسي، ٖ)
(ٗ ):カــف ، لبمعريفـــاتافػػة تعػػرض カデﾟسػػاف مػػف اﾟفػػرح واﾟاضػػب فتحم｀ػػヴ ع｀ػػي اﾟعمػػل باػػバؼ طػػور اﾟعقػػل وموجػػب اﾟشػػرعي اﾟجرجػػاカي،  لبئ 

 يٛ٘ٔص
(٘ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٗ٘ىٖٖ٘، صٔ، جمازل  لأا ه 
 يٜٖ٘، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٙ)
 يٖٓٙ، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٚ)
 ي  ٖٙ٘، صٔ، جلبمادر ヱفئカيカظر:  ( ٛ)

 يٖٚ٘ىٖٙ٘، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٜ)
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:カب اــف カــヱــ  تヴヱيــًا: لبمヱػػو حسػػف فػػ ثاガ ػػي شػػيءﾟػػي إギカﾟػػا صػػياة اギػػو مػػا أضػػيفت فيガ ويكػػوف ،ヴفسػػカ ي
اﾟمギカّي عヴカ غير اﾟمشروع  حتػي يتصػّور وجػود أحػدガما بػدوف اآاػر فػي اﾟجم｀ػة، ﾞﾟػّف اﾟفعػل اﾟػذガ えػو طاعػة سػبب 

 ي (ٔ)ﾟوجود اﾟمعصية، ويكوف بヴ قوامギا، كصـو يـو اカﾟحر
 اﾟدعوةيفاﾟصـو فعل مشروع بカفسヴ عبادة ه تعاﾟي، واギカﾟي أضيف إﾟيﾞﾟ ヴّف اﾟمギカي غيرケ، وガو ترؾ إجابة 

ويمكف وجود أحدガما بدوف اآار: فّّف اﾟصـو فػي غيػر ガػذケ اダيػاـ يا｀ػو عػف تػرؾ إجابػة اﾟػدعوة  فاﾟصػـو 
 ヴصػـو شػرعّيًا مػف وجػﾟفيكػوف ا ، سبب ﾟوجود اﾟمعصية في ガذケ اダياـ، فّّف ترؾ إجابة اﾟدعوة ド يتحّق  بػدوف اﾟصػـو

ヴي(ٕ)ومعصية مف وج 
 جا رヮ  ب افカ با ヱًا:  بヴذل يك   لبفرف با  لبمヴヱ  تカヱ بم

 أّف اﾟمギカّي عﾟ ヴカمجاورﾟ ケيس سببًا ﾟ｀معصية، واﾟمギカّي عﾟ ヴカوصفヴ سبب  ﾟ｀معصيةي  
قػاﾟوا: أّف اﾟمギカػّي عカػﾟ ヴايػرド ケ  ى(ٖ)وガـ بعض اﾟحカفّية كما ذكر اﾟشي  اﾟسمرقカدえى أم ا م  بم ار ケذل لبفرف باヴヱما

ذا كػػػاف اﾟسػػػبب غيػػػر يكػػػوف سػػػببًا ﾟوجػػػود اﾟمعصػػػية  ダّف اﾟسػػػبب إذا كػػػاف مشػػػ روعًا يكػػػوف اﾟمسػػػبب مشػػػروعًا أيضػػػًا، وا 
 مشروع ع｀ـ أّف ذﾟؾ ﾟيس بسبب ヴﾟ إド أギカّما يجتمعاف وجودًا فيمカ  عف اﾟمشروع حتي ド يق  في اﾟمعصيةي

فصػػـو يػػـو اカﾟحػػر مشػػروع ع｀ػػي اヅطػػバؽ، ﾞﾟػػف يمカػػ  عカػػヴ كػػي ド يقػػ  فػػي اﾟمعصػػية بحكػػـ اﾟمجػػاورة، ド أカّػػヴ  :ــاب ل:  
 ي (ٗ)سبب ﾟ｀وقوع في اﾟمعصية

قػاﾟوا أّف  فابـذا  شرب ف  ヴヱار لبعاـد مـع تـدم لباـ م: بزم م  : بヴما لام فヴم ف  ثكم م  أمئك ت  لأكل  لب
ド :واﾟعيد قاﾟمعصية في اﾟصـو سبب اﾟوا: ياثـ  لبذا  ياثـي اﾟمعصية قا｀ﾟ يس سببًاﾟ صـوﾟوا أّف اﾟي (٘)قا 

وصػفヴ، وأّف بيギカمػا  لبرلجح  ما ذガب إﾟيヴ اﾟقاضي اﾟدبوسي وتبعヴ اﾟسمرقカدえ مف اﾟتفرر  بيف اﾟمギカػي عカػﾟ ヴمجػاورケ ゚و
رؽ بيギカمػا فػي اダحكػاـ أقّر بوجود فػ ىمف حيث كوヴカ سببًا ﾟ｀معصية أو ドىفرقًا  حتي أّف مف قاؿ بعدـ اﾟفرؽ بيギカما 

 ي(ٙ)اﾟفقギّية
  م  با  لبفر ف ف  لأثكام لبف ヴي   ما يأم :

أّف اﾟشػػروع فػػي اﾟمギカػػي عカػػﾟ ヴمجػػاورケ ي｀ػػـز اヅتمػػاـ ويكػػوف مجزئػػًا فػػي اﾟفػػرائض واカﾟوافػػل، ومسػػقطًا ﾟ｀قضػػاء 
 واカﾟذوري

                                                           

 يٖٚ٘، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٔ)
 يٖٚ٘ىٖٙ٘، صٔج لبمادر ヱفئカ،( يカظر: ٕ)
(ٖ )  ،えدカسمرقﾟظر: اカي  ٖٓٙىٜٖ٘، صٔ، جمازل  لأا هي 

 ي ٜٖ٘ىٖٛ٘، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٗ)

 يٜٖ٘ىٖٛ٘، صٔ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٘)
 يٖٓٙ، صٔج ،لبمادر ヱفئカ( يカظر: ٙ)
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 ドتطػػوع وﾟيجػػزئ فػػي ا ドو ، يسػػقط اﾞﾟفػػارات واカﾟػػذور أّمػػا اﾟشػػروع فػػي اﾟمギカػػي عカػػﾟ ヴوصػػفヴ فػػバ ي｀ػػـز بػػل يحػػـر
 ي (ٖ()ٕ)وأبي يوسف (ٔ)اﾟمط｀قة، وفي اﾟمعّيカة عカد غير اヅماـ أبي حカيفة

 المطゆヤ الثゅلث: الヘرベ بΑن اسュ الجنس المヘرد ヱالجمع
ュヱالعم ヴヤع るالّدال ヶف فΑألـ( التعر( ゅمヰヤإذا دخ 

ّييف اات｀فػػوا فػػي اشػػتراط اドسػػتيعاب وعدمػػﾟ ヴ｀عػػاـ إﾟػػي  ذكــر لإمــام لبئــمر:ヱد  فــ  فاــل لبعــام:  أّف اダصػػ゚و
 مذガبيف:

 ﾟـ يشترطوا اドستيعاب في اﾟعاـ ダفرادケ، وبヴ قاؿ اﾟجصاص وأﾞثر اﾟحカفّية مف اﾟسمرقカدّييفي :لبمذケب لأ ه
 ヱب لبثاケفّية :لبمذカحﾟعراؽ مف اﾟقاؿ مشاي  ا ヴوب ،ケفرادダ عاـﾟي(ٗ)اشترطوا استيعاب ا 

ل لإمام لبئمر:ヱد  لبعام بمعريفا :   بذل تر 
اﾟ｀فق اﾟمستارؽ ダفراد متساوية في قبػوؿ اﾟمعカػي اﾟاػاص اﾟػذえ وضػ  ﾟػヴ اﾟ｀فػق بحروفػヴ فعヱد م  لشمرط لعئميعاب: 

 ﾟاةي
اﾟ｀فػق اﾟمشػتمل ع｀ػي أفػراد متسػاوية فػي قبػوؿ اﾟمعカػي اﾟاػاص اﾟػذえ وضػ  ﾟػヴ اﾟ｀فػق  تヱد م  بم يشمرط لعئميعاب: 

ヴي(٘)بحروف 
 أヴカّ يカقسـ عカد مف ﾟـ يشترط اドستيعاب إﾟي قسميف: ثم ذكر أ:ئام لبعام:

 عاـ بカفسヴ وضعًا، وガو يカقسـ إﾟي:  لأ ه:
 ي وعاـ بمعカاケ دوف صياتヴ كػカّسيٕي عاـ بصياتヴ ومعカاケ كػرجاؿ   ٔ

: ヱي: لبثاﾟقسـ إカو يガوض : وﾟفي ا ケعاـ باير 
 ي(ٔ)カّساف إذا دا｀ヴ اﾟػ اﾟتعررفما يكوف في カفسヴ مفギومًا بدوف قررカة كػ .1

                                                           

اカﾟعماف بف ثابت اﾞﾟوفي، إماـ اﾟحカفّيػة، اﾟفقيػヴ اﾟمجتギػد اﾟمحقػ ، أحػد اダئمػة اダر عػة عカػد أガػل اﾟسػカّة، قيػل: أصػ｀ヴ مػف أبカػاء  أب  ثヱيف :( ٔ)
ػد وカشػا باﾞﾟوفػة، وكػاف يبيػ  اﾟاػز ويط｀ػب اﾟع｀ػـ فػي صػباケ، ثػـ اカقطػ  ﾟ｀تػدررس واドفتػاء، وأرادケ عمػر بػف ガبيػرة )أميػر ا ﾟعػراقيف( فارس، ゚و

 ド ヴػカّيفػة أカػيفع｀ف، فح｀ػف أبػو حﾟ ヴقضػاء بباػداد، فػابي، فح｀ػف ع｀يػﾟؾ ع｀ي اﾟعباسي بعد ذﾟصور اカمﾟا ケورعًا، وأراد  カقضاء، فامتﾟع｀ي ا
يفعل، فحبسヴ إﾟي أف مات، وكاف قوえ اﾟحّجة، مف أحسف اカﾟاس مカطقًا، قػاؿ اヅمػاـ ماﾟػؾ، يصػفヴ: رأيػت رجػﾟ バػو ك｀متػヴ فػي اﾟسػاررة أف 

ا ذガبػػا ﾟقػػاـ بحجتػػﾟ ،ヴػػヴ تصػػاカيف مギカػػا: اﾟمسػػカد فػػي اﾟحػػديث، جمعػػヴ تバميػػذケ، واﾟماػػارج فػػي اﾟفقػػヴ صػػاير، رواケ عカػػヴ ت｀ميػػذケ أبػػو يجع｀ギػػ
 يٖٙىٖ٘، صٛ، جلأت مガػي يカظر: اﾟزرك｀ي،  ٓ٘ٔيوسف، توفي بباداد سカة 

ي حカيفػة وت｀ميػذケ، وأوؿ مػف カشػر مذガبػヴ، كػاف يعقوب بف إبػراガيـ بػف حبيػب اカダصػارえ اﾞﾟػوفي اﾟباػدادえ، صػاحب اヅمػاـ أبػ أب  ا ئف:( ٕ)
د باﾞﾟوفة سカة  ػي اﾟقضػاء بباػداد أيػاـ اﾟمギػدえ ٖٔٔفقيギًا عバمة، ゚و ガػ، وتفقヴ باﾟحديث واﾟرواية، ثـ ﾟػـز أبػا حカيفػة، فا｀ػب ع｀يػヴ اﾟػرأえ، و゚و

 يٜٗٔ، صٛ، جلأت م｀ي، ガػ، مف تصاカيفヴ: اﾟاراج واآثاري يカظر: اﾟزركٕٛٔواギﾟادえ واﾟرشيد، ومات في اバفتヴ بباداد سカة 
 يٖٓٙ، صٔجمازل  لأا ه،   واﾟسمرقカدえ، ٜٙٔ، صٖ، جلبمغヱ   وابف قدامة، ٖٙٛ، صٕ، جفمح لب دار( يカظر: ابف اギﾟماـ، ٖ)
(ٗ ،えبصػرﾟحسػيف اﾟظر: أبو اカي )صٔ، جلبمعممـد ،ٜٔٛ ،えدカسػمرقﾟراماسػتي،   ٖٚٛ، صٔ، جماـزل  لأاـ ه  واﾞﾟلبـ جاز فـ  أاـ ه ا

カ ٛٔص، لبف ،えباارﾟيٜٗ، صٔ، جكشف لأئرلر  وا 
(٘ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٜٖٓ، صٔ، جمازل  لأا ه 
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 ما ド يكوف مفギومًا بدوف قررカة كػمف وما، وガو يカقسـ إﾟي: .2
ما يكوف ااّصًا قبل داوؿ اﾟقررカة ثـّ يصير عاّمًا، مثل: إカساف، فقبل داوؿ اﾟقررカة يراد بヴ إカساف واحد،  أ.

 وبعد اﾟقررカة يصير متカاوﾟ ドً｀جカسي
ما يكوف عاّمًا متカاوﾟ ドً｀جم  اﾟمط｀  ثـ يزداد عمومًا بداوؿ ドـ اﾟتعررف، مثل: رجػاؿ، فカّّػヴ يػدّؿ ع｀ػي  ب.

 ي(ٕ)جم  مط｀  مف اﾟذكور اﾟباﾟايف، وعカد داوؿ اバﾟـ يزداد اﾟعمـو فيصير バﾟستيعاب
داػوؿ ドـ اﾟتعررػف  فقبل داوؿ اバﾟـ فيカ ヴقوؿ: إﾟ ヴカّمط｀  اﾟجم ، وبعػد أم ا م  لشمرط لعئميعاب باعم م

 يصير バﾟستيعاب في صياة اﾟمفرد واﾟجم  جميعًا، وガو قوؿ عاّمة أガل اダصوؿ واカﾟحو واﾟ｀اةي 
 المヘرد ヱالجمع ホبل ヱبعد دخヱل الـ التعرΑف: (3)الヘرベヱ بΑن اسュ الجنس

يشػترط اﾟفرؽ بيف مف اشترط اドسػتيعاب و ػيف مػف ﾟػـ يشػترطヴ: أّف صػياة اﾟجمػ  مػف صػيغ اﾟعمػـو عカػد مػف ﾟػـ  ئ
 ي(ٗ)أّما عカد مف اشترط اドستيعاب فド ヴカّّ يدّؿ ع｀ي اﾟعمـو قبل داوؿ اﾟػ ع｀يヴ اドستيعاب إド أヴカّ يزداد عمومًاي

بيف اドسـ اﾟمفرد واﾟجمػ  إذا دا｀ギمػا اﾟػػ اﾟتعررػف: ففػي اﾟمفػرد قػاؿ  ىفي قوؿ ヴﾟىمف اﾟمعت゚زة  (٘)فّرؽ أبو ガاشـ يٕ
يصػػػرؼ إﾟػػػي مط｀ػػػ  اﾟجػػػカس مػػػف غيػػػر اسػػػتيعاب، وفػػػي ﾟفػػػق اﾟجمػػػ  يحمػػػل ع｀ػػػي مط｀ػػػ  اﾟجمػػػ  ورتカػػػاوؿ اﾟثバثػػػة 

 ي(ٙ)فصاعدًا، وド يبطل معカي اﾟجم ، وド يحمل ع｀ي اドستاراؽ إド بدﾟيل آار
بػػػيف اﾟمفػػػرد واﾟجمػػػ : أّف اﾟػػػバـ إذا داػػػل ع｀ػػػي اﾟمفػػػرد يكػػػوف ﾟمط｀ػػػ  اﾟجػػػカس دوف ( ٚ)حسػػػيف اﾟبصػػػرえ فػػػّرؽ أبػػػو اﾟ يٖ

ذا دال ع｀ي اﾟجم  يوجب اドستاراؽ، إド إذا دّؿ اﾟدﾟيل ع｀ي أﾟ ヴカّيس バﾟستاراؽ  ي (ٛ)اドستيعاب، وا 

                                                                                                                                                                          

ْسػٍر(( صاﾟعصػر: لعئـمغرلف:ىٔ لبــ لبمعريـف ث ثـ  أヱـ لع: ( ٔ) ػاف  ゚ ف ػي ا  カْس   ヅْـد:ىٕ[يٕمثػل: ))إ َف اヴلبع  ،えػي أو حضػورカガأو ذ えػو ذكػرガو
م `ْت  مثاؿ اダاير: )) ゙ْ  مثل: اﾟديカار اير مف اﾟدرガـي لبجヱس:ىٖ[يٖدة:(( صاﾟمائا゚ْي ْوـ  أ 

 يٙٚىٕٚص مغヱ  لباباب،يカظر: ابف ガشاـ،    
(ٕ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٗٓٗ، وٜٖ٘ىٜٖٗ، صٔ، جمازل  لأا ه 
: اﾟ｀فػق اﾟػػذえ وضػ  ﾟيقػػ  ع｀ػي شػػيء وع｀ػي مػػا أشػبヴギ، كاﾟرجػػل فカّّػヴ موضػػوع ﾞﾟػل فػػرد اػارجي ع｀ػػي سػبيل اﾟبػػدؿ مػف غيػػر لئـم لبجــヱس( ٖ)

 ئٗ، صلبمعريفاتر تعيヴカي يカظر: اﾟجرجاカي، اعتبا
(ٗ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٜٖ٘ىٜٖٗ، صٔ، جمازل  لأا ه 
ي عثمػاف: عػاﾟـ بػاバﾞﾟـ، مػف كبػار اﾟمعت゚زػةي ﾟػヴ آراء  أب  ケاشم لبمعمزب :( ٘) عبداﾟسバـ بف ب بف عبداﾟوガاب اﾟجبائي، مف أبカاء أبػاف مػ゚و

ヴ مصカفات مギカػا: تػذكرة اﾟعػاﾟـ، واﾟعػدة فػي أصػوؿ اﾟفقػヴي يカظػر: اカفرد بギاي وتبعتヴ فرقة سميت " اﾟبギشمّية" カسبة إﾟي كカيتヴ "أبي ガاشـ"، ゚و
 يٚ، صٗ، جلأت ماﾟزرك｀ي، 

(ٙ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٜٖٙ، صٔ، جمازل  لأا ه 
ػد فػي اﾟبصػرة وسػكف باػداد وتػوفي بギػا سػカة ) أب  لبثئا  لببار :( ٚ) ـ(، قػاؿ اﾟاطيػب ٗٗٓٔب بف ع｀ي اﾟطيب، أحد أئمػة اﾟمعت゚زػة، ゚و

، ٙ، جلأتــ ماﾟباػػدادﾟ( :えػػヴ تصػػاカيف وشػػギرة باﾟػػذكاء واﾟدياカػػة ع｀ػػي بدعتػػヴ(، مػػف كتبػػヴ )اﾟمعتمػػد( فػػي أصػػوؿ اﾟفقػػヴي يカظػػر: اﾟزرك｀ػػي، 
 يٕ٘ٚص

(ٛ ،えبصرﾟحسيف اﾟظر: أبو اカي )يٕٕ٘، صٔ، جلبمعممد 
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ػ تﾞػػوف ﾟ｀جمػػ ، وبعػػد فػػّرؽ اﾟقاضػػي اﾟدبوسػػي بػػيف اﾟجمػػ  قبػػل داػػوؿ اﾟػػػ ع｀يギػػا وبعػػد اﾟػػداوؿ، إギカّػػا قبػػل داػػوؿ اﾟػػ يٗ
داوؿ اﾟػ ع｀يギا يبطل فيギا معカي اﾟجم  وتﾞوف ﾟ｀جカس، وكذا إذا دا｀ت ع｀ي اﾟمفرد تﾞوف ﾟ｀جػカس، واسػـ اﾟجػカس 

 ي(ٔ)يتカاوؿ اﾞﾟّل واダدカي بطرر  اﾟحقيقة
ヴ تع لبفرف با  لعئمغرلف  لبجヱس:   اﾟي: أّف اドستاراؽ يراد بヴ شموؿ جمي  اダفراد ويصّح اドستثカاء مヴカ، مثل ق゚و

يي ات  ` وا اﾟَصا゚ ح  يف  آم カ وا و ع م  ْسٍر * إ ドَ ا゚َذ  اف  ゚ ف ي ا  カْس   ヅْإ َف ا :عصرﾟسػاف، ٖىٕاآيةصاカヅكّل فرد مف أفراد ا えأ ،]
カا: اﾟرجل اير مف اﾟمػرأة،  ثـ استثカي اﾟذيف آمカواي أّما اﾟجカس فاﾟمراد بヴ اﾟصカف واカﾟوع دوف مバحظة اダفراد، مثل ق゚و

 :えرجاؿأﾟساء اير مف كثير مف اカﾟاؾ بعض اカガ ド  ي(ٕ)ガذا اﾟجカس اير مف ガذا اﾟجカس دوف مراعاة اダفراد وا 
أّف اﾟػ إذا دا｀ت ع｀ػي اﾟمفػرد أو اﾟجمػ  تفيػد اドسػتاراؽ، إド إذا أررػد بギػا اﾟعديػة، وقػد  لبرلجح : ه تام   لأا با ا : 

 ذكر اヅماـ اﾟسمرقカدえ أد゚ّة ع｀ي صّحة ذﾟؾ، مギカا: 
ػػ ػػا اカَﾟػػاس  ヴ تعػػاﾟي: ق゚و  ギي ػػا أ َي  س دوف مراعػػاةカجػػﾟمط｀ػػ  ا ドـ فقػػط، وギカثػػة مػػバث ド سカجػػﾟكػػّل ا ヴمػػراد بػػﾟوا

 اダفرادي
ػػヴ تعػػاﾟي:  (ٖ)ومギカػػا اسػػتدヴﾟド بّجمػػاع أئمػػة اﾟ｀اػػة، فقػػد カػػّص اﾟّزجػػاج ْصػػر  )أّف اカヅسػػاف فػػي ق゚و ( إ َف ٔو ا゚ْع 

ْسرٍ  اف  ゚ ف ي ا  カْس   ヅْا :عصرﾟ゚زةٕىٔصاカاس [ بمカﾟإّف ا :ヴ  ي(ٗ)ق゚و
  مم ا ذكر لبئمر:ヱد  أثヱاو ك مカ ت  لبجمع، لبمفريق با  دعب  لبجمع تام لأفرلد  دعب  لبعدد تام لأفرلد:

دﾟドتヴ ع｀ي ما فػوؽ أقػل اﾟجمػ  باﾟمطابقػة، فػّّف اﾟجمػ  مػا داـ  ىاﾟذガ えو مقابل اﾟمفرد واﾟمثカيىأّف اﾟجم  
ػو اػّص مカػヴ اﾟػبعض فカّّػヴ يبقػي يػدّؿ ع｀ػي بقّيػة اダعػداد باﾟمطابقػة عカػد تحتヴ أق`ヴّ فヴカّّ يػدّؿ ع｀يギػا  باﾟمطابقػة، حتػي ゚و
 مف ﾟـ يشترط اドستيعابي

 أّما إذا اّص بحيث ﾟـ يب  بعد اﾟاصوص إド واحد أو اثカاف يبطل اسـ اﾟجم ي
ثيػػرة تﾞػػوف كػػّل واحػػدة مギカػػا فギカّّػػا مػػف اﾟفػػاو اﾟعمػػـو إذا ドحظカػػا أギカّػػا تػػدّؿ ع｀ػػي مجموعػػات ك ىمػػثバً عشػػرة–أّمػػا اﾟعػػدد 

 ، عشرة: عشرة كتب، وعشر أقバـييي، أّما إذا ドحظカا أギカّا تدّؿ ع｀ي عدد معّيف تﾞوف مف أﾟفاو اﾟاصوص ド اﾟعمـو
بطررػ  اﾟتضػميف ド بطررػ  اﾟعمػـو  カّダػヴ اسػـ موضػوع  ىوガػي واحػد واثカػافيي–ع｀ػي أفرادギガػا  ىأえ اﾟعشرةىودﾟドتギا 

 ヴيدّؿ بصيات ド عدد مع｀ـوﾟ عشػرةﾟيتبّدؿ مف ا ヴعدد فّّف اسمﾟتقص واحد مف اカعدد، حتي إذا اﾟذا اガ ع｀ي ドإ ヴوحروف

                                                           

 يٓٙٔ، صٔ، جم  يم لأدب يカظر: اﾟدبوسي،  (ٔ)
(ٕ ،えسعدﾟظر: اカي )ق م  مازل  لأا ه  يٜٖٚ، صٔ، جلبجزو لبمث  
ػد فػي باػداد سػカة  لبزجاج: (ٖ) ガػػ، كػاف فػي فتّوتػヴ ياػرط اﾟزجػاج، ومػاؿ ٕٔٗإبراガيـ بف اﾟسرえ بف سػギل أبػو إسػحاؽ، عػاﾟـ بػاカﾟحو واﾟ｀اػة، ゚و

ﾟا ヴحػػو فع`ّمػػカﾟػػي اﾟإ ヴزّجػػاج، فط｀بػػﾟمبػػرد ع｀ػػي اﾟا ヴقاسػػـ، فد゚ّػػﾟا ヴػػカبド عباسػػي( مؤدبػػًاﾟمعتضػػد اﾟمبػػّرد، وط｀ػػب عبيػػده بػػف سػػ｀يماف )وزرػػر ا
ػي اﾟػوزارة مكػاف أبيػヴ، فجع｀ػヴ اﾟقاسػـ مػف كتابػヴ، فاصػاب فػي أيامػヴ ثػروة كبيػرة، مػف كتبػヴ: معػاカي اﾟقػرآفي  اﾟوزرر، فاّدب ヴﾟ ابヴカ إﾟػي أف ゚و

 يٓٗىٜٖ، صٙج، لأت ميカظر: اﾟزرك｀ي، 
(ٗ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ئٓٗىٜٖٚ، صٔ، جمازل  لأا ه 
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ذا زرػػد ع｀يギػػا واحػػد يبطػػل اسػػـ اﾟعشػػرة ويحػػدث ﾟػػヴ اسػػـ آاػػر وガػػو أحػػد عشػػر  ダّف ع`ّػػة اسػػتحقاؽ ガػػذا  إﾟػػي اﾟتسػػعة، وا 
مػػ  ذﾟػػؾ يبقػػي اﾟعػػدد مػػف صػػيغ اドسػػـ ガػػو ガػػذا اﾟقػػدر اﾟمعػػّيف، وعカػػد اﾟزرػػادة واカﾟقصػػاف يبطػػل ع`ّػػة اドسػػتحقاؽ، ﾞﾟػػف 

 ي (ٔ)اﾟعمـو
ゆヤالنسخ المطヱ ءゅااستثنヱ صΑن التخصΑب ベرヘالرابع: ال 

فカ لبجمヴ ر بأカ ヱ: لبماايص:  ي(ٕ)قصر اﾟعاـ ع｀ي بعض مسّمياتヴ(( )) تر 
:カ ヱفي   بأヱلبث カف  ي(ٖ)ガو قصر اﾟعاـ ع｀ي بعض مヴカ بدﾟيل مستقل مقترف بヴ  تر 

 ي(ٗ)عف اﾟجم｀ة ب｀فق إド أو ما أقيـ مقامヴإاراج بعض اﾟجم｀ة : لعئمثヱاو
فカ لبجمヴ ر بأカ ヱ: لبヱئخ:  ))ガو اﾟاطاب اﾟداؿ ع｀ي ارتفاع اﾟحكـ اﾟثابت باﾟاطاب اﾟمتقػّدـ ع｀ػي وجػﾟ ヴػوﾞﾟ ケドػاف تر 

))ヴカع ヴي(٘)ثابتًا م  ترااي 
 :カ ヱفي   بأヱلبث カف  ي(ٙ)حكمガ(())ヴو أف يرد دﾟيل شرعي متراايًا عف دﾟيل شرعي مقتضيًا اバؼ تر 

ـــا بيـــا  لبفـــرف بـــا  لبمااـــيص  لعئـــمثヱاو   :ـــد ヱـــص  لإمـــام لبئـــمر:ヱد  تاـــم بيـــا  لبفـــرف باヴヱـــا ف ـــاه: )) أم 
 .(7) لبヱئخ...((

ヴ ظاガر اカّﾟص، إド أّف اﾟفرؽ بيギカـ ما ياتي:  ذكر اヅماـ اﾟسمرقカدえ أّف اﾞﾟّل يشترؾ في إاراج بعض ما يتカا゚و
  أّمゅ الヘرベ بينヰمゅ من حيث الヤغة:

ヴ مف حيث اダعيافي فヴ  أ   لبماايص:  إاراج بعض ما يتカا゚و
ػヴ مػف حيػث اﾟزمػاف  إذ اカﾟسػ  ド يػرد إド فيمػا يػراد بػヴ اﾟحكػـ فػي بعػض اダزمػاف فػي   لبヱئـخ: إاػراج بعػض مػا يتカا゚و

 موض  صار مط｀  اﾟزماف مرادًاي
:カــヱػػا   بياカثػػـ إذا أرد ، ( ガػػو حكػػـ ع｀ػػي مجػػيء جميػػ  اﾟقػػـو カػػا: )جػػاء اﾟقػػـو أف カاّصػػص واسػػتثカيカا مػػف حكمカػػا أّف ق゚و

باﾟمجيء ع｀ي اﾟقػـو وق｀カػا: )إド زرػدًا(، فカّّػヴ إاػراج ﾟزرػد مػف حكػـ اﾟمجػيء مػ  اﾟقػـو وا عطػاء حكػـ آاػر ﾟػヴ وガػو عػدـ 
 اﾟمجيءي

اعطػػػاء حكػػـ جديػػػد  ىسػػبحاヴカىأّمػػا اカﾟسػػ  فギػػػو بيػػاف أّف اﾟحكػػػـ كػػاف صػػػاﾟحًا ﾟ｀زمػػاف اﾟماضػػػي، وحكمتػػヴ اقتضػػػت    
يف  ﾟ｀مساﾟة مف ガذケ اﾟ｀حظػ ػヴ تعػاﾟي:  و ا゚َػذ  ػヴ مػف اﾟزمػاف ド مػف اダعيػاف، مثاﾟػヴ ق゚و ة، فギػو بيػاف إاػراج بعػض مػا يتカا゚و

                                                           

 يٜٖٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٕٚٙ، صٔ، جثاشي  لببヱاヱ  تام لببدر لبطابع( يカظر: اﾟبカاカي، ٔ)
 يٕٕٚ، صٖ)باع｀ي رف  اﾟحاجب(، ج مامار لب  لبثاجب( ابف اﾟحاجب، ٕ)
 يٖٕٛ، صٔ، ج لبمثبارلبم رير ( يカظر: ابف أمير اﾟحاج، ٖ)
 يٖٖٙ، صٔ، جإرشاد لبفث ه( يカظر: اﾟشوكاカي، ٗ)
 يٓ٘، صٕ، جإرشاد لبفث ه( اﾟشوكاカي، ٘)
 يٖ٘ىٕ٘، صٖ، جلبم رير  لبمثبار  ورカظر: ابف أمير اﾟحاج، ٜٖٓ، صلبمعريفات( اﾟجرجاカي، ٙ)
(ٚ ،えدカسمرقﾟا )يٖٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه 
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ْيػػػر  إ ْاػػػر اٍج  صاﾟبقػػػرة: ػػػْوؿ  غ  ت اًعػػػا إ ゚ ػػػي ا゚ْح  ـْ م  ػػػ  ギ ػػػَيًة ダ ْزو اج  ص  وف  أ ْزو اًجػػػا و  ر ػػػذ ر  ـْ و  ػػػカْك  َفػػػْوف  م  ػػػヴ تعػػػاﾟي: ٕٓٗي ت و  [، カسػػػ  بق゚و
فَ  يف  ي ت و  ْشًرا صاﾟبقرة: و ا゚َذ  ٍر و ع   ギة  أ ْش ギ َف أ ْر  ع  َ ْصف  ب ا カْف س  وف  أ ْزو اًجا ي ت ر  ر ذ ر  ـْ و  カْك   ي  (ٔ) [ْٖٕٗوف  م 

 أّمゅ الヘرベ بينヰمゅ من حيث ااصطاح: 
بياف قدر اﾟماصوص واﾟمستثカي غير مراد مف اﾟ｀فق اﾟعاـ واﾟمسػتثカي مカػド ،ヴ أف يكػوف  أ   لبماايص  لعئمثヱاو  

دااػػバً تحػػت اﾟ｀فػػق ثػػـ اػػرج باﾟتاصػػيص واドسػػتثカاء، ﾞﾟػػف مػػ  صػػバحّية اﾟ｀فػػق ﾟ｀تカػػاوؿ، بحيػػث ﾟػػوド وجػػود اﾟتاصػػيص 
 واドستثカاء ﾞﾟاف دااバً تحت اﾟ｀فقي

ـّ أاػرج بوت اﾟحكـ في بعض اダزمافギو بياف أّف مراد اﾟشارع اﾟحكيـ ث أم ا لبヱئخ   ف، ド أّف كػّل اﾟزمػاف كػاف مػرادًا ثػ
 ي(ٕ)بعضヴカّダ  ヴ يؤّدえ إﾟي اﾟتカاقض

: ل با  لبماايص  لعئمثヱاو  لبヱئخ:   ذكر لإمام لبئمر:ヱد : أ   بعض لأا با ا  فر 
واﾟمسػتثカي مカػヴ مػ  اﾟمسػتثカي بػدوف أّف اﾟتاصيص واドستثカاء بياف مقارف، أえ: يػاتي اﾟماّصػص مػ  اﾟػدﾟيل اﾟعػاـ،   

 تراٍخي
 وأّف اカﾟس  بياف متراٍخي 
أّف ガػذا اﾟفػرؽ يصػّح ع｀ػي قػوؿ مػف ド يجػّوز تػااير دﾟيػل اﾟاصػوص، أّمػا مػف يجػّوز  ثم بعد ذكر ケـذل لبفـرف بـا  : 

ّييف   ي(ٖ)ىسياتي بياヴカىتااير اﾟاصوص فバ يصّح ガذا اﾟفرؽ  ダّف فيヴ اバفًا بيف اダص゚و
 ゆヤخصّ المطΑ ュل ヵالذ ュゅالعヱ صヱالمخص ュゅن العΑب ベرヘمس: الゅالخ 

るّΑالظن るأدلゅصه بΑتخص ヶف 
 لاماف لأا با    ف  : ة دعب  لبعام  لبااص إبم مذケبا :

ــ  :لبمــذケب لأ ه ف كاカػػػا (ٗ)وبػػػヴ قػػاؿ متقػػػّدمو سػػمرقカد مػػف اﾟحカفّيػػػة، وجمギػػور اﾟمتﾞ`ّمػػػيف : أ   دعبمヴمـــا ظヱي  ، فギمػػا وا 
اﾟاػػػػاّص راجػػػػح ع｀ػػػػي اﾟعػػػػاـّ  ダّف احتمػػػػاؿ صػػػػرؼ اﾟعػػػػاـّ عػػػػف معカػػػػاケ اﾟحقيقػػػػي أﾞثػػػػر مカػػػػヴ فػػػػي ظカّيػػػػيف عカػػػػدガـ إド أّف 

  ي(٘)اﾟااّص 

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي ) ي، ٖٚٗ، صٔ، جهمازل  لأاカصابوﾟيٕٚٔ، صٔج اف ة لبمفائار،  وا 
(ٕ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٛٗىٖٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه 
(ٖ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٛٗ، صٔ، جمازل  لأا هケبعد えذﾟمط｀ب اﾟظر اカي   
(ٗ ): ケ في   ف  م جب لبعامヱد م  لبثヱ:م  ئمر   لبفرف با  جمヴ ر لبممكا ما   مم د 

ػوف بظカّيتػػヴ فػي اﾟعمػل، أّمػا اドعتقػػاد فギػـ يتوقّ      ػوف بظカّيتػػヴ عمػバً واعتقػادا ، أّمػا متقػػّدمو سػمرقカد فギػـ يق゚و فػوف فيػػヴ، أّف جمギػور اﾟمتﾞ`ّمػيف يق゚و
ىٕٕٓ، ٔ، جلبفاـ ه فـ  لأاـ هويعتقدوف فيヴ اヅبギاـ، فعدـ قطعギـ في موجبヴ اسػت｀زمギـ اカتفػاء اعتقػاد موجبػヴي يカظػر: اﾟجصػاص، 

 ئٔٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٜٕ، صٕ، جلببثر لبمثيطاﾟزركشي،   و ٖٕٓ
(٘ ،えاآمد )حػاج، ٖٖ٘، صٕ، جلإثكامﾟظر: ابف أمير اカزركشػي، ٜٕ٘، وصٖٜٕ، صٔ، جلبم رير  لبمثباـر  ورﾟلببثـر لبمثـيط  وا ،

 ئٔٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٕٙٗ، صٖ، جلبمثيط
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 ヱــا ــ : لبمــذケب لبث ّيو اﾟعػػراؽ ومتػػاارو سػػمرقカد مػػف اﾟحカفّيػػة: أ   دعبمヴمــا :طعي  ـّ اشػػترط  ي(ٔ)وبػػヴ قػػاؿ أصػػ゚و ومػػف ثػػ
 ヴّيتػカقػائ｀يف بظﾟّييف ا جمギور اﾟحカفّية مّمف رأう قطعّية اﾟعاـ أف يكوف اﾟدﾟيل اﾟماصص ヴﾟ قطعّيًا، أّمػا جمギػور اダصػ゚و

 ﾟـ يشترطوا ذﾟؾي
ّيوف فػي حجّيتػヴ بعػد اﾟتاصػيص ع｀ػي  ﾞﾟف ガذا في اﾟعاـ اﾟػذﾟ えػـ ياػّص، أّمػا اﾟعػاـّ اﾟماصػوص فقػد اات｀ػف اダصػ゚و

 ة مذاガب:ػػػػػأر ع
ي توّقف عف اﾟعمل باﾟعاـّ اﾟماصوص فيما وراء اﾟماصوص حتػي يػرد اﾟػّدﾟيل اﾟػذえ يبػّيف اﾟمػراد  ダّف  :لبمذケب لأ ه

 ي(ٗ)وأبي اﾟحسف اﾞﾟراي (ٖ)، وガو مذガب عيسي بف أباف(ٕ)دﾟドة اﾟعاـ اﾟماصوص ع｀ي اﾟباقي مجازّرة
 ヱب لبثاケلبمذ:  ドاػة و｀ﾟمجػاز مسػتعمل فػي اﾟّف اダ  ف كاف مجػازًا ي عمل باﾟعاـّ اﾟماصوص فيما وراء اﾟماصوص وا 

ﾟيヴ ذガب بعض اﾟعراقّييف  ي(٘)مف اﾟحカفّية يمカ  اﾟعمل باﾟ｀فق، وا 
، وガػػو مػػذガب بعػػض اﾟمتﾞ`ّمػػيف كػػابي  :لبمــذケب لبثابــث ػػّص بمسػػتقلٍّ ػػّص بايػػر مسػػتقل، مجػػاز  إف ا  أカّػػヴ حقيقػػة إف ا 

مػػاـ اﾟحػػرميف اﾟحسػػيف ا ギـ بقطعّيتػػヴ، فػػّذا اػػّص فػػػﾟ  バبصػػرえ، واﾟبػػاقカバي، وا  قػػ゚و ، ゚و ドشػػتراطギـ اドسػػػتاراؽ فػػي اﾟعػػاـّ
 يسّموヴカ عاّمًا حقيقة بل مجازًاي

أّما اﾟّتاصيص باﾟّدﾟيل غير اﾟمستقّل فバ يعتبروヴカ مارجًا ﾟ｀عػاـّ عػف حقيقتػﾟ  ヴعػدـ اعتبػارガـ ﾟايػر اﾟمسػتقّل ماّصصػًا 
ﾞﾟػػّف اﾟجمギػػور قػػاﾟوا باﾟّتاصػػيص  ي(ٙ)اﾟقػػوؿ بػػヴ ي｀ػػـز اﾟقػػوؿ بمفギػػـو اﾟمااﾟفػػة، وガػػو ﾟػػيس حّجػػة عカػػدガـ  ダّف بػػل بياカػػاً 

ギـ بمفギـو اﾟمااﾟفة، ومّمف قاؿ باﾟتاصيص بギما عバء اﾟديف اﾟسمرقカدえ، م   باﾟماّصصات اﾟمّتص｀ة واﾟمカفص｀ة ﾟق゚و
ヴ ヴ بمفギـو اﾟمااﾟفة، ف｀ـز اﾟتカاقض في ق゚و  ي (ٚ)عدـ ق゚و

                                                           

(ٔ ،えباػػارﾟظػػر: اカي ) زركشػػي، ٕ٘ٗ، صٔ، جلأئــرلركشــفﾟٕٚىٕٙ، صٕ، جلببثــر لبمثــيط  وا ،えدカسػػمرقﾟجماــزل  لأاــ ه  وا ،ٔ ،
 يٜٖٙىٖٛٙ، صٔ، ج، لببدر لبطابع  واﾟمح｀يٕ٘ٔىٕٗٔ، صكماب ف  أا ه لبف カ  واバﾟمشي، ٚٔٗص

 ي  ٕٚٚ، صلببيا شرح لبمبيا  ف  تام ( واﾟمجاز カガا مرسل واﾟعバقة فيヴ اﾞﾟ｀ّية واﾟجزئّيةي يカظر: اﾟماي｀ي، ٕ)

ػػي  تيئــم بــ  أبــا :( ٖ) ガػػو أبػػو موسػػي عيسػػي بػػف أبػػاف بػػف صػػدقة، قػػاض مػػف كبػػار فقギػػاء اﾟحカفيػػة، كػػاف سػػررعًا بカّفػػاذ اﾟحكػػـ، عفيفػػًا، و゚و
 ـ(يٖٙٛاﾟقضاء باﾟبصرة عشر سカيف، وتوفي بギا سカة )

 يٓٓٔ، ص٘، جلأت م يカظر: اﾟزرك｀ي،
، ٕ٘ٙ، صٔ، جلبمعممــد  وأبػػو اﾟحسػػيف اﾟبصػػرえ، ٕٔ٘، وصٕ٘ٗ، وصٚٙٔ، صٔ، جلبفاــ ه فــ  لأاــ ه( يカظػػر: اﾟجصػػاص، ٗ)

 يٜٛىٜٚ، صمباثث لبماايص تヱد لأا باا اﾟشي｀ااカي،   و ٖٗٗ، صٔ، جشرح لبامع  واﾟشيرازえ، ٕٛٙوص
 يٕٗ٘، صٔ، جلبفا ه ف  لأا ه( يカظر: اﾟجصاص، ٘)
  واカﾞ｀ﾟػػوえ، ٜٖٛىٖٛٛ، صٔ، جماــزل  لأاــ ه   واﾟسػػمرقカدえ،ٖٔٓ، وصٜٜٕىٜٕٚ، صٖ، جلببثــر لبمثــيط( يカظػػر: اﾟزركشػػي، ٙ)

 يٕٙٙ، صٔ، جلببدر لبطابع  واﾟمح｀ي، ٕٛٙ، ٔ، جف لمح لبرثم ت
ـــ ( يカظػػػر: ازカػػػة، ٚ) ـــر لأاـــ ب  لبثヱف ر لبفك ـــزل  لأاـــ ه  واﾟسػػػمرقカدえ، ٖٕٔىٜٕٕ، صمطـــ   ، ٙٗٗى٘ٗٗ، وصٕٔٗ، صٔ، جما

 ي٘٘ٗىٗ٘ٗوص
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ﾟيػػヴ ذガػػب  :علبمــذケب لبرلبــ أカّػػヴ حقيقػػة مط｀قػػًا، وガػػو مػػذガب اﾟحカاب｀ػػة، وأﾞثػػر اﾟشػػافعية، وع｀مػػاء سػػمرقカد مػػف اﾟحカفّيػػة، وا 
في اﾟعػاـ اドسػتاراؽ فاﾟعػاـ إذا دا｀ػヴ تاصػيص تبقػي دﾟドتػギカّダ  ヴـ ﾟـ يشترطوا ي(ٕ) ، واﾟبزدوえ (ٔ)اﾟدبوسي، واﾟسراسي

  ダّف اﾟّدﾟドػػة ﾟػػـ تتاّيػػر، فمػػا داـ ىسػػواًء كػػاف اﾟتاصػػيص بمسػػتقلٍّ أـ بايػػر مسػػتقلٍّ ىع｀ػػي اﾟبػػاقي ع｀ػػي اﾟعمػػـو حقيقػػة 
 ي(ٖ)اﾟعاـ بقي بعد اروج أفراد مヴカ ع｀ي حقيقتヴ دّؿ ذﾟؾ أﾟ ヴカّيس موضوعًا バﾟستاراؽ ع｀ي اﾟحقيقة

اﾟذيف قاﾟوا بعدـ اشتراط اドستاراؽ فاعتبروا اﾟعاـّ اﾟماصوص باقيًا ع｀ي عمومヴ في غير اﾟماصوص حقيقةً  أّما
 ي(ٗ)

 ي(ٗ)حقيقةً 
بعد عرض ガذケ اﾟمسائل بقي عカدカا أف カشرع في بياف اﾟمساﾟة اﾟتي カّص فيギا اヅماـ بػاﾟفرؽ، وガػي: ガػل ياػّص اﾟعػاـ 

 باﾟقياس؟
 ヴي جواز تاصيصﾟمعت゚زة إﾟحديث واﾟب أصحاب اガيذド ؾ أـﾟقياس، سواًء كاف قد ا ّص قبل ذﾟبا 
:るلほالمس ヶف るالمعتزلヱ ثΑالحد ゆゅن أصحΑب ベرヘالヱ 

ي  أّف أصحاب اﾟحديث يروف أّف اﾟعاـ ظカيو فياّص بظカيٍّ
ギـ باّف اﾟمجتギد مصيب ع｀ي كّل حاؿي  أّما اﾟمعت゚زة فギـ يروف أّف اﾟعاـ قطعيو واﾟقياس قطعيو  ﾟق゚و

ﾟعػػراؽ فقػػاﾟػػـ أّمػػا مشػػاي  اﾟ えػػذﾟعػػاـ اﾟسػػاووا بػػيف ا ، وا: ド يجػػوز تاصػػيص اﾟعػػاـّ باﾟقيػػاس  カّダػػヴ قطعػػّي واﾟقيػػاس ظカػػيو
 ياّص مヴカ شيء و يف ما اّص مヴカ إذا كاف اﾟماصوص مع｀ومًا  ﾟبقاء قطعّيتヴي

ダّف  أّما متقّدموا سمرقカد فقد ذكر اヅماـ اﾟسمرقカدえ أカّػﾟ ヴػـ يػرو عػギカـ カػّص فػي ذﾟػؾ، واダصػّح عカػدガـ أカّػド ヴ ياػّص 
 اドحتماؿ في اﾟقياس أﾞثر مヴカ في اﾟعاـ فバ يقوう ع｀ي تاصيصヴي

فّرؽ بيف اﾟعاـ اﾟماصوص فجّوز تاصيصヴ باﾟقياس، واﾟعاـ اﾟذﾟ えػـ ياػّص ف｀ػـ  ىكعيسي بف أباف–وبعض اﾟحカفية 
ケي(٘)يجّوز 

                                                           

أبو بكر شػمس اダئمػة ب بػف أحمػد بػف سػギل، قػاض، مػف كبػار اダحカػاؼ، مػف أガػل سػراس )فػي اراسػاف(، مػف مصػカّفاتヴ: لبئرائ : ( ٔ)
مػػا أط｀ػػ  سػػكف  )اﾟمبسػػوط( فػػي اﾟفقػػヴ أمػػケバ وガػػو سػػجيف باﾟجػػّب فػػي أوزجカػػد )بفرغاカػػة(، وكػػاف سػػبب سػػجヴカ ك｀مػػة カصػػح بギػػا اﾟااقػػاف، ゚و

 ガػ(ي ٖٛٗفرغاカة إﾟي أف توفي سカة )
 ي  ٖ٘ٔ، ص٘، جلأت م｀ي، يカظر: اﾟزرك

(ٕ ،えبزدوﾟظر: اカي )   سرار(، ج أا ه لببزدダدبوسي، ٔ٘ٗ، صٔ)باع｀ي كشف اﾟسراسػي، ٖ٘ٔ، صٔ، جم  يم لأدبـ   واﾟأاـ ه   وا
 يٗٗٔ، صٔ، جلبئرائ 

(ٖ ،えشيرازﾟظر: اカي )ي، ٖ٘ٗىٖٗٗ، صٔ، جشرح لبامعカشي｀ااﾟد لأا با ا   واヱيٓٓٔ، صمباثث لبماايص ت 
 ئٕٗىٕٓٗ، صٔ، جمازل  لأا ه: اﾟسمرقカدえ، ( يカظرٗ)
 ب ات ヱケاك آرلو أارى مヴヱا:( ٘)

 يصّح تاصيص اﾟعاـ باﾟقياس إذا كاف قد اّص قبل بدﾟيل مカفصل، وガو قوؿ اﾞﾟرايي ئ

 يصّح تاصيص اﾟعاـ باﾟقياس إذا كاف ج｀ّيًا، وبヴ قاؿ كثير مف اﾟشافعّية كابف سررجي يٕ

 يصヴ، وガو رأえ إماـ اﾟحرميفياﾟتوقف عف اﾟقوؿ بتاصيصヴ أو عدـ تاص يٖ

 ،えدカسمرقﾟظر: اカئٚٗىٓٚٗ، صٔ، جمازل  لأا هي 
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اﾟعػػاـ اﾟماصػػوص، و ػػيف  ))وبعػػض اﾟمشػػاي  فّرقػػوا بػيفإع أ   لإمــام لبئــمر:ヱد  بــم اــر أ   فيــカ فر:ــًا  لضــثًا ف ــاه: 
ـ يّتضح اﾟفرؽ((  ي(ٔ)اﾟعاـ اﾟذﾟ えـ ياّص، وجّوزوا تاصيص اﾟماصوص دوف اﾟذﾟ えـ ياّص مヴカ ゚و

جػػػواز تاصػػػيص اﾟعػػػاـ باﾟقيػػػاس  ﾞﾟوカػػػヴ ظカػػػّي اﾟدﾟドػػػة، واﾟقيػػػاس اﾟمسػػػتجم  ﾟشػػػروطヴ دﾟيػػػل معتبػػػر مػػػف أدﾟػػػة  لبـــر لجح 
 ي(ٕ)اﾟشرع

 معゅً أヱ أحدهمゅ بعد اآخر المطゆヤ السゅدس: الヘرベ بΑن ヱرヱد العヱ ュゅالخゅص
 فヶ بنゅء أحدهمゅ عヴヤ اآخر
، وガمػػا متعارضػػاف إذا وجػػد カصػػاف أحػػدガما عػػاـّ واآاػػر اػػاصو
فػػي اﾟحكػػـ فمػػاذا يحكػػـ ع｀يギمػػا؟، ومػػا ガػػي  (ٖ)

 حاドتギما؟ 
اﾟاバؼ بيف اﾟحカفّية واﾟجمギور في دﾟドة اﾟعاـ واﾟااص: فعカد جمギور اﾟحカفّية ガمػا قطعّيػاف    أال لبمئأب :

 فاﾟتعارض بيギカما متصّور، وド مرّجح ダحدガما ع｀ي اآار عカدガـي
 ي(ٗ)اﾟااّص راجح ع｀ي اﾟعاـّ ومتقّدمي سمرقカد مف اﾟحカفّية كガバما ظカّياف، ﾞﾟّف أّما عカد اﾟجمギور 

 :ヶتほΑ ゅم ヶヰص فゅالخヱ ュゅرض العゅتع れاゅح ゅأّم 
ّييف في تاصيص اﾟعاـ باﾟااّص فػي ガػذا اﾟقسػـ،  :أ عً  أف ي ع｀ـ اقتراف اﾟعاـ واﾟااص، فバ اバؼ بيف اダص゚و

فياّصصヴ، أّمػا عカػد  ىكما سب ىسواًء كاف اﾟمتقّدـ ガو اﾟااّص أـ اﾟعاـّ  ダّف اﾟااص أقوう مف اﾟعاـ عカد اﾟجمギور 
カفّية  فド ヴカّヂ يمكف اﾟعمل باﾟػدﾟي｀يف معػًا، وド بػاﾟحكـ باﾟتカاسػ  ﾟعػدـ اﾟترااػي، وأمكػف دفػ  اﾟتカػاقض بجعػل جمギور اﾟح

 ي(٘)اカﾟّص اﾟااّص قررカة ﾟ｀عاـ بمカ゚زة اドستثカاء
 أف ド يقترف اﾟعاـّ واﾟااّص ويع｀ـ وقتギما، وفيヴ أر   حاドت:ثاヱيًا: 

، فカギػا يكػوف اﾟاػاّص カاسػاًا بقػدرケ مػف اﾟعػاـّ باتفػاؽ أف يتاّار اﾟااّص عػف وقػت اﾟعمػ لبثاب  لأ بم: ل باﾟعػاـّ
ّييف  ダّف تااير اﾟبياف عف وقت اﾟعمل غير جائز، فيعمل باﾟعاـّ في بقّية اダفراد اﾟتي ﾟـ ت カس  اダص゚و
 ي(ٙ)

ّيوف فيギا إﾟي مذガبيف: لبثاب  لبثاヱي :  أف يتاّار اﾟااّص عف وقت اﾟاطاب باﾟعاـّ فقط، اات｀ف اダص゚و

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟا )ئٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه 
 وما بعدガاي ٖ٘٘، صٖ، جرفع لبثاجب( يカظر: اﾟسبكي، ٕ)

لبمعـارض  لبمـرجيح بـا  اﾟبرزカجػي، ))ガو اﾟتماカ  بيف اダد゚ّة اﾟشرعّية مط｀قًا بحيث يقتضي أحدガما عدـ ما يقتضيヴ اآار((ي  لبمعارض:( ٖ)
 يٖٕ، صٔج، لأدب  لبشرتي  

(ٗ ،えاآمػػػػد )حػػػػاج، ٖٖ٘، صٕ، جلإثكــــامﾟظػػػػر: ابػػػػف أميػػػػر اカوصٖٜٕ، صٔ، جلبم ريــــر  لبمثباــــر  ور ،ٕٜ٘ ،えدカسػػػػمرقﾟماــــزل    وا
 يٙٚٗى٘ٚٗ، صٔ، جلأا ه

 يٚٚٗىٙٚٗ، وٗٚٗ، صٔ، جهمازل  لأا   واﾟسمرقカدえ، ٛٓٗىٚٓٗ، صٖ، جلببثر لبمثيط( يカظر: اﾟزركشي، ٘)
ػـ اﾟمػرأة ガػو زوجギػا  لبヱ ئخ ヱケا ヱئخ  جز    ( ٙ)  ギمػة، سػواء كػاف مػف اَتギتﾟا ヴي حتي تثبت ع｀يػカزاﾟداء ع｀ي اギمثل: وجوب إحضار أر عة ش ،

، ثـ カس  حكـ اﾟزوج باﾞتفائヴ باﾟمバعカة ヅثبات اﾟزカا ع｀ي زوجتヴي  زوجギا أـ أجカبيو
  ٛٓٗ، صٖ، جلببثـر لبمثـيط  واﾟزركشػي، ٙٗٔ، صٖٕ، جمفـاميح لبغاـب  واﾟػرازえ، ٚٛٔ، صتام أا ه لبف カيカظر: اﾟاバؼ، 

 يٗٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٘ٙٗ، ص٘، جأض لو لببيا واﾟشカقيطي، 
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هلب مذガب جمギور اﾟحカفّية، وبعض اﾟمتﾞ`ّميف كّماـ اﾟحرميف: أّف اﾟمتاّار カاسػ  ﾟ｀متقػّدـ  ギカّダمػا  :مذケب لأ  
 ي(ٔ)دﾟيバف و يف حكميギما تカاٍؼ، فيجعل اﾟمتاّار カاساًا ﾟ｀متقّدـ دفعًا ﾟ｀ّتعارض

 ヱب لبثاケفّية  :لبمذカحﾟّميف وبعض ا`ﾞمتﾟور اギب جمガدىمذカاػاّص ماّصػص ىمتقّدمي مدرسة سمرقﾟأّف ا :
ػػي مػػف إガماギﾟمػػا  وダّف اﾟعػػاـّ ظカػػّي اﾟّدﾟドػػة ドحتماﾟػػヴ اﾟّتاصػػيص، فػػّذا بػػاف اﾟماّصػػص  ﾟ｀عػػاـّ  ダّف إعمػػاؿ اﾟػػّدﾟي｀يف أ゚و

ヴع｀ي ケاカ｀ي(ٕ)حم 
ّيوف فيヴ إﾟي مذガبيف:أف يتاّار اﾟعاـّ عف وقت اﾟعمل باﾟااّص  لبثاب  لبثابث :  ، اات｀ف اダص゚و
ه مذガب جمギور اﾟحカفّية قاﾟوا: اﾟعاـّ اﾟمتاّار カاس   ﾟ｀ااّص اﾟمتقّدـ :لبمذケب لأ  

 ي(ٖ)
 ヱب لبثـاケفّيػة  :لبمـذカحﾟّمػيف وبعػض ا`ﾞمتﾟػور اギب جمガدىمػذカػي ع｀ػي ىمتقػّدمي مدرسػة سػمرقカعػاـّ ي بﾟأّف ا :

، و  ヴ اﾟااّص متيّقف  ي مف اﾟمظカوف اﾟااّص  ダّف ما تカا゚و ヴ اﾟعاـ مظカوف فيヴ، واﾟمتيّقف أ゚و  ي(ٗ)ما تカا゚و
 ي(٘)أف يتاّار اﾟعاـ عف وقت اﾟاطاب باﾟااّص فقط، فحكمカ ヴفس اﾟحكـ اﾟذえ قب｀ヴ لبثاب  لبرلبع :

 
ّيوف فيヴ إﾟي مذガبيف: ثابثًا:  أف ド يع｀ـ تارراギما، اات｀ف اダص゚و

ه مػػذガب جمギػػور اﾟحカفّيػػة، واﾟقاضػػي اﾟبػػاقカバي، واﾟػػّدقاؽ: اﾟتوّقػػف إﾟػػي ظギػػور اﾟتػػارر ، أو مػػا  :لبمــذケب لأ  
 يرّجح أحدガما ع｀ي اآار، أو يرّجح غيرガما  ギカّダما دﾟيバف قطعّياف موجب أحدガما غير موجب اآاري

ヴカػو ص  باﾟاػاّص  إذا كػاف متقػّدمًا  ダّف اﾟحカفّية يカساوف اﾟااّص باﾟعاـّ إذا تقّدـ ع｀يػヴ، ورカسػاوف اﾟعػاـَ أو ياصّ 
صػػػا  أو カاسػػػاًا   ع｀يػػヴ أو مقارカػػػًا ﾟػػػヴ، وعカػػػد اﾟجギػػػل باﾟتػػػارر  دار اダمػػػر فػػػي اﾟاػػػاّص بػػػيف أف يكػػػوف مカسػػػواًا أو ماصّ 

 ي(ٙ)فاوجب اﾟّتوّقف إﾟي ظギور اﾟمرّجح

                                                           

(ٔ ،えدカسػػػمرقﾟظػػػر: اカي )ـــزل  لأاـــ ه ـــم   واﾟعطػػػار، ٛٓٗ، صٖ، جلببثـــر لبمثـــيط  واﾟزركشػػػي، ٗٚٗ، صٔ، جما ثاشـــي  لبعطـــار تا
 يٛٚ، صٕ، جا لبمث

 يٜٚٗىٛٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٜٓٗىٛٓٗ، صٖ، جلببثر لبمثيط( يカظر: اﾟزركشي، ٕ)
 يٗٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٜٕ٘، صٔ، جلبم رير  لبمثباري يカظر: ابف أمير اﾟحاج،  ヱケا لبヱ ئخ ヱئخ  كا   ( ٖ)
 يٗٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٜٓٗ، صٖ، جلببثر لبمثيط( يカظر: اﾟزركشي، ٗ)
 يٓٔٗىٜٓٗ، صٖ، جلببثر لبمثيط( يカظر: اﾟزركشي، ٘)
(ٙ ): ケ   ذكر ل أ   لبمرج ثات أربع  

 أف يعمل اカﾟاس بギما جميعًا، فيستعمバف، وررّتب اﾟعاـ ع｀ي اﾟااّص، كاギカّﾟي عف بي  ما ﾟيس عカدؾ، وترايصヴ في اﾟّس｀ـي ئ

 اﾟعمل بموجب أحدガما، ويسقطوا اآار مف غير تعييف، فيكوف اﾟمتروؾ مカسواًايأف يّتفقوا ع｀ي  يٕ

 أف يّتفقوا ع｀ي إعماؿ أحدガما ع｀ي اﾟتعييف، فيكوف اﾟمّتف  ع｀يカ ヴاساًا ゾﾟاري يٖ

 ترجيح اﾟااّص فيギما ع｀ي اカّﾟس ي يٗ

 يٚٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٔٔٗ، صٖ، جلببثر لبمثيطيカظر: اﾟزركشي، 
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カااّص مترّدد  بيف أف يكوف مﾟّف اダ  بس｀ﾟشّؾ واﾟا في اカوقعダ متقّدـ ماّصصًاﾟااّص اﾟو كاف اﾟ عػاـﾟسواًا با
اﾟمتػػاّار عカػػヴ و ػػيف أف يكػػوف ماّصصػػًا ﾟػػヴ، وガػػذا اﾟتػػرّدد يػػؤّدえ إﾟػػي أف يكػػوف اﾟاػػاّص موقعػػًا اﾟماػػاطبيف فػػي اﾟ｀ػػبس 

 ي(ٔ)وذﾟؾ غير جائز  ダّف اﾟتاصيص بياف
 

 ヱب لبثاケفّيػة  :لبمذカحﾟّمػيف، وبعػض ا`ﾞمتﾟور اギب جمガدىمذカػي ع｀ػي ىمتقػّدمي مدرسػة سػمرقカعػاـّ يبﾟأّف ا :
فيما إذا ع｀ـ اﾟتارر : متقّدمًا كاف اﾟعاـ أـ متاّارًا أـ مقارカًا، وحاﾟػة اﾟجギػل ド تا｀ػو مػف ガػذケ اダحػواؿ اﾟثバثػة، اﾟااّص 

ﾞﾟػػف بカػػاء اﾟعػػاـ ع｀ػػي اﾟاػػاّص: إّمػػا أف يكػػوف ع｀ػػي وجػػヴ اﾟّتاصػػيص أو ع｀ػػي وجػػヴ اカّﾟسػػ ، واﾟجギػػل بكوカػػカ ヴسػػاًا أو 
ドفي ا ドعمل وﾟفي ا ド ـガدカع ヴمحذور في ド ي(ٕ)عتقادتاصيصًا 

:カاء    مم ا لئمدب  ل ب カ ات  م ف  اカﾟّ س  ヴ تعاﾟي: ))و ا゚ْم ْحص  عمل اﾟس｀ف مف اﾟصحابة ومف بعدガـ حيث اّصوا ق゚و
ـْ   ゙  ゚ ر اء  ذ  ـْ م ا و   ゙ َل ゚  ـْ و أ ح  ` ْيك  ََ  ع  ـْ ك ت اب   اカ ك  ゙ ْت أ ْيم   ` ا م  ヴ ٕٗصاカﾟساء:((إ ドَ م  ع｀ػي عّمتギػا، :   ド تػカكح اﾟمػرأة [، بق゚و
 ي(ٗ()ٖ)وド ع｀ي ااﾟتギا، وド ع｀ي ابカة أايギا، وド ع｀ي ابカة أاتギا  

فヴـ  واヅماـ اﾟسمرقカدえ بعد أف ذكر حاドت ورود اﾟعاـ م  اﾟااص وذكر اﾟمػذاガب فػي كػّل اﾟحػاドت قػاؿ: ))
 ي(٘)((لبفرف با  لبفااا ،  ケ   لضح

 
 

 المبحث الثゅني 
 ゅヰيヤلّية التي نصّ عヲاأص ベヱرヘالュゅاإم 
 في مبゅحث السّنة ヱاإجمゅع

 المطゆヤ اأヱل: الヘرベ بΑن المتヱاتر ヱالمشヱヰر

                                                           

  واﾟشػي｀ااカي، ٚٔىٙٔ، صٔ، جلبمعارض  لبمـرجيح بـا  لأدب ـ  لبشـرتي    واﾟبرزカجي، ٖ٘ٗىٖٗٗ، صٕ، جلإثكامカظر: اآمدえ، ( ئ)
 يٖٕٛىٕٕٛ، صمباثث لبماايص تヱد لأا با ا 

 يٚٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه  واﾟسمرقカدえ، ٔٔٗىٓٔٗ، صٖ، جلببثر لبمثيط( يカظر: اﾟزركشي، ٕ)
ي مسػػカدケ مػف حػػديث جػػابر بػف عبػػد ه، واﾟحػػديث إسػカادケ صػػحيح ع｀ػػي شػرط اﾟشػػيايف، وأارجػػヴ مسػ｀ـ مػػف طررػػ  ( أارجػヴ اヅمػػاـ أحمػد فػػٖ)

أف تػカكح  ىمىبدوف زرػادة   وド ع｀ػي ابカػة أايギػا، وド ع｀ػي ابカػة أاتギػا  ، واﾟباػارえ مػف حػديث جػابر ب｀فػق   ギカػي رسػوؿ ه  جابر 
 اﾟمرأة ع｀ي عمتギا أو ااﾟتギا  ي

، كتػاب اـثيح لبباـار    واﾟباػارえ، ٓٚٗ، صٕٕ(، جٖٖٙٗٔ، بػرقـ )، مسカد جػابر بػف عبػد ه مئヱد لإمام أثمديカظر: أحمد، 
، كتػػاب اカﾟكػػاح، بػػاب تحػػررـ اﾟجمػػ  اــثيح مئــام  ومسػػ｀ـ، ٜ٘ٙٔ، ص٘(، جٜٔٛٗاカﾟكػػاح، بػػاب ド تػػカكح اﾟمػػرأة ع｀ػػي عمتギػػا، بػػرقـ )

 يٕٛٓٔ، صٕ(، جٛٓٗٔبرقـ ) بيف اﾟمرأة وعمتギا أو ااﾟتギا في اカﾟكاح،
اﾟشػيرازえ،   و ٜ٘ٔ، صٕ، جفـ لمح لبرثمـ ت  واカﾞ｀ﾟػوえ، ٙٔى٘ٔ، صٕ، جلبمعارض  لبمرجيح با  لأدب  لبشـرتي  ( يカظر: اﾟبرزカجػي، ٗ)

 ئٖٖص، لبمبارة ف  أا ه لبف カاﾟشيرازえ، و 
(٘ ،えدカسمرقﾟا )يٚٚٗ، صٔ، جمازل  لأا ه 
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 :ئم لبثヱفي   لبابر م  ثاث طريق  ا بカ إباヱا إبم ث ث  أ:ئام: 
 مم لمر  مشヴ ر  آثاد. 

    カفــ ػػـ يقػ  ヱبـدأ باآثــاد ヱعر    اヅجمػػاع ダّف اﾞﾟػバـ ﾟػػيس فيػヴ، فقػد عّرفػػوケ باカّػヴ: ابػػر ﾟػـ يػػدال فػي حػػّد اドشػتギار، ゚و
ف كاف اﾟراوえ اثカيف أو ثバثة أو عشرة ヴ وا   ي (ٔ)ع｀ي قب゚و

   :カ ヱا عف رسوؿ ه   ترف ل لبمم لمر بأカمّتصل بﾟابر اﾟا قطاعカドة اギـ شبガّـ يتوﾟ ًا، بحيثカي(ٕ)قطعًا ويقي 
  ذكر ل أ   بカ شرطا :

 ع｀ي اﾞﾟذب عادًة  ﾞﾟثرتギـ ابتداًء واカتギاًءي أف يرويヴ قـو ド يتصّور تواطئギـ ئ

 ي (ٖ)أف يكوف اﾟمابر بヴ أمرًا محسوساً  يٕ

  :د لاماف لأا با    ف  ثكم لبمم لمر:
ذガػػػب عاّمػػػة اﾟفقギػػػاء واﾟمتﾞ`ّمػػػيف إﾟػػػي أカّػػػヴ يوجػػػب اﾟع｀ػػػـ اﾟقطعػػػّي بカفسػػػヴ مػػػف غيػػػر قررカػػػة، وقػػػاﾟوا يفيػػػد ع｀مػػػًا  ئ

 ت゚زة وقاﾟوا يفيد ع｀مًا استدﾟドّيًايضرورّرًا، وااﾟفギـ اﾞﾟعبي وبعض متاارえ اﾟمع

 

 ي(٘)مف اﾟمعت゚زة إﾟي أヴカّ يوجب اﾟع｀ـ بقررカة (ٗ)ذガب اカّﾟظاـ يٕ
:カأم ا ما زلم 

 يカس  بヴ اﾞﾟتابي ئ

 ي(ٙ)يكفر جاحدケ يٕ
:カـ ヱبأ ヮ فـ اسػـ ﾟابػر كػاف مػف اآحػاد فػي اドبتػداء ثػـ اشػتギر فيمػا بػيف اﾟع｀مػاء فػي اﾟعصػر  أم ا لبمشヴ ر ف ـد تر 

 اﾟثاカي حتي رواケ جماعة ド يتصّور تواطئギـ ع｀ي اﾞﾟذبي
 ي(ٚ)ما ت｀ّقاケ اﾟع｀ماء باﾟقبوؿ  :ال:

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ي، ٜٖٙ، صٕ، جمازل  لأا هカجرجاﾟئٖٔ، صلبمعريفات  وا 
(ٕ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ي، ٕٛٙىٕٚٙ، صٕ، جمازل  لأا هカجرجاﾟيٕٙ٘، صلبمعريفات  وا 
(ٖ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٕٛٙىٕٚٙ، صٕ، جمازل  لأا ه 
أبو إسحاؽ إبراガيـ بف سيار بف ガاカئ اﾟبصرえ، مف أئمة اﾟمعت゚زة، تبحر في ع｀ـو اﾟف｀سفة واط｀  ع｀ي أﾞثػر مػا كتبػヴ رجاギﾟػا مػف  لبヱظام:( ٗ)

ػػوف  ギﾟيػػيف، واカفػػرد بػػصراء ااصػػة تابعتػػヴ فيギػػا فرقػػة مػػف اﾟمعت゚زػة سػػميت )اカﾟظامّيػػة( カسػػبة إﾟيػػヴ، أمػػا شػػギرتヴ باカﾟظػػاـ فاشػػياعヴ يق゚و طبيعيػيف وا 
カ ヴػا مػف إجادتػギカة إカبصػرة، تػوفي سػﾟاػرز فػي سػػوؽ اﾟظـ اカكػػاف يػ ヴػカػوف ا ، لأتــ مガػػػي يカظػر: اﾟزرك｀ػي، ٖٕٔظػـ اﾞﾟػػバـ، واصػومヴ يق゚و

 ي  ٖٗ، صٔج

(٘ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ـ لر  وابف م｀ػؾ، ٖٖٙىٕٛٙ، صٕ، جمازل  لأا هヱـار لأヱصشـرح م ،ٕٓٙ ،えبصػرﾟحسػيف اﾟلبمعممـد  وأبػو ا ،
 يٙٛ، صٕ، جلبمعممد

(ٙ ،えدカسمرقﾟظر: اカي ) حاج، ٖٗٙ، صٕ، جلأا ه مازلﾟيٕٕٛ، صٕ، جلبم رير  لبمثبار  وابف أمير ا 
(ٚ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ي، ٖٖٙ، صٕ، جمازل  لأا هカجرجاﾟيٖٓٔ، صلبمعريفات  وا 
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  لاماف ل ف  ثكم لبمشヴ ر:
カسػبヴ اﾟسػمرقカدえ إﾟػػي ااتػار اﾟقاضػي أبػو زرػد اﾟدبوسػي أカّػヴ يوجػب ع｀ػػـ طماカيカػة، وガػو دوف ع｀ػـ اﾟيقػيف، و  ئ

 عاّمة اﾟمتاّاررف مف اﾟحカفّيةي

 ي(ٔ)ذガب عاّمة مشاي  اﾟحカفّية ومギカـ أبو بكر اﾟجصاص إﾟي أヴカّ يوجب ع｀مًا قطعّياً  يٕ
 
 

 أم ا ما زلمカ ف د لاماف ل فاヴا:
 :  أما لبذا  :اب ل إカ ヱ ع ا جب تامًا :طعي ًا ف اب ل ئ

–اカﾟّص في اﾞﾟتاب مط｀قًا ثـ ياتي カػّص آاػر يصّح أف يزاد بヴ ع｀ي اカﾟّص، مثバً: أف ياتي  ىأ 
مقّيػػد، فカقّيػػد اﾟمط｀ػػ  بػػヴ، وド يقبػػل ذﾟػػؾ إذا كػػاف آحػػادًا  ダّف فيػػヴ زرػػادة  ىوガػػو حػػديث مشػػギور

ع｀ػػػي اﾟػػػカّص اダّوؿ، واﾟزرػػػادة ع｀ػػػي اﾟػػػカّص カسػػػ  عカػػػد اﾟحカفّيػػػة، إド أカّػػػﾟ ヴػػػيس カسػػػاًا مػػػف كػػػّل 
 اﾟوجوﾟ  ケذا ﾟـ يجّوزوا カس  اﾞﾟتاب باﾟمشギوري

 جاحدケ وド يكّفرييفّس   ىب 

 :أما لبذا  :اب ل إカ ヱ ع ا جب تامًا :طعي ًا ف اب ل يٕ
 يجوز カس  اﾞﾟتاب بヴي - أ

 ي(ٕ)قيل: يكّفر جاحدケ، وقيل: يض`ّل جاحدケ وド يكّفر، وصّحح اﾟثاカي اヅماـ اﾟسمرقカدえ - ب
   لبفرف جا دًل ف اه: ثم  ذكر لإمام لبئمر:ヱد  لبفرف با  لبمم لمر  لبمشヴ ر ف  مكفار مヱكرケما  تدم مكفارヮ،  با  

باػروج روايتػヴ عػف اﾟعػّد ى  ダّف اﾟمتػواتر أّف فػي إカكػار اﾟمتػواتر تﾞػذيب اﾟرسػوؿ    جカ لبفرف باヴヱمـا:))
 كفري ، وتﾞذيب اﾟرسوؿ بمカ゚زة اﾟمسموع مف رسوؿ ه  ىواヅحصاء ابتداًء واカتギاءً 

اﾟرسػػوؿ عػػدد  ド يتصػػّور تواطػػؤガـ ع｀ػػي   カّダػػﾟ ヴػػـ يسػػم  مػػف فاّمػا إカكػػار اﾟمشػػギور ف｀ػػيس بتﾞػػذيب اﾟرسػػوؿ 
 اﾞﾟذبي

カّما ガو ابر واحد قب｀ヴ اﾟع｀ماء في اﾟعصر اﾟثاカي، فيكوف إカكارケ تاطئػة ギﾟػـ عػف اﾟقبػوؿ، واتギامػًا ギﾟػـ عػف  وا 
 غاية اﾟتاّملي أف يتام｀وا في كوヴカ عف اﾟرسوؿ 

 ي(ٖ)(( ه أتام ماط   جمات  م  لبعاماو بيس بكفر،  بكカ ヱ بدت   ض ه،  ケ  لبفرف باヴヱما، 
 المطゆヤ الثゅنヶ: الヘرベ بΑن إرسゅل الثヱ るボإسنゅده

                                                           

(ٔ ،えدカسػػػػمرقﾟظػػػػر: اカي )دبوسػػػػي، ٖٗٙىٖٖٙ، صٕ، جماــــزل  لأاــــ هﾟجصػػػػاص، ٓٚ، صٕ، جم ــــ يم لأدبــــ   واﾟلبفاــــ ه فــــ    وا
 يٛٗ، صٖ، جلأا ه

(ٕ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )دبوسي، ٖ٘ٙىٖٗٙ، صٕ، جمازل  لأا هﾟي  ٕٚىٔٚ، صٕ، جم  يم لأدب   وا  

(ٖ ،えدカسمرقﾟا )ي، ٖ٘ٙ، صٕ، جمازل  لأا هカجرجاﾟظر: اカيٖٓٔ، صلبمعريفات  ور 
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 من غΑر تعدΑل المسنَد
أجمػػ  اﾟمسػػ｀موف ع｀ػػي أّف سػػカّة اآحػػاد حّجػػة شػػرعّية، ﾞﾟػػギカّـ اات｀فػػوا فػػي اﾟشػػروط اバﾟزمػػة ﾟػػذﾟؾ، أえ شػػروط  

 تعـّ بギا اﾟب｀وうيوجوب اﾟعمل بギا واستカباط اダحكاـ مギカا، فاﾟحカفّية ذكروا مギカا: أف ド تﾞوف مّما 
ـ يشترطوا ﾟقبوؿ اآحاد اتصاؿ اﾟسカد، بل قب｀وا اﾟمرسل   ي(ٔ)ىكما سياتي بياヴカىأيضًا  ىبشروطٍ ى゚و

カّما كاف اバﾞﾟـ في اتصاؿ اﾟسカد عカد ابر اآحػاد  ダّف اتصػاؿ اﾟسػカد مقطػوع بػヴ فػي اﾟمتػواتر، واﾟمشػギور  وا 
 ヴساب ىم｀ح  بﾟمط｀ب اﾟفي ا ヴカي ىكما سب  بيا 
 
 
 

 :-مامارلً -كر لإمام لبئمر:ヱد  لبا ل ف  :ب ه لبمرئل  ذكر لبمذلケب فيカ كما اا   :د ذ
ل ثقة، وガو مذガب اﾟحカفّيةي  لبمذケب لأ ه:  قبوؿ اﾟحديث اﾟمرسل إذا كاف اﾟمرس 
: ヱب لبثاケشافعيي لبمذﾟماـ اヅب اガو مذガآار، و ヴمف وج ケادカما ثبت إس ドإ ヴﾟعدـ قبو 
ヴ لبمذケب لبثابث: ل صحابيًا أو تابعّيًا أو مف تػابعي اﾟتػابعيف، أو كػاف حافظػًا معروفػًا فػي  عدـ قب゚و إド إذا كاف اﾟمرس 

ドييي فバ، وガو مذガب عيسي بف أباف  ي(ٕ)كّل عصر، وا 
  لئمده  أاثاب لبمذケب لأ ه بما اا : 

سػمعカاケ مカػヴ غيػر أカّػا ﾟ  ドػيس كػّل مػا حػّدثカاﾞـ بػヴ عػف اカﾟبػي  أヴカّ قػاؿ: ))  (ٖ)ما روえ عف اﾟبراء بف عازب ئ
 カكذب((ي

ـ يカكر ع｀يギـ أحد، فيكوف إجماعًاي يٕ  اヅرساؿ مف اﾟصحابة واﾟتابعيف كاف معروفًا ومشギورًا، ゚و
ويقػػوؿ: ى إرسػػاؿ اﾟثقػػة يجػػرえ مجػػرう إسػػカادケ وتعدي｀ػػヴ إّيػػاダ  ケّف اﾟمرسػػل اﾟثقػػة ド يسػػتجيز أف يػػروえ عػػف اカﾟبػػي  يٖ

ヴ ع｀ـ بذﾟؾ حقيقػة بطررػ  اﾟسػماع أو اﾟتػواتر أو اドشػتギار، أو إ ىوفيヴ إثبات حكـ شرعيّ  قاؿ رسوؿ ه  ド ゚و
ヴ، فكاف إرساヴﾟ عヴカ إثباتًا ﾟعداﾟتヴ دﾟドة  ي(ٗ)ع｀ـ ع｀ـ بااﾟب اﾟظّف أヴカّ سم  مّمف يث  بق゚و

                                                           

(ٔ ) :ヮبغ  ذكرヱػـ يعػرؼ  مم ا اﾟ えػذﾟأو ا ،ケادカقطػاع إسػカقػد ثبػت ا えػذﾟحػديث اﾟػـ يقب｀ػوف اギカّػي أカيع ド دカسػﾟفّية اتصػاؿ اカحﾟأّف عدـ اشتراط ا
ػػو ﾟػػـ カعػػرؼ اﾟسػػاقط مカػػヴ، فاﾟمرسػػل  ﾟػػヴ اسػػカاد  أصػػバً، بػػل اﾟمقصػػود أギカّػػـ يقب｀ػػوف اﾟحػػديث اﾟػػذえ أرسػػ｀ヴ اﾟتػػابعي أو تػػابعي اﾟتػػابعي اﾟثقػػة ゚و

مػف غيػر أف يػذكر اﾟصػحابي اﾟػذえ روう اﾟحػديث عػف اカﾟبػي  ما أسカدケ اﾟتابعي أو تب  اﾟتابعي إﾟي اカﾟبػي عカدガـ ما عّرفヴ اﾟجرجاカي: ))
 ،يカجرجاﾟيٕٛٙ، صلبمعريفات((ي ا 

(ٕ)  ،えدカسمرقﾟظر: اカظر  وابف حجر، ٗٗٙ، صٕ، جمازل  لأا هيヱلب  ケزヱيٖٛىٕٛ، ص 
ػاز ب   لببرلو بـ  تـازب:( ٖ) ْيثًا اﾟصػحابي اﾟج｀يػل اﾟب ػر اء  بػف  ع  ػد  و う ح  ػار えَ، ر  ػار ة  اカْ ダص  ، أ ب ػو ع م  ゙ ب ْيػر  ﾟا  ヴف ق ْيػﾟػار ث َي، ا ػار えَ اﾟح  ػار ث  اカْ ダص  بػف  اﾟح 

ث ْير ًة م    اカَﾟب يّ   و اٍت ك  ギ د  غ ز  ش  ث ْيرًا، و  ـ  ىك  َ` س  ` ْيヴ  و  ََ  ع  `َي  ػカ ة  ا ىص  : س  فّ ي  ر  ي ػْوـ  ب ػْدٍر، ت ػو  ػカ ة  إ ْحػد う و اْست ْصا  فّ ي  س  : ت ػو  ق ْيػل  ، و  ْيف  ػْبع  س  ْثカ ت ػْيف  و 
カ ًةي يカظر: اﾟذガبي، ث م اカ ْيف  س  ، ع ْف ب ْضٍ  و  ْيف  ْبع  س   يٜٙٔىٜٗٔ، صٖ، جئار أت م لبヱب و و 

(ٗ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )صٕ، جمازل  لأا ه ،ٙٗٙ ،えسااوﾟيٕٙٔىٙ٘ٔ، صٔ، جفمح لبمغاث  وا 
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  لئمده  أاثاب لبمذケب لبثاヱ  بما اا : 
ػػـ يقػػل ガػػو  ئ عػػدؿ عカػػدえ، فعػػدـ قبػػوؿ مػػف ﾟػػـ اヅجمػػاع ع｀ػػي عػػدـ قبػػوؿ حػػديث  اﾟػػراوえ إذا رواケ عػػف رجػػٍل سػػّماケ ゚و

رساؿ اﾟحػديث ド يعカػي تعدي｀ػヴ إيػاケ دﾟドػة، اسػتدドًド بقاعػدة: )اﾟعػدؿ ド يرسػل إド عػف عػدؿ(، بػل  ي، وا  يعرؼ أ゚و
ل وガو ﾟيس بذاؾ في اﾟحقيقة، فバ بّد مف  كثير مف اﾟثقات قد أرس｀وا عمف ﾟيسوا بثقة، وقد يكوف عدドً عカد اﾟمرس 

 اﾟتسميةي

ـ يعّدド :ヴﾟ يجوز أف يروえ ما ﾟـ يتعّرؼ عداﾟتヴ بカفسヴإذا روう اﾟراوえ ع يٕ  ي(ٔ)ف إカساف وسّماケ ゚و
ه تام لئمدعケم باثمماه لإرئاه ت  غار تدٍه ث ي  :    رد  أاثاب لبمذケب لأ  

 أカّكـ إف كカتـ تعカوف: أヴカّ قد يرسل عف غير عدؿ عカدケ، ف｀يس كذﾟؾ، بل مف فعل ذﾟؾ ف｀يس بعدؿ فバ يقبل إرساヴﾟي
カف ك  تـ تعカوف أヴカّ قد يرسل عّمف ﾟيس بعدؿ حقيقة وガو عدؿ عカدケ، فギذا قد يكوفيوا 

 ド رガظػػاﾟؼ اバظػػّف فاحتمػػاؿ اػػﾟػػب اﾟمػػف حيػػث غا ケػػدカع ドًإذا كػػاف عػػد ヴػػカّダ  مرسػػلﾟػػة اﾟيقػػدح فػػي عدا ド ػػذاガ ػػفﾞ ゚و
 يعارض اﾟظاガري

ف جػاز أف ド يكػوف ذﾟػؾ بدﾟيل: أّف اﾟمزّكي ﾟ｀شギود إذا كاف عدドً فバ يزّكي إﾟ ドمف يعتقد عداﾟتヴ م ف حيػث اﾟااﾟػب وا 
 عدドً حقيقة، فكذﾟؾ ガذاي
ػػـ يعّدﾟػػド :ヴ يجػػوز أف يػػروえ مػػا ﾟػػـ يتعػػّرؼ عداﾟتػػヴ   رد  ل تاــم لئــمدعبヴم: أّف اﾟػػراوえ إذا روう عػػف إカسػػاف وسػػّماケ ゚و

 بカفسヴي
يسػػّميヴ بػػدوف تعػػديل ﾟػػヴ،  أو أو دﾟドػػة فギػػذا سػػب  اﾞﾟػػバـ فيػػヴي يعّدﾟػػヴ صػػراحة فギػػذا ド إشػػكاؿ فيػػヴيبػػاّف اﾟػػراوえ إّمػػا أف 

 ي(ٕ) فبعض اﾟحカفّية قب｀وا حديثヴ إذا كاف اﾟراوえ عدダ  ドًّف روايتﾟ ヴحديثヴ تعديل ヴﾟ ضمカاً 
ـ يعّدヴﾟ، و يف مف أرسػل عカػヴى  لبفرف با  لبمئأبما  أشػار إﾟيػヴ اヅمػاـ اﾟسػمرقカدえ  ىبيف مف صّرح اﾟراوえ باسمヴ ゚و

 :ヴ أヴカّ قػاؿ ذﾟػؾ، وأﾟزمカػا مػا تضػّمヴカ اﾟحػديث مػف  أّف مف أرسل فقد حكـ ع｀ي اカﾟبي   لبفرف با  لبفااا : ))بق゚و
 فاﾟظػػاガر أّف اﾟعػػدؿ اﾟمتػػدّيف ド يقػػدـ ع｀ػػي ガػػذا إド وأف يكػػوف اﾟػػراوえ ثقػػة عカػػدケ، فيكػػوف تعػػديバً مカػػヴ تقػػديرًاي اダحكػػاـي

اﾟػذえ سػّماケ، فػバ يسػتدّؿ بػヴ ع｀ػي  بذﾟؾ، بل カسػب ذﾟػؾ إﾟػي اﾟمابػر باバؼ ما إذا سّماケ، فﾟ ヴカّّـ يحكـ ع｀ي اカﾟبي 
 ،ヴػﾟر حاガػاًء ع｀ػي ظػاカب ،ヴػカم ヴسػماعﾟ ヴػカع えيػرو ケدカمستورًا ع ヴカم  كو ヴカّب، بل يجوز أﾟااﾟبطرر  ا ケدカعدؿ ع ヴカّأ

 ي (ٖ)وفّوض تعّرؼ حاヴﾟ حقيقة إﾟي اﾟسام  حيث ذكر اسمヴ، فギو اﾟفرؽ بيف اダمررف((
 

                                                           

(ٔ،えدカسمرقﾟظر: اカي ) ي٘ٗٙ، صٕ، جمازل  لأا ه 
(ٕ ،えدカسػػمرقﾟظػػر: اカي )ــزل  لأاــ ه ــا  لبمثــدثا    واﾟصػػاعدえ، ٛٗٙىٙٗٙ، صٕ، جما ــف فاヴــا ب ــ  لبماما لب  لتــد  لبمئــا ل لبثداثي

 ئٙٔىٚ٘ٔ، ص بعض لأا باا 
(ٖ)  ،えدカسمرقﾟيٜٗٙىٛٗٙ، صٕ، جمازل  لأا ها 
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  ،  بياケ(1):カヱذل لبفرف  يبطا ヮ بمئأب  لبشヴادة تام لبشヴادةثم  أ رد لبئمر:ヱد  أヴ ヱم يمك  أ  اヱ ض ل 

ـّ اダصػػل فػػي شػػギادتド ヴ يقبػػل، فّرسػػاギﾟـ اﾟشػػギادة مػػف غيػػر ذكػػر اダصػػوؿ ド يجػػرえ مجػػرう ذكػػر  أّف اﾟفػػرع إذا ﾟػػـ يسػػ
واﾟعػدؿ اダصوؿ وتعدي｀ギـ إّياガـ، م  أّف اﾟفروع متي شギدوا عف اダصوؿ فギカّّـ يعػّدﾟوف اダصػوؿ  ダّف اﾟفػروع عػدوؿ، 

 ド يشػػギد عػػف ابػػر مػػف ﾟػػـ تثبػػت عداﾟتػػヴ عカػػدケ بااﾟػػب اﾟظػػّف، ومػػ  ذﾟػػؾ ﾟػػـ يقػػـ ذﾟػػؾ مقػػاـ ذكػػرガـ اダصػػوؿ وتعػػدي｀ギـي
 فكذﾟؾ اﾟرواية ド يقـو اヅرساؿ فيギا مقاـ ذكر اﾟروايف وتعدي｀ギـي

 أجاب لبئمر:ヱد :
ダّف اﾟفػروع متػي شػギدوا ع｀ػي أّف بيف اﾟمساﾟتيف وجヴ تشابヴ: وガو أّف بカاء اﾟشギادة ع｀ي اﾟشギادة تعديل ギﾟػـ  

إド أّف اﾟفػرؽ اﾟػذえ بيギカمػا: أّف ذكػر اダصػوؿ  يىكمػا سػب ىيل ギﾟػـ، وكػذا اヅرسػاؿ اダصوؿ فギو قبوؿ ﾟشギادتギـ فتعػد
صررحًا ثبت شرطًا في اﾟشギادة ع｀ي اﾟشギادة باヅجماع، وガو غير معقوؿ اﾟمعカي، كما شػرط فيػヴ عػددًا معّيカػًا، وحرّرػة 

 ي(ٕ)باカﾟّص واヅجماع غير معقوؿ اﾟمعカي يقتصر ع｀ي موردケ وド يتعّدう إﾟي غيرケ، فافترقاوما ثبت  اﾟشاガدي
 
 
 

 المطゆヤ الثゅلث: الヘرベ بΑن الخبر ヱالヱاحد ヱااجتゅヰد
 مستنداً لإجمゅع

اヅجمػػاع مصػػدر مػػف مصػػادر اﾟشػػررعة اヅسػػバمّية، وガػػو كمػػا عّرفػػヴ اﾟسػػمرقカدえ: ))اجتمػػاع جميػػ  آراء أガػػل  
 ي(ٖ)مف أمور اﾟديف(( اヅجماع ع｀ي حكـ

ّيوف فػي مسػػتカد اヅجمػاع إﾟػػي مػذاガب ذكرガػػا  واヅجمػاع ドبػّد ﾟػػヴ مػف مسػػتカد يسػتカد إﾟيػػヴ اﾟمجمعػوف، وقػػد اات｀ػف اダصػػ゚و
 اヅماـ اﾟسمرقカدカ えبّيギカا فيما ي｀ي:

بػヴ فػバ حاجػة أّف اヅجماع ド يカعقد إド عف ابر اآحاد واﾟقياس، أّما اﾟدﾟيل اﾟقطعّي فّّف اﾟحكـ ثابػت  :لبمذケب لأ ه
معヴ إﾟي اヅجماع  ダّف اヅجماع حّجة ترد ﾟمص｀حة وحاجة، وド حاجة إﾟيػヴ مػ  اﾟػدﾟيل اﾟقػاط ، بػل مػ  اﾟقيػاس وابػر 

                                                           

ـّ يقػػـو اダايػػر باﾟشػػギادة أمػػاـ اﾟقاضػػي، فػػاダوؿ  ( إذا ﾟػػـ يقػػدر اﾟشػػاガد أداء شػػギادتヴ أمػػاـ اﾟقضػػاء ﾟعػػذرٔ) مػػا فカّّػػヴ ي شػػギد ع｀ػػي شػػギادتヴ غيػػرケ، ثػػ
ومػػا  ٔٙٗ، صٚ  وابػػف اギﾟمػػاـ، فػتح اﾟقػػدير، جٔٙٔ، صٕيسػّمي أصػػバً واﾟثػاカي فرعػػًاي يカظػػر: اﾟموصػ｀ي، اドاتيػػار ﾟتع｀يػػل اﾟماتػار، ج

 بعدガاي

ة اﾟمعカي حتي تٕ) ، ﾞٕوف صاﾟحة ﾟ｀تعدية إﾟي غيرガػاي يカظػر: اﾟسػمرقカدえ، ميػزاف اダصػوؿ، ج( مف شروط اﾟع｀ة في اﾟقياس: أف تﾞوف معق゚و
 يٜٖ٘، صٕ  واﾟمح｀ي، اﾟبدر اﾟطاﾟ ، جٓ٘ٙىٜٗٙص

 يٜٓٚ، صٕ( اﾟسمرقカدえ، ميزاف اダصوؿ، جٖ)
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اﾟواحد  ダّف اドحتماؿ قائـ فيギما فّذا اカعقد اヅجماع ع｀يギا زاؿ اドحتماؿ عギカما  ダّف اﾟقوؿ باﾟتاطئػة حيカػذاؾ تاطئػة 
カمصدر تشرر  بعد اﾟ   مة وقطヂﾟفّيةカحﾟا えقاؿ بعض متاار ヴوحي، وبﾟي(ٔ)قطاع ا 

 ヱب لبثــاケرشػػد بػػاف  :لبمــذﾟػػي اﾟػػـ إギمギ｀صػػواب ورﾟاتيػػار اド مجمعػػيفﾟعقػػد عػػف توفيػػ ، بػػاف يوفػػ  ه اカجمػػاع يヅأّف ا
 ي(ٕ)يا｀  فيギـ ع｀مًا ضرورّرًا بذﾟؾ

 
حػد واﾟقيػاس  ギカّダمػا ﾟيسػا بحّجػة، فػバ أّف اヅجماع ド يカعقد إド عف دﾟيل قطعّي، فػバ يカعقػد بابػر اﾟوا: لبمذケب لبثابث

ﾟيヴ ذガب عاّمة أصحاب اﾟظواガر، واﾟقاشاカي  ي(ٗ)مف اﾟمعت゚زة (ٖ)يكوカاف مدارًا デﾟجماع، وا 
    :اه بعض لبظاケري :

 –باヴカّ يカعقد عف ابر اﾟواحد دوف اドجتギاد باﾟرأえ، ووجヴ قوؿ ガؤドء 
 カص  تايヱ ل با  ابر لب لثد  لب ياس ثاث :  :ىلإمام لبئمر:ヱد لبذا  فر 
، وガػػو موجػػود فػػي سػػماع ىوガػػـ متفاوتػػة ガممギػػـ وأغراضػػギـىأّف اヅجمػػاع يحتػػاج إﾟػػي باعػػث ﾟيجمػػ  اカﾟػػاس 

 اﾟحديث مّمف اﾟتزموا إطاعتヴ واカقادوا ﾟحكمヴ، فتعّيف طررقًا デﾟجماع وガو صاﾟحي
 ي(٘)أّما اドجتギاد باﾟرأえ م  ااتバؼ اآراء واﾟدواعي فバ يص｀ح جامعاً 

ّييف مػف اﾟفقギػاء  ىقطعّيػًا كػاف أـ ظカّيػاً –أّف اヅجمػاع ド يカعقػد إド عػف دﾟيػل  :برلبعلبمذケب ل ﾟيػヴ ذガػب عاّمػة اダصػ゚و وا 
واﾟمتﾞ`ّمػػيف  ダّف اﾟػػدドئل اﾟتػػي توجػػب كػػوف اヅجمػػاع حّجػػة ド توجػػب اﾟفصػػل بػػيف مػػا إذا كػػاف اﾟػػداعي دﾟػػيバً قاطعػػًا أو 

 ي(ٙ)تقييد ﾟ｀مط｀  مف غير دﾟيل، ودﾟيل اﾟجواز اﾟوقوعدﾟيバً ظاガرًا م  اﾟشبギة، فتقييد اﾟدﾟيل باﾟقطعّي 
 
   

ف با  لبابر  لب لثد  لب ياس:    رد ل تام م  فر 
 バمػػا، فػػギقيػػاس ع｀يﾟػػي اカف يبダ صػػوؿ فيصػػ｀حافダػػل اガػػد عاّمػػة أカقيػػاس ثبتػػت عﾟواحػػد واﾟابػػر اﾟأّف حجّيػػة ا

 حاجة إﾟي اﾟتفرر  بيギカماي

                                                           

 يٗ٘ٚىٖ٘ٚ، ؤ٘ٚ، صٕ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٔ)
  وأبػو ٕ٘ٚىٔ٘ٚ، صٕ، جماـزل  لأاـ هي يカظػر: اﾟسػمرقカدえ، ( カسب أبو اﾟحسيف اﾟبصرえ اﾟقػوؿ بػヴ إﾟػي مػويس بػف عمػراف اﾟمعت゚زػيٕ)

 ،えبصرﾟحسيف اﾟزركشي، ٚ٘ىٙ٘، صٕ، جلبمعممداﾟيٜٜٗ، صٖ، جلببثر لبمثيط  وا 
(ٖ ): ヱة  لب اشاカتوفي س ،えرガٕٓٛأبو بكر ب بف اسحاؽ، ظا ،えبادادﾟظر: اカفتياي يﾟأصوؿ ا :ヴﾟ ،ػガ، دي  لبعارفاケ ئٕ، صٖج 
(ٗ ّカررػة إガظاﾟوا ) ، ، لبمثــيط لببثــر  واﾟزركشػي، ٖٛ، صٔ، جلإثكـام فــ  أاــ ه لأثكــاممػا مカعػػوا ذﾟػؾ カドكػػارガـ اﾟقيػاسي يカظػػر: ابػف حػػـز

 يٕٓ٘ىٔٓ٘، ٖج
(٘)  ،えدカسمرقﾟظر: اカيٖ٘ٚىٔ٘ٚ، صٕ، جمازل  لأا هي 
 يٖٕٕ، صٕ، جرفع لبثاجب  واﾟسبكي، ٖ٘ٚىٔ٘ٚ، صٕ، جلبمادر ヱفئカيカظر:  (ٙ)
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ﾞف وجد カギガا وما قاﾟوا أّف اヅجماع ドبّد ヴﾟ مف داع  ّييف، ゚و ドاتバؼ آراء اカﾟاس، فكذﾟؾ يقوؿ عاّمة اダص゚و
 ي(ٔ)فيكوف ガو اﾟمستカد ىوガو اﾟقياس–داع معتبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثゅلث
 ュゅاإم ゅヰيヤلّية التي نصّ عヲاأص ベヱرヘال 

 في مبゅحث القيゅس
れゅّΑヤボالع ヶس فゅΑボن الΑب ベرヘل: الヱاأ ゆヤالمط 

れゅΑّالشرع ヶس فゅΑボالヱ 
 ، وガو يカقسـ إﾟي:(ٕ)))تقدير شيٍء بشيء(( لب ياس بغ :
 ي(ٖ)ما استعمل في أصوؿ اﾟدياカات :ياس ت ا : ئ
ػػيس فيギػا カػػّص  :يـاس شــرت : يٕ ))اﾟقيػاس فػػي أحكػاـ اﾟحػػوادث اﾟتػي ド طررػػ  ﾟمعرفتギػا سػػوう اﾟشػرع، ゚و

 ي(ٔ)ظاガر((

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٛ٘ٚىٚ٘ٚىٔ٘ٚ، صٕ، جزل  لأا هما 
 يٓٗ، ص٘، جمعجم م اايس لباغ ( ابف فارس، ٕ)
 يٛٙ، صٕ، ج: لطع لأدب  ف  لأا ه( يカظر: أبو اﾟمظفر، ٖ)
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أّمػا اﾟقيػاس  ي(ٗ)(ٖ)واﾟسّمカية مػف اﾟدガررػة (ٕ)كاﾟبراガمةواﾟقياس اﾟعق｀ّي حّجة عカد عاّمة اﾟمس｀ميف، وقد カفاケ اﾟفバسفة     
ـّ ذكػػػر أد゚ّػػػة اﾟمثبتػػػيف  ي(٘)اﾟشػػػرعي فقػػػد قػػػاؿ بحجّيتػػػヴ عاّمػػػة اﾟفقギػػػاء واﾟمتﾞ`ّمػػػيف، وカفػػػاケ اﾟظاガرّرػػػة وقػػػـو مػػػف اﾟمعت゚زػػػة ثػػػ

واカﾟافيف ﾟ｀قياس اﾟشرعّي، ثـّ بدأ بمカاقشة أد゚ّة اカﾟافيف
 ي(ٙ)

 
 :   مم  لئمده  بカ تام ثجي   لب ياس لبشرت  

أّف اﾟقياس حّجة في اﾟعق｀ّيات ﾟمعカي وガو: أヴカّ طرر  يتوّصل بヴ إﾟي اﾟع｀ـ اﾟافي اﾟذえ قاـ ヴﾟ دﾟيل وعバمة 
 ヴر بوجػود سػببガظاﾟع｀ػـىمف حيث اﾟظػر فػي اカﾟتامػل واﾟػو اガمحسػوس وﾟر اガظػاﾟثػري ىاダػو اガ ػؾﾟثر  وذダفيسػتدّؿ بػا

وガػذا اﾟمعカػي موجػود فػي اﾟشػرعّيات وガػو طررػ  يتوّصػل بػヴ  كاﾟدااف اﾟدؿ ع｀ي اカّﾟار  ﾞﾟوヴカ أثر اカّﾟػاريع｀ي اﾟمؤّثر، 
 إﾟي ما ガو افي قاـ دﾟيل ع｀ي وجودケ مف حيث اﾟظاガر، وガو اﾟوصف اﾟمؤّثر في ثبوت اﾟحكـي

 (( إع أ   لبفرف: ثم :اه لإمام لبئمر:ヱد : ))
وفػي اﾟشػرعّيات باﾟشػرع،  ًا مػف حيػث اﾟحػّس واﾟعيػاف، فيكػوف ذﾟػؾ دﾟػيバً قاطعػًايأّف في اﾟعق｀ّيػات يعػرؼ كوカػヴ مػؤّثر     

وガػػػذケ اﾟمفارقػػػة اﾟتػػػي بيギカمػػػا ド تمカػػػ  مػػػف صػػػّحة  وガػػػذا دﾟيػػػل غاﾟػػػب راجػػػح إذا كػػػاف باドسػػػتدドؿ، فيكػػػوف دﾟػػػيバً راجحػػػًاي
 ي(ٚ)اドستدドؿ  ダّف اﾟعمل باﾟعمل اﾟااﾟب واﾟظّف اﾟراجح واجب عقバً وشرعاً 

 ゆヤالمطるヤالع ヶاإطراد ف ポヤمسヱ رΑثほالت ポヤن مسΑب ベرヘال :ヶنゅالث 

ガػػػي اﾟطػػػرؽ اﾟتػػػي تعػػػرؼ بギػػػا اダحكػػػاـ  مئـــابك لبعاـــ :  ي(ٛ)))اﾟمعカػػػي اﾟػػػذえ إذا وجػػد يجػػػب بػػػヴ اﾟحكػػػـ معػػػヴ((لبعاـــ : 
 ي(ٜ)اﾟشرعّية

  ケ  مヱ ئم إبم :ئما :
 اﾟدﾟيل اﾟقاط : وガو اカﾟّص اﾟمفّسر مف اﾞﾟتاب واﾟابر اﾟمتواتر واヅجماعي لأ ه:

                                                                                                                                                                          

(ٔ ،えدカسمرقﾟا ) يٜٜٚ، صٕ، جلأا ه مازل 
وف باカﾟبواتي يカظر: اﾟشギرستاカي،  لببرلケم :( ٕ)  يٜ٘، صٖج ،لبمال  لبヱثلガـ طائفة مف فバسفة اカギﾟد ド يق゚و
ػْمカ ا( ب｀ػد فػي اカギﾟػد، كػاカوا يعبػدوف صػカمًا اسػمヴ )سػومカات(، مػف آرائギػـ:   لبئـمヱي   : اﾟػذيف يカكػروف اﾟبعػث واカﾟشػوريبدケري ـ ( اٖ) カسػبة إﾟػي )س 

فراييカي،   واドسػٓٗ٘، صشرح لبع اـدة لبطثـا   اﾟقوؿ باﾟتカاس ، وقدـ اﾟعاﾟـ، وأّف اﾟع｀ـ ド يثبت إド باﾟحواسي يカظر: أبو اﾟعز اﾟحカفػي، 
 يٖٙٗو صٖٕ٘، صلبفرف با  لبفرف 

(ٗ ،えدカسمرقﾟظر: اカي ) سبكي، ٜٜٚىٜٛٚ، صٕ، جلأا ه مازلﾟي  ٖٔٔ، صٕ، جلببدر لبطابع  وا 

(٘ ،えدカسمرقﾟظر: اカي ) سبكي، ٓٓٛىٜٜٚ، صٕ، جلأا ه مازلﾟئٕٖىٖٔٔ، صٕ، جلببدر لبطابع  وا 
(ٙ ،えدカسمرقﾟظر: اカي ) يٗٔٛىٓٓٛ، صٕ، جلأا ه مازل 
(ٚ ،えدカسمرقﾟظر: اカي ) ي ٓٔٛىٜٓٛ، صٕ، جلأا ه مازل 

اعثػة ( ガذا ガو تعررف اヅماـ اﾟسمرقカدﾟ え｀ع`ّة، وカガاؾ تعاررف أارﾟ う｀ع｀ة تبّيف مギカج كّل في كػوف اﾟع`ّػة: معّرفػة ﾟ｀حكػـ أو مػؤّثرة فيػヴ أو بٛ)
 ،えدカسػػمرقﾟي اえماتررػػدﾟمػػاـ اヅػػا ااتػػار تعررػػف اカガ えدカسػػمرقﾟمػػاـ اヅوا ،ヴسػػبكي، ٕٛٛ، صٕ، جلأاــ ه ماــزل ع｀يػػﾟظػػر: اカــدر   ور لبب

 يٖٛ٘ىٖٗ٘، صٕ، جلبطابع
(ٜ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٗٛ، صٕ، جمازل  لأا ه 
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: ヱقياس لبثاﾟصوص واカﾟر اガو ظاガراجح: وﾟيل اﾟدﾟي(ٔ)ا 
وقد ذكر اヅماـ اﾟسمرقカدえ أカواع كّل مギカما، وبعدما ذكر اﾟتاثير واヅطراد مف طرؽ اﾟع`ّة カّص ع｀ي اﾟتفرر  بيギカمػا ثػـ 

  بياカヱ فيما اا :، (ٕ)((ا...فヴ  لبفرف باヴヱمقاؿ: ))
مثــل:  ي(ٖ)وガػػو ))أف يكػػوف ﾟجػػカس وصػػف اダصػػل تػػاثير فػػي جػػカس حكػػـ اダصػػل فػػي موضػػوع باﾟشػػرع(( أ ًع لبمــأثار:

وガػػو يشػػمل جػػカس  ىوガػػو اﾟجカايػػةىفاﾟوصػػف  صػػاص، ويقػػاس ع｀يػػヴ اﾟقتػػل باﾟمثّقػػلياﾟقتػػل باﾟمحػػّدد جカايػػة يجػػب بػػヴ اﾟق
 يشمل اﾟقصاص في اカّﾟفس واダطراؼي ىوガو جカسىواﾟقصاص حكـ اﾟجカاية سواًء ع｀ي اカّﾟفس أو اダطراؼ، 

 ヴإذا كػاف مث｀ػ ヴػカّダ  وصػفﾟقػدر واﾟوع تفاوت مف حيث اカ فرعﾟوصف في اﾟصل واダوصف في اﾟبّد أف يكوف بيف اドو
 ي(ٗ)مف كّل وجﾞﾟ ヴاف حكمヴ ثابتًا باカﾟّص ド باﾟقياس

في مّس اﾟذكر مثل:  ي(٘)مقارف ヴﾟ      عر بヴ بل ガو ガو وجود وصف م  اダصل ド يカاسب اﾟحكـ وド يش لإطرلد: 
ガو مسو آﾟة اﾟحدث فػバ يカػتقض اﾟوضػوء ب｀مسػカّダ  ヴػヴ طورػل مشػقوؽ، فاشػبヴ  في اه:カاقض ﾟ｀وضوء؟:  اﾟذكر ガل ガو

 ي(ٙ)فカギا قاس مّس اﾟذكر بمّس اﾟبوؽ في عدـ カقض اﾟوضوء بمّسギما اﾟبوؽي
 

 مئابك لب ياس:  :د لاماف أケل لأا ه ثجا مカ  ف  ك カヱ مئاكًا م 
ヴカّي أﾟّميف إ`ﾞمتﾟاء واギفقﾟور اギب جمガيس بحّجة مط｀قًاي فذﾟ  ػيﾟسػبوب إカػو مガحّجػة مط｀قػًا، و ヴカّي أﾟب آاروف إガوذ

 ي(ٛ()ٚ)أبي بكر اﾟصيرفي
:カد لئمده  لب ا ا   ب:  

أّف ع｀ػل اﾟشػػرع أمػػارات ودドドت ع｀ػي اダحكػػاـ، واﾟموجػػب ギﾟػا ガػػو ه تعػػاﾟي، وشػرط صػػّحة اﾟػػدﾟيل واダمػػارة 
ガػػو اドطػػراد، كمػػا فػػي اダمػػارات اﾟحسػػّية اﾟحقيقّيػػة مثػػل اﾟمカػػارة اﾟػػّداؿ ع｀ػػي اﾟمسػػجد يػػدّؿ ع｀ػػي اﾟمسػػجد، وكػػذا مركػػوب 

                                                           

 يٖٗٛ، صٕ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٔ)
(ٕ )،カفئヱ يٕٙٛ، صٕج لبمادر 
(ٖ )カفئヱ يٛٗٛ، صٕ، جلبمادر 
 ئٖ٘ىٖٛٗ، صٕج، لببدر لبطابع  واﾟسبكي، ٛٗٛىٚٗٛ، صٕ، جلبمادر ヱفئカيカظر:  (ٗ)
 ي  ٜٕٚٓ، ص٘، جلبمヴذب ف  تام أا ه لبف カ لبم ار    واカﾟم｀ة، ٖٚٔ، صٕ، جإرشاد لبفث هيカظر: اﾟشوكاカي،  (٘)
(ٙ ):カبغ  لإشارة إبيヱؾي مم ا اﾟيس كذ  أّف بعض أガل اダصوؿ جع｀وا اﾟطرد واﾟدوراف شيًئا واحًدا، ゚و

اﾟمقارカػػة فػػي اﾟوجػػود دوف اﾟعػػدـ، واﾟػػدوراف عبػػارة عػػف اﾟمقارカػػة وجػػودًا وعػػدمًاي يカظػػر: أف اﾟطػػرد عبػػارة عػػف  فــ   لبفــرف بــا  لبطــرد  لبــد رل :
 ئٕٗٔ، ص٘، جلبمヴذب ف  تام أا ه لبف カ لبم ار    واカﾟم｀ة، ٓٗٔىٜٖٔ، صٕ، جإرشاد لبفث هاﾟشوكاカي، 

ガػػ، قػاؿ أبػو بكػر اﾟقّفػاؿ: كػاف ٖٖٓب بف عبد ه، أحد اﾟمتﾞ｀ميف اﾟفقギاء مف اﾟشافعّية، مػف أガػل باػداد، تػوفي سػカة  أب  بكر لباارف :( ٚ)
اﾟبياف فػي دドئػل اダعػバـ ع｀ػي أصػوؿ اドحكػاـ( فػي أصػوؿ اﾟفقػヴي يカظػر: اﾟزرك｀ػي،  أع｀ـ اカّﾟاس باダصوؿ بعد اﾟشافعي، ヴﾟ كتب مギカا: )

 يٕٕٗ، صٙ، جلأت م
لبمباـرة فـ    واﾟشػيرازえ، ٓٗٔىٜٖٔ، صٕ، جإرشـاد لبفثـ ه  واﾟشوكاカي، ٔٙٛىٓٙٛ، صٕ، جمازل  لأا هر: اﾟسمرقカدえ، يカظ (ٛ)

カ يٓٙٗ، صف  أا ه لبف 
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اﾟع`َة، وガو اカﾟقض، فيجب أف يكوف وجود اﾟطرد يدّؿ  اﾟقاضي أماـ دارケ يدّؿ ع｀ي وجودケ، فعدـ اﾟطرد يدّؿ ع｀ي فساد
 ي(ٔ)ع｀ي صحتギا

 أم ا  جカ : ه م  ヱفم ك カヱ مئاكًا م  مئابك لبعا  :
ダّف أحػد اﾟاصػميف  يىوガػو ممカػوعىأّف جعل اドطراد دﾟيل صّحة اﾟع`ّة اﾟشرعّية يؤّدえ إﾟػي اﾟتカػاقض فػي اﾟشػررعة    

واآاػػر يقػػوؿ: أّف مػػا ذكػػرت مػػف  وع، فギػػو ع`ّػػة ﾟحرمػػة شػػيء معػػّيفيإذا قػػاؿ: مػػا ذكػػرت مػػف اﾟوصػػف مّطػػرد فػػي اﾟفػػر 
فكّل واحد مギカما اسػتدّؿ بػاドطراد سػببًا ダف يカسػب إﾟػي اﾟشػرع حكمػًا،  اﾟوصف مّطرد في اﾟفروع، فيكوف ع`ّة ヅباحتヴي

 فيؤّدえ إﾟي اﾟقوؿ باّف اﾟشرع جعل شيئًا واحدًا حドًバ وحرامًا في زماف واحد، وガو تカاقضي
 ي(ٕ)اダمارات اﾟحسّية، فギカّّا بوض  مف اカヅساف، فاحتماؿ اﾟتカاقض فيギا ド يضرّ باバؼ 

 ثم  أ رد لإمام لبئمر:ヱد  إارلدًل:
مسػػ｀ؾ مات｀ػػف فيػػヴ، وقػػد يحصػػل カفػػس اﾟاػػバؼ فػػي   لعطــرلد:، ىمّتفػػ  ع｀يػػヴىمسػػ｀ؾ صػػحيح  أ   لبمــأثار:

رمة بع`ّتヴ، فيػؤّدえ إﾟػي اﾟتカػاقض أيضػًا، ف｀ػـ اعتبػرتـ مس｀ؾ اﾟتاثير، باف يّدعي أحد اﾟاصميف اﾟحّل بع`ّتヴ، واآار اﾟح
ـ   تعتبروカガ ケا؟!ي    اﾟتカاقض في اドطراد ゚و
 أجاب لإمام لبئمر:ヱد : 

، وكػػّل واحػػد مػػف اﾟاصػػميف يػػّدعي كػػوف وصػػفヴ مػػؤّثرًا دوف  ダّف كػػوف اﾟوصػػف مػػؤّثرًا فػػي اﾟحكػػـ أمػػر  شػػرعيو
ヴما أّف وصػػف اصػػمガػػف يمكػػف أف يبػػّيف أحػػدﾞﾟ ،ヴع｀ػػي صػػّحة  وصػػف اصػػم バًػػيﾟحكػػـ  فيكػػوف دﾟغيػػر مػػؤّثر فػػي ا

أّما اﾟطػرد فػامر حقيقػّي ド يتصػّور فيػヴ اカヅكػار و يػاف أカّػﾟ ヴػيس  ادعائヴ وカفي ادعاء اصمヴ  فバ يؤّدえ إﾟي اﾟتカاقضي
 بمّطرد  ヴカّダ جار في جمي  اﾟفروع إذا اバ مف اﾟمواカ   فيؤّدえ إﾟي اﾟتカاقض ド محاﾟةي

ذل :ام لبماヱع ف  يك     ي(ٖ) -كما ヱص  لبئمر:ヱد –مط ردًل ف  يك   ثج  ،  ケ  لبفرف باヴヱما   ل 
 المطゆヤ الثゅلث: الヘرベ بΑن العヱ るヤالسبヱ ゆالدلΑل

ヴ في اﾟمحّل ド عف ااتيار لبعا  بغ : ヴ حكـ اﾟحاؿ، أو اسـ ﾟما أحدث أمرًا بح｀゚و  ي(ٗ)اسـ ﾟحاؿ يتاّير بح｀゚و
 ي(٘)بヴ اﾟحكـ معヴ(( اﾟمعカي اﾟذえ إذا وجد يجب )) لبعا   لاط ثًا:
ب ًبا(( صاギﾞﾟف: )) (ٙ)اﾟطرر ، قاؿ تعاﾟي عف ذえ اﾟقرカيف لبئبب: بغ   ي(ٔ)اً ػػػأえ: طررق [ ٜٛث ـَ أ ْتب    س 

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )م｀ة، ٔٙٛ، صٕ، جمازل  لأا هカﾟلبم ار    وا カ ذب ف  تام أا ه لبفヴيٕٕٗٔ، ص٘، جلبم 
(ٕ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )م｀ة، ٕٙٛىٔٙٛ، صٕ، جمازل  لأا هカﾟلبم ار    وا カ ذب ف  تام أا ه لبفヴيٖٕٗٔىٕٕٗٔ، ص٘، جلبم 

 يٖٕٗٔ
(ٖ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٕٙٛ، صٕ، جمازل  لأا ه 
 ي٘ٔىٕٔ، صٗ، جمعجم م اايس لباغ ( يカظر: ابف فارس، ٗ)
(٘ ،えدカسمرقﾟا )يٕٛٛ، صٕ، جمازل  لأا ه 
ــرヱا :( ٙ) : كػػاف カبّيػػًا، وقيػػل: رسػػوドً، اات｀ػػف فػػي اسػػمヴ: عبػػده بػػف اﾟضػػحاؾ بػػف معػػد، وقيػػل: أحػػد م｀ػػوؾ اﾟحميػػرّرف اﾟعػػادﾟيف، وقيػػل ذ  لب 

مصعب بف عبده بف قカاف بف مカصور بف عبده بف اダزد بف عوف بف カبت بف ماﾟؾ بف زرد بػف كギػバف بػف سػبا بػف قحطػاف، واات｀فػوا 
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 ي(ٕ)ما يتوّصل بヴ إﾟي اﾟمقصود  لبئبب لاط ثًا:
 يستعمل في شيئيف:لبدبال بغ : 
ギذا يسّمي اﾟدااف  ئ  دﾟيバً ع｀ي اカﾟارياﾟعバمة اﾟمカصوبة ﾟمعرفة اﾟمدﾟوؿ  ゚و
 ي(ٖ)カحو ع｀يـ بمعカي عاﾟـ ىفギو فعيل بمعカي فاعل ىاﾟّداؿ  يٕ

 ي(ٗ)اسـ ﾟ｀عバمة لبدبال لاط ثًا:
  لبفرف لبذ  باヴヱم: 

    えػذﾟػد ا أّف اﾟسبب ガو طرر  يتوّصل بヴ إﾟي اﾟمقصد، واﾟوصوؿ حاصػل بايػرケ، مػثバً: اﾟطررػ  موصػل إﾟػي اﾟمقص 
 ド بヴيترردﾞﾟ ،ケّف اﾟوصوؿ حاصل باﾟمشي 

 ド اﾟطرر ي    : فギカّّا اسـ ﾟما يثبت بヴ اﾟحكـ، فギو بمثابة اﾟمشي في اﾟمثاؿ اﾟساب   باバؼ اﾟع`ّة
و اバؼ اﾟدﾟيل فヴカّّ اسـ ﾟما يعرؼ بسببヴ اﾟمدﾟوؿ، فكاف طررقًا في معرفة اﾟمدﾟوؿ، مثل اﾟ｀وحػات اﾟمكتػوب 

باﾟمػدﾟوؿ ガػي عم｀ّيػة اドسػتدドؿ، مػثバً اﾟع｀ػـ بوجػوب واﾟذえ يؤّدえ إﾟي حصػوؿ اﾟع｀ػـ واﾟمعرفػة  ع｀يギا اسماء اﾟمحバتي
اﾟصバة يحصل باドستدドؿ اﾟتاﾟي: أقيموا اﾟصバة أمر، وكّل أمر مط｀ػ  ﾟ｀وجػوب، تﾞػوف اカﾟتيجػة: أقيمػوا اﾟصػバة أمػر 

 ورجػػوز أف تسػػّمي اﾟع｀ػػة دﾟػػيカّダ  バًػػヴ حصػػل بواسػػطتヴ اﾟع｀ػػـ ي(٘)فيكػػوف اﾟػػدﾟيل قرربػػًا مػػف اﾟسػػبب فػػي اダحكػػاـ ﾟ｀وجػػوبي
ورجػػوز أف تسػػّمي اﾟع｀ػػة سػػببًا  カダػػヴ حصػػل بواسػػطتヴ اﾟع｀ػػـ بػػاﾟحكـ فػػي اﾟفػػرع عカػػد  بػػاﾟحكـ فػػي اﾟفػػرع عカػػد اドسػػتدドؿي

 ي(ٙ)اドستدドؿ
るالعامヱ るヤالعヱ ن الشرطΑب ベرヘالرابع: ال ゆヤالمط 

حيػث (( ع｀ي اﾟتفرر  بيف اﾟشرط واﾟعバمة  بيا  شرل ط لب ياس  لبعا   カّص اヅماـ اﾟسمرقカدえ في فصل ))
ـّ فػػي أثカػػاء تعررفػػヴ اﾟشػػرط カػػّص ع｀ػػي أカّػػヴ سػػيبّيف اﾟفػػرؽ بػػيف اﾟشػػرط  بيــا  لبفــرف بــا  لبشــرط  لبع مــ  قػػاؿ: )) ((، ثػػ

 فيما ياتي:         ، و ياヴカ (ٚ)واﾟع`ّة واﾟعバمة
 معريف لبشرط: 

                                                                                                                                                                          

ヴشب ヴفي رأس ヴﾟ كاف ヴカّダ :يف: فقيلカقرﾟذا ا ヴسّمي ب えذﾟسبب اﾟفي ا  ヴػカّダ :وقيػل ، اﾟقرカيف، وガو ضعيف، وقيل: ヴカّダ م｀ؾ فػارس واﾟػرـو
، لببدليــ   لبヴヱايــ ب｀ػغ قرカػػي اﾟشػػمس غر ػػًا وشػػرقًا وم｀ػؾ مػػا بيギカمػػا مػػف اダرض، قػػاؿ ابػػف كثيػر: وガػػذا أشػػبヴ مػػف غيػػرケي يカظػر: ابػػف كثيػػر، 

 يٚٓٔىٕٓٔص       ، ٕج
 ي٘٘ٗ، صٔ، جبئا  لبعرب( يカظر: ابف مカظور، ٔ)
(ٕ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٜٙٛ، صٕ، جمازل  لأا ه 
 يٕٓٙىٜٕ٘، صٕ، جمعجم م اايس لباغ ( يカظر: ابف فارس، ٖ)
(ٗ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٛٚٔ، صٔ، جمازل  لأا ه 
 ي  ٜٙٛ، صٕ( يカظر: اﾟمصدر カفسヴ، ج٘)

 يٓٚٛ، صٕيカظر: اﾟمصدر カفسヴ، ج (ٙ)
 ئٛٛىٜٚٛ، صٕ( اﾟمصدر カفسヴ، جٚ)
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 ي(ٔ)عّرفヴ بعضギـ: ما يوجد اﾟحكـ عカد وجودケ ورカعدـ عカد عدمヴ ئ
 ي(ٕ)اﾟشيء مف حيث يضاؼ إﾟيヴ اﾟوجود دوف اﾟوجوبعّرفヴ بعضギـ: ما ガو ع｀ـ ع｀ي  يٕ

 يىكما سيتبّيف مف اバؿ اﾟفروؽ ىواﾟسمرقカدえ رّد ع｀ي اﾟتعررف اダوؿ 
اسـ ﾟما يدّؿ ع｀ي غيرケ مف غير أف يكوف في ذاتヴ ما يدّؿ ع｀يヴ، ويكوف ثبوت دﾟドتヴ: إّمػا  معريف لبع م :

بضػػرب اصػػػطバح ومواضػػعة كاﾟمカػػػارة ﾟ｀مسػػػجد، أو إابػػار صػػػادؽ ع｀ػػػي ظギػػور اﾟحكػػػـ عカػػػد وجػػودケ، كػػػاﾟتﾞبيرات فػػػي 
 ي(ٖ)اﾟصバة إعバـ باカドتقاؿ مف ركف إﾟي ركف
 بيا  لبفر ف أرلد أ  ابا    جカ لبشبカ فذكر:ثم  بدأ بذكر لبفر ف لبم  باヴヱم،  أثヱاو 

، كػاﾟطバؽ ىكمػا فػي اﾟتعررػف اﾟثػاカي ﾟ｀شػرطىأﾟ ヴカّّما كاف وجود اﾟحكـ باﾟع`ّػة ド باﾟشػرط كػاف اﾟشػرط ع` مػًا 
 ヴ  )أカت طاﾟ (، وداوؿ اﾟدار عバمة ع｀ي وقوعヴي     اﾟمع`ّ  ع｀ي داوؿ اﾟدار، فّّف ع`ّة وقوع اﾟطバؽ ق゚و

ىكػاف ع`ّػة، ف｀فػق أカػت طػاﾟ   ىبحيث يضػاؼ إﾟيػヴىﾟع`ّة متوّقف ع｀يギا وجود اﾟحكـ ومف حيث أّف وجود ا
فكػػاف اﾟشػػرط بػػيف  متوّقػف ع｀ػػي داػػوؿ اﾟػػدار، فمػػف ガػػذケ اカﾟاحيػة أشػػبヴ اﾟع`ّػػةي ىفػػي اﾟطػػバؽ اﾟمع`ّػػ ى ىاﾟػذガ えػػو ع`ّػػة
 اﾟع`ّة واﾟعバمةي

  لبفرف با  لبشرط  لبع م :
ド ،حكـ｀ﾟ وف معّرفًا محضًاﾞمة تバعﾟور فقطيأّف اギظﾟوجود، بل ا ドا وجوب وギيتع`ّ  ب  

 ヴカّشرط حيث إﾟؼ اバي–باカثاﾟتعررف اﾟي ىكما في اヴد عدمカعدـ عカور ケد وجودカحكـ عﾟما يوجد ا 
.  بك   لإمام لبئمر:ヱد  ذكر أ   ケذل لبمفريق ع ياح 

مػػا توجػػد اﾟع`ّػػة عカػػد  واﾟصػػحيح أّف عػػدـ وجػػود اﾟحكػػـ カドعػػداـ اﾟع`ّػػة، カド ドعػػداـ اﾟشػػرط  وذﾟػػؾ ダّف اﾟشػػرط
ع｀ػي وجػودケ، فػバ يوجػد اﾟحكػـ  カドعػداـ اﾟع`ّػة، ド  ىوガػي اﾟع`ّػةىوجػودケ أو ガػو اﾟػذえ يتوّقػف اﾟمػؤّثر فػي وجػود اﾟحكػـ 

 カドعداـ اﾟشرطي
ومػا يوجػد بػヴ اﾟحكػـ، أو يظギػر بػヴ، أو يوجػد عカػدケ، أو  ي(ٗ)أّما أف توجد اﾟع`ّة بوجودケ ف｀يس ガو اﾟشرط، بل ع`ّة اﾟع`ّة

カر عギيظ ケلبعا  د  ヴعػدـ  يفﾟ يكػوف ド حكػـﾟعػداـ اカع`ّػة، واﾟػد وجػود اカحكػـ عﾟـّ يثبػت ا ダّف اﾟع`ّة توجد عカػد اﾟشػرط، ثػ
 ووجود اﾟحكـ بوجود اﾟع`ّة، واﾟع`ّة توجد عカد وجود اﾟشرطي ﾟشرط، بل ﾟ｀عدـ اダص｀ّي  ヴカّダ اダصلي

                                                           

يػػػد اﾟبػػػاجيي( وبػػػヴ قػػػاؿ ٔ)   وزرػػػاد احميػػػداف، اﾟمعجػػػـ اﾟجػػػام  ﾟ｀تعررفػػػات ٕٚ، صٔيカظػػػر: اﾟشػػػوكاカي، إرشػػػاد اﾟفحػػػوؿ، ج اﾟشػػػوكاカي وأبػػػو اﾟ゚و
ّية، ص  يٕٙىٔٙاダص゚و

ّية، ٖٚٔ، صٗ( وبػػػヴ قػػػاؿ اﾟبػػػزدوえ واカﾟسػػػفيي يカظػػػر: اﾟبػػػزدوえ، كشػػػف اダسػػػرار، جٕ)   وزرػػػاد احميػػػداف، اﾟمعجػػػـ اﾟجػػػام  ﾟ｀تعررفػػػات اダصػػػ゚و
 ئٛٛ، صٕرقカدえ، ميزاف اダصوؿ، ج  واﾟسمٕٙىٔٙص

(ٖ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٕٛٛىٔٛٛ، صٕ، جمازل  لأا ه 
 ( اﾟفرؽ بيف اﾟع｀ة، وشرط اﾟع｀ة، وع`ّة اﾟع｀ة:ٗ)

 اﾟع｀ة: ما يوجد بギا اﾟحكـ، كاﾟبي  ع`ّة カドتقاؿ اﾟم｀ﾞّيةي ئ
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ヴカّّ يستقيـ ع｀ػي قػوؿ مػف يقػوؿ بتاصػيص أّما اﾟقوؿ باّف عدـ اﾟحكـ مبカيو ع｀ي عدـ اﾟع`ّة أو عدـ اﾟشرط ف
ى، ダ ドّف اﾟشرط ﾟـ يوجد (ٔ)اﾟع`ّة  ダّف تا`ّف اﾟحكـ حيカذاؾ م  وجود اﾟع`ّة يكوف ﾟتاصيص اﾟع`ّة في ت｀ؾ اﾟمساﾟة

 :واﾟقوؿ باّف اﾟع`ّة يتع`ّ  بギا اﾟوجوب دوف اﾟوجود ド يصّح، بل اﾟع`ّة قد يتع`ّ  بギا ي(ٕ)فامتカ  اﾟحكـ ىم  وجود اﾟع`ّة
 كاﾟتﾞ｀يف اﾟمع`ّ  ع｀ي اﾟب｀وغيلب ج ب:  .1

ػヴ: )أカػػت طػاﾟ ( اﾟػػذガ えػو ع`ّػػة، لب جـ د:  .2 كػػاﾟطバؽ اﾟمع`ّػ  ع｀ػػي داػوؿ اﾟػػدار، فػّّف وقػػوع اﾟطػバؽ وجػػد بق゚و
 وداوؿ اﾟدار عバمة ع｀ي وجود اﾟطバؽي

ف كاف ثبوت اﾟم｀ػؾ لبظヴ ر:  يٖ مضػافًا إﾟػي كقضاء اﾟقاضي باﾟم｀ؾ ﾟ｀مّدعي، فヴカّّ ع`ّة ﾟظギور اﾟم｀ؾ ﾟ｀مّدعي وا 
 ي(ٖ)ىكاﾟشراءىاﾟسبب اﾟساب  

 فثاال لبفر ف:
 يتع`ّ  بギا اﾟوجوب أو اﾟوجود أو اﾟظギور، واヅيجاب واヅيجاد واヅظギار مف ه تعاﾟيي أ   لبعا  : ئ

 ما يتع`ّ  بヴ وجود اﾟع`ّةي لبشرط: يٕ

カّمػا ما يكوف ع｀مًا ع｀ي ظギور شيء واﾟع｀ـ بヴ مف غير أف يكوف ヴﾟ أثر في اﾟوجػود  لبع م : يٖ واﾟظギػور، وا 
 ي (ٗ)ガو بمカ゚زة اﾟدﾟيل، فظギور اﾟشيء واﾟع｀ـ بヴ باドستدドؿ ド باﾟدﾟيل

 الヘرベ بΑن تخصΑص العヱ るّヤتخصΑص العュゅ المطゆヤ الخゅمس:
مカ تاـم .(٘)ع ا ل با  لأا با ا  ف  ج لز ماايص لبعام أم ا ماايص لبعا   ف د لاماـف لأاـ با    فـ  اـث 

 مذケبا :
مذガب اﾟمعت゚زة، ومشاي  اﾟعراؽ ومتاارو سمرقカد مف اﾟحカفّية، وبヴ قاؿ اヅماـ ماﾟؾ وأحمػد  لبمذケب لأ ه:

 بف حカبل: أヴカّ يصّح تاصيص اﾟع`ّةي 

                                                                                                                                                                          

 اﾟذガ えو ع`ّة ﾟضماヴカي شرط اﾟع`ّة: ما توجد اﾟع`ّة عカد وجودド ケ بوجودケ، مثل شّ  اﾟظرؼ ﾟسيバف اﾟدガف يٕ

ع`ّػػة اﾟع`ّػػة: مػػا توجػػد اﾟع`ّػػة بوجودガػػا، فギػػي اﾟمػػؤّثرة فػػي وجػػود اﾟع`ّػػة، كػػاﾟرمي إذا اتصػػل بػػヴ مػػوت إカسػػاف، فع`ّػػة اﾟمػػوت ثقػػل أوجػػدケ  يٖ
 (ئٖ، واﾟجزء اﾟمحّق  مヴカ بギامش )ٕٛٛ، صٕيカظر: اﾟسمرقカدえ، ميزاف اダصوؿ، ج اﾟمرمي، وع`ّة اﾟثقل اﾟرميي

، باﾟعػػدوؿ إﾟػػي إيجػػاب ىوガػػي تماثػػل اダجػػزاءىكتا｀ػػف إيجػػاب اﾟمثػػل فػػي ﾟػػبف اﾟمصػػّراة عػػف اﾟع`ّػػة اﾟموجبػػة ﾟػػヴ  اﾟع`ّػػة: ))( مثػػاؿ تاصػػيص ٔ)
صػػاع مػػف اﾟتمػػر، وتا`ّػػف وجػػوب اﾟارامػػة عّمػػف صػػدرت عカػػヴ اﾟجカايػػة فػػي بػػاب ضػػرب اﾟدّيػػة ع｀ػػي اﾟعاق｀ػػة، وتا`ّػػف حكػػـ اﾟر ػػا مػػ  وجػػود 

 يٕٕٗ، صٖاﾟطعـ في اﾟعرايا((ي اآمدえ، اヅحكاـ، ج
يفي يカظػر: اﾟسػمرقカدえ، ميػزاف اダصػوؿ، جٕ) ّيوف في جواز تاصيص اﾟع`ّة ع｀ي قػ゚و ، ٖٛٛىٕٛٛ، صٕ( تاصيص اﾟع`ّة: اات｀ف اダص゚و

 يٕٕٗىٕٔٗ، صٖ  واآمدえ، اヅحكاـ، جٜٜٛىٜٛٛو
(ٖ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٛٛىٕٛٛ، صٕ، جمازل  لأا ه 
 يٗٛٛىٖٛٛ، صٕ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٗ)
 ي٘ٚٔ، صميئار لب ا ه إبم : لتد لأا ه: اﾟحカب｀ي، ( يカظر٘)
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باّف تカاوؿ اﾟمعカي في اﾟقياس ヂﾟحكاـ بمカ゚زة تカاوؿ اﾟ｀فق اﾟعاـّ في اﾟمسّميات اﾟداا｀ػة تحتػヴ، فػّّف  لئمدب  ل: 
ًا فػػي جميػػ  اﾟمواضػػ  اﾟػػذえ وجػػد فيػػヴ، كمػػا أّف اﾟ｀فػػق يقتضػػي أف يتカػػاوؿ جميػػ  اﾟمعカػػي يوجػػب أف يكػػوف اﾟحكػػـ بػػヴ ثابتػػ

 اﾟمسّميات اﾟداا｀ة تحتヴي
ثـّ جاز تاصيص اドسـ اﾟعاـّ بدﾟيل يدّؿ ع｀ي أヴカّ غير مراد، فكذا وجب أف يجوز أف يقـو دﾟيل آار يبػّيف 

 ي(ٔ)أّف اﾟحكـ اﾟثابت بヴ في اﾟموض  اﾟماّصص
: ヱب لبثاケب متقدّ  لبمذガمذ ヴػカّأ :ヴثػر أصػحابﾞقوؿ عػف أカمﾟو اガشافعي، وﾟماـ اヅي اﾟر قوギد وأظカمو سمرق
 ド يصّح تاصيص اﾟع`ّةي 

ػـ يوجػد معギػا   لئمدب ل: أّف اﾟجواز يؤّدえ إﾟي カسبة اﾟتカاقض إﾟي اﾟشرع وガو محاؿ  ダّف اﾟع`ّة إذا وجػدت ゚و
اﾟحكـ في بعض اﾟمواض ، واﾟشارع كاカ ヴカّّص ع｀ي أّف ガذا اﾟوصف دﾟيل ガذا اﾟحكـ أيカما وجد ومتي اバ اﾟدﾟيل عف 

 ي(ٕ)اﾟمدﾟوؿ فقد وقعت اﾟمカاقضة
 إبم لبمヱا:ض كما ف  لبعا  :أم ا لبعام ف    مااياケ カل اؤد   

بػّيف وجػヴ اﾟتカػاقض فػي اﾟعػاـ: أّف مػف ع`ّػ  اﾟحكػـ بظػاガر اﾟ｀فػق جػّوز فم  رأى أカ ヱ ع فـرف بـا  لأمـري : 
(( صاﾟتوبػة: ق ػات ` وا ا゚ْم ْشػر ك يف  ـّ إذا قػاؿ: )ド تقت｀ػوا ٖٙتاصيص اﾟ｀فق وقػ  فػي اﾟتカػاقض، مثػل أف يقػوؿ اﾟشػارع: ))و  [، ثػ

ヴカّّذّمة(، فﾟل اガاقضي أカو تガو ،うارダمّرة اﾟـ في اギ｀ـ أّوؿ مّرة ثـ تحررـ قتギ｀أمر بقت 
إド أّف اﾟعػاـ إذا قػاـ دﾟيػل اﾟتاصػيص فػّّف اﾟػذمّي غيػر دااػػل فػي اﾟاطػاب مػف أّوؿ مػّرة، فكاカّػヴ قػاؿ: اقت｀ػػوا 

رادة اﾟمقّيد  ىوガو اﾟمشرؾىاﾟمشركيف اﾟمحار يف، فバ يكوف دااバً، وذكر اﾟمط｀   جػائز   ىمحػاربوガو اﾟمشرؾ اﾟىوا 
 ヴカّダ مف باب اヅضماري

أّمػػا إذا ذكػػر اﾟوصػػف ع`ّػػة ع｀ػػي اヅطػػバؽ واّدعػػي كوカػػヴ ع`ّػػة شػػرعًا، وبعػػد قيػػاـ اﾟتاصػػيص يقػػوؿ إカّػػヴ ع`ّػػة 
رادة اﾟمقّيد فيكوف تカاقضًاي ﾞف امتカ  حكمﾟ ヴماカ ، ف｀ـ يكف فيヴ ذكر اﾟمط｀  وا   أيضًا، ゚و

و ق｀カا: أヴカّ ع`ّة م  ذﾟػؾ اﾟقيػد ド مط｀قػًا وأ راد اﾟشػرع بعػد ذﾟػؾ اﾟوصػف ع`ّػة مػ  ذﾟػؾ اﾟقيػد، فカّّػド ヴ يكػوف ゚و
(( فعام ケذل ع فرف با  ماايص لبعام  لبعا  ع`ّة بدوヴカ، فكاف اカعداـ اﾟحكـ ﾟعدـ اﾟع`ّة، ﾟ ドماカ  م  قياـ اﾟع`ّػة، ))

ـّ وجػد اﾟ｀فػػق فػّّف مػف ع`ّػ  اﾟحكػػـ فػي اﾟموضػعيف بظػاガر اﾟ｀فػق واﾟوصػف فػي أّف ك｀يギمػا ド يؤّديػاف إﾟػي اﾟتカػاقضي ، ثػ
ف قاؿ: إカّي أررد باﾟ｀فق اﾟمط｀   واﾟوصف متعّررًا عف اﾟحكـ فقد カاقضي ىاﾟمقّيػد، وباﾟوصػف اﾟمط｀ػ   ىفي اﾟعاـىوا 

ﾞﾟػػّف ガػػذケ اヅرادة اﾟمضػػمرة ド يسػػم  فػػي حػػّ  اﾟمع`ّػػل  カّダػػヴ يجػػوز اﾟمカاقضػػة  اﾟمقّيػػد، ﾟػػـ يكػػف مカاقضػػًاي ىفػػي اﾟقيػػاس

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ٜٓٓىٜٛٛ، صٕ، جمازل  لأا ه ،えئٕٗ، صٖ، جلإثكام  واآمد 
(ٕ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ٜٔٓىٜٜٛ، صٕ، جمازل  لأا ه ،えي  ٕٔٗ، صٖ، جلإثكام  واآمد 
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ﾞﾟػػف مػف يع`ّػ  اﾟحكػػـ  ﾟقيػاـ اﾟػدﾟيل ع｀ػػي أカّػド ヴ يجػوز وصػػف ه تعػاﾟي باﾟتカػاقضيأّمػا فػػي حػّ  اﾟعػاـ فيسػػم    ع｀يػヴي
 ي(ٔ)بعيف اﾟ｀فق في اﾟعاـ، وبعيف اﾟوصف في اﾟع`ّة يق  في اﾟتカاقض إذا وجد في موض  مف اﾟمواض  مف غير حكـ

 الヘرベ بΑن نゅفヶ الحكュ فヶ العヱ れゅّΑヤボالشرعれゅΑّ المطゆヤ السゅدس:
 ヴإل ヶヘّالن るجゅح ヶلفΑدل 

ّييف   ذكر اヅماـ اﾟسمرقカدえ مف اダد゚ّة اﾟفاسدة اドستدドؿ ع｀ػي カفػي اﾟحكػـ، حيػث أカّػド ヴ اػバؼ بػيف اダصػ゚و
ﾞف حصل اバؼ في وجوبヴ في اカﾟفيي  ع｀ي وجوب اドستدドؿ في إثبات حكـ، ゚و

ذﾟػػػؾ وقػػػد بػػػّيف اヅمػػػاـ اﾟسػػػمرقカدえ أّف مػػػف カفػػػي ع｀مػػػヴ بػػػاﾟحكـ اﾟشػػػرعّي فػػػي مسػػػاﾟة ド يطاﾟػػػب باﾟػػػدﾟيل ع｀ػػػي 
 باヅجماع  ダّف اﾟجاガل بحكـ ه تعاﾟي جاガل بدﾟي｀ヴ، فيكوف ط｀ب اﾟدﾟيل مヴカ سفギًاي

ّييف اات｀فوا فيمف اعتقد: أّف اﾟحكـ في اﾟمساﾟة カفي اﾟوجوب، أو أف ド حكـ ه في اﾟمسػاﾟة ガػل  ﾞﾟّف اダص゚و
 يطاﾟب باﾟدﾟيل:

 ي حّ  カفسヴ وド عカد مطاﾟبة اﾟاصـيド يجب ع｀يヴ دﾟيل، ド ف لبمذケب لأ ه: باظاケري   :اب ل:     
، فقد جعل جカس اﾟدﾟيل ع｀ػي اﾟمػّدعي، (ٕ)بحديث   اﾟبّيカة ع｀ي اﾟمّدعي واﾟيميف ع｀ي اﾟمّدعي ع｀يヴ    لئمدب  ل:      

 واﾟمカكر ﾟيس مّدعّيًاي
ع｀ػي  وダّف اﾟمعتػاد فػي أصػوؿ اﾟشػرع أّف اﾟحّجػة ع｀ػي مػف يػّدعي أمػرًا افّيػًا ド مػف تمّسػؾ باﾟظػاガر، فاﾟػدﾟيل

 اﾟمثبت دوف اﾟمカكر  حتي يكوف موافقًة ヂﾟصوؿي
وダّف اﾟػػدﾟيل إカّمػػا يط｀ػػب مّمػػف يػػّدعي حكمػػًا شػػرعّيًا وガػػو اﾟوجػػوب واカﾟػػدب، أّمػػا اカتفػػاء اﾟوجػػوب واカﾟػػدب ف｀ػػيس 
بحكػػـ شػػرعّي  ダّف اカﾟفػػي عبػػارة عػػف عػػدـ محػػٍض، واﾟعػػدـ ﾟػػيس بشػػيٍء، فمطاﾟبػػة اカﾟػػافي بّقامػػة اﾟػػدﾟيل ド ع｀ػػي شػػيء 

ギي(ٖ)اً يكوف سف 
ド يجػوز أف يعتقػد اカヅسػاف حكمػًا  لبمذケب لبثاヱ : مذケب تام   لأا باا    لب  ثزم م  لبظاケريـ  :ـاب ل:

 يىسواًء كاف إثباتًا أـ カفياً ىإド بدﾟيل 
  لئمدب  ل: بابヱ ص  لبمع  ه:

                                                           

 يٖٜٓىٕٜٓ، صٕ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٔ)
( اﾟحديث اﾟترمذえ في سヴカカ مف حديث عمرو بف شعيب عف أبيヴ عف جّدケ، وقاؿ عヴカ: ))ガذا حػديث فػي إسػカادケ مقػاؿ، وب بػف عبيػد ه ٕ)

 えباػارﾟػوف اカد كثيػرة، وقػد عガمتابعػات وشػوا ヴػﾟ حػديثﾟػّف اﾞﾟ ،))ケمبارؾ وغيرﾟابف ا ヴضّعف ،ヴحديث مف قبل حفظﾟعرزمي يضعف في اﾟا
ﾞػف اﾟبيカػة ع｀ػي اﾟمػدعي واﾟيمػػيف  فػي صػحيحヴ فقػاؿ: ))بػاب مػا جػاء فػي اﾟبّيカػة ع｀ػي اﾟمػّدعي((، وذكػػر فيػヴ حػديث ابػف عبػاس ب｀فػق: ))゚و

 ع｀ي مف أカكر((ي 
      ،えترمذﾟظر: اカلبمرمذ ي  ヱصٖ، جئ ،ٕٙٙ( برقـ ،ٖٔٗٔ ،えباارﾟوا  )  يٜٕٜ، صٕ، جاثيح لبباار 
(ٖ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ي، ٕٜٗىٜٔٗ، صٕ، جمازل  لأا هカشوكاﾟئٕٜ، صٕ، جإرشاد لبفث ه  وا 
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: ــا لبــヱص  ػػヴ تعػػاﾟي:  أم  ػػاف  ガ ػػوًدافق゚و ػػْف ك  カَػػة  إ ドَ م  ل  ا゚ْج  ق ػػا゚ وا ゚ ػػْف ي ػػْدا  ـْ ق ػػْل ガ ػػات وا  و   ギَي  カػػا ػػؾ  أ م  ػػار う ت `ْ أ ْو カ ص 
ق يف   ػػاد  カْػػت ـْ ص  ـْ إ ْف ك  داػػوؿ  [، فػػاه تعػػاﾟي أابػػر: أّف اﾟيギػػود カفػػوا داػػوؿ اﾟمسػػ｀ميف اﾟجカّػػة، وأثبتػػوأٔٔصاﾟبقػػرة:ب ْرガ ػػاカ ك 
 اﾟيギود واカّﾟصارう اﾟجカّةي 
  بط｀ب اﾟحّجة واﾟبرガاف ع｀ي اカّﾟفي واヅثبات جميعًاي ثـّ أمر ه تعاﾟي カبّية 

  اﾟبّيカػػة ع｀ػػي اﾟمػػّدعي واﾟيمػػيف ع｀ػػي اﾟمػػّدعي ع｀يػػヴ  ، فػػاﾟيميف دﾟيػػل وقػػد أوجػػب  لئــمدب ل بابثــداث لبئــابق 
ع｀ػػي اﾟمカكػػر كمػػا أوجػػب ع｀ػػي اﾟمػػدعي، إド أّف اﾟفػػرؽ بيギカمػػا: أカّػػヴ جعػػل اﾟيمػػيف حّجػػة اﾟمػػدعي ع｀يػػヴ، واﾟبّيカػػة حّجػػة 

ػب باﾟبّيカػة اﾟتػي ガػي أﾞمػل اﾟمّدعي   ダّف اﾟمّدعي ع｀يヴ يشギد ﾟػヴ اﾟظػاガر، أّمػا اﾟمػّدعي فカّّػヴ يػّدعي أمػرًا افّيػًا  ﾟػذا ط゚و
  مف اﾟيميفي

 فاカﾟافي ﾟ｀حكـ اﾟشرعي:أم ا لبمع  ه: 
 إّما أف يعتقد カفي اﾟحكـ: بطرر  اﾟضرورة: فギو فاسد  ダّف اﾟضرورド えّ اバؼ فيヴي

ギّما أف يكوف تق｀يدًا: ف و ﾟيس طرر  ﾟ｀ع｀ـ  ダّف اﾟمق`ّد ド يّدعي اﾟع｀ـ بカفسヴ، بل بايرケ، واﾟاطا بذﾟؾ اﾟاير جائز  إذ وا 
  ガو غير معصـو واバﾞﾟـ فيヴي

ヴカبّد مف بيا バيل فﾟئٍذ بدカفي حيカﾟؿ، فيكوف اドستدドظر واカﾟّما أف يكوف بطرر  ا  ي(ٔ)وا 
يجػب ع｀ػي اカﾟػافي فػي اﾟعق｀ّيػات دﾟيػل  :-(ٕ)كما ثكـاヮ لبـ  فـ رك-لبمذケب لبثابث:  :اه بعض لأا با ا  

 دوف اﾟشرعّياتي
أّف اﾟحكـ في اﾟعق｀ّيػات يقػ  فػي اカّﾟفػي واヅثبػات، وكガバمػا حقيقػة، فمثػاؿ اヅثبػات: زرػد  فػي اﾟػدار،  لئمدب  ل: 

حقيقػة وガو حقيقة، ومثاؿ اカﾟفي: زرد ﾟيس في اﾟدار، وガو حقيقة، وكガバما حكـ، فيكوف مّدعي اカﾟفػي واヅثبػات مػّدعيًا 
 اﾟوجود أو اﾟعدـ فيطاﾟب باﾟدﾟيلي

يػػّدعي حكمػػًا شػػرعّيًا، أّمػػا اカﾟػػافي فمカكػػر وجػػود  ىكػػاﾟوجوب واカﾟػػدبىفاّمػػا فػػي اﾟشػػرعّيات: فمػػّدعي اヅثبػػات 
يس ذﾟؾ بحكـ شرعّي فكيف يطاﾟب باﾟدﾟيلي   اﾟوجوب أو اカﾟدب ورّدعي اカتفائヴ، ゚و

ﾞػػف بعػػد ورود اﾟشػػرع ثبػػت اﾟوجػػوب فػػي حػػّ  باカّػػヴ قبػػل ورود اﾟشػػرع ド حكػػـ فػػي حّقカػػا カ ドاجــاب:    فيػػًا وド إثباتػػًا، ゚و
ギػذا ورد اﾟشػرع بカفػي اﾟحكػـ カّصػًا فػي مواضػ  مثػل  اﾟبعض، واカドتفاء فػي حػّ  اﾟػبعض، واヅباحػة فػي حػّ  اﾟػبعض  ゚و

                                                           

(ٔ ،えدカسػػػمرقﾟظػػػر: اカي )زركشػػػي، ٜ٘ٗىٜٗٗو ٜٔٗ، صٕ، جماـــزل  لأاـــ هﾟي، ٖٓٗ، صٗ، جلببثـــر لبمثـــيط  واカشػػػوكاﾟإرشـــاد   وا
 ئٖٜىٕٜٔ، صٕ، جلبفث ه

صوؿ واバﾞﾟـ، مف فقギػاء اﾟشػافعية، قت｀ػヴ محمػود بػف أبو بكر ب بف اﾟحسف بف فورؾ اカドصارえ اダصبギاカي، واعق عاﾟـ باド لب  ف رك:( ٕ)
ヴ: كػاف رسػوؿ ه ٙٓٗسبكتﾞيف باﾟسـّ سカة  ف روحػヴ قػد بطػل وتバشػي، ﾟػヴ كتػب كثيػرة مギカػا: مشػكل  ガػ، ﾟق゚و رسػوドً فػي حياتػヴ فقػط، وا 

 يٖٛ، صٙ، جلأت ماﾟحديث وغرربヴي يカظر: اﾟزرك｀ي، 
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 ヴػػ اعتقػػاد ، فػػّذا ثبػػت أّف اカﾟفػػي حكػػـ ه تعػػاﾟي فػػバ يجػػوز (ٔ)ﾟػػيس فػػي مػػاٍؿ زكػػاة حتػػي يحػػوؿ ع｀يػػヴ اﾟحػػوؿ      ق゚و
 ي(ٕ)حكمヴ مف غير دﾟيل

  م  ثم  بطل ما أثبمカ لبمذケب لبثابث م  فرف با  لبع ا    لبشرت .
 

ュゅاإم ゅヰيヤلّية التي نصّ عヲاأص ベヱرヘالمبحث الرابع: ال 
 في مبゅحث اأهヤّية

ゆヤالمط るّΑالبدنヱ るّΑلゅالم れゅاجبヱن الΑاأداء ب るّΑヤأه ヶف ペΑرヘل: التヱاأ 
ゆヱجヱلゅب るشغل الذّم ヶف  ً ゅحكم ヱلヱ 

 ، أヴ ヱا مヱ ئم تام :ئما :(ٖ)ذكر لإمام لبئمر:ヱد  ف  فال لأケاي  
 ي(ٗ)ي أガ｀ّية أداءٕأガ｀ّية وجوب     ئ

ـّ بػػّيف أّف أガ｀ّيػػة اダداء تتحّقػػ  باﾟقػػدرتيف: تفギّػػـ اﾟاطػػاب، وقػػدرة تحصػػيل اﾟفعػػل، فمػػا ﾟػػـ توجػػدا جميعػػًا ド تثبػػت أガ｀ّيػػة  ثػػ
 اダداءي

 ثم  ذكر أ   لب ج ب ヱ تا : 
 وガو شال اﾟذّمة باﾟواجب، وأヴカّ يثبت جبرًا مف ه تعاﾟيي أال لب ج ب: ئ

وガػػو وجػػوب اسػػقاط مػػا فػػي ذّمتػػヴ مػػف اﾟواجػػب، وأカّػػヴ يثبػػت باﾟاطػػاب، وガػػو ド يتوّجػػヴ ع｀ػػي   جــ ب لأدلو: يٕ
اﾟعػػاجز ومػػف ド يفギػػـ اﾟاطػػاب  بسػػبب عػػدـ اﾟعقػػل، وド يقػػدر ع｀ػػي اダداء بسػػبب عػػدـ سػػバمة اﾟبػػدف، فギػػو 

ا((صاﾟبقرة:عاجز، وه  ギ ْسع ََ  カ ْفًسا إ ドَ و  `ّ ف    [يٕٙٛ تعاﾟي يقوؿ: ))ド  ي ك 

ヴثبوتﾟ قدرة كاٍؼﾟداء، بل احتماؿ اダقدرة ع｀ي اﾟا ヴﾟ يشترط バوجوب فثبت جبرًا فﾟي(٘)أّما أصل ا 
 
 

                                                           

ف كػاف سػّيئ اﾟحفػقى، واﾟحػديث صػحيح، وشػررؾ ( اﾟحديث أارجヴ اヅماـ أحمد في مسカدケ مف حػديث ع｀ػي بػف أبػي طاﾟػب ٔ) إド أカّػヴ  ىوا 
" لبمااـيص لبثباـر" عػف اカﾟػووえ أカػヴ قػاؿ: ))ガػو حػديث صػحيح أو حسػف((، وقػاؿ ابػف حجػر فػي "ヱاـب لبرليـ متاب ، وカقل اﾟزر｀عي في "

مئــヱد ورカظػػر: اヅمػػاـ أحمػػد،  ث ع｀ػػي ド بػػاس بّسػػカادケ، واآثػػار تعضػػدケ فيصػػ｀ح ﾟ｀حجػػة، وه أع｀ػػـ((يبعػػد أف カسػػبヴ إﾟػػي اﾟبيギقػػي: ))حػػدي
ــ (  واﾟزر｀عػػي، ٕٙٙٔ، بػػرقـ )٘ٔٗ، صٕ، جأثمــد   وابػػف ٙ٘ٔ، صٕ، ج، مااــيص لبثباــر  وابػػف حجػػرٕٖٕ، صٕ، جヱاــب لبرلي

 يٙ٘ٗىٖ٘ٗ، ص٘، جلببدر لبمヱاراﾟم｀ّقف، 
، ٕ، جإرشـاد لبفثـ ه  واﾟشػوكاカي، ٜٙٗىٜٗٗو ٜٔٗ، صٕ، جماـزل  لأاـ هي يカظر: اﾟسمرقカدえ، ( وカガاؾ مذاガب أارう في اﾟمساﾟةٕ)

 يؤٖٜىٕٜٔص

 يٛ٘، لبمعريفاتعبارة عف صバحية ﾟوجوب اﾟحقوؽ اﾟمشروعة ヴﾟ أو ع｀يヴي اﾟجرجاカي،  لأケاي  :( ٖ)
 ))ガي صバحّية اカヅساف ﾟوجوب اﾟحقوؽ اﾟمشروعة ヴﾟ وع｀يヴ((يأケاي   لب ج ب: ( ٗ)
لبـ جاز فـ  ))ガي صバحّية اカヅساف ダف يطاﾟب باダداء، وダف تعتبر أقواヴﾟ وأفعاヴﾟ وتترتب ع｀يギا آثارガا اﾟشػرعّية((ي زرػداف،  أケاي   لأدلو:    

カ يٖٜىٕٜ، صأا ه لبف 
(٘ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٙٓٔىٖ٘ٓٔ، صٕ، جمازل  لأا ه 
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 ثم  مث ل مثاًع با لجبات لبمابي   لببدヱي  :
ــ : ــا لب لجبــات لبمابي  ، فػػدّؿ ع｀ػػي أّف اﾟمػػاؿ ىوガػػي ド تجػػب إド فػػي اﾟمػػاؿىفاسػػتدّؿ بوجػػوب اﾟزكػػاة فػػي اﾟػػديوف  أم 

 ي(ٔ)جعل موجودًا حكماً 
ــا لب لجبــات لببدヱي ــ : ع｀ػػي اﾟصػػبياف واﾟمجػػاカيف، فػػدّؿ ع｀ػػي أّف اﾟذّمػػة جع｀ػػت  (ٕ)فカّّػػヴ اسػػتدّؿ بوجػػوب اﾟاػػراج أم 

يائギـ باダداء عギカـ موجودة حكمًا، ثـّ أمر أ゚و
 ي(ٖ)

 .(ٗ)أカ ヱ تام ケذل لبم جيカ ع فرف با  لب لجبات لبمابي    لببدヱي   ثم  ذكر
 با ヱ ل تدم لبفرف بما اا :  -رثمヴم ه-ثم  ذكر أ   لبثヱفي   

أّف أガ｀ّية اﾟوجوب في اﾟحقيقة ガي أガ｀ّية اダداء  ダّف اﾟوجوب ﾟيس إド وجوب اﾟفعل، فド ヴカّّ يعقل وجوب اﾟصـو 
سوう وجوب اﾟفعل، فكّل مف ﾟـ يكف قادرًا ع｀ػي فギػـ اﾟاطػاب وتحصػي｀ﾟ ヴػـ يكػف مػف أガػل واﾟصバة بّيجاب ه تعاﾟي 

 اﾟوجوب ضرورةي
 يىوガي سバمة اﾟعقل واﾟبدف عف اآفات واﾟمواカ ىواﾟمعتبر ガو اﾟقدرة مف حيث اダسباب 

يـ اﾟفعل في ثاカي وكذﾟؾ في اﾟواجبات اﾟماﾟّية: فヴカّّ عبارة عف وجوب تس｀يـ اﾟماؿ، واﾟديف اﾟمؤّجل عبارة عف تس｀
 اﾟحاؿ، ド في اﾟحاؿ  ヴカّダ مؤّجلي

ي  ىوガػػػي اﾟواجبػػػات اﾟماﾟّيػػػةىوفػػػي حػػػّ  اﾟصػػػبياف واﾟمجػػػاカيف: اダفعػػػاؿ اﾟتػػػي تقبػػػل فيギػػػا اカﾟيابػػػة  يجػػػب ع｀ػػػي اﾟمػػػ゚و
 ي(٘)تحصيل اﾟفعل في ماギﾟـ

)): ヱل با  لبماب   لببد :  ثم :اه لبئمر:ヱد : )) بعض مشاااヱا فر 
カّما جع｀وا اﾟمعدـو موجودًا ﾟحاجة ثبوت اダحكاـ، كما في  أ   لب لجبات لبمابي   تجعل موجودة في اﾟذّمة تقديرًا  وا 

 زكاة اﾟديفي
فػバ يمكػف  ダّف اﾟفعػل عػرض، وド يمكػف فيػヴ جع｀ػヴ باقيػًا  カّダػヴ  ىكمػا سػب  مػف وجػوب اﾟاػراجى أم ا ف  لببدヱي ـ 

 ド تجوزيمحاؿ  ダّف اﾟعرض ド يبقي زماカيف، وカسبة اﾟمحاؿ إﾟي اﾟشرع 

                                                           

 يٖٕٛ، صٖٕ، جلبف ヴي   لبك يمي  لبم ئ ت  ( يカظر: تفصيل اﾟقوؿ في زكاة اﾟديف في ٔ)
 ﾟ｀اراج في اصطバح اﾟفقギاء معカياف: عاـ وااص:لبارلج: ( ٕ)

ي جبايتギا وصرفギا في مصارفギاي  فاﾟاراج باﾟمعカي اﾟعاـ: ガو اダمواؿ اﾟتي تت゚و
 أّما باﾟمعカي اﾟااص: فギو اﾟضرربة اﾟتي يفرضギا اヅماـ ع｀ي اダرض اカﾟاميةي

 يٕ٘، صٜٔ، جلبك يمي   لبم ئ ت  لبف ヴي   ومجموعة ع｀ماء، ٕٖٔ، صلبمعريفاتيカظر: اﾟجرجاカي، 
ــ   لبجمヴــ ر فــ  زكــاة مــاه لباــب : ( ٖ) ّي بػػاダداء عカػػカّダ  ヴػػﾟ ヴػػيس أガػػヱケ バًــا لباــ ل بــا  لبثヱفي  ガػػل اﾟزكػػاة فرضػػت ع｀ػػي اﾟمػػاؿ وأمػػر اﾟػػ゚و

ىٕٖٕ، صٖٕج لبم ئـ ت  لبف ヴي ـ ،موعػة ع｀مػاء، يカظػر: مجماﾟ ヴカّダ  ヴﾟيس أﾟ バًガػヂداءي  ヂﾟداء، أـ أّف اﾟزكاة ﾟيست مفروضة ع｀ي
 يٖٖٕ

(ٗ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٚٓٔىٖٙٓٔ، صٕ، جمازل  لأا ه 
 ي٘ٙٗىٗٙٗ، صٕ، جلبمغヱ   وابف قدامة، ٖٛٓٔىٖٚٓٔ، صٕ، جلبمادر ヱفئカ( يカظر: ٘)
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 .(ٔ)فبا  لبفرف با  لب لجبات لبمابي    لببدヱي   تام ケذل لبم دار
ف با  لب لجبات لبمابي    لببدヱي  : ケم تام م  بم بم يفر    ذكر رد 

 ド يوّيػة، ومػاカدﾟـ اギحﾟمصػا ヴيابػة وفيػカﾟا ヴفيػ えي مػا يجػر カّما يجب ع｀ي اﾟ゚و أّف اダطفاؿ ド يجب ع｀يギـ شيء، وا 
ド يابةカﾟا ヴفي えي يجرバًتجب أص 

وكػػذا اﾟمجカػػوف ド يجػػب ع｀يػػヴ شػػيء، واダصػػل أカّػػド ヴ فػػرؽ بػػيف اﾟجカػػوف اﾟق｀يػػل واﾞﾟثيػػر، إド أカّػػヴ فػػي اﾟق｀يػػل يجػػب 
 ي(ٕ)اﾟقضاء ﾟعدـ اﾟحرج، وفي اﾞﾟثير ド يجب ﾟ｀حرج

ゆヤالمط れماゅالمعヱ れداゅن العبΑب ベرヘال :ヶنゅالث 
ゆالسب ヱلنّص أゅب ゅمヰحكم ペّヤتع ヶف 

 ي(ٖ)اﾟشارع معّرفًا ﾟحكـ شرعّي بحيث يوجد ガذا اﾟحكـ عカد وجودケ ورカعدـ عカد عدمヴ(())ما جع｀ヴ لبئبب: 
  :د لاماف لأا با    ف  معا ق لأثكام باأئباب أ  بابヱ ص:

カّما يجب بظواガر اカّﾟصوصذケب أاثاب لبظ لケر:  ئ  ي(ٗ)إﾟي أド ヴカّ يجب شيء باダسباب، وا 
 لب ا ا   باب ياس لاماف ل: .2

カّمػا يثبػت اﾟحكػـ فػي اﾟمカصػوص ع｀يػヴ  ف مـ  لبثヱفي ـ ::اه مشااخ لبعـرل ىأ  ﾟػيس ヂﾟحكػاـ أسػباب أصػバً، وا 
بظػػاガر اﾟػػカّص، وفػػي غيػػر اﾟمカصػػوص يتع`ّػػ  اﾟحكػػـ باﾟوصػػف اﾟػػذえ جعػػل ع`ّػػة، ويكػػوف أمػػارة ﾟثبػػوت 

 اﾟحكـ في اﾟفرع بّيجاب ه تعاﾟيي

 أカّػػヴ جعػػل بعػػض أوصػػاؼ اﾟػػカّص عバمػػة بػػاّف اﾟموجػػب ヂﾟحكػاـ ガػػو ه، وガػػي صػػفة ااّصػػة بػػヴ تعػاﾟي، إド  لئــمدب  ل:
وأمارة ع｀ي اﾟحكـ في اﾟفروع، وダّف اダسباب كاカت موجودة قبل ورود اﾟشرع وド أحكاـ ギﾟا، فاヅسكار فػي اﾟامػر كػاف 

ـ يكف ヴﾟ حكـ  ي(٘)موجودًا قبل ورود اﾟشرع ゚و
 أسبابًاي ىمف اﾟعبادات وغيرガاىأّف ﾟعاّمة اダحكاـ  تام   لبثヱفي   :اب ل: ىب 

أف اﾟمػػراد باسػػباب اダحكػػاـ وع｀｀ギػػا: أギカّػػا أمػػارات ع｀ػػي أحكػػاـ ه تعػػاﾟي، ド أギカّػػا موجبػػة ギﾟػػا  ダّف اﾟموجػػب  دب ل: لئــم
ヂﾟحكػاـ ガػػو ه تعػاﾟي، واダسػػباب تعػػّرؼ اカﾟػاس باダحكػػاـ  ギカّダػا غيػػب عカّػػا، فيعػرؼ أحكػػاـ ه بػاوامرケ وカواガيػػヴ وカحػػو 

 ذﾟؾي

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )يٖٛٓٔ، صٕ، جمازل  لأا ه 
 يٖٛٓٔ، صٕ، جلبمادر ヱفئカيカظر:  (ٕ)
 ي٘٘، صلب جاز ف  أا ه لبف カ( زرداف، ٖ)
(ٗ ،えدカسػػمرقﾟظػػر: اカي )زركشػػي، ٜٖٓٔ، صٕ، جماــزل  لأاــ هﾟي، ٕٚٗ، صٔ، جلببثــر لبمثــيط  واカسػػمعاﾟج: لطــع لأدبــ   وا ،ٕ ،

 ئٗىٓٗ، لبدبال تヱد لبظاケري   واﾟاادمي، ٕٖٚص
(٘ ،えدカسػػمرقﾟظػػر: اカي )سراسػػي، ٜٖٓٔوص ٜٗٓ، صٕ، جماــزل  لأاــ هﾟصٕ، جلبئرائــ أاــ ه   وا ،ٜٔٗ ،えباػػارﾟكشـــف   وا

 يٖٓٗ، صٕ، جلأئرلر
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جاب ه تعاﾟي، وفيما カ ドّص فيػヴ يعػرؼ بػاカّﾟظر فػي اカّﾟصػوص باダسػباب فتﾞوف صيغ اダمر واギカﾟي دドドت ع｀ي إي
 ي(ٔ)اﾟدا゚ّة ع｀ي اﾟوجوب واﾟحرمةيي، وガي عバمات جع｀ギا ه ﾟمعرفة اダحكاـ

أّف وجػػػوب اﾟعبػػػادات باﾟاطػػػاب، أّمػػػا وجػػػوب اﾟعقوبػػػات  :ـــاه لإمـــام لبشـــافع   ケـــ  :ـــ ه لأشـــعري  : ىج 
 ي(ٕ)واﾟحقوؽ اﾟماﾟّية فباダسباب

 :ヴ ف با  لبعبادلت  غارケا((: ))وقد カّص اﾟسمرقカدえ عカد ذكر وجヴ استدギﾟドـ ع｀ي اﾟفرؽ بق゚و   جカ : ه م  فر 
 وجوب اダفعاؿ، ووجوب اダداء باﾟاطاب باヅجماع  ヴカّダ دﾟيل متيّقف مヴカ ع｀ي اﾟوجوبي أ   ثكم لبعبادلت:

بطررػ  اドجتギػاد واﾟػرأえ، وفيػヴ احتمػاؿ اﾟاطػا، فتع｀يػ  اﾟحكػـ أّما اダسباب فバ تتع`ّ  بギا اダحكاـ في اﾟعبادات  ギカّダػا 
 بギا أاذ باﾟدﾟيل اﾟمحتمل وترؾ ﾟ｀دﾟيل اﾟمتيّقف بバ حاجةي

ف كػػاف اダصػػل ガػػو وجػػوب اダفعػػاؿ باــ ل غاــر أثكــام لبعبــادلت مػػثバً فػػي اﾟػػديوف واﾟضػػماカات تسػػ｀يـ ى  ダّف ثّمػػة وا 
ﾟمػػاؿ موجػػودًا فػػي اﾟحػػّ ، فيجعػػل اﾟػػي صػػاحب اﾟمػػاؿ إﾟذّمػػة مػػف اﾟتفررػػغ اﾟ  عيػػافダداء مػػف اダـّ يػػؤمر بػػا ذّمػػة حكمػػًا، ثػػ

 يىاﾟماؿ اﾟحكمي
 ي(ٖ) ケذل ケ  لبفرف باヴヱما

  

                                                           

(ٔ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )ئٗٓٔىٜٖٓٔ، صٕ، جمازل  لأا ه 
 يٓٛ، صٕ، جلأشباヮ  لبヱظا ر( يカظر: اﾟسبكي، ٕ)
(ٖ ،えدカسمرقﾟظر: اカي )زركشي، ٕٗٓٔوص ٜٖٓٔ، صٕ، جمازل  لأا هﾟيٕٚٗ، صٔ، جلببثر لبمثيط  وا 
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 الゅガتمة
رلئ  تام لبヱ ث  لآم :  ات إباヴا لبد   بعد لعヱمヴاو م  لببثث يمك  إجماه لبヱما ت  لبم  ايات لبم  م ا 

ـ  سػبب   أ ًع: ّية  فوائد  كثيرة ، مギカا بياف  اダصوؿ اﾟتػي بカػي ع｀يギػا ع｀مػاء اダّمػة مػذاガبギـ  ﾞﾟػي ي ع` ػ ـ  اﾟفروؽ  اダص゚و ﾟع｀
ـ تات  عف تشギيي  ااتバفギـ في اﾟفروع كوギ カا مبカّية ع｀ي مギカجّيٍة ع｀مّيٍة ゚و

ﾞﾟتػػاب واﾟسػػカة واヅجمػػاع واﾟقيػػاس ذكػػر اヅمػػاـ اﾟسػػمرقカدえ سػػبعة عشػػر فرقػػًا فػػي كتابػػヴ اﾟميػػزاف فػػي مباحػػث ا ثاヱيــًا:
 واガダ｀ّيةي
 كاカت مギカجّية اヅماـ اﾟسمرقカدえ في تعام｀ヴ م  ت｀ؾ اﾟفروؽ كاآتي:ثابثًا: 

1.  :カوضػوح لبثكم تام لبفـرف باب ضـ ح أ  تدمـﾟفػرؽ باﾟيّ ىقػد يحكػـ ع｀ػي ا كمػا فػي "اﾟفػرؽ  ىأﾟ えػヴ أثػر أصػ゚و
ء أحػدガما ع｀ػي اآاػر"، وقػد يحكػـ ع｀ػي اﾟفػرؽ بعػدـ بيف ورود اﾟعاـ واﾟااص معًا أو أحدガما بعد اآاػر فػي بカػا

  اﾟوضوح كما في "اﾟفرؽ بيف اﾟعاـ اﾟماصوص واﾟعاـ اﾟذﾟ えـ ياّص في تاصيصヴ باダدﾟة اﾟظカّية"ي
فقد يカّص ع｀ي اﾟفرؽ في بداية كバمヴ ثـّ إذا اカتギػي مカػヴ أشػار لبヱص  تام لبفرف م  بدلامカ إبم لヱمヴاو لبفرف:  .2

ـّ فػي ギカايتػػヴ يカّبػヴ ع｀يػػヴ، مثػل "اﾟفػػرؽ بػيف إرسػػاؿ إﾟػي أّف مػا سػػب  ガػو اﾟفػػر  ؽ، فيكػوف ابتػػداء كバمػヴ بػػذكر اﾟفػرؽ ثػػ
سカادケ مف غير تعديل اﾟمسカد"، واﾞダثر أヴカّ يشير إﾟي اﾟفرؽ في بداية كバمヴ فقطي  اﾟثقة وا 

بػيف カػافي قد يذكر وجػヴ اドتفػاؽ قبػل ذكػر اﾟفػرؽ، كمػا فػي "اﾟفػرؽ لببدو بذكر  جカ لعمفاف ثم  ذكر  جカ لبفرف:  .3
 اﾟحكـ في اﾟعق｀ّيات واﾟشرعّيات في حاجة اカﾟفي إﾟي دﾟيل"، واﾞダثر ذكر اﾟفرؽ بدوف ذكر وجヴ اドتفاؽي

قد يبسط اバﾞﾟـ في اﾟفرؽ ثـّ يجم｀ヴ كما في "اﾟفرؽ بيف اﾟشػرط واﾟع`ّػة واﾟعバمػة"، واﾞダثػر عػدـ لببئط  لإجماه:  .4
 إجماヴﾟ بعد اﾟبسطي

عカػػواف فصػػٍل كمػػا فػػي "اﾟفػػرؽ بػػيف اﾟع`ّػػة واﾟسػػبب واﾟػػدﾟيل"، واﾞダثػػر ذكػػر اﾟفػػرؽ قػػد يعカػػوف ﾟ｀فػػرؽ بيعヱــ   بافــرف:  .5
 أثカاء اバﾞﾟـ في اﾟمسائلي

 أم ا لبم  ايات فيمك  ذكر ما يأم :
ّية ضمف مراحل تدررس أصوؿ اﾟفقヴ كوヴカ أحد أガـّ فروعヴي أ ًع:  أف يكوف اガドتماـ بع｀ـ اﾟفروؽ اダص゚و
ّية بدراسة ما ﾟـ يدرس مف مباحث اダصوؿي  ثاヱيًا:  كما أوصي بﾞّماؿ مشروع ع｀ـ اﾟفروؽ اダص゚و

ة اﾟّتماـ، وأص｀ي وأس｀ـ ع｀ي اير  اカダاـ  بعُد   يمثمدٍ فカّّي أحمد  ه تعاﾟي ع｀ي カعم 
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 المصキゅر ヱالمراجع
.ュالقرآن الكري 

، ٔ، )تحقيػ : ديسػيد اﾟجمي｀ػي(، طلأثكـاملإثكـام فـ  أاـ ه ガػػ(، ٗٓٗٔاآمدえ، ع｀ػي بػف ب أبػو اﾟحسػف، ) ئ
 ﾟبカافيىدار اﾞﾟتاب اﾟعر ي، بيروت

، مؤسسػة اﾟرسػاﾟة カاشػروف، ٔ، طلبمعجـم لبجـامع بامعريفـات لأاـ بي  ـ(، ٕٙٓٓاحميداف، اﾟػدكتور زرػاد ب، ) يٕ
 ﾟبカافي ىبيروت

، )تحقيػ : تاـم لأاـ هلبممヴاد ف  ماريت لبفـر ع ガػ(، ٓٓٗٔاヅسカوえ، جماؿ اﾟديف عبد اﾟرحيـ بف اﾟحسف، ) يٖ
 ﾟبカافيى، مؤسسة اﾟرساﾟة، بيروتٔديب حسف ガيتو(، ط

، )ومعػヴ حاشػية سػ｀ـ اﾟوصػوؿ ﾟشػرح ギカايػة اﾟسػوؿ، ヴヱاي  لبئ ه ف  شرح مヴヱاج لأا ه(، ٖٓ٘ٔاヅسػカوえ، ) يٗ
 ، مكتبة بحر اﾟع｀ـو カاشروف، مصري ﾟٔ｀شي  ب بايت اﾟمطيعي(، ط

، لبم رير  لبمثبار تام لبمثرير ف  أا ه لبف ـカـ(، ٜٜٜٔىガػٜٔٗٔف، )ابف أمير اﾟحاج، ب بف ب بف حس ي٘
 ﾟبカافي ى، دار اﾞﾟتب اﾟع｀مّية، بيروتٔ)ضبطヴ وصححヴ: عبد ه محمود ب(، ط

 ﾟبカافيى، دار اﾟفكر، بيروتميئار لبمثريرابف أمير بادشاケ، ب أميف،  يٙ

، مكتبػػػة اﾟرشػػػد ٕ، طلبف ヴيـــ   لأاـــ بي   لبفـــر ف ـ(، ٜٕٓٓىガػػػػٖٓٗٔاﾟباحسػػػيف، يعقػػػوب بػػػف عبػػػد اﾟوガػػػاب، ) يٚ
 اﾟسعوديةيىカاشروف، اﾟرراض

، كشــف لأئــرلر تــ  أاــ ه فاــر لإئــ م لببــزد   ـ(، ٜٜٚٔاﾟباػػارえ، عػػバء اﾟػػديف عبػػد اﾟعزرػػز بػػف أحمػػد، ) يٛ
 ، دار اﾞﾟتب اﾟع｀مية، بيروتئ)وض  حواشيヴ: عبد ه محمود ب(، ط

لبجامع لبمئヱد لباثيح لبمامار م  أم ر رئـ ه ـ(، ٜٚٛٔ–ػガٚٓٗٔاﾟباارえ، ب بف إسماعيل اﾟجعفي، ) يٜ
 اﾟيمامة، بيروتيى، دار ابف كثيرٖ، )تحقي : ديمصطفي ديب اﾟباا(، ط  ئカヱヱ  أيام カه 

، دار اﾞﾟتب اﾟع｀ميػة، لبمعارض  لبمرجيح با  لأدب  لبشرتي  ـ(، ٜٜٙٔه عزرز، )اﾟبرزカجي، عبد اﾟ｀طيف عبد يٓٔ
 ﾟبカافي ىبيروت

، دار اآفػاؽ ٕ، طلبفرف با  لبفرف  بيا  لبفـرف لبヱاجيـ ـ(، ٜٚٚٔاﾟقاガر بف طاガر بػف ب، )اﾟبادادえ، عبد ئٔ
 ﾟبカافيىاﾟجديدة، بيروت

ـ(، بػػاعケバ: ٜٜٛٔىガػػػٛٔٗٔ، )ثاشــي  لببヱــاヱ  تاــم جمــع لبج لمــعه اﾟمار ػػي، اﾟبカػػاカي، عبػػداﾟرحمف بػػف جػػاد ئٕ
ﾟشػػر يカي، )ضػػبط カّصػػヴ واػػّرج آياتػػヴ: ب عبػػد اﾟقػػادر شػػاガيف(، اﾟبػػدر اﾟطػػاﾟ  ﾟ｀مح｀ػػي، وفػػي حاشػػيتヴ: تقررػػرات ا

 ﾟبカافيى، دار اﾞﾟتب اﾟع｀مّية، بيروتٔط
، )تحقيػػػ : أحمػػػد ب شػػػاﾞر وآاػػػروف(، دار إحيػػػاء اﾟتػػػراث اﾟعر ػػػي، ئـــヱ  لبمرمـــذ اﾟترمػػػذえ، ب بػػػف عيسػػػي،  ئٖ

 ﾟبカافيىبيروت
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شــرح لبماــ يح تاــم لبم ضــيح بمــم  (، ـٜٜٙٔىガػػػٙٔٗٔاﾟتفتػػازاカي، سػػعد اﾟػػديف مسػػعود بػػف عمػػر اﾟشػػافعي، ) يٗٔ
カ يح ف  أا ه لبف ヱع｀مية، بيروتيلبمﾟتب اﾞﾟتحقي : زكررا عميرات(، دار ا( ، 

، دار اﾞﾟتػاب ٔ، )تحقيػ : إبػراガيـ اダبيػارえ(، طلبمعريفـاتガػػ(، ٘ٓٗٔاﾟجرجاカي، اﾟسيد اﾟشررف ع｀ي بف ب،، ) ي٘ٔ
 ﾟبカافيىاﾟعر ي، بيروت

، )اﾟمحقػػ : ديعجيػػل جاسػػـ لبفاــ ه فــ  لأاــ هـ(، ٜٛٛٔىガػػػ ٛٓٗٔاﾟجصػػاص، أحمػػد بػػف ع｀ػػي اﾟػػرازえ، ) يٙٔ
ة اﾞﾟورتئاカﾟشمي(، ط  ، وزارة اダوقاؼ واﾟشئوف اヅسバمية د゚و

اﾟعظيـ عبػػد ، )تحقيػػ : ديلببرケــا  فــ  أاــ ه لبف ــガカػػػ(، ٛٔٗٔاﾟجػػورカي، عبػػد اﾟم｀ػػؾ بػػف عبػػد ه بػػف يوسػػف، ) يٚٔ
 مصريى، دار اﾟوفاء، اﾟمカصورةٗمحمود اﾟديب(، ط

ماماـــر مヱمヴـــم لبئـــ ه  لعمـــل ـ(، ٜٜ٘ٔجمػػػاؿ اﾟػػػديف أبػػػي عمػػػرو عثمػػػاف بػػػف عمػػػر اﾟػػػدورカي، ) اﾟحاجػػػب، يٛٔ
ـــ)مامار لبــ  لبثاجــب( ، مطبػػوع بػػاع｀ي رفػػ  اﾟحاجػػب، )تحقيػػ  وتع｀يػػ  ودراسػػة: اﾟشػػي  ع｀ػػي ب لبمشــヴ ر ب

 ﾟبカافي ى، عاﾟـ اﾞﾟتب، بيروتٔواﾟشي  عادؿ أحمد عبد اﾟموجود(، طىمعوض
، ع｀ي بف أحمد اカダدﾟسي، ) ئٜ  مصري ى، دار اﾟقاガرةٔ، طلإثكام ف  أا ه لأثكامガػ(، ٗٓٗٔابف حـز
، )تحقيػ : ا｀يػل اﾟمػيس(، لبمعممد ف  أا ه لبف ガカػ(، ٖٓٗٔأبو اﾟحسيف اﾟبصرえ، ب بف ع｀ي بف اﾟطيب، ) يٕٓ

 ﾟبカافيى، دار اﾞﾟتب اﾟع｀مية، بيروتٔط
مئヱد لإمام أثمد ب  ـ(، ٕٔٓٓىガػٕٔٗٔف حカبل بف バガؿ اﾟشيباカي، )ابف حカبل، أبو عبد ه أحمد بف ب ب ئٕ

، ٔوآاػروف، إشػراؼ: د عبػد ه بػف عبػد اﾟمحسػف اﾟتركػي(، طىعػادؿ مرشػد ى)تحقيػ : شػعيب اダرカػؤوط ثヱبل،
 ﾟبカافيىمؤسسة اﾟرساﾟة، بيروت

محيػػي ガػػバؿ اﾟسػػرحاف،  ديガػػػ(، طبقػػات اﾟحカفيػػة، دراة وتحقيػػ : أيٜٜٚابػػف اﾟحカػػائي، عػػバء اﾟػػديف بػػف أمػػر ه ) يٕٕ
 ـ(، مطبعة ديواف اﾟوقف اﾟسカي/باداديٕ٘ٓٓ، )ٔط
، بيروتٔ، طلبدبال تヱد لبظاケري ـ(، ٕٓٓٓاﾟاادمي، カور اﾟديف، ) يٖٕ  ﾟبカافيى، دار ابف حـز

 اダردفيى، دار اﾟرازえ، عمافٔ، طمط ر لبفكر لأا ب  لبثヱف ـ(، ٕٚٓٓازカة، ديガيثـ، ) يٕٗ
 شباب اダزガريى، دار اﾟق｀ـٛ، طتام أا ه لبف カاﾟوガاب، اバؼ، عبد يٕ٘
 اﾟحميد(، دار اﾟفكري، )تحقي : ب محي اﾟديف عبدئヱ  أب  دل دأبو داود، س｀يماف بف اダشعث،  يٕٙ
، )تحقيػ : لأئرلر ف  لأا ه  لبفر ع ف  م  يم أدب  لبشرعـ(، ٜٜٜٔاﾟدبوسي، أبو زرد عبيد ه بف عمر، ) يٕٚ

 ياダردفىاダوقاؼ واﾟشؤوف واﾟمقّدسات اヅسバمّية، عماف، وزارة ٔمحمود توفي  اﾟعواط｀ي(، ط أيدي
، )تحقػ : مجموعػة مػف اﾟمحققػيف ئار أت م لبヱب وـ(، ٜ٘ٛٔاﾟذガبي، شمس اﾟديف ب بف أحمد بف عثماف، ) يٕٛ

 ﾟبカافيى، مؤسسة اﾟرساﾟة، بيروتٖبّشراؼ اﾟشي  شعيب اダرカاؤوط(، ط
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، )تحقيػػ : طػػヴ لبمثاــ ه فــ  تاــم لأاــ ه(، ٓٓٗٔ) اﾟػػرازえ، فاػػر اﾟػػديف ب بػػف عمػػر بػػف اﾟحسػػف اﾟتميمػػي، يٜٕ
 اﾟرراضي ى، جامعة اヅماـ ب بف سعود اヅسバميةٔجابر فياض اﾟع｀واカي(، ط

، )قػػاـ لببثــر لبمثــيط فــ  أاــ ه لبف ــガカػػػ(، ٜٓٗٔه اﾟشػػافعي، )بػػدر اﾟػػديف ب بػػف بギػػادر بػػف عبػػد اﾟزركشػػي، يٖٓ
ودي عمػػر سػ｀يماف اダشػػقر وب سػ｀يماف اダشػػقر وعبػد اﾟسػػّتار  بتحررػرケ ومراجعتػヴ: دي عبػػد اﾟقػادر عبػػد ه اﾟعػاカي

 ، وزارة اダوقاؼ واﾟشؤوف اヅسバمية باﾞﾟورتئأبو غّدة(، ط
 ، دار اﾟع｀ـ ﾟ｀مバييفي  ٘ٔ، طلأت م ـ(،ٖٕٓٓاﾟزرك｀ي، اير اﾟديف بف محمود، ) ئٖ
 ، مؤسسة قرطبةيٙ، طلب جازف  أا ه لبف カاﾞﾟررـ، زرداف، عبد يٕٖ
، اﾟمطبعػػة اﾞﾟبػػرう ٔ، طمباــا  لبث ــا ق شــرح كヱــز لبــد:ا قガػػػ(، ٖٖٔٔبػػف ع｀ػػي بػػف محجػػف، ) اﾟزر｀عػػي، عثمػػاف يٖٖ

 اﾟقاガرةيىاダميررة، بوドؽ
، )باسػػفل رفــع لبثاجــب تــ  ماماــر لبــ  لبثاجــبガػػػ(، ٜٔٗٔاﾟسػبكي، تػػاج اﾟػػديف بػػف ع｀ػػي بػػف عبػػد اﾞﾟػػافي، ) يٖٗ

ي  عػادؿ أحمػد عبػد اﾟموجػود(، واﾟشػىماتصر ابف اﾟحاجب(، )تحقي  وتع｀يػ  ودراسػة: اﾟشػي  ع｀ػي ب معػوض
 ﾟبカافيى، عاﾟـ اﾞﾟتب، بيروتٔط

 ﾟبカافيىبيروت     ، دار اﾟمعرفة،أا ه لبئرائ اﾟسراسي، أبو بكر ب بف أحمد،  يٖ٘

ماـزل  لأاـ ه فـ  ヱمـا ت ـ(، ٜٚٛٔىガػػٚٓٗٔاﾟسمرقカدえ، عバء اﾟديف شمس اカﾟظر أبي بكر ب بػف أحمػد، ) يٖٙ
カ (، ط، )تحقي : لبع  ه ف  أا ه لبفえسعدﾟرحمف اﾟم｀ؾ عبد اﾟا｀ود، بادادئأيدي عبد اﾟمطبعة ا ، 

، دار اﾞﾟتػػب ٔ، )اﾟمحقػػ : ب حسػػف(، ط: لطــع لأدبــ  فــ  لأاــ هـ(، ٜٜٜٔاﾟسػػمعاカي، مカصػػور بػػف ب، ) يٖٚ
 ﾟبカافيىاﾟع｀مية، بيروت

، ٔ، ط لبヱظـا رلأشـباヮ ـ(، ٜٜٓٔىガػػٔٔٗٔاﾟسيوطي، اヅماـ جバؿ اﾟديف عبد اﾟرحمف بف اﾞﾟمػاؿ اﾟشػافعي، ) يٖٛ
 ﾟبカافي ىدار اﾞﾟتب اﾟع｀مية، بيروت

 ﾟبカافيى، )تحقي : اﾟشي  أحمد شاﾞر(، دار اﾞﾟتب اﾟع｀مية، بيروتلبرئاب اﾟشافعي، اヅماـ ب بف ادررس،  يٜٖ
، إرشــاد لبفثــ ه إبــ  مث اــق لبثــق مــ  تاــم لأاــ هـ(، ٜٜٜٔىガػػػٜٔٗٔاﾟشػػوكاカي، ب بػػف ع｀ػػي بػػف ب، ) يٓٗ

 سوررايى، دار اﾞﾟتاب اﾟعر ي، دمش ٔعカاية، ط تحقي : اﾟشي  أحمد عزو
، )تحقيػ : ديب حسػف ガيتػػو(، لبمباـرة فـ  أاــ ه لبف ـガカػػ(، ٖٓٗٔاﾟشػيرازえ، أبػو اسػحاؽ إبػراガيـ بػف ع｀ػػي، ) ئٗ

 سوررايى، دار اﾟفكر، دمش ٔط

 ، دار اﾟارب اヅسバمي، توカسئ، )تحقي : عبد اﾟمجيد اﾟتركي(، طشرح لبامع(، ٕٛٓٓاﾟشيرازえ، ) يٕٗ

، مؤسسػػػػة اﾟحسػػػػカي، اﾟػػػػدار اﾟبيضػػػػاء، ٔ، )اعتカػػػػي بػػػػヴ مصػػػػطفي أبػػػػو يعقػػػػوب(، طلبامــــعـ(، ٕٙٓٓاﾟشػػػػيرازえ، ) يٖٗ
 اﾟماربي
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، دار أسػامة، ٔ، طمباثـث لبمااـيص تヱـد لأاـ باا ـ(، ٕٓٓٓاﾟعزرػز، ) اﾟشي｀ااカي، اﾟدكتور عمر بػف عبػد يٗٗ
 اダردفيىعماف

، دار اﾞﾟتػب ٔ، طمعجـم م ـاايس لباغـ  ـ(،ٜٜٜٔىガػػٕٓٗٔابف فارس، أبو اﾟحسيف أحمد بػف فػارس اﾟػرازえ، ) ي٘ٗ
 ﾟبカافيىاﾟع｀مية، بيروت

 مصريى، مكتبة اﾟقاガرةلبمغヱ ـ(، ٜٛٙٔ)ガػ(، ٜٜٖٔ بف أحمد اﾟمقدسي، )هابف قدامة، أبو ب عبد يٙٗ
لبفـر ف )أヱـ لر لببـر ف ـ(، ٖٜٚٔاﾟرحمف اﾟمػاﾞﾟي، )شギاب اﾟديف أحمد بف إدررس بف عبداﾟقرافي، أبو اﾟعباس  يٚٗ

، )ومعヴ: إدرار اﾟشروؽ ع｀ػي أカػوار اﾟفػروؽ، ﾟ｀شػي  قاسػـ بػف عبػد ه اﾟمعػروؼ بػابف اﾟشػاط، ر ف(ف  أヱ لو لبف
 ، ﾟ｀شي  ب بف ع｀ي بف حسيف(، عاﾟـ اﾞﾟتبي وكذﾟؾ: تギذيب اﾟفروؽ واﾟقواعد اﾟسカية في اダسرار اﾟفقギية

 ﾟبカافيىاﾟمعارؼ، بيروت، مكتبة لببدلي   لبヴヱاي ابف كثير، إسماعيل بف عمر بف كثير اﾟقرشي،  يٛٗ

اﾟ｀طيف كسػػاب(، ، )تحقيػػ : اﾟػدكتور عبػػدلبــ جاز فــ  أاـ ه لبف ــカـ(، ٜٗٛٔاﾞﾟراماسػتي، يوسػػف بػف حسػػيف، ) يٜٗ
 مصريىدار اギﾟدﾟ う｀طباعة، اﾟقاガرة

ىومعカ :ヴتائج اダفكار ﾟ｀قاضي زادケ(، دار اﾟفكر، بيػروت ، )فمح لب داراﾞﾟماؿ ابف اギﾟماـ، ب بف عبد اﾟواحد،  يٓ٘
 ﾟبカافي

، ٔ، )تحقيػ : عبػد اﾟمجيػد اﾟتركػي(، طكمـاب فـ  أاـ ه لبف ـカـ(، ٜٜ٘ٔاバﾟمشي، أبو اﾟثカاء محمود بف زرد، ) ئ٘
 ﾟبカافيىدار اﾟارب اヅسバمي، بيروت

 ﾟبカافيى، دار اﾟفكر، بيروتف لمح لبرثم تاカﾞ｀ﾟوえ، عبد اﾟع｀ي ب بف カظاـ اﾟديف،  يٕ٘

، )اعتカػي بػヴ: أحمػد اﾟزعبػي(، لببヴي   فـ  مـرلجم لبثヱفي ـ  لبف ل دـ(، ٜٜٛٔاカﾞ｀ﾟوえ، ب بف عبد اﾟحي اカギﾟدえ، ) يٖ٘
 ﾟبカافي  ى، دار اダرقـ، بيروتٔط
، )تحقيػػ : ب فػػؤاد عبػػد اﾟبػػاقي(، دار اﾟفكػػر، ئــヱ  لبــ  ماجــカابػػف ماجػػヴ، ب بػػف يزرػػد أبػػو عبػػد ه اﾟقزورカػػي،  يٗ٘

 ﾟبカافيىبيروت

: اﾟطبعػة اﾟثاカيػة، ٖٕىﾟٔمطػاب : )مػف ج:، البم ئ ت  لبف ヴيـ  لبك يميـ ガػ(، ٕٗٗٔىٗٓٗٔمجموعة ع｀ماء، ) ي٘٘
ػػي، مطػػاب  دار اﾟصػػفوةٖٛىٕٗاﾞﾟورػػت، مػػف ج:ىداراﾟسバسػػل : اﾟطبعػػة ٘ٗىٜٖمصػػر، مػػف ج:ى: اﾟطبعػػة اダ゚و

 اﾟثاカية، طب  وزارة اダوقاؼ اﾞﾟورتيةي

، )ومعػヴ لببدر لبطابع ف  ثل  جمـع لبج لمـعـ(، ٜٜٛٔىガػٛٔٗٔاﾟمح｀ي، شمس اﾟديف ب بف أحمد اﾟمح`ّي، ) يٙ٘
باسف｀ヴ: حاشػية اﾟبカػاカي، ﾟعبػد اﾟػرحمف بػف جػاد ه اﾟبカػاカي اﾟمار ػي(، )ضػبط カّصػヴ واػّرج آياتػヴ: ب عبػد اﾟقػادر 

 ﾟبカافيى، دار اﾞﾟتب اﾟع｀مّية، بيروتٔشاガيف(، ط

لبمئヱد لباثيح لبماماـر بヱ ـل لبعـده إبـم اثيح مئام )مس｀ـ بف اﾟحجاج أبو اﾟحسيف اﾟقشيرえ اカﾟيسابورえ،  يٚ٘
 ﾟبカافيى، تحقي : ب فؤاد عبد اﾟباقي، دار إحياء اﾟتراث اﾟعر ي، بيروت(إبم رئ ه ه  لبعده
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، حّققػػヴ وع`ّػػ  ع｀يػػヴ: مغヱــ  لبطــ ب شــرح مــم  إيئــاغ ج ـ(، ٜٕٓٓىガػػػٖٓٗٔاﾟماカيسػػي، محمػػود حسػػف، ) يٛ٘
 سوررايى، دار اﾟبيروتي، دمش ٔعصاـ مギّذب اﾟسبوعي، ط

، ٔ، )تحقيػ : أبػو أزガػر ب｀ايػر ガػاカـ(، طشـرح لبمبيـا  فـ  تاـم لببيـا ، ـ(ٕٓٔٓاﾞﾟررـ، )اﾟماي｀ي، ب بف عبد يٜ٘
 ﾟبカافيىدار اﾞﾟتب اﾟع｀مّية، بيروت

، دار اﾞﾟتػػب ٔ، طشــرح مヱــار لأヱــ لر فــ  أاــ ه لبف ــカـ(، ٕٗٓٓه بػػف أحمػػد، )ابػػف م｀ػػؾ، أبػػو اﾟبركػػات عبػػد يٓٙ
 ﾟبカافيىاﾟع｀مية، بيروت

 ﾟبカافيى، دار صادر، بيروتٔ، طبئا  لبعربصرえ، ابف مカظور، ب بف مكـر بف مカظور اダفررقي اﾟم ئٙ

، ٘، طلبمヴـذبب فـ  تاـم أاـ ه لبف ـカ لبم ـار  ـ(، ٜٕٓٓىガػػٖٓٗٔاﾞﾟررـ بف ع｀ػي بػف ب، )عبد اカﾟم｀ة، أيدي يٕٙ
 اﾟسعوديةيىمكتبة اﾟَرشد カاشروف، اﾟرراض

لباباــب تــ  كمــب مغヱــ  ـ(، ٜ٘ٛٔه بػػف يوسػػف بػػف ガشػػاـ اカダصػػارえ، )ف ガشػػاـ، جمػػاؿ اﾟػػديف أبػػو ب عبػػدابػػ يٖٙ
 ، دار اﾟفكر، بيروتيٙمازف اﾟمبارؾ وب ع｀ي حمد ه(، ط ، )تحقي : ديلأتاريب

، ヴヱاي  لب ا ه ف  درلي  لأا هـ(، ٕٚٓٓىガػٜٕٗٔاﾟرحيـ اダرموえ، )اカギﾟدえ، صفي اﾟديف ب بف عبد يٗٙ
مصػػطفي اﾟبػػاز، ، مكتبػػة カػػزار ٕسػػعد بػػف سػػاﾟـ اﾟسػػررح(، ط ودي ىصػػاﾟح بػػف سػػ｀يماف اﾟيوسػػف )تحقيػػ : دي
 اﾟسعودّيةي


