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اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،كالصبلة كالسبلـ على خَت خلقو ٤تمد  ،كعلى آلو كصحبو كمن
تبعهم َّ .أمابعد :
عنواف البحث ٗ " :تريج اآلراء الفقهية اليت خالف فيها اإلماـ ابن حزـ ا١تعتمد من

ا١تذاىب األربعة على األصوؿ ُب كتاب اٟتج " كىذا العنواف يندرج ٖتت علم ٗتريج الفركع
على األصوؿ .
قسمت البحث إٔب٘ :تهيد  ،كفصلُت  ،كخا٘تة .
كقد ٌ

التمقيد ُ :ب التعريف بأىم مفردات العنواف  ،ك٭تتوم على  :ترٚتة كافية عن ابن حزـ

بذكر نسبو  ،كمولده  ،كنشأتو  ،كطلبو للعلم  ،كعقيدتو  ،كمذىبو الفقهي  ،كشيوخو ،
كتبلميذه  ،كمكانتو العلمية  ،كثناء العلماء عليو  ،كمؤلفاتو كآثاره العلمية  ،ككفاتو  ،كُب أصوؿ
ابن حزـ إٚتاالن ُ ،ب تعريف األصوؿ كاٟتج لغة كاصطبلحا  ،كتعريف ا١تعتمد من ا١تذاىب .
و
اللصل األكؿ ُ :ب در و
تأصيلية موجزوة عن علم ٗتريج الفركع على األصولوذلك من
اسة
خبلؿ ذكر تعريف علم ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،كموضوعو  ،كفائدتو  ،كاستمداده ،
كحكمو  ،كنشأة ىذا العلم كتطوره كمؤلفاتو .
و
اللصل الثانت ُ:ب در و
تطبيقية آلراء ابن حزـ الفقهية ُب كتاب اٟتج  ،اليت خالف فيها
اسة
ا١تعتمد من ا١تذاىب األربعة ؛ كذلك بذكر كل رأم فقه وي البن حزـ  ،مع توثيق قوؿ ابن حزـ
ُب ا١تسألة  ،كذكرت ا١تعتمد ُب كل مذىب من ا١تذاىب األربعة  ،كخرجت رأم ابن حزـ على
األصوؿ الفقهية اليت استند إليها ُب االستنباط .

التا مة  :كٖتتوم على أىم النتائج اليت توصلت إليها من خبلؿ البحث  ،كعلى عدد من

التوصيات .

البا ث

أ مد بب ناصر العيمرم

المشرؼ

أ .د :مشعل بب غنيم المطيرم

عميد الكلية

أ.د :غازم بب مرشد العتيبت
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Abstract
Title of the Study: Interpreting the JuristicOpinions, in which
Imam IbnHazem Opposed What is approved in the Four
Doctrines about Fundamentals in Al-Hajj Book. This title falls
under the science of Explaining branches on fundamentals, which
is one of the branches if fundamentals of Fiqh.
This study has a preface, two chapters and a conclusion
As for the preface, it has the most important ems of the title,
and it has three searches as follows:
The first search: a detailed autobiography about IbnHazem,
his name, kinship, birth, early years, seeking to knowledge,
doctrine, juristic attitude, teachers, students and academic
position, as well as his writing, scientific effects and death.
The second search is about the fundamentals of
IbnHazemtotally.
The third search is about defining fundamentals and
pilgrimage in terms of Language and idiomatically.
As for the first chapter, it is a brief study about the science
of interpretation branches on fundamentals, via mentioning its
definition, themes, benefits and its emergence.
The second chapter is an applied study on the opinions of
IbnHazemJuristicopinions in Al-Hajj Book, in which he violates
what is approved in the four doctrines. I mentioned what is
approved in each doctrine, and explained the opinion of
IbnHazem.
The conclusion has the most important results reached by the
study, as well as study recommendations.
Researcher
Ahmed N. AlOmari

Supervisor
Dr. Meshal G.
Al-Mutairi

Dean of the
College
Prof. Ghazi M
Al-Otaibi

شكر كعر اف

4

اٟتمد كالشكر كالثناء هلل – عز كجل – أكالن كآخران  ،ظاىران كباطنان  ،اعًتافان كامتنانان بعظيم
كرمو كعطاياه  ،لو اٟتمد ُب األكٔب كاآلخرة  ،كلو اٟتمد كإليو يرجع األمر كلو  ،كلو الثناء كلو
سبحانو  ،ال أحصي ثناء عليو  ،ىو كما أثٌت على نفسو .
ٍب الشكر كالعرفاف كاالمتناف لكل من أعاف كساعد على إ٘تاـ ىذا البحث  ،كأخص

بالشكر كالتقدير شيخي الفاضل األستاذ الدكتور مشعل بب غنيم المطيرم ،الذم كاف لو

الفضل بعد اهلل ُب اختيار ىذا ا١توضوع ؛ كذلك ٔتشورة منو على اختيار ىذا ا١تشركع  ،كإعانة
على إ٘تاـ ىذا ا١تشركع ابتداء كانتهاء  ،كذلك بتوفَت ا١تراجع  ،كالرسائل العلمية اليت خدمتٍت
ُب ىذا ا١توضوع  ،كتقدٙب النصح كالتوجيهات كاإلرشادات  ،كالتصويبات كالتعديبلت اليت
أجراىا على البحث ،حىت أعانٍت على إ٘تاـ ىذا البحث كإ٧تازه .
كالشكر ٦تتد إٔب ٚتيع أعضاء ىيئة التدريس ُب ا١تركز الذين كاف ٢تم األثر علي بعد اهلل
تعأب ُب التحصيل العلمي  ،كالذين استفدت من ٝتتهم كأدهبم قبل أف استفيد من علمهم  ،ك

أخص بالشكر كالتقدير الشيخ الدكتور  :محمد بب مطر السقلت  ،مدير مركز الدراسات

اإلسبلمية سابقان  ،على ما بذلو من جهد ُب االرتقاء با١تركز كطبلبو  ،كالشكر موصوؿ للشيخ

الدكتور  :ياسر ىوساكم ،مدير مركز الدراسات اإلسبلمية على جهود ا١تبذكلة كا١تلموسة ُب
خدمة ا١تركز كطبلبو .

كال أنسى أف أخص بالشكر الشيخ الدكتور  :جبريل بب المقدم ميغا ،صاحب الرسالة

مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء)
العلمية القيٌمة (دراسة ٖتليلية ِّ
اليت استفدت منها كثَتان ُب ْتثي  ،كهنلت منها أعذب الكبلـ  ،كأرصن اٟتديث  ،كأجزؿ
العبارة .
كاهللى أسأؿ أف ٬تعل ذلك ُب موازين حسنات اٞتميع يوـ القيامة  ،كأف ٬تعل عملي
كأعما٢تم خالصة لوجو الكرٙب سبحانو .
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ال ػمػ ػق ػ ػػدمػ ػ ػ ػػة
ك شتمل على :

 أىمية الموضوع كأسباب اال تيار .
 أىداؼ الموضوع .

 الدراسات السابقة .
 منقي البحث .

املُقَدِّمة
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اٟتمد هلل الذم أخرج من شاء من عباده من ظلمات اٞتهل كالغواية إٔب نور العلم كا٢تداية
علي أف أسلك طريق السالكُت للفقو أصوالن كفركعان  ،كأشهد
؛ أٛتده سبحانو كأشكره بأف َّ
من َّ
أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو  ،أكرـ من سئل  ،كأجود من أعطى  ،يهب لكل ذم
مسألة مسألتو ،
كأشهد َّ
أف ٤تمدا عبده كرسولو  ،طيِّب األصوؿ كالفركع  ،صلى اهلل عليو كسلم تسليمان
كثَتان .
أما بعد َّ :
فإف من توفيق اهلل لعبده كإرادة ا٠تَت لو أف يرزقو الفقو ُب الدين  ،كأف يسهل
عليو الولوج إٔب أبواب العلم الشرعي  ،كمن تسهيل اهلل لعباده ٞتمع شتات العلوـ أف جعل
لكل علم أصوالن تضم شتات فركعو  ،كترتقي بطالب العلم للوصوؿ إٔب مبتغاه ُب التفقو ُب
الدين  ،ليصبح من أىلو ا١تتخصصُت فيو ا١تتمكنُت منو.
ىذا َّ ،
كإف علم أصوؿ الفقو علم جليل ال يستغٍت عنو أم ٣تتهد يريد التوصل إٔب
استنباط األحكاـ الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية  ،حيث َّ
إف ٗتريج الفركع على األصوؿ
ربز األثر التطبيقي للقواعد األصولية ُب استنباط األحكاـ من األدلة الشرعية
ىو العلم الذم يي ي
الذم تظهر معو الفوائد كالثمرات اليت تعطي علم األصوؿ مزيدان من اٟتيوية  ،كُب ىذا الشأف
قاؿ الز٧تا٘ب ( ) – رٛتو اهلل تعأب – ٍ ( :ب ال ٮتفى عليك َّ
أف الفركع إ٪تا تبٌت على األصوؿ ،
ك َّ
أف من ال يفهم كيفية االستنباط  ،كال يهتدم إٔب كجو االرتباط بُت أحكاـ الفركع كأدلتها اليت
ىي أصوؿ الفقو ال يتسع لو اجملاؿ  ،كال ٯتكنو التفريع عليها ْتاؿ َّ ،
فإف ا١تسائل الفرعية  -على
اتساعها  ،كبعد غايتها ٢ -تا أصوؿ معلومة  ،كأكضاع منظومة  ،كمن ٓب يعرؼ أصو٢تا ٓب ٭تط
( )
هبا علما )
( ) ٤تمود بن أٛتد بن ٤تمود بن ٓتتيار  ،الفقيو اإلماـ  ،أبو الثناء الز٧تا٘ب  ،الشافعي  ،من فقهاء الشافعية  .من أىل
ز٧تاف (بقرب أذربيجاف) استوطن بغداد  ،ككٕب فيها نيابة قضاء القضاة  ،من تصانيفو (تركيح األركاح ُب هتذيب
الصحاح) ( ،تنقيح الصحاح)  .كلد ُب سنة 573ى ػ  ،كتوُب ُب سنة 656ى ػ .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء  ، 345/23تاريخ اإلسبلـ  ، 848/14األعبلـ 161/7
( )ٗتريج الفركع على األصوؿ (ص)34:

7

من اهلل علي – كلو اٟتمد كالشكر – بأف أ٢تمٍت كىدا٘ب إٔب أف يكوف البحث ُب
كقد َّ
ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،ك٦تا زاد٘ب فرحان كسركران كابتهاجان َّ
أف التطبيق سيكوف – بإذف اهلل
– من خبلؿ فقو علم من األعبلـ  ،كإماـ من أئمة الدين  ،فقيو أصوٕب لو باع طويل ُب الفقو
كاألصوؿ  ،كاسع األفق  ،ذك تفكَت عميق  ،كرأم ثاقب  ،لو فقو خاص امتاز بو  ،إنَّو اإلماـ
ابن حزـ األندلسي الظاىرم – رٛتو اهلل . -
كال شك ُب أ ٌف سبب ٘تايز فقو ابن حزـ عن غَته  ،ىو ما استقر عنده من أصوؿ خاصة
امتاز هبا عن غَته من الفقهاء  ،فبدا ٕب أف أتعرؼ على ٚتلة من ا١تسائل اليت خالف فيها ابن
حزـ – رٛتو اهلل – ا١تعتمد من ا١تذاىب األربعة  ،كمن ٍب رد ىذه الفركع الفقهية إٔب أصو٢تا
اليت قررىا ابن حزـ – رٛتو اهلل – .

فاخًتت أف أشارؾ ُب مشركع علمي عنوانو  ( :تريي ا اراا اللققية التت الل يقا

اإلماـ ابب زـ المعتمد مب المذاىب األربعة على األصوؿ )  ،حيث جاء عنواف ْتثي :
( تريي ااراا اللققية التت الل يقا اإلماـ ابب زـ المعتمد مب المذاىب األربعة على
األصوؿ ت كتاب الحي )
 وأهمية اهموموة وأسباة اخمبارة:ة
أ-مكانة اإلماـ ابن حزـ العلمية كشهادة العلماء لو بذلك ؛ ٦تا دعا٘ب لبلىتماـ ٔتوضوع
يدكر حوؿ شخصية ىذا اإلماـ .
بَّ -
أف دراسة ا١تسائل الفقهية اليت خالف فيها ابن حزـ ا١تعتمد من ا١تذاىب األربعة ٢تا
أ٫تية خاصة ؛ إذ ٘تيز الدراسة ُب ىذا اجملاؿ فقو كل إماـ عن غَته من األئمة  ،كٕتلي األصوؿ
اليت سار عليها ىذا اإلماـ ٍ ،ب يتبُت للباحث أسباب ٥تالفة الفقيو ُب ىذه ا١تسائل .
ت -أ َّف مثل ىذه الدراسات عظيمة الفائدة ؛ كذلك بربط الفركع بأصو٢تا  ،فمىت بعدت
القاعدة عن التطبيق فهي عارية عن النفع  ،كمىت قربت من التطبيق على مسائل الفقو تبُت
صواهبا كآتت ٙتارىا .
ث-أف البحث ُب ىذا اجملاؿ يسهم ُب بناء ا١تلكة الفقهية  ،كالتدرب على إٟتاؽ
األحكاـ اٞتزئية بأدلتها اإلٚتالية  ،كما ٭تتاج إليو عند دراسة النوازؿ الفقهية كاٟتوادث
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ا١تستجدة .
ج -ا١تسا٫تة ُب خدمة فقو ابن حزـ – رٛتو اهلل -من الناحية األصولية  ،كلو ُب جزئية
معينة حسب اٞتهد كاإلمكاف .
ح-اإلسهاـ ُب اكتماؿ مشركع ( ٗتريج اآلراء الفقهية اليت خالف فيها اإلماـ ابن حزـ
ا١تعتمد من ا١تذاىب األربعة على األصوؿ ) .
وأه اة اهموموة:ة
أٚ -تع ا١تسائل الفرعية اليت خالف فيها ابن حزـ – رٛتو اهلل – ا١تعتمد من ا١تذاىب
األربعة  ،كتوثيقها كالتأكد من نسبتها البن حزـ – رٛتو اهلل – كمن ٍب ٗتريج ىذه الفركع على
أصو٢تا .
ب-التعرؼ على خصائص ا١تذىب الظاىرم ُب الفقو .
تَّ -
ٗترج على قواعد
أف ا١تسائل الفقهية اليت خالف فيها ابن حزـ – رٛتو اهلل – قد َّ
أصولية يشًتؾ فيها ابن حزـ مع ا١تذاىب األربعة  ،لكن يكوف االختبلؼ ُب طريقة
االستدالؿ.
ث-إظهار َّ
أف االختبلؼ ُب التقعيد األصوٕب يؤثر على ا٠تبلؼ ُب الفركع الفقهية .
 اها أباة البابية:ةة
كىي على ثبلثة جوانب :
أ -اٞتانب الفقهي :
كىو مشركع علمي تبناه ا١تعهد العإب للقضاء بعنواف [ مفردات ابن حزـ الظاىرم] ،
كذلك ُب ٚتيع أبواب الفقو  ،كالذم يعنيٍت ىنا ىو رسالة بعنواف [ مفردات ابن حزـ الظاىرم
ُب كتاب اٟتج ] كىي عبارة عن رسالة علمية ُب درجة ا١تاجستَت للباحث  :٭تِت بن أٛتد
الزامل  ،كحصل هبا على درجة ا١تاجستَت ُب عاـ 1420ىػ
ب-اٞتانب األصوٕب :
كثرت الدراسات عن شخصية ابن حزـ من ناحية أصولية كمنها :

ُ .حجية القياس األصوٕب عند ابن حزـ الظاىرم كأثره ُب الفقو .
للباحث  /جودم صبلحالدين .
ِ .االستصحاب كفاعليتو ُب عمليةاالجتهاد عند ابن حزـ .
للباحث  /حسن بن إبراىيم ا٢تنداكم .
ّ .ابن حزـ كاألصوؿ .
للباحث  /عبداهلل بن عبداهلل الزايد .
ْ .مسالك الًتجيح اليت ردىا ابن حزـ .
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للباحث  /علي باركـ .
ج _ اٞتانب التخر٬تي :
ُٗ .تريج اآلراء اليت خالف فيها اإلماـ ابن حزـ ا١تعتمد من ا١تذاىب األربعة على األصوؿ
ُب كتاب الصبلة .
َّأما ما ٮتص موضوعي كىو ( ( تريي ااراا اللققية التت الل يقا اإلماـ ابب زـ

المعتمد مب المذاىب األربعة على األصوؿ ت كتاب الحي )) فلم أقف على من أفرده
بالدراسة .
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منهجة اسحثة
من حيث اإلٚتاؿ فهو استقرائي ٖتليلي  ،كمن ناحية التفصيل كالتإب :
ت ا١تسائل اليت خالف فيها ابن حزـ – رٛتو اهلل – ا١تعتمد من ا١تذاىب األربعة من
أ -تتبع ي
خبلؿ كتبو  ( :احمللى  ،كحجة الوداع  ،كمراتب اإلٚتاع  ،كاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ) ،
كاستفدت كذلك من رسالة علمية بعنواف ( مفردات ابن حزـ الظاىرم ُب كتاب اٟتج ) .
كقمت فيو بتخريج ا١تسألة على األصوؿ اليت بٌت عليها ابن
ب-اإلفراد لكل مسألة مبحثان
ي
حزـ رأيو فيها من خبلؿ ثبلثة فركع :
ككثقت قوؿ ابن حزـ فيها .
ذكرت نص ا١تسألة
اللرع األكؿ  :ي
ي

ذكرت ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة ؛ كذلك بالرجوع إٔب
اللرع الثانت :
ي

الكتب ا١تعتمدة ُب كل مذىب .

جت ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ مع مراعاة اآلٌب :
خر ي
اللرع الثالث ٌ :

ُ .االقتصار ُب التخريج على القواعد األصولية فقط .
ِ .ذكر كل قاعدة أصولية ٖتت مسمى األصل .
ّ .ذكر أقواؿ األصوليُت ُب القاعدة األصولية ٤تررة بإ٬تاز على منهج كتب ٗتريج
الفركع على األصوؿ  ،مع الًتكيز على إظهار رأم ابن حزـ ألنو ا١تقصود .
ْ .ذكر بياف كجو ٗتريج ا١تسألة على األصل ا١تذكور .
ٓ .إذا تكرر األصل الواحد ُب أكثر من مسألة ؛ فاكتفيت باإلحالة على ما سبق .
ت -عزك اآليات القرآنية بكتابة اسم السورة  ،كرقم اآلية ُب صلب البحث .
ثٗ-تريج األحاديث كاآلثار ؛ فإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت أك ُب أحد٫تا أكتفيت بو
فخرجت
 ،كال أخرجو من غَت٫تا إال لفائدة تقتضي ذلك  ،كإف ٓب يكن فيهما أك ُب أحد٫تا ٌ
اٟتديث من كتب السنة دكف استيعاب .
،
ج-الًتٚتة لؤل عبلـ الوارد ة ُب البحث ما عدا ا٠تلفاء الراشدين  ،كاألئمة األربعة
كا١تعاصرين  ،مع ضبط أٝتائهم بالشكل عند اٟتاجة .
ح -التعريف بالبلداف  ،كا١تواضع اٞتغرافية غَت ا١تشهورة .
خ-ضبط الكلمات الغريبة بالشكل  ،كيباف معناىا .
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د-كضع فهارس لآليات القرآنية كاألحاديث كاآلثار كاألصوؿ ا١تخرج عليها ك األعبلـ
كا١تصادر كا١تراجع كا١توضوعات .
اطية اسحث:ةة
يشتمل البحث على مقدمة  ،ك٘تهيد  ،كفصلُت  ،كخا٘تة  ،كفهارس.

المقدمة :كتشتمل على أ٫تية ا١توضوع  ،كأسباب اختياره  ،كأىدافو كالدراسات السابقة

فيو  ،كمنهج البحث .

اخههمهُ :ب التعريف بأىم مفردات العنواف  ،كفيو ثبلثة مباحث :

المبحث األكؿ :نبذة عب ابنحزـ الظاىرم – ر مو اهلل -ك يو ثمانية مطالب :
ا١تطلب األكؿ  :نسبو كمولده كنشأتو .
ا١تطلب الثا٘ب  :طلبو للعلم .
ا١تطلب الثالث  :عقيدتو .
ا١تطلب الرابع :مذىبو الفقهي .
ا١تطلب ا٠تامس  :شيوخو كتبلميذه .
ا١تطلب السادس  :مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو .
ا١تطلب السابع  :مؤلفاتو كآثاره العلمية .
ا١تطلب الثامن  :كفاتو رٛتو اهلل تعأب .

المبحث الثانت :أصوؿ ابب زـ – ر مو اهلل-إجماالن .

المبحث الثالث  :عريل األصوؿ كالحي كالمعتمد ،ك يو ثالثة مطالب :
ا١تطلب األكؿ  :تعريف األصوؿ لغة كاصطبلحا .
ا١تطلب الثا٘ب  :تعريف اٟتج لغة كاصطبلحا .
ا١تطلب الثالث  :تعريف ا١تعتمد لغة كاصطبلحا .
الفصة ا وة:ة اها أية اخأصملميةاعلمةتخريجة الر وةعلىة اصمو.

ك يو سة مبا ث :

المبحث األكؿ  :تعريف علم ٗتريج الفركع على األصوؿ .

المبحث الثانت  :موضوعو .
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المبحث الثالث  :فائدتو .
المبحث الرابع  :استمداده .
المبحث التامس  :حكمو .
المبحث السادس  :نشأة علم ٗتريج الفركع على األصوؿ كتطوره كمؤلفاتو .

الفصة البانة:ة اها أية اخطسمبمية نةتخريجة آا اة ابة حزة البهميةعلىة

اصموة نة خباة احجة ة ميةاهليةمسب ثة:ةة
المبحث األكؿ  :تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ يشركط كجوب الحي

كمواقيت اإل راـ .ة

ك يو مسة مطالب:
المطلب األكؿ  :كجوب الحي كالعمرة على العبد كاألمة  .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالثٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .-

المطلب الثانت  :مب أ رـ بالحي ت غير أشقره سد إ رامو  .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .

الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .-
المطلب الثالث  :ال يحل اإل راـ بالحي أك العمرة قبل المواقيت المكانية  . :ك يو

ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .-

المطلب الرابع  :مب لم يحرـ مب المواقيت ال إ راـ لو إال أف يرجع إلى الميقات

الذم أ رـ منو .ك يو ثالثة ركع:
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الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .-
المطلب التامس  :مب كانت طريقو ال مر على شتا مب ىذه المواقيت ليحرـ مب
يث شاا بران أك بحران .ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .-
المبحث الثانت  :تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ ت اإل راـ :
ك يو ستة مطالب .
المطلب األكؿ  :كجوب غسل اإل راـ على النلساا  .ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب الثانت  :كجوب الغسل ت الحي على المرأة قل بعمرة ريد التمتع

تحيض قبل الطواؼ  .ك يو ثالثة ركع :
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب الثالث  :ير ع الرجل كالمرأة صو قما بالتلبية كال بد  .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب الرابع  :ال يقطع التلبية ت العمرة تى يتم جميع أعمالو  .ك يو ثالثة
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ركع :

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب التامس  :مب كاف معو ىدم لرضو القراف .ك يو ثالثة ركع :

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب السادس :مب لم يكب معو ىدم لرضو التمتع كإف أ رد أك أقرف ينلسخ

إىاللو عمرة كال بد .ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المبحث الثالث  :تريي

آراا ابب زـ اللققية على

األصوؿ ت محظورات

اإل راـ:

ك يو ستة مطالب :

المطلب األكؿ  :المعصية كالجداؿ بالباطل إذا علقما الحاج عامدان ذاكران بطل

جو ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب الثانت :يباح للمحرـ مباشرة زكجتو ما لم يولي .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب الثالث  :مب نتل شعر رأسو ال شتا عؿيو .ك يو ثالثة ركع :
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الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب الرابع  :قص األظلار ليس بمحظور .ك يو ثالثة ركع :

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب التامس  :يجوز للمحرـ قص شاربو كنتل إبطو .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب السادس  :ال يلزـ مب أ رـ كعنده صيد أف يرسلو .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المبحث الرابع  :تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ ت صلة الحي كالعمرة

مطلب:
ك يو أ د عشر ا
المطلب األكؿ  :كجوب التبب ت طواؼ العمرة كالقدكـ .ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب الثانت  :مب لم يطل طواؼ الوداع يلزمو الرجوع كلو مب أقصى الدنيا

.ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
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الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب الثالث  :استحباب قبيل الركب اليمانت  .ك يو ثالثة ركع :
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب الرابع  :يستحب التبب ت السعت ثالثان كالمشت أربعان  .ك يو ثالثة ركع :

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب التامس  :مب د ل عر ة كىو نائم أك مب ال يدرم أنو يقا ال يجزئ
كقو و  .ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب السادس  :الوقوؼ بمزدللة ركب للجميع  .ك يو ثالثة ركع :

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب السابع  :صالة اللجر مع اإلماـ ت مزدللة ركب على الرجل .ك يو ثالثة

ركع :
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب الثامب  :يحل للمحرـ التحلل األكؿ بد وؿ كقت رمت جمرة العقبة .ك يو

ثالثة ركع:
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الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب التاسع  :مب لم يرـ جمرة العقبة قد بطل جو  .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب العاشر  :أكؿ كقت رمت جمرة العقبة ت يوـ النحر طلوع الشمس لضعيل

كنحوه .ك يو ثالثة ركع :
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب الحادم عشر :جواز الرمت بما قد رمت بو  .ك يو ثالثة ركع :
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المبحث التامس  :تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ ت القدم كاللدية

كاإل صار:
ك يو ثمانية مطالب :
المطلب األكؿ  :مب لم يصم الثالثة أياـ تى أ م الحي يستغلر كال شتا عليو
.ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
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المطلب الثانت :ال ىدم على القارف غير القدم الذم ساقو كىو ىدم التطوع .
ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب الثالث  :األكل مب ىدم التطوع إذا بلغ محلو كاجب  .ك يو ثالثة ركع :
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب الرابع  :يشترؾ ت رأس اإلبل كالبقر عشرة أنلس أقل  .ك يو ثالثة ركع

:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .
المطلب التامس  :أقل اإلطعاـ ت جزاا الصيد ثالثة مساكيب كإف زاد حسب .ك

يو ثالثة ركع :

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب السا دس  :ال يجزئ القدم ت جزاا الصيد إال موقو ان عند المسجد

الحراـ  ،ثم ينحر بمكة أك بمنى .ك يو ثالثة ركع:

الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب السابع  :الصيد مب الناست كالمتطئ ال شتا عليو  .ك يو ثالثة ركع :
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الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل .

المطلب الثامب  :المحصر الذم ال يجد القدم يحل كيكوف عليو دينا تى يجده .

ك يو ثالثة ركع:
الفرع األكؿ  :توثيق نص ا١تسألة من كبلـ ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
الفرع الثا٘ب  :ا١تعتمد من أقواؿ ا١تذاىب األربعة ُب ا١تسألة .
الفرع الثالث ٗ :تريج ا١تسألة على األصوؿ اليت استند عليها ابن حزـ  -رٛتو اهلل . -
التا مة  :ك شتمل على أىم النتائي كالتوصيات التت وصل إليقا البا ث :

اللقارس  :ك شمل اا ت :
 فهرس اآليات القرآنية.
 فهرس األحاديث النبوية .
 فهرس اآلثار .
 فهرس الكلمات الغريبة .
 فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم .
ا١تخرج عليها .
 فهرس األصوؿ ٌ
 فهرس ا١تصادر كا١تراجع .
 فهرس ا١توضوعات .
كالحمد هلل رب العالميب .
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التمقيد :

ت التعريل بأىم ملردات العنواف
ك يو ثالثة مبا ث :

المبحث األكؿ  :نبذة عب ابب زـ .

المبحث الثانت  :أصوؿ ابب زـ إجماالن

المبحث الثالث  :عريل األصوؿ كالحي كالمعتمد ك يو ثالثة مطالب :
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المبحث األكؿ :
نبذة عب ابب زـ
ك حتو ثمانية مطالب :المطلب األكؿ  :نسبو كمولده كنشأ و .
المطلب الثانت  :طلبو للعلم.
المطلب الثالث  :عقيد و .
المطلب الرابع :مذىبو اللققت .
المطلب التامس  :شيو و ك الميذه .
المطلب السادس  :مكانتو العلمية كثناا العلماا عليو .
المطلب السابع  :مؤللا و كآثاره العلمية .
المطلب الثامب  :ك ا و ر مو اهلل
كنشأ و .

عالى .المطلب األكؿ  :نسبو كمولده

أكالن :نسبو .
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ىو أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حزـ بن غالب بن صاّب بن خلف بن معداف بن
سفياف بن يزيد  ،الفارسي األصلٍ ،ب األندلسي القرطيب اليزيدم مؤب األمَت يزيد بن أيب
سفياف بن حرب األموم  ، ا١تعركؼ بيزيد ا٠تَت ،نائب أمَت ا١تؤمنُت أيب حفص عمر على
دمشق ،الفقيو اٟتافظ ،ا١تتكلم ،األديب ،الوزير ،الظاىرم ،صاحب التصانيف  ،فكاف جده
يزيد مؤب لؤلمَت يزيد أخي معاكية.
ككاف جده خلف بن معداف ىو أكؿ من دخل األندلس ُب صحابة ملك األندلس عبد
الرٛتن بن معاكية بن ىشاـ؛ ا١تعركؼ بالداخل( ).
( )
كبالتإب فهو قرشي بالوالء  ،فارسي باٞتنس
أف أبا مركاف بن حياف ( ) شكك ُب َّ
كقد ذكر ٤تمد أبو زىرة ُب كتابو عن ابن حزـ َّ
أف ابن
حزـ من أصل فارسي  ،حيث ذىب أبو مركاف إٔب َّ
أف ابن حزـ من أصل أسبا٘ب كأنَّو من أسرة
كانت تقيم ُب بلدة لىبلىة( )ككانت تدين بالنصرانية( ) .
أف أبا زىرة ٓب يرتض ىذا األمر  ،كأثبت َّ
إال َّ
أف ابن حزـ من أصل فارسي  ،فقاؿ( :

( )انظر  :الواُب بالوفيات (  ، )93/20تاريخ اإلسبلـ (  ، )403/30تذكرة اٟتفاظ (  ، )227/3سَت أعبلـ النببلء
( ، )148/18شذرات الذىب ( ، )37/1طبقات اٟتفاظ ( ، )435/1لساف ا١تيزاف ( ، )488/5كفيات األعياف
(. )325/3
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)22:
 ،كلد سنة سبع
( )حياف بن خلف بن حسُت بن حياف األموم بالوالء ،أبو مركاف :مؤرخْ ،تاث ،من أىل قرطبة
كسبعُت كثبلث مائة  ،كاف صاحب لواء التاريخ ُب األندلس  ،أفصح الناس بالتكلم فيو  ،كأحسنهم تنسيقا لو .
من كتبو (ا١تقتبس ُب تاريخ األندلس)  ،توُب سنة 469ىػ ػ .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )370/18تاريخ اإلسبلـ ( ، )276/10كفيات األعياف (. )218/2
( )بفتح أكلو ٍب السكوف ،كالـ أخرل  ،مدينة تقع ُب جنويب غريب إسبانيا ُب مقاطعة (أكنبة )  ،بينها كبُت قرطبة على
طريق إشبيلية أربعة كأربعوف فرسخا ،كبُت إشبيلية اثناف كأربعوف ميبل  ،كىي ٌبريٌة ْترية  ،كبينها كبُت البحر احمليط
ستة أمياؿ كتعرؼ لبلة باٟتمراء  .انظر  :تعريف باألماكن الواردة ُب البداية كالنهاية (  ، )281/2صفة جزيرة
األندلس (ص ، )168:معجم البلداف ( ، )10/5آثار الببلد كأخبار العباد (ص ، )555:الركض ا١تعطار ُب خرب
األقطار (ص)507:
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)23:
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فإف النسب الفارسي أثبتو لو ا١تقَّرم ( )  ،ك َّ
َّ
الذ ىىيب ( ) كغَت٫تا ُب تارٮتو  ،كيكاد يكوف
موضع إٚتاع ؛ كلقد قاؿ الذىيب ُب تارٮتو نقبلن عن صاعد ( )" كالعبلمة أبو ٤تمد علي بن أٛتد
بن سعيد بن حزـ بن غالب بن صاّب األموم موالىم  ،الفارسي األصل  ،األندلسي القرطيب "
كال شك َّ
أف نسبتو إٔب الفرس ىي ا١تشهورة  ،كقد نقل األكثركف عن القاضي صاعد
اٞتيا٘ب  ،كىو معاصر ابن حزـ ذكر ذلك عن نفسو  ،كٓب يكذبو أحد من معاصريو إال ما
شكك بو ابن حياف  ،كلعلو من تشنيع الفقهاء الذين ناضلهم ابن حزـ  ،ككاف عنيفا ُب نضالو
معهم  ،ك٣تادلتو إياىم  ،كلذلك ال نستطيع أف نكذب دعواه  ،جملرد ما يثَته خصومو من قوؿ
قد تكوف العداكة ىي الدافعة إليو )( ).
ثانيان  :مولده .

كلد ابن حزـ – رٛتو اهلل – ُب آخر يوـ من رمضاف سنة 384ق  ،ككانت كالدتو ُب تلك
الليلة  ،بعد الفجر  ،كقبل طلوع الشمس( ).
كالعجيب َّ
أف كالدة ابن حزـ مثبتة بالتحديد كبالدقة  ،كىذا األمر نادر عند دراسة سَتة
العلماء السابقُت ؛ فما السر ُب ذلك ؟

( )أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن ٭تِت ،أبو العباس ا١تقرم التلمسا٘ب  ،ا١تؤرخ األديب اٟتافظ ،صاحب (نفح الطيب ُب
غصن األندلس الرطيب )  ،كلد ُب تلمساف با١تغرب عاـ 992ىػ  ،كتوُب ُب مصر عاـ 1041ق .
انظر  :خبلصة األثر ُب أعياف القرف اٟتادم عشر ( ، )302/1األعبلـ ()237/1
( )٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىيب ،مشس الدين ،أبو عبد اهلل  ،حافظ  ،مؤرخ  ،عبلمة ٤ ،تقق  .تركما٘ب
األصل من أىل ميافارقُت .لو تصانيف كثَتة تقارب ا١تئة  ،كمنها  ( :سَت أعبلـ النببلء )  ،ك(٥تتصر هتذيب
الكماؿ )  ،ك ( ا١تيزاف ُب الضعفاء )  .كلد ُب دمشق عاـ 673ق  ،كتوُب هبا عاـ 748ق .
انظر  :أعياف العصر كأعواف النصر ( ، )288/4الواُب بالوفيات ( ، )114/2طبقات الشافعية الكربل ()100/9
( )صاعد بن أٛتد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن صاعد ؛ يعرؼ باٞتيا٘ب قاضي طليطلة أبو القاسم القرطيب  ،مؤرخ ،
ْتاث  ،ركل عن ابن حزـ  ،استقضاه ا١تأموف ٭تِت بن ذم النوف  ،كلو كتاب ( مقاالت أىل ا١تلل كالنحل ) ك (
كأخبار األمم من العجم كالعرب ) ك ( حركات النجوـ )  ،كلد ُب سنة 420ق  ،كتوُب سنة 462ق .
انظر  :الواُب بالوفيات ( ، )235/16بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص ، )323 :الثقات ٦تن ٓب يقع ُب
الكتب الستة ()280/5
( )ابن حزـ حياتو كعصره (ص)24:
( )انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )184/18تاريخ اإلسبلـ ( ، )74/10ابن حزـ حياتو كعصره (ص)21:
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قاؿ أبو زىرة  ( :ال يكاد الباحث الدارس ٬تد عا١تان عظيمان قد عرؼ كقت ميبلده بطريق
التعيُت ،كلكن يعرؼ كقت كفاتو بالتعيُت ؛ ألنَّو كلد مغموران كمات مشهوران  ،فكاف كقت
الوالدة غَت معلوـ على كجو التحقيق  ،ككقت الوفاة معلوما َّ ،
كإف ابن حزـ على غَت ذلك فقد
بالسنة فقط  ،بل بالشهر كاليوـ  ،كجزء اليوـ الذم كلد فيو ،
عرؼ كقت كالدتو  ،كعي ُِّت ال ٌ
كذلك ألنَّو كتب تاريخ ميبلده ألحد معاصريو ُب رسالة أرسلها إليو  ،فقد كتب إٔب القاضي
صاعد أنو كلد ُب آخر يوـ من رمضاف سنة 384ىػ ػ  ،ككانت كالدتو ُب تلك الليلة بعد الفجر
كقبل طلوع الشمس .
َّ
كإف ذلك التعيُت يدؿ على عناية أسرتو بتحرير كالدة آحادىا  ،كإال ما تسٌت البن حزـ
أف يعرؼ ميبلده بذلك التعيُت كالتدقيق  ،كيدؿ على ٖتضر األندلس  ،كعناية أىلها بأخبار
( )
مواليدىا  ،كعلى رفعة شأف تلك األسرة حىت كانت تعٌت ىذه العناية ).
ثالثان :نشأ و .

ؿقد ترؾ ابن حزـ– رٛتو اهلل ُ -ب كتابو  -طوؽ اٟتمامة – ٚتلة كثَتة من سَتتو كنشأتو
كأخباره ،ككل من يتعرض لسَتة ابن حزـ – رٛتو اهلل َّ
فإ٪تا يعوؿ على ما ذكره ابن حزـ – رٛتو
اهلل – عن نفسو ُب كتابو – طوؽ اٟتمامة . -
العلى ًمي  ( :يكاد ٬تمع الدارسوف َّ
أف رسالة طوؽ اٟتمامة ال
قاؿ الدكتور عبدالرحيم ى

تقتصر قيمتها على ما اشتملت عليو من نصوص أدبية كقيم إنسانية كحضارية فحسب  ،بل
أيضا ُب تلك اٟتكايات الكثَتة اليت يركيها ابن حزـ كاليت تكشف الكثَت من جوانب اٟتياة
( )
األندلسية  ،كتوقفنا على أسرار اٟتكاـ  ،كالرؤساء  ،كخبايا القصور )
ٍب قاؿ  ( :كإٔب جانب ىذا فللكتاب قيمة أخرل ال تقل أ٫تية كذلك  ،ىي اشتمالو على كثَت
من األخبار اليت تلقي الضوء على حياة ابن حزـ نفسو  ،كعلى ٤تيطو ؛ فقد كاف يتسم باٞترأة
كالصراحة بشكل مثَت ٦ ،تا جعلو أكثر إٔب االعًتافات  ،أك السَتة الذاتية ...كىي حقائق ما
كاف غَت ابن حزـ االعًتاؼ هبا كلو ما لو من جبلؿ الشيب ككقار الفقو  ،كىيبة

حياتكعصره (ص)21:
( )ابن حزـ ق
( ) ٣تلة اإلحياء (ص)257:
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العلم  ،بل َّ
إف ىذه االعًتافات جاءت ُب الكتاب من الكثرة ْ ،تيث جعلها بعضهم
( )
دليبلن على أف الكتاب مذكرات شخصية ) .
نشأ ابن حزـ ُب بيت ترؼ  ،كنعيم  ،كجاه  ،حيث كاف أبوه أبو عمر أٛتد بن
( )
( )
( )
ككىزىر البنو ا١تظفر
،
عامر
أيب
بن
اهلل
عبد
بن
٤تمد
ا١تنصور
اء
ر
كز
من
العظماء
أحد
سعيد
ى
( )
بعده
قاؿ الذىيب  ( :نشأ ُب تنعم كرفاىية ،كرزؽ ذكاء مفرطا ،كذىنا سياال ،ككتبا نفيسة كثَتة،
( )
ككاف كالده من كرباء أىل قرطبة؛ عمل الوزارة ُب الدكلة العامرية)
كلقد كاف ابن حزـ – رٛتو اهلل – يعتز ّتاىو  ،كبالنعيم الذم كاف يعيش فيو  ،قاؿ أبو
زىرة – رٛتو اهلل –  ( :نشأ ابن حزـ ُب بيت عز كجاه عريض  ،ككاف يعتز ببيتو  ،كيعتز بأنَّو
طلب العلم ال يبغي منو ماال كال جاىا  ،بل يبغي بو النور  ،كيركل ُب ىذا أنَّو تناظر مع
الباجي( ) شارح ا١توطأ  ،فقاؿ الباجي  :أنا أعظم منك ٫تة ُب طلب العلم ؛ ألنك طلبتو
( )٣تلة اإلحياء (ص)257:
( )أٛتد بن سعيد ،بن حزـ ،بن غالب أبو عمر الوزير ،كاف كزيران ُب الدكلة العامرية ،كمن أىل العلم كاألدب كا٠تَت،
ككاف لو ُب الببلغة يد قوية  ،كتوُب ُب سنة 402ق .
انظر  :تاريخ اإلسبلـ (  ، ) 39/9بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص ، )39 :جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة
األندلس (ص)126:
( ) ٤تمد بن عبد اهلل بن أيب عامر ٤تمد بن الوليد القحطا٘ب ا١تعافرم األندلسي ،ا١تلك ا١تنصور اٟتاجب أبو عامر  .مدبر
دكلة ا٠تليفة ا١تؤيد باهلل ىشاـ ابن ا١تستنصر األموم صاحب األندلس  ،ككاف بطبلن شجاعان  ،حازمان سائسان  ،غزاءن
عا١تان  ،جم احملاسن ،كثَت الفتوحات ،عإب ا٢تمة ،عدٙب النظَت  ،كتوُب سنة 393ق .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء (  ، )15/17تاريخ اإلسبلـ (  ، )731/8بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس
(ص)115:
( ) عبد ا١تلك ابن اٟتاجب ا١تنصور ٤تمد بن عبد اهلل بن أيب عامر ا١تعافرم األندلسي ،أبو مركاف ،ا١تلقب با١تظفر  ،قاـ
بعد أبيو بإمرة األندلس بُت يدم خليفة األندلس ا١تؤيد باهلل ىشاـ بن ا١تستنصر األموم ،كجرل ُب األمور ٣ترل
كالده  .أحبو أىل األندلس كازدىرت الببلد ُب عهده  ،ككاف من أشد الناس حياء  ،كتوُب سنة 399ق  .انظر :
تاريخ اإلسبلـ ( ، )803/8األعبلـ ()136/4
( )انظر ابن حزـ لوديع كاصف (ص)28 :
( )سَت أعبلـ النببلء ()186/18
( ) سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث  ،أبو الوليد التجييب الباجي  ،أصلو من بطليوس ٍ ،ب سكن قرطبة
كاستقر بشرؽ األندلس  ،أحد أقطاب ا١تذىب ا١تالكي  ،كصاحب ا١تؤلفات الفقهية القيمة  ،كمنها ( :ا١تعا٘ب ُب
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كأنت معاف عليو  ،فتسهر ٔتشكاة الذىب  ،كطلبتو كأنا أسهر بقنديل بائت السوؽ  .فقاؿ لو
ابن حزـ  :ىذا الكبلـ عليك ال لك ؛ ألنَّك َّإ٪تا طلبت العلم كأنت ُب ىذه اٟتاؿ رجاء
تبدم٢تا ٔتثل حإب  ،كأنا طلبتو ُب حاؿ ما تعلمو ك ما ذكرتو  ،فلم أرجو بو إال علو القدر
( )
العلمي ُب الدنيا كاآلخرة )
ابن حزـ -رٛتو اهلل – سلك أبوه ُب تربيتو مسلكان ٮتتلف عن غَته ؛ حيث إنَّو أحاط ابنو
بسياج منيع من ا٠تارج  ،حيث جعل تربيتو كنشأتو ُب البيت  ،كأككل ىذه ا١تهمة إٔب النساء
كاٞتوارم ُب تربيتو كتنشئتو  ،قاؿ ابن حزـ  ( :كلقد شاىدت النساء كعلمت من أسرارىن ؛ ما
أل٘ب ربيت ُب حجورىن كنشأت بُت أيديهن  ،كٓب أعرؼ غَتىن  ،كال
ال يكاد يعلمو غَتم ؛ َّ
( )
جالست الرجاؿ إال كأنا ُب حد الشباب )
كقد ذكر ابن حزـ – رٛتو اهلل – السبب ُب َّ
أف كالده جعل تربيتو ُب البيت على يد
النساء،فقاؿ – رٛتو اهلل  ( : -ككاف السبب فيما ذكرتو أ٘ب كنت كقت تأجج نار الصبا كشرة
( )
اٟتداثة  ،ك٘تكن غرارة الفتوة  ،مقصورا ٤تظوران علي )
فذكر ابن حزـ – رٛتو اهلل – السبب ُب ذلك كىو الرقابة عليو  ،فكانت النساء يراقبنو
،ككانت ىذه الرقابة ٤تكمة شديدة عليو  ،ككانت ىذه الرقابة بإشراؼ كالده  ،كىذا كلو يدؿ
على حرص كالده عليو أشد اٟترص على تربيتو كتنشئتو .
قاؿ كديع كاصف معلقا على ىذا الشيء َّ ( :
كألف أباه كاف خبَتان ٔتا آلت إليو اٟتياة من
فساد كتفسخ ٓ ،ب يشأ أف يعهد هبذا الطفل إٔب معلمُت من الرجاؿ  ،بل اختار لو معلمات
( )
من النساء من قريباتو كمن اٞتوارم ).
كمع َّ
أف ابن حزـ – رٛتو اهلل – عاش بُت النساء كاٞتوارم إال أنَّو كاف مثاالن للعفاؼ
كالطهر .قاؿ كديع كاصف  ( :كرغم ما ُب ذلك الوسط الذم نشأ فيو كتلك البيئة ا١تًتفة
شرح ا١توطأ) ( ،اإلٯتاء ُب الفقو) ( ،السراج ُب ا٠تبلؼ)  ،كلد سنة403ق  ،كتوُب سنة 474ق .
انظر سَت أعبلـ النببلء(  ، )535/18ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسائل ( ، )117/8تاريخ بغداد كذيولو ()92/21
( )ابن حزـ حياتو كعصره (ص)25:
( )طوؽ اٟتمامة (ص)255:
( )ا١ترجع السابق (ص)389:
( )ابن حزـ (ص)31:
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كاليت كاف ٤تاطان باٟتساف من كل جانب  ،فقد كاف مثاالن للعفة كالطهر  ،بفضل حرص كالده
ُب اإلشراؼ على تربيتو  ،فكاف ال يغفل عن مراقبتو كمبلحظة ميولو كرغباتو  ،كيقوؿ ابن حزـ
أ٘ب برمء
٤ - :تدثان عن نفسو ُب صدؽ كجرأة " -كمع ىذا يعلم اهلل – ككفى بو عليمانَّ -
) (
( )
أ٘ب ما
اٟت
،نقي
البشرة
صحيح
الساحة  ،سليم األدٙب
جزة كإ٘ب أقسم باهلل أجل األقساـ َّ ،
ي ى
حللت مئزرم على فروج حرواـ قط  ،كال ٭تاسبٍت ريب بكبَتة الزنا مذ عقلت إٔب يومي ىذا ،
( )
كاهلل احملمود على ذلك" ) ...
كقاؿ ابن حزـ – رٛتو اهلل  -متحدِّثان عن نشأتو  (:كلقد شاىدت النساء كعلمت من
أل٘ب ربيت ُب حجورىن كنشأت بُت أيديهن  ،كٓب أعرؼ
أسرارىن ما ال يكاد يعلمو غَتم ؛ ٌ
غَتىن  ،كال جالست الرجاؿ إال كأنا ُب حد الشباب  ،كحُت تبىػقَّل ( ) كجهي  ...كٓب يكن
ً ( )
ؼ أسباهبن ،
ىك
كدم كإعماؿ ذىٍت من أكؿ فهمي  -كأنا ُب سن الطفولة جدان  -إال ُّ
تعر ى
كالبحث عن أخبارىن  ،كٖتصيل ذلك  .كأنا ال أنسى شيئا ٦تا أراه منهن  ،كأصل ذلك غَتة
شديدة طيبعت عليها  ،كسوء ظن ُب جهتهن  ،فيطرت بو  ،فأشرفت من أسباهبن على غَت
( )
قليل )
قاؿ كديع كاصف معلقان على كبلـ ابن حزـ – رٛتو اهلل – السابق  ( :كىذا االحتكاؾ
ا١تبكر بالنساء جعلو يتعلم منهن أشياء أخرل ليست أقل نفعا  ...فنشأ صبيان سريع التأثر ،
كثَت ا١ترض  ،ملحوظ العصبية  ،متوقد الذكاء  ،مطبوعان على الغَتة  ،سيء الظن با١ترأة كقد

( )(األدٙب) اٞتلد كالطعاـ ا١تأدكـ  ،كأدٙب كل شيء ظاىره  ،يقاؿ أدٙب األرض كأدٙب الليل ظلمتو كأدٙب النهار بياضو كيقاؿ
ليس ٖتت أدٙب السماء أكرـ منو كىو برمء األدٙب متهم ٔتا ٓب يفعل .
انظر  :ا١تعجم الوسيط ()10/1
جزة للمجاكرة  .كاحتجز الرجل باإلزار إذا شدَّه على كسطو .
جزة  :موضع شد اإلزار ٍ ،ب قيل لئلزار يح ى
( )أصل اٟتي ى
انظر  :النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر ()344/1
( )ابن حزـ (ص) 32-31:
َّل .
( )بػى ىق ىل كجو الغبلـ  :إذا خرج شعره يعٍت ٟتيتو  ،يػىٍبػ يقل بػي يقوالن كأىبٍػ ىق ىل كبػىق ى
انظر  :تاج العركس () 99/28
( )أم  :مرادم ك٫تي  ،كيقاؿ  :ىكىك ىد فبل هف أمران يى ًك يده ىككدان إذا مارسو كقصده .
انظر  :احملكم كاحمليط األعظم ( ، ) 128/7لساف العرب () 467/4
( )طوؽ اٟتمامة (ص)255 :

خربىا عن قرب  ،كأشرؼ من أسرارىا على غَت القليل).

( )ابن حزـ  ،لوديع كاصف (ص)31:

( )
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المطلب الثانت  :طلبو للعلم.
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ال ٮتتلف اثناف  ،كال يرتاب عاقل ُب علمية ابن حزـ – رٛتو اهلل – كُب إتقانو لفنوف شىت
 ،قاؿ سعيد األفغا٘ب  ( :كأقبل ابن حزـ – رٛتو اهلل – على دراسة العلوـ الشائعة لعصره من
ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ حىت أرىب فيها على الغاية  ،فحفظ القرآف كالسنن كاآلثار  ،كطالع التاريخ
كاألخبار ككتب الفلسفة  .كقد متع ْتافظة نادرة ا١تثاؿ ) ( )كقاؿ الذىيب َّ ( :أما ٤تفوظو فبحر
( )
( )
ألفاؼ النعم ُب رياض
عجاج كماء ثجاج  .ٮترج من ْتره مرجاف اٟتكم ،كينبت بًثى َّجاجو ي
ا٢تمم ،لقد حفظ علوـ ا١تسلمُت ،كأرىب على كل أىل دين )( ) .كقد يرزؽ ابن حزـ – رٛتو اهلل
–ذكاء مفرطا ،كذىنان سياالن ،ككتبان نفيسةن كثَتة ؛ كمن كاف ىذا شأنو فإنٌو بعد توفيق اهلل
لكن
سيحصل علمان كثَتان  ،خصوصان أنَّو ٓب يتعب كٓب يكدح ُب طلب الرزؽ كالسعي كراءه َّ .
ا٠تبلؼ كقع بُت الباحثُت كالدارسُت لشخصية ابن حزـ  -رٛتو اهلل – ُب كقت ابتدائو لطلب
العلم  ،كبعد االستقراء كالنظر ُب أقوا٢تم يٯتكن القوؿ َّ
بأهنم اختلفوا ُب ذلك على ثبلثة مذاىب
كالتإب :
ا١تذىب األكؿ  :أنَّو طلب العلم عند بلوغو سن السادسة كالعشرين من عمره .
ا١تذىب الثا٘ب  :أنَّو طلب العلم ُب سن مبكرة من عمره.
ا١تذىب الثالث ٚ :تع بُت ا١تذىب األكؿ كالثا٘ب  ،حيث ذىبوا إٔب أنَّو ُب بداية عمره
درس القرآف  ،كالشعر  ،كالتاريخ  ،كعندما بلغ سن السادسة كالعشرين من عمره أقبل على
الفقو كتفرغ لو كبرع فيو .
كلكل صاحب مذىب خربه استند إليو  ،أك رأم استنتجو كاستنبطو من سَتة ابن حزـ –
رٛتو اهلل –

( )ابن حزـ األندلسي (ص)40:
عجاج ْ :تر ذك ىدير  .كا٢تدير ىو  :صوت فحل اٞتمل  ،كلعل ا١تراد َّ
أف علم ابن حزـ قد بلغ صيتو اآلفاؽ .
( )ْتر َّ
انظر :تكملة ا١تعاجم العربية ( ، ) 144/7الدالئل ُب غريب اٟتديث ()184/1
اج أم  :مصبوب .
ثجان  :إًذا صببتو صبان كثَتا  ،كماء َّ
( )ثججت ا١تاء أثجو َّ
وج كثى َّج ه
ثجاج أم  :صبَّاب  ،كماء ثى يج ه
انظر ٚ :تهرة اللغة ( ، )81/1معجم مقاييس اللغة ( ، )367/1لساف العرب () 221/2
( )سَت أعبلـ النببلء () 190/18
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فقد استند أصحاب ا١تذىب األكؿ إٔب ركاية ذكرىا ياقوت اٟتموم ( ) ُب كتابو – معجم
ط أيب بكر ٤تمد بن طرخاف بن يلتكُت بن ّتكم ( ) ،قاؿ
األدباء –حيث قاؿ  ( :قرأت ٓت ٌ
الشيخ اإلماـ أبو ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد بن العريب األندلسي ( )  ...كقاؿ ٕب أبو ٤تمد بن
العريبَّ :
ب ة( ) ٍب انتقل إٔب قرطبة ككٕب
إف أبا ٤تمد ابن حزـ كلد بقرطبة ،كجده سعيد كلد بأىكنى ى
فيها الوزارة ابنو أٛتد ٍب ابنو علي اإلماـ ،كأقاـ ُب الوزارة من كقت بلوغو إٔب انتهاء سنو ستا
( )
كعشرين سنةكقاؿ:إنٍَّت بلغت إٔب ىذا السن كأنا ال أدرم كيف أجرب صبلة من الصلوات).
كنيوقشت ىذه الركاية ٔتا يلي :

قاؿ كديع ( :كىذه الركاية كما يتضح من سياقها تفتقر إٔب االنسجاـ ُب عرض ا٠ترب ،
فالثابت تارٮتيان َّ
أف ابن حزـ ٓب يشتغل بالوزارة ُب الفًتة اليت حددىا بل بعدىا  ،إذ ٧تد ابن حزـ
بعد كفاة كالده 402ق ككاف عندئذ ُب الثامنة عشرة من عمره كبعد ما القاه من معاملة سيئة

( )ياقوت شهاب الدين الركمي مؤب عسكر اٟتموم  ،أصلو من الركـ  ،أسر من ببلده صغَتا ،كابتاعو ببغداد تاجر اٝتو
عسكر بن إبراىيم اٟتموم ،فرباه كعلمو كشغلو باألسفار ُب متاجرهٍ ،ب أعتق ق  ،مؤرخ ثقة ،من أئمة اٞتغرافيُت،
كمن العلماء باللغة كاألدب  ،كمن كتبو ( معجم األدباء ) ك ( معجم البلداف ) ك ( معجم الشعراء ) كلد سنة
574ق  ،كتوُب سنة 626ق .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )312/22تاريخ اإلسبلـ ( ، )823/13األعبلـ ()131/8
البغدادم ٤ ،تدث ٨ ،توم  ،ككاف خطو ٚتيبلن ،
كي ٍب
ُّ
( )٤تمد بن طرخاف بن يلتكُت بن مبارز بن ّتكم ،أبو بكر الًت ُّ
ككاف ينسخ للناس  ،كتفقَّو على أيب إسحاؽ الشَتازم  ،توُب سنة 513ق  ،كعمره سبع كستوف سنة .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ،) 423/19تاريخ اإلسبلـ ( ، )210/11طبقات الشافعية الكربل () 106/6
( )أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد اهلل ،ابن العريب األندلسي ،اإلشبيلي ،ا١تالكي  ،كاف أبوه أبو ٤تمد من
كبار أصحاب أيب ٤تمد بن حزـ الظاىرم  ،كلد ُب سنة 468ق  ،كتوُب سنة  543ق .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )197/20تاريخ اإلسبلـ () 834/11
( )بالفتح ٍب السكوف ،كفتح النوف ،كباء موحدة ،كىاء :من مدف اٞتنوب الغريب من األندلس  ،مشإب مدينة (شلطيش)
كإٔب الغرب من مدينة (إشبيلية) .
انظر  :تعريف باألعبلـ الواردة ُب البداية كالنهاية (  ، )89/1معجم البلداف (  ، )283/1مراصد االطبلع على أٝتاء
األمكنة كالبقاع ()133/1
( )معجم األدباء( ) 1652/4
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من سجن كنفي  ،من قبل حاكم ا١ت ًريًَّة( ) فاضطر للتوجو إٔب
بىػلىٍن ًسيىةي( )كىناؾ التقى با١ترتضى األموم( ) كحارب ُب جيشو بغرناطة ٍب كقع بأيدم أعدائو
403ق كٓب يعد إٔب قرطبة إال ُب 409ق  ،كبعده كزر لعبدالرٛتن ا١تستظهر  ،بن ىشاـ ابن
عبداٞتبار بن عبد الرٛتن الناصر لدين اهلل ( )  ،كٓب تدـ طويبلن  ،حيث كقع االختيار على ابن
ىشاـ ا١تستظهر ُب  16من رمضاف 414ق  ،كأعدـ ُب  3من ذم القعدة 414ق  ،ككاف ابن
( )
حزـ ُب الثبلثُت من العمر آنذاؾ كليس ستان كعشرين )
لكن ا٠ترب ...فيو نظر  ،ألنَّو يقرر أنَّو قد ترؾ السياسة
قاؿ أبو زىرة رٛتو اهلل  ( :ك َّ

كانصرؼ للعلم انصرافان تامان ُب السادسة كالعشرين من عمره  ،مع أنَّو من الثَّابت أنَّو كزر
لعبدالرٛتن ا٠تامس ا١تسمى ا١تستظهر الذم بويع با٠تبلفة ُب رمضاف سنة  ، 414ككانت سن
( )
ابن حزـ إذ ذاؾ ٨تو الثبلثُت )
إذان اثبت التاريخ َّ
أف ابن حزـ – رٛتو اهلل -تؤب الوزارة كعمره ثبلثوف عامان  ،كٓب يكن عمره

(

)بالفتح ٍب الكسر ،كتشديد الياء بنقطتُت من ٖتتها  :كىي مدينة ٤تدثة أمر ببنائها أمَت ا١تؤمنُت الناصر لدين اهلل عبد

الرٛتن بن ٤تمد سنة 344ق  .كتقع اآلف أقصى جنويب األندلس  ،على البحر ا١تتوسط  ،عند مدخل جبل طارؽ .
كانت تعترب باب الشرؽ ٔتبانيها كمرساىا كسورىا  .انظر  :تعريف باألماكن الواردة ُب البداية كالنهاية (، )254/1

معجم البلداف ( ، ) 119/5مراصد االطبلع على أٝتاء األمكنة كالبقاع(  ، )1264/3الركض ا١تعطار ُب خرب األقطار
ص537 :
( ) السُت مهملة مكسورة  ،كتقع ُب شرؽ األندلس بينها كبُت قرطبة على طريق ّتانة ستة عشر يوما كعلى اٞتادة ثبلثة
عشر يوما  ،كىي مدينة سهلية كقاعدة من قواعد األندلس .
انظر  :معجم البلداف ( ، )490/1الركض ا١تعطار ُب خرب األقطار (ص)97:
( )عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد ا١تلك ابن عبد الرٛتن الناصر األموم  .بويع با٠تبلفة ُب سنة  407ق  ،كليقب با١ترتضى
 ،ككاف فيو صرامة  ،ككاف رجبلن صاٟتان  ،متقشفان  ،مائبلن للفقو  .كلد ُب سنة 468ق  ،كقيتل غيلة ُب سنة 408ق
انظر  :األعبلـ ()326/3
( )عبد الرٛتن بن ىشاـ بن عبد اٞتبار ابن الناصر لدين اهلل األموم ا١تركا٘ب  ، .كبويع با٠تبلفة ُب سنة 414ق  ،كٓب تدـ
كاليتو أكثر من سبعة كأربعُت يومان  ،ككاف ذكيان  ،بليغان  ،فصيحا مفوىا ،بارع األدب ،رقيق الطبع ،جيد النظم .
كلدسنة 392ق ،كقيتل سنة 414ق .
انظر  :تاريخ اإلسبلـ ( ، )236/9الواُب بالوفيات ( ، )179/18األعبلـ ()341/3
( )ابن حزـ حياتو كعصره (ص)34-33:
( )ا١ترجع السابق (ص)32:

32

آنذاؾ ستان كعشرين كما ُب الركاية اليت ذكرىا ياقوت  ،فحصل التناقض بُت اٟتدث التارٮتي
كالركاية ا١تنسوبة إٔب ابن حزـ ٦ ،تا يدؿ على ضعف ىذه الركاية .
كإ٘ب
كعلى فرض صحة ىذا ا٠ترب فقد أجاب أبو زىرة – رٛتو اهلل – عن ذلك فقاؿ ِّ ( :
أقوؿ ِّ
إف السهو ُب الصبلة ليس كثَت الوقوع  ،بل ىو قليل الوقوع  ،كلعلو ينساه كال يذكره ،
( )
كاشتغالو بالسياسة كغَتىا قد ينسيو إياه )
كأيضان من األمور اليت استدؿ هبا القائلوف َّ
بأف ابن حزـ -رٛتو اهلل – طلب العلم كعمره
ست كعشركف سنةن  ،ما ركاه أيضان ياقوت ُب معجمو ٦تا قرأه ٦تا ىو مكتوب ٓتط أيب بكر

٤تمد بن طرخاف عن أيب ٤تمد عبداهلل بن ٤تمد العريب ( قاؿ ٕب الوزير أبو ٤تمد ابن العريب :
أخرب٘ب الشيخ اإلماـ أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حزـ أ ٌف سبب تعلٌمو الفقو أنَّو شهد
جنازة لرجل كبَت من إخواف أبيو ،فدخل ا١تسجد قبل صبلة العصر كاٟتفل فيو ،فجلس كٓب
فصل ٖتية ا١تسجد فلم يفهم ،فقاؿ
يركع ،فقاؿ لو أستاذه -يعٍت الذم رباه -بإشارة -أف قم ٌ
السن كال تعلم َّ
أف ٖتية ا١تسجد كاجبة؟! ككاف قد بلغ حينئذ
لو بعض اجملاكرين لو :أبلغت ىذه ٌ
إٕب بذلك؛ قاؿ ،فلما
ستة كعشرين عاما ،قاؿ :فقمت كركعت كفهمت إذف إشارة األستاذ ٌ
انصرفنا من الصبلة على اٞتنازة إٔب ا١تسجد مشاركة لؤلحياء من أقرباء ا١تيت دخلت ا١تسجد
فبادرت بالركوع  ،فقيل ٕب اجلس اجلس ليس ىذا كقت صبلة  ،فانصرفت عن ا١تيت كقد
علي بو نفسي ،كقلت لؤلستاذ ،دلٍت على دار الشيخ الفقيو ا١تشاكر
خزيت كٟتقٍت ما ىانت ٌ
أيب عبد اهلل ابن دحوف ( ) ،فدلٌٍت فقصدتو من ذلك ا١تشهد كأعلمتو ٔتا جرل فيو ،كسألتو
االبتداء بقراءة العلم كاسًتشدتو فدلٌٍت على كتاب ا١توطأ ١تالك بن أنس رضي اهلل عنو ،فبدأت
بو عليو قراءة من اليوـ التإب لذلك اليوـٍ ،ب تتابعت قراءٌب عليو كعلى غَته ٨تو ثبلثة أعواـ
( )
كبدأت با١تناظرة)
قاؿ أبو زىرة – رٛتو اهلل رادان على ىذه الركاية  ( :ىذا ا٠ترب ال يتفق من حيث حد السن
( )ابن حزـ حياتو كعصره (ص)32:
دحوف  ،ككاف من جلة الفقهاء ا١تذكورين ،عارفا
يب ،الفقيو
ا١تالكي  ،يقاؿ لو ابن ٌ
ٌ
( )عبد اهلل بن ٭تِت ،أبو ٤تمد ال يق ٍرطي ٌ
بالفتول ،حافظا للمذىب ،عمر كأسن  ،كانتفع بو الناس  ،توُب ُب سنة 431ق .
انظر  :ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك (  ، ) 296/7تاريخ اإلسبلـ () 504/9
( )معجم األدباء () 1653-1652/4
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ا١تذكورة فيو مع السياؽ التارٮتي الذم ذكرناه  ...ككجو عدـ اتفاقها أنَّو ثبت َّ
أف ابن حزـ تلقى
عن أٛتد بن اٞتى يسور ( )اٟتديث  ،كمستحيل أف يعرؼ ركاية اٟتديث  ،كال يعرؼ ٖتية ا١تسجد
 ،كأيضان فإنَّو قد ثبت أيضان أف أبا اٟتسُت الفاسي ( ) كاف يذىب بو إٔب ٣تلس كبار العلماء ،
فمستحيل أف يكوف مع تلك العناية ٬تهل ٖتية ا١تسجد َّ ،
كإف طبيعة اٟتياة اليت كاف ٭تياىا ابن
حزـ تكذب ذلك  ،فلقد كاف ابن حزـ ابن كزير كبَت  ،من كرباء الدكلة كقد بلغ سن الرجولة ،
فبل ٯتكن أف يكوف جاىبلن ٖتية ا١تسجد ؛ َّ
ألف ذلك يؤدم حتمان  ،إٔب أف نقوؿ إنَّو ٓب يدخل
ا١تسجد قبل ذلك  ،أك ٓب يدخلو إال نادرا  ،كذلك غَت معقوؿ بالنسبة لرجل ذم جاه بلغ
السادسة كالعشرين .
كإف ا٠ترب ُب ذاتو ٭تمل دليل بطبلف أف يكوف ابن حزـ ُب ىذه السن كذلك ألنَّو ذكر َّ
َّ
أف
مربيو كأستاذه قد صحبو كأشار إليو  .كمن كاف ُب السادسة كالعشرين كبلغ مرتبة الوزارة ال
يذكر الناس من يشَت إليو على أنَّو مربيو .
َّ
كإف من ا١تعقوؿ أك القريب من ا١تعقوؿ أف ذلك كىو ُب السادسة عشر من عمره  ،كأف
( )

يكوف ُب الكبلـ تصحيف من النُّساخ كقد كتبوا بدؿ العشر عشرين )
فأبطل أبو زىرة – رٛتو اهلل  -ىذه الركاية من عدة أكجو :
كبُت كجو ذلك .
ُ .من حيث عدـ تناسقها مع التاريخ َّ ،
ِ .استحالة ىذه القصة  ،كذلك الستحالة أف يكوف ابن حزـ – رٛتو اهلل  -جاىبلن
بتحية ا١تسجد من كجهُت :
( ) أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن سعيد أبو عمر ،يعرؼ بابن اٞتسور األموم  ،اإلماـ ،احملدث ،الثقة ،األديب  ،حدَّث عنو
ابن حزـ  ،كىو أكرب شيخ البن حزـ توُب سنة 401ق .
انظر سَت أعبلـ النببلء (  ، ) 148/17بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص ، )154 :تاريخ اإلسبلـ
() 26/9
( ) اٟتسُت بن علي الفاسي أبو علي من أىل العلم كالفضل ،مع العقيدة ا٠تالصة ،كالنية اٞتميلةٓ ،ب يزؿ يطلب كٮتتلف
إٔب العلماء٤ ،تتسبان حىت مات.قاؿ أبو ٤تمد :ككاف رٛتو اهلل ناىيك بو سركان كدينان كعقبل كعلمان ككرعان كهتذيبان
كحسن خلق .
انظر  :جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة األندلس (ص ، )193:بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص)266:
( )ابن حزـ حياتو كعصره (ص)32:
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أك٢تا َّ :
أف ابن حزـ – رٛتو اهلل  -قبل ىذا السن قد ركل اٟتديث كيستحيل من
يعرؼ ركاية اٟتديث ال يعرؼ ٖتية ا١تسجد .
ثانيها َّ :
أف ابن حزـ – رٛتو اهلل -صحب أبا اٟتسُت الفاسي إٔب ٣تالس كبار
العلماء  ،فيستحيل من ىذا شأنو أف ٬تهل ٖتية ا١تسجد .
ّ .يلزـ على ىذا القوؿ َّ
أف ابن حزـ – رٛتو اهلل -بلغ سن السادسة كالعشرين كىو ٓب
يدخل ا١تسجد قط  ،أك ٓب يدخلو إال نادران .
َّْ .
أف ىذه الركاية ُب ذاهتا ما يدؿ على بطبلهنا ؛ إذا كيف يكوف ابن حزـ – رٛتو
اهلل – ُب ذاؾ الوقت كزيران للدكلة كمازاؿ مربيو يوجهو كيعلمو .
ٓ .على فرض صحة ىذه الركاية فيكوف قد دخلها تصحيف من النُّساخ  ،ك َّ
أف
الصواب فيها (ككاف قد بلغ حينئذ ستة عشر عاما) بدالن من ( ستة كعشرين )
فهذه ٜتسة و
أكجو أبطل هبا أبو زىرة – رٛتو اهلل – ىذه الركاية .
كذىب أبو عبد الرٛتن بن عقيل الظاىرم ُب كتابو – ابن حزـ خبلؿ ألف عاـ – إٔب َّ
أف
ىذه الركاية اليت ذكرىا ياقوت ُب معجمو إٔب َّأهنا ركاية منكرة  ،كباطلة  ،كقد أبطل ابن عقيل
ىذه الركاية ابطاالن .
قاؿ ابن عقيل الظاىرم :
ُ .صاحب ىذه الركاية ىو ياقوت اٟتموم  ،كاف ٚتاعان لؤلخبار  ،كلو أكىاـ كثَتة
ُب كتبو َّ ،أما ىو ُب ذات نفسو فموثق غَت متهم .
ِ .ياقوت ينقل عن صاعد من كتابو(أخبار اٟتكماء)  ،كياقوت كاىم ُب النقل عن
صاعد  ،حيث َّ
إف ياقوت أرخ ١تيبلد ابن حزـ بعاـ 383ق  ،كذلك لدليلُت :
أك٢تما َّ :
أف من ترجم البن حزـ يذكر أف ميبلده عاـ 384ق .
كثانيهما َّ :
أف ابن بشكواؿ ( ) نقل عن ( أخبار اٟتكماء )  ،كنقلنا ٨تن عن (
( ) أبو القاسم خلف بن عبد ا١تلك بن مسعود بن موسى بن بشكواؿ بن يوسف بن داحة األنصارم ،األندلسي،
القرطيب ٤ ،تدث األندلس  ،صاحب ( تاريخ األندلس )  ،كاف متسع الركاية ،شديد العناية هبا ،عارفا بوجوىها،
حجة ،مقدما على أىل كقتو ،حافظا ،حافبل ،أخباريا ،تارٮتيا ،ذاكرا ألخبار األندلس  ،كلد سنة 494ق  ،كتوُب
سنة 578ق .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، ) 139/21كفيات األعياف ( )240/2الواُب بالوفيات ()229/13
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طبقات األمم )  ،ككبل٫تا لصاعد  ،ككبل٫تا يؤرخاف ميبلده بسنة 384ق .
َّّ .
أف كل ما ركاه ابن طرخاف عن ابن العريب ُب ىذه الًتٚتة فليس بصحيح  ،كا٠تطأ
فيو من كجوه :
أكلقا  :أنَّو حدد تاريخ كفاة ابن حزـ بسنة 457ق  ،كا١تتفق عليو َّ
أف كفاتو سنة
456ق .

أف ابن حزـ كاف كزيران كىو ُب السادسة كالعشرين من عمره  ،ك َّ
ثانيقا  :أنَّو ذكر َّ
أف
مربيو كاف معو  ،كأنَّو ال يعرؼ ما يعرفو العواـ من أحكاـ الصبلة ؟ !
ثالثقا َّ :
أف قراءة ابن حزـ الفقو كاسًتشاده إٔب طلب العلم كاف حسبما ركاه

ياقوت سنة 409ق حيث بلغ عمر ابن حزـ ستان كعشركين سنة  ،كىذا خطأ
َّ
ألف ابن حزـ قرأ اٟتديث كالفقو على ا١تشايخ سنة 399ق  ،كمن مشاٮتو الذين
يركم عنهم بإكثار ابن اٞتسور كابن كجو اٞتنة ( )  ،ككبل٫تا مات سنيت -401
402ق
رابعقا َّ :
أف دراسة ابن حزـ كانت ُب ا١تسجد  ،مسجد اٞتامع  ،كمسجد القمرم
 ،كمسجد بالرصافة ككل ذلك منذ سنة 399ق قبل أف يبلغ السادسة كالعشرين
بعشر سنوات .
فكيف ال يعرؼ ما يعرفو العامي من أحكاـ الصبلة  ،كىو ابن كزير يدرس ُب
ا١تساجد على يد مشايخ الفقو كاٟتديث ؟!
أف ىذه القصة – اليت ركاىا ياقوت – توحي َّ
امسقا َّ :
بأف صبلتو على اٞتنازة
كىو ابن ست كعشرين ىي أكؿ صبلة ٭تضرىا على اٞتنائز ؟ !
كىذا غَت صحيح  ،كقد أخربنا ابن حزـ أنَّو صلى على اٞتنائز قبل ذلك بأحد

عشر عامان  ،أم كعمره ٜتس عشرة سنة عندما حكى صبلتو على ا١تؤيد( ) ىشاـ
( ) أبو بكر ٭تِت بن عبد الرٛتن بن مسعود بن موسى القرطيب ،عرفبابن كجو اٞتنة  ،حدث عنو :أبو عمر بن عبد الرب،
كأبو ٤تمد بن حزـ ،كطائفة  ،كلد ُب سنة 304ق  ،كتوُب ُب سنة 402ق .
انظر سَت أعبلـ النببلء (  ، ) 204/17تاريخ بغداد ()53/9
( )ذكر ابن حزـ ُب كتابو  -الفصل ُب ا١تلل -أنو حضر دفن ا١تؤيد ىشاـ بن اٟتكم  ،ككاف ذلك ُب أياـ حياة كالده ،
كمن ا١تعلوـ أف كالد ابن حزـ توُب عاـ  402ق  ،ككاف ابن حزـ آنذاؾ ٓب يتجاكز الثامنة عشر من عمره ٦ ،تا يؤكد
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إف منت ىذا النص عن ابن العريب منكر جدان ؛ َّ
٢تذا كلو أقوؿ َّ :
ألف كل حرؼ فيو
يناُب البديهي ا١تشهور من حياة ابن حزـ  ،فإما أف نشك ُب ياقوت أك ابن
طرخاف أك ابن العريب ألجل ىذا النص – مع أف كل كاحد منهم ثقة – كإما أف
كإما
يكوف ابن طرخاف ٝتع كبلمان من ابن العريب ٓب يدكنو إال بعد سنُت فوىم َّ ،
أف يكوف ياقوت قرأ خط رجل غَت ثقة ككاف ٭تسبو خط ابن طرخاف  ،كإما أف
يكوف ال يعرؼ خط ابن طرخاف فغش ٓتط غَته  ،كلسنا نزعم َّ
أف النص من ست
كعشرين إٔب ست عشرة – كما قاؿ أبو زىرة – ألف دعول التحريف ال ترفع
( )

ٚتيع ببليا النص ).
قاؿ كديع كاصف  ( :لذا ال مناص من االعتقاد َّ ،أهنا ركاية ٤ترفة  ،أريد ٢تا الغمز
كاٟتط من قدره بإظهار جهلو  ،كىو ُب سن متقدمة  ،بأبسط العبادات
( )
كأحكمها)
كبعد ىذا البياف يبطل قوؿ أصحاب ا١تذىب القائلُت بأف ابن حزـ – رٛتو اهلل –
طلب العلم عند بلوغو سن السادسة كالعشرين .
– ابن حزـ
كذىب إٔب ىذا القوؿ من ا١تعاصرين (سعيد األفغا٘ب )ُب كتابو
األندلسي )
كُب رسالة للباحث – ٭تِت الزامل – بعنواف – مفردات ابن حزـ الظاىرم ُب
كتاب اٟتج – ذىب الباحث إٔب اٞتمع بُت ا١تذىبُت كىو َّ
أف ابن حزـ – رٛتو
اهلل – طلب العلم ُب بدايتو كما يطلبو أبناء األكابر  ،من أدب  ،كشعر  ،ك، ...
كعندما كصل سن السادسة كالعشرين طلب الفقو كاٟتديث  ،حيث يقوؿ
الباحث ُب رسالتو  ( :كعندم َّ
أف الذم ٯتكن أف يقاؿ ىنا أف طلب ابن حزـ
للعلم ُب البداية َّإ٪تا كاف كغَته من أبناء األمراء كاألكابر الذين ي٭ترص على
أف ابن حزـ قد شهد صبلة اٞتنائز قبل بلوغو السادسة كالعشرين من عمره .
انظر  :الفصل ُب ا١تلل 47/1
( )ابن حزـ خبلؿ ألف عاـ (ص)47-43:
( )ابن حزـ (ص)34:
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لكن اشتغالو بالعلم كحده كتفرغو لو
أخذىم حظان كافران من العلم كاألدب كَّ ...
( )
ككقف نفسو عليو َّإ٪تا ىو فيما ذيكر من كوف ذلك كاف متأخران )
لكن يرد على ىذا القوؿ  ،أف ٚتيع الركايات اليت ذكرت أف ابن حزـ – رٛتو اهلل
– طلب العلم متأخران ال تصح  ،كسبق بياف بطبلف ىذه الركايات  ،فلم يتبق إال
قوؿ القائلُت بأف ابن حزـ – رٛتو اهلل – طلب العلم ُب س ون مبكرة  ،كىذا القوؿ
ىو الذم يًتجح ُب نظرم ١تا يلي :
ُ .بطبلف الركايات اليت أكردىا ياقوت ُب كتابو  -معجم األدباء  -كسبق بياف أكجو
بطبلهنا .
َِّ .
نص ُب كتابو – طوؽ اٟتمامة –أنَّو تلقى العلم كالزـ
أف ابن حزـ – رٛتو اهلل – َّ
العلماء مبكران  ،كذلك من عدة أكجو .
فلما ملكت نفسي كعقلت صحبة أبا اٟتسُت
أكلقا  :قاؿ ُب طوؽ اٟتمامة َّ ( :
بن علي الفاسي ُب ٣تلس أيب القاسم عبدالرٛتن بن زيد األزدم
كأستاذم رضي اهلل عنو  ،ككاف أبو اٟتسُت ا١تذكور عاقبلن عامبلن
( )
رأيت مثلو ٚتلة علمان كعمبلن  ،كدينان ككرعان  ،فنفعٍت اهلل بو كثَتان )

( ) شيخنا
عا١تان ...كما

فهذا ابن حزـ – رٛتو اهلل – يصرح عن نفسو بأنَّو مذ عقل صحب أبا اٟتسُت
الفاسي كأنَّو استفاد منو علمان  ،كأنَّو أستاذه كشيخو .
( )

ثانيقا  :قاؿ ُب طوؽ اٟتمامة  ( :كحدثنا أٛتد بن اٞتى يسور) ...

كابن اٞتسور توُب سنة 401ق  ،كعمر ابن حزـ كقتها سبع عشرة سنة .
كقاؿ أيضان ُب طوؽ اٟتمامة  ( :حدثنا ا٢تمذا٘ب ( ) ُب مسجد القمرم من قرطبة

( )مفردات ابن حزـ الظاىرم ُب كتاب اٟتج (ص)12:
 ،د خل
( ) عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب يزيد خالد بن خالد األزدم العتكي ا١تصرم ،أبو القاسم الصواؼ النسابة
األندلس ،كحدث عن أيب علي بن السكن  ،كاف أديبا  ،حافظا للحديث كأٝتاء الرجاؿ ،كلو أشعار ُب كل فن،
ككاف تاجرا .
انظر  :تاريخ اإلسبلـ ( ، )151/9الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس كعلمائهم ()449/1
( )طوؽ اٟتمامة (ص)389:
( )طوؽ اٟتمامة (ص)431:

( )
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سنة ) 401
فهذا ابن حزـ – رٛتو اهلل – يركم اٟتديث كىو ُب سن السابعة عشرة من عمره
 ،كالفقو ال ينفك عن اٟتديث  ،فإذا عقل اٟتديث كركاه فبلبد أف يعقل الفقو .
فهذا كلو يؤكد َّ
أف ابن حزـ – رٛتو اهلل – طلب العلم ُب سن مبكرة  ،كاختار
( )
ىذا الرأم كبار ا١تعاصرين ا١تؤلفُت ُب سَتة ابن حزـ .
كاهلل تعأب أعلم بالصواب .

( )ٓب أعثر على ترٚتة لو .
( )طوؽ اٟتمامة (ص)413:
( )منهم  :الشيخ ٤تمد أبوزىرة  ،كابن عقيل الظاىرم  ،ككديع كاصف .

المطلب الثالث  :عقيد و .
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الكبلـ عن عقيدة ابن حزـ – رٛتو اهلل – ٭تتاج إٔب بسط كإٔب إطالة نفس  ،كقد تكلم
كل من ألف ُب التعريف بابن حزـ – رٛتو اهلل – عن عقيدتو  ،كقد تكلم ا١تتخصصوف ُب
العقيدة عن معتقد ابن حزـ – رٛتو اهلل – سواء كاف من خبلؿ رسائل علمية  ،أك من خبلؿ
ْتوث ٤تكمة  ،أك من خبلؿ مؤلفات خاصة .
كٔتا َّ
فإ٘ب سأكتفي باإلشارة إٔب
أف ىذه الرسالة ُب أصوؿ الفقو  ،كليست ُب العقيدة َّ ،
عقيدة ابن حزـ  -رٛتو اهلل – على جهة اإلٚتاؿ.
فأقوؿ -كباهلل التوفيق : -
ابن حزـ – رٛتو اهلل – خالف أىل السنة كاٞتماعة ُب كثَت من أمور العقيدة .
السبب ُب ذلك ىو تأثر ابن حزـ – رٛتو اهلل – بكتب ا١تنطق  ،كالفلسفة ،
لعل َّ
ك َّ
قاؿ الذىيب  ( :قد مهر أكالن ُب األدب كاألخبار كالشعر ،كُب ا١تنطق كأجزاء الفلسفة،
فأثرت فيو تأثَتان ليتو سلم من ذلك ،كلقد كقفت لو على تأليف ٭تض فيو على االعتناء
با١تنطق ،كيقدمو على العلوـ ،فتأ١تت لو ؛ فإنَّو رأس ُب علوـ اإلسبلـ ،متبحر ُب النقل،
( )
عدٙب النظَت على يبس فيو ،كفرط ظاىرية ُب الفركع ال األصوؿ)
كقاؿ ابن كثَت ( )  ( :كالعجب كل العجب منو أنَّو كاف ظاىريا حائرا ُب الفركع،
ال يقوؿ :بشيء من األقيسة  ،ال اٞتلية كال غَتىا  ،كىذا الذم كضعو عند العلماء،
كأدخل عليو خطأ كبَتا ُب نظره كتصرفو  ،ككاف مع ىذا من أشد الناس تأكيبل ُب باب
( )
األصوؿ ؛ ألنَّو كاف أكال قد تضلع من علم ا١تنطق)
كسأذكر اآلف ٥تتصران لبعض مسائل العقيدة عند ابن حزـ – رٛتو اهلل –اليت

( )سَت أعبلـ النببلء ( )186 /18
( ) إٝتاعيل بن عمر بن كثَت بن ضو بن درع القرشي البصركم ٍب الدمشقي ،أبو الفداء ،عماد الدين  :حافظ مؤرخ فقيو
 ،لو تصانيف عدة منها ( :البداية كالنهاية ) ك (تفسَت القرآف العظيم)  ،ك (اختصار علوـ اٟتديث ) كلد ُب سنة
701ق  ،كتوُب ُب سنة 774ق .
انظر  :هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ ( ، )64/1طبقات ا١تفسرين ( ، )11/1األعبلـ ()320/1
( )البداية كالنهاية ()796/15

خالف فيها أىل السنة كاٞتماعة.
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ُ .اإليماف عند ابب زـ – ر مو اهلل . -
يوافق ابن حزـ  -رٛتو اهلل – أىل السنة ُب َّ
كقوؿ باللساف ،
أف اإلٯتاف عق هد بالقلب  ،ه

كعمل باٞتوارح  ،يزيد بالطاعة  ،كينقص با١تعصية  -كىذا أمر ٣تمع عليو -كقد حكى اإلٚتاع
ه
على ىذه ا١تسألة غَت كاحد من السلف  .كٓب يرتض – رٛتو اهلل – قوؿ من زعم َّ
بأف األعماؿ
خارجة عن مسمى اإلٯتاف  ،لكنَّو خالف مذىب أىل السنة كاٞتماعة ُب جزئية من األعماؿ
كىو َّ
أف من ضيع األعماؿ كلها فهو مؤمن عاص ناقص اإلٯتاف ال يكفر  ،فابن حزـ – رٛتو
اهلل -يرل َّ
أف من ٓب يأت باعتقاد القلب أك بقوؿ اللساف ال يصح إٯتانو  ،ك َّأما من ٓب يأت
بالعمل كلو َّ ،
فإف إٯتانو يكوف صحيحان إال أنَّو ناقص  ،ليس كمن يأٌب بالعمل .
كىذا القوؿ ٥تالف ألدلة الكتاب كالسنة كإلٚتاع سلف األمة  .كاألدلة ُب ذلك مبسوطة
ُب كتب العقيدة  ،كليس ىذا اجملاؿ ٣تاؿ بسطها  ،كإ٪تا الغرض ىنا بياف رأم ابن حزـ – رٛتو
اهلل – ُب ىذه ا١تسألة( ) .
 .2زيادة اإليماف كنقصانو عند ابب زـ – ر مو اهلل –.

يوافق ابن حزـ – رٛتو اهلل – أىل السنة كاٞتماعة ُب قو٢تم إف اإلٯتاف يزيد كينقص  ،يزيد
بالطاعة كينقص با١تعصية ( ) ،إال أنَّو خالف أىل السنة ُب أكجو الزيادة كالنقص  ،فَتل ابن
حزـ – رٛتو اهلل – َّ
أف الزيادة كالنقص ال تكوف إال ُب العمل  ،عمل اٞتوارح كعمل القلب ،
ك َّأما اعتقاد القلب كتصديقو فبل ٭تصل فيو زيادة كال نقص( ) .

 .3االستثناا ت اإليماف( ) عند ابب زـ – ر مو اهلل . -
مذىب أىل السنة كاٞتماعة جواز االستثناء ُب اإلٯتاف  ،كمراد أىل السنة َّ
أف االستثناء َّإ٪تا

( ) انظر  :مسائل اإلٯتاف عند ابن حزـ (ص)40 – 36:
( ) قاؿ ابن حزـ – رٛتو اهلل  ( : -كأف كل طاعة كعمل خَت فرضان كاف أك نافلة فهي إٯتاف  ،ككلما ازداد اإلنساف خَتان
ازداد إٯتانو  ،ككلما عصى نقص إٯتانو ) [ الفصل ] 138/3
( ) انظر  :مسائل اإلٯتاف عند ابن حزـ (ص)60-55 :
( ) ا١تراد باالستثناء ُب اإلٯتاف أف يقوؿ ا١ترء إذا سئل أمؤمن أنت ؟ فيقوؿ  :أنا مؤمن إف شاء اهلل .
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يكوف ألجل العمل فقط  ،ك َّأما قوؿ اللساف  ،كتصديق القلب ال بد منهما كال ٬توز
االستثناء فيهما ( ) كيرل ابن حزـ – رٛتو اهلل – َّ
عما ُب نفسو ٦تا ال
أف ا١ترء إذا أراد أف ٮترب َّ
يشك فيو كجب عليو ترؾ االستثناء ،ك َّأما إف أريد باإلٯتاف فعل ٚتيع أعماؿ الرب كالطاعات
كاستيفاؤىا فالواجب االستثناء ؛ ألف من ادعى ىذا لنفسو فقد ببل شك  .فقوؿ ابن حزـ ىنا
بوجوب االستثناء ٥تالف ١تا عليو أىل السنة كاٞتماعة( ) .
 .4الصلات عند ابب زـ – ر مو اهلل . -

ذىب ابن حزـ – رٛتو اهلل -إٔب نفي إطبلؽ لفظ الصفات هلل تعأب ؛ ألنَّو تعأب ٓب ينص
ُب كبلمو ا١تنزؿ على الصفات  ،كال على لفظ الصفة  ،كٓب ٭تفظ ذلك عن النيب  ،كٓب يرد
عن أحد من الصحابة  ،كال عن خيار التابعُت ؛ كألف لفظ الصفة ُب اللغة العربية كُب ٚتيع
اللغات عبارة عن معٌت ٤تموؿ ُب ا١توصوؼ ٔتا ال معٌت للصفة غَت ىذا البتة  ،كىذا أمر ال
٬توز إضافتو إٔب اهلل تعأب البتة  ،إال أف يأٌب نص بشيء أخرب اهلل بو تعأب عن نفسو فنؤمن بو
كندرم حينئذ أنَّو اسم علم ال مشتق من صفة أصبلن  ،كأنَّو خرب عنو تعأب ال يراد بو غَته كال
يرجع منو سواه البتة ؛ ٢تذا فبل ٭تل ألحد أف ينطق بو .
ىذا ا١تذىب الذم ذىب إليو ابن حزـ – رٛتو اهلل – ُب عدـ إثبات الصفات هلل تعأب ،
كعدـ جواز إطبلؽ لفظ الصفة أك الصفات لو تعأب  .كجواز تسميتو ٔتا ٝتى بو نفسو من غَت
أف يشتق لو من تلك األٝتاء صفات ىو ُب اٟتقيقة ما ذىب إليو ا١تعتزلة  ،كإف كاف ابن حزـ
( )
– رٛتو اهلل – ال يلتزـ نفس استدال٢تم على النفي  ،لكنَّو يتفق معهم ُب النتيجة.
ٓ .النبوة عند ابب زـ – ر مو اهلل . -
أف النبوة تكوف ُب النساء  ،ك َّ
ذكر ابن تيمية عن ابن حزـ أنو يرل َّ
أف أـ موسى كمرٙب بنت

( ) انظر  :مسائل اإلٯتاف عند ابن حزـ (ص)66-36 :
( )كل ما ذكرتو ٦تا سبق من مسائل االٯتاف عند ابن حزـ – رٛتو اهلل – فهو مستفاد من ْتث بعنواف ( مسائل اإلٯتاف
عند ابن حزـ ) د  .عبداهلل العجمي  ،نيشر ُب ( ٣تلة العلوـ الشرعية )  ،العدد  ( ،السابع عشر )  ( ،شواؿ
1431ق ) نقلتو منو باختصار كتصرؼ .
( )انظر  :ابن حزـ كموقفو من اإل٢تيات ،عرض كنقد (ص)190-188 :
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عمراف كانتا من األنبياء( ) .
كقد حكى اإلٚتاع على أنَّو ٓب يكن ُب النساء نبيو غَت كاحد  ،كخبلؼ ابن حزـ شاذ
فإف دعواه َّ
مسبوؽ باإلٚتاع َّ ،
أف أـ موسى كانت نبيو ىي كمرٙب قوؿ ال ييعرؼ عن أحد من
السلف( ) .
فهذه ٚتلة من آراء ابن حزـ ُب العقيدة اليت خالف فيها منهج أىل السنة كاٞتماعة .

( )انظر  :آراء ابن حزـ االعتقادية من خبلؿ مؤلفات ابن تيمية (ص)199:
( ) انظر  :ا١ترجع السابق (ص)202-201 :

المطلب الرابع  :مذىبو اللققت .
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١تيك
من ا١تعلوـ أنَّو إذا ذيكر ا١تذىب الظاىرم ذيكر معو ابن حزـ – رٛتو اهلل  ، -إال أنَّو ي
ظاىريان منذ بدايتو ُب الطلب  ،فأكؿ ما بدأ بو ىو مذىب مالك – رٛتو اهلل  -؛ حيث إنَّو
ا١تذىب السائد ُب األندلس ٍ ،ب انتقل إٔب ا١تذىب الشافعي  ،كبعد ذلك ٖتوؿ إٔب ا١تذىب
الظاىرم .
قاؿ أبو زىرة – رٛتو اهلل  ( : -كقد إتو أكؿ ما إتو إٔب الفقو ا١تالكي  ،فقد كاف ىو
ا١تذىب السائد ُب األندلس فوؽ أنو ا١تذىب الرٝتي للدكلة ...فكاف من مقتضى ا١تنطق أف
( )
يتجو ابن حزـ إٔب مذىب مالك  ،كلقد  ...قرأ ا١توطأ على عبد اهلل بن دحوف)
ٍب قاؿ أبو زىرة – رٛتو اهلل  ( :انتقل من ا١تذىب ا١تالكي إٔب ا١تذىب الشافعي ... ،درس
ا١تذىب الشافعي  ،كمن طريقو أطل على مذىب العراقيُت ٍ ،ب درس الفقو ا١تأثور  ،كغَته ،
 ...كلكنَّو ٓب يلبث إال قليبلن ُب ا١تذىب الشافعي كما ذكرنا ٍ ،ب رأل فيو ما رأل داككد
األصبها٘ب( ) شيخ ا١تذىب الظاىرم كتلميذ الشافعي  ...ألنَّو كاف بُت أساتذتو الذين تلقى
( )
الفقو عليهم مسعود بن سليماف بن مفلت( ) كىو عآب زاىد ٯتيل إٔب القوؿ بالظاىر )

( )ابن حزـ حياتو كعصره (ص)34:
( )داكد بن علي بن خلف ،أبو سليماف البغدادم األصبها٘ب  ،مؤب ا١تهدم  ،الفقيو الظاىرم  ،مؤب أمَت ا١تؤمنُت
ا١تهدم ،رئيس أىل الظاىر  ،من مصنفاتو ( :الدعاكل) كتاب كبَت ُب الفقو ( ،إبطاؿ القياس ) ( ،إبطاؿ التقليد)
كلد ُب سنة 200ق  ،كتوُب ُب سنة 270ق  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء (  ، )97/13تاريخ بغداد ( ، )366/8
تاريخ اإلسبلـ ()327/6
 ،زاىد  ،خَت ،
( ) أبو ا٠تيار األندلسي الظاىرم ،كاٝتو مسعود بن سليماف بن مفلت الشنًتيٍت القرطيب األديب
متواضع ،كبَت القدر  ،كاف ال يرل التقليدٯتيل إٔب االختيار كالقوؿ بالظاىر ،ذكره أبو ٤تمد بن حزـ ككاف أحد
شيوخو  ،توُب سنة  426ق .
انظر  :تاريخ اإلسبلـ ( ،)421/9بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص ، )467:جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة
األندلس ص)350:
( )ابن حزـ حياتو كعصره (ص)36 -35:

المطلب التامس  :شيو و ك الميذه .
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أكالن  :شيو و .
ُ .عبداهلل بن ٤تمد األزدم .
أبو الوليد عبد اهلل بن ٤تمد بن يوسف بن نصر األزدم األندلسي القرطيب اٟتافظ
الفرضي  ،كاف فقيها عا١تان ُب فنوف من العلم :اٟتديث كعلم الرجاؿ كاألدب
ا١تعركؼ بابن
ٌ
البارع كغَت ذلك .كلو من التصانيف " تاريخ علماء األندلس "  ،ك " ا١تؤتلف كا١تختلف " كُب
" مشتبو النسبة " ككتاب ُب أخبار شعراء األندلس كغَت ذلك  ،كلد ُب سنة 352ق  ،كقتلو
الرببرُب سنة 403ق( ) .
ا١تذح ًج ُّي.
ِ٤ .تمد بن اٟتسن ى
٤تمد بن اٟتسن أبو عبد اهلل ا١تذحجي ،يعرؼ بابن الكتا٘ب  ،لو مشاركة قوية ُب علم
األدب كالشعر ،كلو تقدـ ُب علوـ الطب كا١تنطق ،ككبلـ ُب اٟتكم ،كرسائل ُب كل ذلك،
ككتب معركفة  ،كأخذ عنو ابن حزـ ا١تنطق  ،كتوُب قريبان من سنة 420ق( ) .
ّ .عبد اهلل بن ربيع بن عبد اهلل التميمي القرطيب
عبد اهلل بن ربيع بن عبد اهلل بن ٤تمد بن ربيع بن صاّب ،أبو ٤تمد التميمي القرطيب ككاف
ثقة ثبتا صاٟتا ،دينا قانتا ،يعرؼ بابن بنوش .كاف من أىل العلم كاٟتديث مع العدالة ،حدَّث
عنو أبو ٤تمد بن حزـ  ،كلد ُب سنة  330ق  ،كتوُب ُب سنة 415ق( ).
ْ .أٛتد بن عمر بن أنس .
أٛتد بن عمر بن أنس بن د٢تاث بن أنس بن فلذاف بن عمراف بن منيب ابن زغيبة بن
قطبة العذرم ؛ يعرؼ :بابن الدالئي  ،من أىل ا١ترية ،يكٌت :أبا العباس.كحدث عنو ابن حزـ ،
كلد ُب سنة 393ق  ،كتوُب ُب سنة 487ق( ).

( )انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )177/17كفيات األعياف ( ،)121/4كفيات األعياف ()105/3
( )انظر  :بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص ، )67 :تاريخ اإلسبلـ (  ، )334/9احملمدكف من الشعراء
(ص ، )210:األعبلـ ()83/6
( ) انظر :تاريخ اإلسبلـ ( ، )253/9الثقات ٦تن ٓب يقع ُب الكتب الستة ()15/6
( )انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )567/18تاريخ اإلسبلـ ( ، )417/10األعبلـ ()185/1
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ٓ .يٛتىاـ بن أٛتد بن يٛتىاـ.
ٔٛ .تاـ بن أٛتد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن أكدر بن ٛتاـ بن حكم بن
يطركش :من أىل قرطبة ،يكٌت :أبا
سليماف ابن عبد الرٛتن بن صاّب األ ي
بكر.ذكره أبو ٤تمد بن حزـ كقاؿ :كاف كاحد عصره ُب الببلغة ،كُب
سعة الركاية ،ضابطان ١تا قيد( ) .يونس بن عبد اهلل بن ٤تمد بن مغيث .
مكنس بن عبد اهلل بن ٤تمد بن مغيث بن ٤تمد بن عبد اهلل قاضي اٞتماعة بقرطبة
كصاحب الصبلة كا٠تطبة ّتامعها؛ يكٌت :أبا الوليد ،كيعرؼ :بابن الصفار  ،شيخ األندلس ُب
 ،كلد ُب سنة

عصره كمسندىا كعا١تها  ،ركل عنو من مشاىَت العلماء أبو ٤تمد بن حزـ
338ق  ،كتوُب ُب سنة 429ق( ).
ا١تعافًرم .
ٕ٤ .تمد بن عبد اهلل ى
ا١تعافًرم ،األندلسي ،اؿ طىلى ىمنكي،كاف من
٤تمد بن عبد اهلل بن أيب عيسى لب بن ٭تِت ى
ْتور العلم ،كأكؿ ٝتاعو ُب سنة 362ق  ،لو تواليف جليلة منها  " :فضائل مالك " ك" رجاؿ
موطأ مالك "  ،كىو أكؿ من أدخل علم القراءات إٔب األندلس  ،حدث عنو :أبو ٤تمد بن
حزـ ،كلد ُب سنة  340ق  ،كتوُب ُب سنة 429ق( ) .فهؤالء ٚتلة من شيوخ ابن حزـ –
– رٛتو اهلل – كإال فشيوخو
رٛتو اهلل – كال أدعي بأ٘ب استقصيت كل شيوخ ابن حزـ
كثَتكف( ) .

( )انظر  :بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص ، )275 :تاريخ اإلسبلـ (  ،)363/9الثقات ٦تن ٓب يقع ُب
الكتب الستة ()20/4
( ) انظر  :ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك ( ، )15/8بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ األندلس (ص ، )512 :سَت أعبلـ
النببلء ( ، )569/17األعبلـ (  ، )262/8تاريخ اإلسبلـ(  ، )466/9الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء
ا١تذىب()374/2
( )انظر  :سَت أعبلـ النببلء (  ، )566/17األعبلـ (  ، )212/1تاريخ اإلسبلـ (  ، )456/9الثقات ٦تن ٓب يقع ُب
الكتب الستة ( ،)49/2الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىب()178/1
( )انظر  :ابن حزـ خبلؿ ألف عاـ ( )8/2كما بعدىا
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ثانيان  :الميذه .
( )
قاؿ األفغا٘ب  ( :كقرأ عليو رىط جم )
فتبلميذ ابن حزـ – رٛتو اهلل – كثَتكف  ،ك سأكتفي باإلشارة إٔب أبرزىم .
ُ .أبو عبداهلل اٟتميدم .
٤تمد بن أيب نصر فتُّوح بن عبد اهلل بن فتُّوح بن يٛتىٍيد بن يصل ،اٟتافظ أبو عبد اهلل
ورقي،كاف ظاىرم ا١تذىب كىو صاحب ابن حزـ كتلميذه ك
دم
ٍ
دم اٟتي ىمٍي ٌ
األز ٌ
األندلسي ا١تيي ٌ
ٌ
كاف من كبار أصحاب ابن حزـ ٝ ،تع ابن حزـ  ،كأخذ عنو أكثر كتبو  ،كصنف تاريخ
األندلس كاٞتمع بُت الصحيحُت ككاف من أفراد عصره ُب غزارة العلم كالفضل كالنبل حافظا
كرعا ثبتا إماما ُب اٟتديث كالفقو كاألدب كالعربية  ،كلد ُب سنة 420ق  ،كتوُب ُب سنة
488ق( ).
ِ .الفضل بن حزـ .
الفضل بن علي بن أٛتد بن سعيد بن حزـ ،أبو رافع ،كلد اٟتافظ أيب ٤تمد بن حزـ ركل
عن أبيو  ،ككتب ٓتطو علما كثَتا  ،ككاف عنده أدب كنباىة ،كيقظة ،كذكاء ،كتوُب بالزالقة ُب
سنة 499ق( ).
ّ .يشريح بن ٤تمد اإلشبيلي .
شريح بن ٤تمد بن شريح بن أٛتد بن ٤تمد بن شريح بن يوسف بن شريح ،اإلماـ أبو
عيٍت ،اإلشبيلي ،ا١تقرئ  .أجاز لو ابن حزـ كاف من جلة ا١تقرئُت ،معدكدا ُب األدباء
اٟتسن ُّ
الر ٌ
كاحملدثُت ،خطيبا ،بليغا ،حافظا٤ ،تسنا ،فاضبل ،مليح ا٠تط ،كاسع ا٠تلقٝ ،تع منو الناس
كثَتا ،كرحلوا إليو ،كلد ُب سنة 451ق  ،كتوُب ُب سنة 539ق( ).
( )ابن حزـ األندلسي (ص) 36 :
( ) انظر  :تاريخ بغداد كذيولو ( ، )25/21تاريخ مدينة دمشق ( ، )77/55بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس
(ص ، )123:كفيات األعياف (  ، )282/4سَت أعبلـ النببلء (  ، )120/19طبقات اٟتفاظ ص، )446 :
األعبلـ ( ، )327/6تاريخ اإلسبلـ ()617/10
( ) 3انظر  :تاريخ اإلسبلـ (  ، ) 445/10الثقات ٦تن ٓب يقع ُب الكتب الستة (  ، )521/7الصلة ُب تاريخ أئمة
األندلس()85/2
( )انظر  :بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص ، )318 :سَت أعبلـ النببلء (  ، )142/20بغية الوعاة (
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ْ .صاعد األندلسي .
ٓ .ابن العريب أبو ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد اإلشبيلي .
كالد القاضي أبو بكر بن العريب  ،صحب ابن حزـ  ،كأكثر عنو  ،كتب ٓتطو علما كثَتا
كركاه ،كاف من أىل األدب ،كاللغة ،كالرباعة ،كالذكاء ،كالتقدـ ُب معرفة ا٠ترب كالشعر
كاألنساب بالعلوـ ،كّتمعها ،ككاف من أىل الكتابة ،كالببلغة ،كالفصاحة ،كاليقظة ،ذا صيانة
كجبللة كلد ُب سنة 435ق  ،كتوُب ُب سنة 493ق ( ).
اٟتوات.
ٔ .ابن َّ

عبد الرٛتن بن أٛتد بن خلف أبو أٛتد الفقيو  ،ييعرؼ بابن اٟتوات  ،كاف إمامان ٥تتاران
يتكلم ُب اٟتديث كالفقو كاالعتقادات باٟتجة ،قول النظر ،ذكى الذىن ،سريع اٞتواب ،بليغ
اللساف  ،توُب ُب سنة 450ق( ).

 ، )3/2تاريخ اإلسبلـ ( ، ) 705/11الثقات ٦تن ٓب يقع ُب الكتب الستة ()236/5
( )انظر  :تاريخ اإلسبلـ (  ، )740 / 10الثقات ٦تن ٓب يقع ُب الكتب الستة (  ، )114/6سَت أعبلـ النببلء
()130/19
( )انظر  :بغية ا١تلتمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس (ص)360:

المطلب السادس  :مكانتو العلمية كثناا العلماا عليو .
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حظي ابن حزـ – رٛتو اهلل  -بثناء العلماء عليو  ،سواء أكاف ُب شخصيتو أـ ُب علمو أـ
ُب مؤلفاتو  ،قاؿ ٤تمد بن عبد اهلل أبو صعيليك  ( :كلقد كاف ابن حزـ أىبلن لثناء العلماء عليو
كمدحهم  ،فقد عرفت من مشائلو  ،كعلو ٫تتو  ،بل كحىت مشاركاتو السياسية  ،ما دعا أىل
( )
الًتاجم إٔب الثناء على ابن حزـ ).
كسأكرد ٚتلةن من ثناء العلماء على ابن حزـ – رٛتو اهلل – ٦تا يبُت مكانتو العلمية عند
العلماء .
قاؿ أبو عبداهلل اٟتميدم ( :كاف حافظان عا١تان بعلوـ اٟتديث كفقهو ،مستنبطان
لؤلحكاـ من الكتاب كالسنة ،متفننان ُب علوـ ٚتة عامبلن بعلمو ،زاىدان ُب الدنيا بعد
الرياسة اليت كانت لو كألبيو من قبلو من الوزارة كتدبَت ا١تمالك ،متواضعان ذا فضائل
ٚتة ،كتواليف كثَتة ُب كل ما ٖتقق بو ُب العلوـ كٚتع من الكتب ُب علم اٟتديث
( )
كا١تصنفات كا١تسندات شيئان كثَتان ،كٝتع ٝتاعان ٚتان )
قاؿ ابن كثَت (:فقرأ القرآف ،كاشتغل بالعلوـ الشرعية ،فربز فيها ،كفاؽ أىل زمانو،
كصنف الكتب ا١تفيدة ا١تشهورة ،يقاؿ :إنَّو ٚتع أربعمائة ٣تلدة من تصنيفو ُب قريب
( )

من ٙتانُت ألف كرقةككاف أديبا طبيبا شاعرا فصيحا ،لو ُب الطب كا١تنطق اليد العليا)
قاؿ ابن بشكواؿ  ( :قاؿ القاضي أبو القاسم صاعد ابن أٛتد :كاف أبو ٤تمد
بن حزـ أٚتع أىل األندلس قاطبة لعلوـ اإلسبلـ ،كأكسعهم معرفة مع توسعو ُب علم
( )
اللساف ،ككفور حظو من الببلغة ،كالشعر ،كا١تعرفة بالسَت كاألخبار )
قاؿ الذىيب  ( :ككاف ينهض بعلوـ ٚتة ،ك٬تيد النقل ،ك٭تسن النظم كالنثر ،
كفيو دين كخَت ،كمقاصده ٚتيلة ،كمصنفاتو مفيدة ،كقد زىد ُب الرئاسة ،كلزـ

( )اإلماـ ابن حزـ الظاىرم (ص)26:
( )جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة األندلس (ص)308:
( )البداية كالنهاية ()796/15
( )الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس ()31/2
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( )

منزلو مكبا على العلم ،فبل نغلو فيو ،كال ٧تفو عنو ،كقد أثٌت عليو قبلنا الكبار)
كنقل الذىيب عن أيب حامد الغزإب ( ) أنَّو قاؿ  ( :كجدت ُب أٝتاء اهلل تعأب
( )
كتابا ألفو أبو ٤تمد بن حزـ األندلسي يدؿ على عظم حفظو كسيبلف ذىنو).
( )
كقاؿ أيضان  ( :ابن حزـ رجل من العلماء الكبار فيو أدكات االجتهاد كاملة )
فهذه إطبللة سريعة ٞتملة من ثناء العلماء على ابن حزـ – رٛتو اهلل – اليت تبُت مكانتو
العلمية كمنزلتو عند العلماء  ،كلو أردت أف استقصي ثناء العلماء عليو فإنو سيطوؿ يب ا١تقاـ.

( ) سَت أعبلـ النببلء ()187/18
( ) ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد ،اإلماـ زين الدين أبو حامد الغزإب ،الطوسي ،الفقيو الشافعي ،حجة اإلسبلـ ،
الزـ إماـ اٟترمُت ،كبرع ُب الفقو  ،كمهر ُب الكبلـ كاٞتدؿ ،حىت صار عُت ا١تناظرين  ،من مصنفاتو (:إحياء علوـ
الدين) ( ،ا١تستصفى) ُب أصوؿ الفقو ( ،البسيط) ُب الفقو  ،كلد ُب سنة450ق  ،كتوُب ُب سنة 505ق .
انظر  :تاريخ دمشق ( ، )200/55كفيات األعياف ( ، )216/4سَت أعبلـ النببلء ()322/19
( )سَت أعبلـ النببلء ()187/18
( )تذكرة اٟتفاظ ()231/3

المطلب السابع  :مؤللا و كآثاره العلمية.
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ابن حزـ – رٛتو اهلل – ييعد من ا١تكثرين للتأليف قاؿ ابن بشكواؿ  ( :كأخرب٘ب
ابنو أبو رافع الفضل بن علي أنو اجتمع عنده ٓتط أبيو من تأليفو ٨تو أربع مائة ٣تلد
( )
تشتمل على قريب من ٙتانُت ألف كرقة )
أكالن  :مب راثو الذم كصل المطبوع منقا كالمتطوط .
احمللٌى شرح اجمللٌى( ) .
ُ .ى
ِ .الفصل
ّ .اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ .
ْ .التقريب ٟتد ا١تنطق كالوصوؿ إليو .
ٓ .طوؽ اٟتمامة .
ٔ .رسالة القراءات ا١تشهورة ُب األمصار اآلتية ٣تيء التواتر .
ٕ .رسالة ُب أٝتاء الصحابة ركاة اٟتديث  ،كما لكل كاحد من العدد .
ٖ .رسالة ُب اإلمامة ُب الصبلة .
ٗ .ىح َّجة الوداع .
َُ .مناسك اٟتج .
ُُ .مراتب اإلٚتاع .
ُِ .رسالة ُب طهارة الكلب كالرد على من قاؿ بنجاستو .
ُّ .رسالة الغناء ا١تلهي أمباح ىو أـ ٤تظور ؟
اجملودين مذاىب أىل الرام كالقياس .
ُْ .اإلعراب عن اٟتَتة كااللتباس ى

( )الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس (ص)395:
( )( اجمللى ) كتاب ُب الفقو على مذىب ابن حزـ كاجتهاده  ،كىو ٣تلد كاحد  ،كىو الذم شرحو ُب احمللى  ،كىو غَت
مفقود َّ ،
كإ٪تا ٓب ي٬تمع على حدة  ،منو نسخة كانت ٔتكتبة الشيخ ٤تمد نصيف  ،كنسخة أيخرل ٓتط العمرا٘ب
اليمٍت  ،كذكر ٦تدكح حقي ُب مقدمتو لكتاب (( حجة الوداع )) أنَّو كجدىا ُب إحدل مكتبات الشماؿ اإلفريقي .
انظر  :منجنيق الغرب (ص)123:
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ُٓ .الصادع ُب الرد على من قاؿ بالقياس كالرأم كالتقليد كاالستحساف
كالتعليل .
ُٔ .ملخص إبطاؿ القياس كالرأم كاالستحساف كالتقليد كالتعليل .
ُٕ .رسالتاف لو أجاب فيهما عن رسالتُت سئل فيهما سؤاؿ تعنيف .
ُٖ .رسالة ُب الرد على ا٢تاتف من بعد .
ُٗ .ا١تفاضلة بُت الصحابة .
َِ .الرد على ابن النِّغريلة اليهودم .
ُِ .قصيدة ُب الرد على نقفور ملك الركـ .
ِِ .ديواف شعره .
ِّ .رسالة البياف عن حقيقة اإلٯتاف .
ُّرة ُب ٖتقيق الكبلـ ٔتا يلزـ اإلنساف اعتقاده ُب ا١تلة كالنحلة
ِْ .الد َّ
باختصار كبياف .
ِٓ .النُّبذة الكافية ُب أصوؿ أحكاـ الدين .
ِٔ .النُّبذ ُب أصوؿ الفقو .
ِٕ .فصل ُب معرفة النفس بغَتىا كجهلها بنفسها .
ِٖ .رسالة ُب أٓب ا١توت كإبطالو .
إف أىل الشقاء َّ
ِٗ .رسالة ُب حكم من قاؿ َّ :
معذبوف إٔب يوـ الدِّين .
َّ .مراتب العلوـ  ،ككيفية طلبها  ،كتعلُّق بعضها ببعض .
ُّ .التوقيف على شارع النجاة .
ِّ .رسالة ُب مداكة النفوس  ،كهتذيب األخبلؽ كالزىد ُب الرذائل .
ّّ .رسالة ُب التلخيص لوجوه التخليص .
ّْ .جوامع السَتة .
ً
كمن بعدىم على
ّٓ .رسالة ُب تسمية ىمن نيق ىل عنو الفتيا من الصحابة  ،ى
مراتبهم ُب كثرة الفتيا .
ّٔ .يٚتى هل من فتوح اإلسبلـ .
ّٕ .يٚتى هل من التاريخ اٞتامع  :خبلصة ُب أصوؿ اإلسبلـ كتارٮتو .
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ّٖ .أٝتاء ا٠تلفاء كالوالة كذكر يم ىد ًدىم .
ّٗ .رسالة ُب أمهات ا٠تلفاء .
َْٚ .تهرة أنساب العرب .
ُْ .رسالة ا١تيزاف ُب التسوية بُت علماء األندلس كأىل بغداد كالقَتكاف ،
كىي ا١تعركفة برسالة ُب فضائل علماء األندلس .
ِْ .نىقط العركس ُب تواريخ ا٠تلفاء .
ّْ .كتاب ُب الرد على الكندم الفيلسوؼ .
ْْ.
ْٓ.
ْٔ.
ْٕ.
ْٖ.
ْٗ.
َٓ.
ُٓ.
ِٓ.
ّٓ.

الرسالة الباىرة ُب الرد على أىل األىواء الفاسدة .
ا١تسائل اليقينية ا١تستخرجة من اآليات القرآنية .
منظومة ُب أصوؿ فقو الظاىرية .
نبذة ُب البيوع .
من الركايات التارٮتية .
الببلغة .
مراتب أىل اٟتقائق ُب دار القرار .
رسالة من األمهات .
مسألة ىل السواد لوف أك ال .
الناسخ كا١تنسوخ .

ثانيان  :مب راثو الملقود :

ُ .رسالة ُب آية ﭽ ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ﭼيونس. ٩٤ :
ِ .ركاية أباف بن يزيد العطار عن عاصم ُب القراءات .
ّ .كتاب الرد على من قاؿ َّ :
إف ترتيب السور ليس من عند اهلل بل ىو فعل
الصحابة . 
ْ .رسالة ُب َّ
أف القرآف ليس من نوع ببلغة النَّاس .
ٓ .كتاب اٞتامع ُب صحيح األحاديث باختصار األسانيد  ،كاالقتصار على
ىص ِّح معانيها .
ىص ِّحها  ،كاجتبلب أكمل ألفاظها  ،كأ ى
أى

صهر ُب علل األحاديث .
ٔ .ي٥تتى ى
ٕ .اختصار كتاب العلل للباجي .
ٖ .جزء ُب أكىاـ الصحيحُت .
ٗ .أجوبة ًمن صحيح البخارم .
َُ .بيافي ىغلى ًط عثماف بن سعيد األعور ُب ا١تسند كا١ترسل .
ُُ .ترتيب سؤاالت عثماف الدارمي البن معُت .
السنن .
ُِ .يم ًه ُّم ُّ
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ُّ .مراتب الديانة .
ً
ص ًاؿ اٞتامعة ٞتي ً
مل شرائع اإلسبلـ كاٟتبلؿ
ُْ .اإليصاؿ إٔب فىه ًم كتاب ا٠ت ى
كاٟتراـ كسائر األحكاـ على ما أكجبو القرآف كالسنة كاإلٚتاع .
ُٓ .اآلثار اليت ظاىرىا التعارض كنفي التعارض عنها .
ُٔ .تسميةه لشيوخ مالك .
ُّح ُب الفقو .
ُٕ .الت ى
َّصف ي
ُٖ .النقض على أيب العباس بن سريج .
ُٗ .رسالة ُب معٌت الفقو كالزىد .
َِ .شرح حديث ا١توطأ كالكبلـ عليو .
ُِ .كتاب الرد على ا١تالكية ُب ا١توطأ خاصة .
ِِ .كتاب الرد على الطحاكم ُب االستحساف .
ِّ .كتاب صلة الدامع الذم ابتدأه أبو اٟتسن بن ا١تغلس .
ِْ .مراقبة أحواؿ اإلماـ .
كتاب فيمن ترؾ الصبلة عمدان حىت خرج كقتها .
ِٓ.
ه
كتاب ُب الفرائض .
ِٔ.
ه
ِٕ٥ .تتصر ا١توضح أليب اٟتسن ا١تغلِّس الظاىرم .
ِٖ .اإلمبلء ُب قواعد الفقو .
ِٗ .رد على القاضي إٝتاعيل بن إسحاؽ ُب مسألة ا٠تيمس .
َّ .اختبلؼ الفقهاء ا٠تمسة مالك كأيب حنيفة كالشافعي كأٛتد كداكد .
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ٚتهور العلماء  ،كما انفرد
كمالك ك
ُّ .ما خالف فيو أبو حنيفة
ه
ُّ
الشافعي ى
بو كل كاحد منهم كٓب يسبق إٔب ما قالو .
ِّ .اإلظهار ١تا شنع بو على الظاىرية .
ّّ .كشف االلتباس ١تا بُت أصحاب الظاىر كأصحاب القياس .
ّْ .كتاب فيما خالف فيو ا١تالكيةي الطائفةى من الصحابة .
ت اإلسبلـ .
ّٓ .ني ىك ي
ّٔ .إبطاؿ القياس .
ّٕ .النكت ا١توجزة ُب نفي األمور احملدثة ُب الدين من الرأم كالقياس
كاالستحساف كالتقليد .
ّٖ .قصر الصبلة .
ّٗ .قصيدة ُب االجتهاد .
َْ .إظهار تبديل اليهود كالنصارل للتوراة كاإل٧تيل  ،كبياف تناقض ما
بأيديهم منهما ٦تا ال ٭تتمل التأكيل .
ُْ .تأليف ُب الرد على أناجيل النصارل .
ِْ .كتاب ُب الرد على ىمن اعًتض على كتاب ال ىفصل .
ّْ .التحقيق ُب نقض كتاب العلم اإل٢تي حملمد بن زكريا الرازم الطبيب .
ْْ .الًتشيد ُب الرد على كتاب الفرند البن الراكندم ُب اعًتاضو على
النبوءات .
ْٓ .اليقُت ُب الردعلى ا١تلحدين كاجملتمعُت على إبليس اللعُت كسائر
ا١تشركُت .
ْٔ .التبيُت على علم ا١تصطفى أعياف ا١تنافقُت .
ْٕ .الرسالة الصمادحية ُب الوعد كالوعيد كبياف اٟتق ُب ذلك من السنن
كالقرآف .
ْٖ .الصادع كالرادع ُب الرد على من ىكفىَّر ا١تتأكلُت من فًىرًؽ ا١تسلمُت كالرد
على من قاؿ بالتقليد .
ْٗ .برنامج ابن حزـ .
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َٓ.
ُٓ.
ِٓ.
ّٓ.
ْٓ.
ٓٓ.
ٔٓ.

فهرست شيوخو .
إجازتو لشريح بن شريح ا١تقرم .
العًتىاب على أيب مركاف ا٠توال٘ب .
كتاب ُب أٝتاء اهلل تعأب .
اٟتد كالرسم .
مسألة ُب الركح .
جزء ُب فضل العلم كأىلو .

ٕٓ.
ٖٓ.
ٗٓ.
َٔ.
ُٔ.
ِٔ.
ّٔ.
ْٔ.
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
َٕ.
ُٕ.
ِٕ.
ّٕ.
ْٕ.
ٕٓ.

السياسة .
الرسالة البلزمة لوٕب األمر .
أخبلؽ النفس .
نسب الرببر .
الفضائل .
ذكر أكقات األمراء كأيامهم باألندلس .
التاريخ الصغَت ُب أخبار األندلس .
غزكات ا١تنصور بن أيب عامر .
مراتب العلماء كتواليفهم .
تسمية الشعراء الوافدين على ابن أيب عامر .
مؤلف ُب الطاء كالظاء .
الضاد كالظاء .
شيء من العركض .
الكشف عن حقيقة الببلغة  ،كحسن االستعارة ُب النظم كالنثر .
الرد على ابن اإلفليلي ُب شرحو لشعر ا١تتنيب .
ُّ
ب النبوم .
رسالة ُب الطِّ ِّ
ىح ُّد الطِّب .
شرح فصوؿ بقراط .
بيلغىةي اٟتكيم .

ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.
َٖ.
ُٖ.
ِٖ.

اٟتادة .
اختصار كبلـ جالينوس ُب األمراض َّ
كتاب ُب األدكية ا١تفردة .
مقالة ُب شقاء الضد بالضد .
مقالة ُب احملاكمة بُت التمر كالزبيب .
مقالة النحل .
مقالة السعادة .
االستجبلب .
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ّٖ .زجر العاكم كإخسائو  ،كحدر الغاكم كإخزائو .
الص ًقلِّي .
ْٖ .الرسالة البلقاء ُب الرد على ٤تمد عبد اٟتق بن ٤تمد ِّ
ٖٓ .رسالة التأكيد .
ا١تعارضة .
ٖٔ .رسالة ى
ٕٖ .تواريخ أعمامو كأخيو كبٍت عمو كأخواتو كبنيو كبناتو .
ٖٖ .الفضائح .
ٖٗ٥ .تتصر ابن حزـ لكتاب الساجي .
َٗ .التلخيص كالتخليص ُب ا١تسائل النظرية .
( )
دعوة ا١تلل ُب أبيات ا١تثل  .فيو أربعوف ألف بيت .

( ) انظر  :منجنيق الغرب (ص)144-119 :

المطلب الثامب  :ك ا و .
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توُب ابن حزـ – رٛتو اهلل – ُب قرية ( م ً
يشم ) ( ) ُب بادية ( لىبلىة )
نت ل ى
ى ى
كذلك ُب الثامن كالعشرين من شعباف سنة ست كٜتسُت كأربعمائة (
 456ق )  ،فكاف عمره رٛتو اهلل إحدل كسبعُت سنة كعشرة أشهر
كتسعة كعشرين يوما( ) .

( ) بفتح ا١تيم كسكوف النوف كفتح التاء ا١تثناة من فوقها ككسرالبلـ كسكوف الياء ا١تثناة من ٖتتها كفتح الشُت ا١تعجمة كُب
آخرىا ميم ،كىي قرية من أعماؿ لىبلىة كانت ملك ابن حزـ ككاف يًتدد إليها.
انظر  :كفيات األعياف ()329/3
( ) انظر :سَت أعبلـ النببلء ( ، )211/18كفيات األعياف ( ، )328 /3تاريخ اإلسبلـ()411/30
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المبحث الثانت :

أصوؿ ابب زـ إجماالن .
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أصوؿ ابن حزـ تنقسم إٔب قسمُت على النحو التإب :
القسم األكؿ  :األصوؿ ا١تثبتة .
أكالن  :القرآف الكريم .

كابن حزـ يلتزـ بالظاىر من القرآف كال يلتفت إال إليو  ،كذىب إٔب أنَّو ال ٬توز ألحد أف
٭تيل آية عن ظاىرىا  ،كال خربان عن ظاىره إال بدليل( ) .
كذكر ابن حزـ ثبلثة أمور ٖتيل النص عن ظاىره :
ُ) نص آخر صحيح يٮترب أنَّو على غَت ظاىره  ،كقولو تعأب :

ﭽ ﭓﭔ

فبُت عليو الصبلة كالسبلـ َّ
أف مراد اهلل تعأب
ﭕ ﭖ ﭼاألنعامَّ ،٨٢ :

بالظلم ىنا ىو الشرؾ  ،كما قاؿ عز كجل  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭼلقمان. ١٣ :
ِ) إٚتاع متيقن كإٚتاع األمة على َّ
أف قولو تعأب :

ﭽ ﮓﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ النساء ، ١١ :فدؿ اإلٚتاع على أنَّو ٓب
يرد بذلك العبيد كال بٍت البنات مع كجود عاصب .
ّ) ضركرة مانعة من ٛتل اللفظ على ظاىره ؛ كقولو تعأب :

ﭽ ﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼآل عمران ، ١٧٣ :فبيقُت الضركرة

ْ)

كا١تشاىدة نعلم َّ
أف ٚتيع الناس ٓب يقولوا  :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
عمران .١٧٣ :فهذه ثبلثة أمور ذكر ابن حزـ َّأهنا يٖتيل النص عن ظاىره( ) .

السنٌة .
ثانيان  :ي

ﭼآل

كنص على َّ
أف السنة كحي من عند
كىي ا١تصدر الثا٘ب من مصادر التشريع عند ابن حزـ َّ ،
اهلل ؛ لكنَّها كحي مركم منقوؿ غَت مؤلف كال معجز النظاـ كال متلو لكنَّو مقركء  ،ك َّ
أف اهلل
( )انظر  :النبذة الكافية (ص ، )36:ابن حزـ حياتو كعصره (ص. )287:
( )انظر  :النبذة الكافية (ص)37-36:
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أكجب علينا طاعة الرسوؿ كاستدؿ لذلك بقولو تعأب :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﭼالنساء.٥٩ :
السنة باعتبارين اثنُت ٫تا :
يقسم ابن حزـ ُّ
ِّ
األكؿ  :باعتبار ذاهتا .
الثا٘ب  :باعتبار ركاهتا .
فالسنة باعتبار ذاهتا تنقسم إٔب ثبلثة أقساـ :
ُ) قولية .
ِ) فعلية .
ّ) تقريرية .
السنة القولية حكم األكامر منها الوجوب مآب يقم دليل يدؿ على النَّدب  ،ك َّأما السنَّة
ك ُّ
الفعلية فتفيد االئتساء بو فيو  ،كال تفيد الوجوب إال أف يكوف الفعل تنفيذان ٟتكم  ،أك بيانان
ألمر  ،كأما السنَّة التقريرية فتفيد اإلباحة لذلك الشيء فقط كغَت موجب لو كال نادب إليو( ) .
كمن ىذا التأصيل البن حزـ يتضح أنَّو ال يرل حجة كاضحة بينة إال األقواؿ  ،ك َّأما الفعل
فإنَّو يكوف لنا أسوة  ،كاألسوة كما يقوؿ مستحسنة كليست كاجبة  ،كال يكوف الفعل داالن على
الوجوب إال إذا كاف تنفيذان ألمر من القرآف كمن السنة  ،أك اقًتف الفعل منو بأمر منو عليو
الصبلة كالسبلـ( ) .
كىذا ىو مذىب أىل الظاىر كىو من نزعتهم الظاىرية  ،فهم ال يفهموف الوجوب إال من
األقواؿ  ،كأما األفعاؿ فبل تفيد الوجوب إال إذا اقًتنت بقوؿ  ،أك قرينة تدؿ على أهنا قائمة
مقاـ القوؿ  ،أك كانت تنفيذان ألمر( ) .
فقسمها ابن حزـ إٔب قسمُت ٫تا :
السنة باعتبار ركاهتا َّ
ك َّأما َّ
ُ) متواتر .
( )انظر  :اإلحكاـ ()135-134/2
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)292-291:
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)292:
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ِ) آحاد .
كالتواتر عند ابن حزـ يفيد العلم بالضركرة كالطبيعة  ،كذكر ابن حزـ أقواؿ العلماء ُب
كبُت َّ
أف
العدد ا١تعترب ُب التواتر  ،كأبطل ٚتيع ىذه األقواؿ كذىب إٔب أنَّو ال دليل عليها َّ ،
التواتر ال ٯتكن أف يكوف ُب أقل من اثنُت .
كا١تعترب ُب ا١تتواتر عند ابن حزـ ىو ا١تعٌت ال العدد  ،كىو إمكاف التواطؤ على الكذب أـ
ي
عدـ إمكانو  ،فإف أمكن التواطؤ على الكذب  ،كلو كاف الركاة مئة را وك َّ ،
فإف ا٠ترب غَت متواتر
 ،ك َّأما إذا ٓب ٯتكن التواطؤ على الكذب كلو كاف الركاة اثنُت َّ
فإف ا٠ترب حينئذ متواتر( ) .

عرفو ابن حزـ بأنَّو  :ما نقلو الواحد عن الواحد كاتصل بركاية العدكؿ
ك َّأما خرب الواحد فقد َّ
إٔب رسوؿ اهلل. ) (
كقد ينقل خرب اآلحاد أكثر من كاحد  ،كلكنَّو ٓب يستوؼ شرط التواتر عند ابن حزـ ،
كىو أال يؤمن تواطؤىم على الكذب( ) .
قسم ابن حزـ خرب الواحد إٔب ثبلثة أقساـ :
كيي ِّ
القسم األكؿ  :ما نقلو الثِّقة عن الثِّقة حىت يبلغ رسوؿ اهلل.
كىذا النَّوع ٬تب قبولو  ،كاألخذ بو .

القسم الثانت  :ما نقلو الواحد عن الواحد  ،كفيهم رجل ٣تركح  ،أك سيء اٟتفظ  ،أك
٣تهوؿ .
كىذا النوع ال ٬توز قبولو  ،كال العمل بو .

القسم الثالث  :ما نقلو الواحد عن الواحد  ،كحصل القطع ُب طريقو  ،مثل أف يبلغ إٔب

التابع ٍب يقوؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  ،فهذا ىو ا١ترسل .
كأف يقوؿ تابع أك من دكنو ؛ قاؿ فبلف الصاحب عن رسوؿ اهلل  ،كذلك القائل ٓب
يدرؾ ذلك الصاحب فهذا ىو ا١تنقطع  .كىذا النوع ال ٬توز قبولو  ،كال العمل بو( ) .
كذكر ابن حزـ أنَّو يصح العمل با١ترسل إذا كرد إٚتاع يدؿ على ما جاء بو ا١ترسل ؛
( )انظر  :اإلحكاـ ( ، )91-88/1ابن حزـ حياتو كعصره (ص)296-293:
( )انظر  :اإلحكاـ ( ، )91/1ابن حزـ حياتو كعصره (ص)298:
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)298:
( )انظر  :النبذة الكافية (ص)29-27:
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السند باإلٚتاع( ) .
فحينئذ ييستغٌت عن َّ
السنة كذا " أك " أيمرنا بكذا " ؛ َّ
فإف ىذا القوؿ ال ييعترب منسوبان
كإذا قاؿ الصحايب " من ُّ
إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،حيث ي٭تتمل َّ
أف ىذا القوؿ من الصحايب اجتهاد منو ،
ْتجة( ) .
كاجتهاد الصحايب عند ابن حزـ ليس َّ
ثالثان  :اإلجماع .

ىذا ىو ا١تصدر الثالث عند ابن حزـ  ،كاإلٚتاع الذم ُّ
يعتد بو ابن حزـ ىو إٚتاع
الصحابة رضواف اهلل عليهم  ،كماعدا ذلك فبل ُّ
يعتد بو  ،فلو حصل إٚتاع على أمر ما ُب أم
عصر من العصور بعد الصحابة فهو باطل على رأيو ( ) .
نص من و
كيقرر أيضان َّ
قرآف أك سنَّة( ) .
أف اإلٚتاع البد لو من ٍّ
ِّ
رابعان  :الدليل .

تفرد بو الظاىرية  ،كابن حزـ  ،عن
ىذا ىو ا١تصدر الرابع عند ابن حزـ  ،كىذا ا١تصدر َّ
غَتىم  ،كُب اٟتقيقة َّ
أف ىذا ا١تصدر كثير الكبلـ حولو  ،ىل " الدليل " عند الظاىرية ىو
القياس عند اٞتمهور ؛ أـ أنَّو ٥تتلف عنو ؟ كىل " الدليل " عند الظاىرية ىو مفهوـ ا١تخالفة ؛
أـ أنَّو ٥تتلف عنو ؟ ...إْب من األسئلة اليت تيطرح حوؿ ىذا ا١تصدر  ،كلذلك سأتوسع ُب
دراسة ىذا ا١تصدر كالتإب :
" الدليل " عند ابن حزـ ىو مصدر استنباطي  ،كىو مصدر مستقل بذاتو عن ا١تصادر
األخرل  ،كاصطلح الظَّاىرية على أف يكوف مسماه " الدليل ( ) "  ،كىو منهج خاص ُب

( )انظر  :اإلحكاـ ( ، )186/2ابن حزـ حياتو كعصره (ص)303:
( )انظر  :اإلحكاـ ( ، )188/2ابن حزـ حياتو كعصره (ص)305:
( )انظر  :اإلحكاـ ( ، )502-500/4النبذة الكافية (ص)20-15:
( )انظر  :اإلحكاـ ()499-489/4
( )تسمية ىذا ا١تصدر بالدليل من باب االصطبلح َّ ،أما من حيث الوضع فإهنم يطلقوف الدليل على عدة معاف تتصل
باألصل  ،كالقاعدة  ،كا١ترشد  ،كاللفظ  ،كاٟتي َّجة  ،كالربىاف  ،إال َّ
أف الغالب على الظَّاىريَّة َّأهنم يستعملوف لفظ "
الدليل " ُب كونو مصدران مستقبلن من مصادر االستنباط .
انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص)60-58:
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االستنباط  ،كمصدر ٮتتلف عن النَّص كاإلٚتاع  ،كالدليل عند الظَّاىرية قوامو النَّص كاإلٚتاع
 ،كاالستفادة منهما من جهة  ،كاعتماد ا١تنطوؽ كا١تفهوـ كالتعليل من جهة أيخرل  ،كىذا
ا١تصدر َّ
مكن الظَّاىريَّة من استيعاب كث وَت من اٟتوادث كا١تستجدَّات ما كاف ليستوعبها لو
اكتفى باالعتماد على ظاىر النصوص كاإلٚتاع( ) .
كقد كاف لبعض العلماء مواقف ٕتاه الدليل عند الظَّاىريَّة :
ُ) فذىب ا٠تطيب البغدادم ( ) إٔب َّ
أف الدليل عند الظَّاىريَّة ىو قياس أصوٕب ،
بالرغم من نفي الظَّاىريَّة للقياس  ،حيث قاؿ ا٠تطيب البغدادم عن داككد
َّ
الظَّاىرم  ( :كىو أكؿ من أظهر انتحاؿ الظاىر  ،كنفى القياس ُب األحكاـ قوال،

فسماه دليبل.) ().
كاضطر إليو فعبلَّ ،
ِ) منهم من اعترب الدليل ىو العمل ٔتفهوـ ا١توافقة  ،كٔتفهوـ ا١تخالفة كببعض أنواعو
الصفة  ،كمفهوـ الشَّرط  ،كمفهوـ اللقب  ،كما إٔب ذلك من أنواع
كمفهوـ ِّ
ا١توافقة كا١تخالفة اليت نفاىا الظَّاىرية .
ّ) منهم من اعترب الدليل بأنَّو العمل باالستصحاب  ،كأقل ما قيل  ،كالرباءة األصلية
 ،كا١تشًتؾ كا١تًتادؼ  ،كغَت ذلك .
ْ) منهم من اعترب الدليل بأنَّو اسم بدكف مسمى  ،كأنَّو ُب حقيقتو عمل بالظَّاىر( ) .

عريل الدليل عند ابب زـ :

ظن قوـ ّتهلهم َّ
كظن
أف قولنا بالدليل خركج منَّا عن النص كاإلٚتاع َّ ،
قاؿ ابن حزـ َّ ( :
آخركف َّ
جل
أف القياس كالدليل كاحد ؛فأخطؤكا ُب ظنهم أفحش خطأ  ،ك٨تن إف شاء اهلل َّ
عزك َّ

( )انظر :ا١ترجع السابق (ص)11-10:
( ) أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم أبو بكر بن أيب اٟتسن ا٠تطيب البغدادم  ،الفقيو اٟتافظ  ،أحد األئمة
ا١تشهورين  ،كا١تصنفُت ا١تكثرين  ،كاٟتفاظ ا١تربزين  ،صاحب تاريخ بغداد كغَته من ا١تصنفات  ،كصنف قريبان من
مائة مصنف  ،كلو ٓب يكن لو سول التاريخ لكفاه  ،كلد ُب سنة 392ق  ،كتوُب ُب سنة 463ق .
انظر  :تاريخ دمشق ( ، )31/5كفيات األعياف ( ، )92/1سَت أعبلـ النببلء ()270/18
( )تاريخ بغداد ()248/9
( )انظر الدليل عند الظاىرية (ص)13-12:
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نبُت الدليل الذم نقوؿ بو بيانا يرفع اإلشكاؿ ٚتلة ؛ فنقوؿ كباهلل تعأب التوفيق  :الدليل
ِّ
( )
فأما الدليل ا١تأخوذ من اإلٚتاع فهو ينقسم أربعة أقساـ
مأخوذ من النَّص  ،كمن اإلٚتاع ؛ َّ
كلها أنواع من أنواع اإلٚتاع كداخلة ٖتت اإلٚتاع كغَت خارجة عنو  ...ك َّأما الدليل ا١تأخوذ من
( )
النَّص فهو ينقسم أقسامان سبعة كلها كاقع ٖتت النَّص )
فذكر ابنحزـ ُب كتابو – اإلحكاـ – َّ
أف الدليل ليس بقياس  ،كذكر تعريف الدليل  ،كأنَّو
مأخوذ من النَّص كاإلٚتاع  ،ك َّ
أف الدليل ا١تأخوذ من اإلٚتاع ينقسم أربعة أقساـ  ،كالدليل
ا١تأخوذ من النَّص ينقسم إٔب سبعة أقساـ  ،فيكوف ٣تموع أقساـ الدليل عند حزـ ىو أحد
عشر قسمان  ،كسأبُت – بإذف اهلل  -كل قسم من األقساـ كالتإب :
 أقساـ الدليل النَّصت :

القسم األكؿ  :لزكـ النَّتيجة( ) مب مقدِّمتيب( ) .
ىذا ىو النوع األكؿ من أنواع الدليل ا١تأخوذ من النٌص  ،كىو أف يكوف النص مشتمبل
على مقدمتُت  ،كتركت النتيجة كٓب ينص عليها  ،فيكوف استخراج النتيجة من ا١تق ٌدمتُت ىو
( )الدليل الظاىرم نوعاف :
أ  -الدليل النَّصي  :كىو الدليل ا١تشتق من النَّص القرآ٘ب  ،أك النَّص النبوم  ،أك النَّص البشرم ( قاعدة منطقية –
ٚتلة عادية خربية – مسألة فقهية – معٌت لغوم )...
ب  -الدليل اإلٚتاعي  :كىو الدليل ا١تشتق من اإلٚتاع الضمٍت الكلي ا١تنعقد على القواعد الكلية  ،كالقوانُت العامة
 ،كليس على جزئيات ا١تسائل كفركع اٟتوادث  ،كىو من ىذه اٟتالة أعم كأطلق من اإلٚتاع اٞتزئي  ،أك الصريح
الواقع إزاء ا١تسألة ٔتفردىا  ،أك ا١تنعقد على عُت اٟتادثة اٞتزئية اليت يراد معرفة حكمها ؛ إذ َّ
أف اإلٚتاع على
الكل ىو ُب اٟتقيقة إٚتاع على اٞتزء  ،أك على ٚتيع األجزاء التابعة للكل .
انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص)72:
( )اإلحكاـ ()85-84/5
القضيَّة ا١تتولدة عن ً
القضيَّة ا١تتولدة عن ا١تقدَّمتُت ُب القياس االقًتا٘ب اٟتملي أك اٞتامعة  .أك ىي ً
( )النتيجة ىي ً :
قضيَّة
أخرل  .الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)89:
( )ا١تقدِّمة ىي ً :
القضيَّة.
ك ً
الصدؽ كالكذب لذاتو .
القضيَّة مرادفة للخرب كىي  :مرَّكب احتمل ِّ
كٝتِّيت ً
القضيَّة مقدَّمة باعتبار كوهنا ٘تهيدان كانطبلقان للوصوؿ إٔب نتيجة متولدة عنها  ،أك كعن غَتىا .
السلم ا١تنورؽ (ص ، )30:الدليل عند الظاىرية (ص)88:
انظر  :رسالة ُب ا١تنطق (ص ، )60:شرح األخضرم على ُّ
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الدليل( ) .
قاؿ ابن حزـ  ( :ك َّأما الدليل ا١تأخوذ من النٌص فهو ينقسم أقساما سبعة كلها كاقع ٖتت
النص  :أحدىا  :مقدَّمتاف تنتج نتيجة ليست منصوصة ُب إحدا٫تا كقولو عليو السبلـ  ( :كل
ٌ
( )
مسكر ٜتر ككل ٜتر حراـ ) النتيجة  :كل مسكر حراـ  ،فهاتاف ا١تقدمتاف دليل برىا٘ب
( )
على َّ
أف كل مسكر حراـ )
ىذا القسم األكؿ كىو عبارة عن مسلكية أصولية تثبت أحكاما شرعية كمعا٘ب عامة من
خبلؿ ربط النتائج ٔتق ٌدماهتا  ،كاألسباب ٔتسبباهتا( ) .
ا١تثاؿ الذم ذكره ابن حزـ على ىذا ا١تسلك ىو ( كل مسكر حراـ )كىذه النتيجة اليت
كىي – كل مسكر حراـ – ليس منصوصان على لفظها ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ ( كل
تضمن أمرين ٫تا :
مسكر ٜتر ككل ٜتر حراـ )  ،فاٟتديث على رأم ابن حزـ ٌ
أف كل مسكر يسمى ٜترا  ،ك َّ
تضمن أمرا منطوقا بو كىو َّ
أف كل ٜتر حراـ .
ُ) ٌ
تضمن أمرا ليس منطوقا بو َّ ،
كإ٪تا ىو مدرؾ بالفهم  ،كىو َّ
أف كل مسكر حراـ
ِ) ٌ
بأف ا١تسكر ٜتر  ،ك َّ
فاألمر األكؿ ىو النص الذم نطق َّ
أف ا١تسكر ٤ترـ .
كاألمر الثا٘ب ىو النتيجة  ،كًبَّ التوصل إليها عن طريق ربط ا١تقدمات بالنتائج  ،كىذه
النتيجة ا١تستنبطة ليست النٌص نفسو ؛ كإٌ٪تا ىي الدليل على اصطبلح ابن حزـ َّ ،
فكأف النٌص
كالدليل أكصبل إٔب ثبلثة أحكاـ ٥تتلفة ىي :
ُ) ا١تسكر ٜتر .
ِ) ا٠تمر حراـ .
ّ) ا١تسكر حراـ( ) .
كعند التأمل ُب ىذا القسم ا١تأخوذ من الدليل النٌصي الذم أكرده حزـ فإنَّو يتكوف من

( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)394:
( )ركاه أٛتد ُب مسنده برقم (  . ) 4830إسناده صحيح على شرط الشيخُت .
( )اإلحكاـ ()85/5
( )انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص)92:
( )انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص)95-94:

ُ) القرينة( ) .
ِ) النتيجة( ) .
ّ) اٞتامعة( ) .
( ) ( )
ْ) اٟتد ا١تشًتؾ .
كعند التأمل ُب اٞتامعة ؛ َّ
سجلت بعض األمور :
فإهنا َّ
كٖتوؿ عن طبيعتو .
ُ) َّ
نصت على كجود ا٠تمر كسائل َّ
ٗتمر َّ
نصت على َّ
أف ا٠تمر يتصف باإلسكار .
ِ) َّ
نصت على َّ
أف ا٠تمر حراـ .
ّ) َّ
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تضمنت ىذه اٞتامعة على معاف غَت منصوص على ألفاظها كىي :
كما َّ
ُ) سبب حرمة ا٠تمر ىو اإلسكار .
ِ) سبب حرمة ا٠تمر كغَته من ا١تسكرات ىو اإلسكار .
كعند التأمل ُب القياس عند الذين يعتربكف القياس  ،كباعتبار نفس ا١تثاؿ َّ ،
فإف القياس
سجل األمور التالية :
يي ِّ
ٖتوؿ عن طبيعتو .
ُ) كجود ا٠تمر كسائل َّ
ِ) َّ
أف ا٠تمر مسكر .
ّ) َّ
أف ا٠تمر حراـ .
( )كىي  :اجتماع ا١تقدَّمتُت اللتُت تدالف على معنيُت أك حكمُت ٥تتلفُت .
فقولو عليو الصبلة كالسبلـ ( كل مسكر ٜتر ككل ٜتر حراـ ) فهاتاف مقدَّمتاف  ،كباجتماع ا١تقدَّمتُت َّ
فإهنما حتمان كقطعان
يشكبلف قرينة  .انظر  :التقريب ٟتد ا١تنطق (ص ، )113:الدليل عند الظَّاىرية (ص)99:
( )كىي  :القضية الثالثة ا١تتولدة عن القرينة  ،أك عن اجتماع ا١تقدَّمتُت .
مثل قولو عليو الصبلة كالسبلـ  ( :كل مسكر ٜتر ككل ٜتر حراـ ) فالنتيجة ا١تتولدة عن ا١تقدَّمتُت ىي  ( :كل مسكر
حراـ )  .انظر  :ا١تختصر ُب ا١تنطق (ص ، )29:الدليل عند الظَّاىرية (ص)99:
( )كىي  :اجتماع القرينة مع النتيجة  .انظر  :التقريب ٟتد ا١تنطق (ص ، )106 :الدليل عند الظَّاىرية (ص-99 :
)100
كيسمى عند الفقهاء العلة  .انظر  :التقريب
كيسمى كذلك اٟتد األكسط َّ ،
( )كىو  :اللفظة ا١تشًتكة بُت ا١تقدَّمتُت َّ ،
ٟتد ا١تنطق (ص ، )113:الدليل عند الظاىرية 0ص)100:
( )انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)100-98:
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ْ) اإلسكار ىو سبب حرمة ا٠تمر .
ٓ) اإلسكار ىو سبب حرمة ا٠تمر كغَته من ا١تسكرات( ) .
قاؿ الدكتور نور الدين خادمي  ( :فهذه األمور ا١تتوصل إليها من قبل أىل الظاىر
حسب القسم األكؿ ا١تأخوذ من الدليل النٌصي كمن قبل اٞتمهور القياسيُت حسب مبحث
القياس ؛ ىذه األمور ٕتعل ىذا القسم كالقياس شبيهُت ُب اٟتقيقة كاٞتوىر كا١تراد...فا١تآالت
كاحدة كا١تنطلقات كاحدة  ،كاٟتقائق مشًتكة بُت اٞتمهور كالظَّاىريَّة إال َّ
أف ا٠تبلؼ الشكلي
ا٨تصر ُب الطريقة كا١تسلك...كا٠تبلصة العامة ١تنهجيي اٞتمهور القياسيُت كأصحاب الظَّاىر
ىو َّ
أف كبل الفريقُت قد توصبل إٔب إقرار نفس ا١تآالت كاآلثار ا١تتعلقة بتحرٙب ا٠تمر كٖترٙب كل

مسكر ).

( )

القسم الثانت  :الحكم المعلَّق َّ
بالصلة .
بالشرط أك ِّ

بالصفة( ) ؛
ىذا ىو القسم الثا٘ب ا١تشتق من الدليل النَّصي كىو اٟتكم ا١تعلَّق بالشَّرط أك ِّ
قاؿ ابن حزـ  ( :كثانيها شرط معلق بصفة فحيث كجد فواجب ما علق بذلك الشَّرط مثل
قولو تعأب  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ[األنفال ]٣٨ :فقد صح هبذا َّ
أف من

انتهى غفر لو )( ) .
فدؿ على َّ
أف الغفراف مشركط باالنتهاء عن ارتكاب اٟتراـ( ) .
القسم الثالث  :األسماا كالقضايا المتراد ة .

قاؿ ابن حزـ  ( :كثالثها  :لفظ يفهم منو معٌت فيؤدل بلفظ آخر ...مثل قولو تعأب

ﭽﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ[التوبة ، ]١١٤ :فقد فهم من ىذا فهمان ضركريان أنَّو ليس بسفيو ،

كىذا ىو معٌت كاحد يعرب عنو بألفاظ شىت  ،كقولك الضغيم كاألسد كالليث كالضرغاـ كعنبسة

( )انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)113-111:
( )ا١ترجع السابق (ص)116-113:
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)123:
( )اإلحكاـ ()85/5
( )انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)123:

( )
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 ،فهذه كلها أٝتاء معناىا كاحد كىو األسد )
ىذا ىو القسم الثالث ا١تأخوذ من دليل النٌص  ،كىو كاضح من عنوانو أنَّو يتعلٌق ْتقيقة
الًتادؼ ؛ من حيث استخداـ الًتادؼ ُب التوصل إٔب أحكاـ شرعية  ،كىذا القسم عند أىل
الظَّاىر ييع ٌد من األقساـ ا١ترنة حيث مشل ىذا القسم مسالك أصولية ٥تتلفة ٨تو مفهوـ ا١توافقة
قركف
كمفهوـ ا١تخالفة  ،كىذا القسم األصوٕب الظَّاىرم جعل بعض أصحاب أىل الظَّاىر يي ِّ
ببعض ا١تسائل األصولية اليت صرحوا برفضها( ) .
كلذلك عند التأمل ُب كبلـ ابن حزـ ٕتد َّ
أف ىذا القسم ينقسم إٔب قسمُت :
ُ .االسم ا١تًتادؼ .
ا١تعرب عنو بألفاظ شىت .
كىو ا١تعٌت الواحد َّ
كمثالو  :ما ذكره ابن حزـ ُب اإلحكاـ كىو كقولك  :األسد كالليث كالضرغاـ كعنبسة ،
فهذه كلها أٝتاء معناىا كاحد كىو األسد( ) .
ِ .القضية ا١تًتادفة .
كىي القضية اليت ييعرب عنها بألفاظ شىت ٥تتلفة إال َّأهنا تتحد ُب ا١تعٌت كتتفق على ا١تراد
كا١تدلوؿ كاحد( ) .
مثاؿ ىذا القسم ىو ماذكره ابن حزـ ُب اإلحكاـ كىو  :قولو تعأب :

ﭽ ﮋ ﮌﮍ

تضمنت َّ
السفو ال يتبلءـ
ﮎ ﭼ[التوبة ]١١٤ :؛ فهذه ٚتلة َّ
أف إبراىيم ليس بسفيو ؛ ألف َّ
مع اٟتلم  ،فتوجد عدة ٚتل مًتادفة كمتفقة على َّ
أف إبراىيم يتصف باٟتلم ؛ كمن ىذه اٞتمل
:

أ َّ -
أف إبراىيم ٟتليم أكاه منيب .
ب َّ -
أف إبراىيم ليس سفيها .
ت َّ -
أف إبراىيم ليس بسفيو .

( )اإلحكاـ ()85/5

( )انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)156-155:
( )انظر  :اإلحكاـ ( ، )85/5الدليل عند الظاىرية (ص)165:
( )انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص)166:
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ث َّ -
أف إبراىيم ليس متصفا بغَت اٟتلم .
كغَت ذلك من اٞتمل اليت تؤدم إٔب َّ
أف إبراىيم ليس بسفيو  ،كىو معٌت كاحد يعرب عنو
بألفاظ ٥تتلفة( ) .
كمن األمثلة أيضان قولو تعأب  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼاإلسراء ، ٢٣ :كقولو
تعأب  :ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ[النساء ، ]٣٦ :فهاتاف اآليتاف تضمنتا على جهة اإلطبلؽ
اإلحساف للوالدين كعدـ أذيتهما بأم نوع من أنواع األذية ؛ كالضرب كالشتم كغَت٫تا ؛ َّ
ألف
ىذه األنواع من اإليذاء ال تتبلءـ مع حرمة التأفيف كالنهر ُب اآلية األكٔب  ،كال تتبلءـ مع
كجوب اإلحساف ُب اآلية الثانية .
كعلى رأم ابن حزـ فإنك ٕتد ٚتبلن أخرل تًتادؼ مع اٞتملتُت األكلتُت  ،كتتفق على

مسمى كاحد  ،كىو اإلحساف للوالدين  ،كعد إيذائهما بأم صورة من صور األذية .
كٯتكن ذكر عدد من ىذه اٞتمل ا١تًتادفة :
أ  -حرمة قوؿ أؼ للوالدين .
ب -حرمة هنر٫تا .
ت -حرمة سبٌهما .
ث -حرمة شتمهما .
ج  -حرمة طرد٫تا .
ح  -حرمة السخط أك الضجر بوجد٫تا .
خ  -حرمة ضرهبما .
د  -كجوب اإلحساف إليهما .
ذ  -كجوب إطعامهما كالنفقة عليهما .
ر  -كجوب الدعاء ٢تما .
فهذه عدة ٚتل مًتادفة ٥تتلفة ُب مفرداهتا كتراكيبها كمتفقة ُب معانيها  ،كهبذا تتبُت حقيقة
الًتادؼ الذم عناه ابن حزـ( ) .
( )انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص)160-159:
( )انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)161-160:
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كحىت ييفهم ىذا القسم بوضوح ال بد من بياف حقيقة الًتادؼ اإلنطوائي عند الظاىريَّة ،
قاؿ الدكتور نور الدين خادمي  ( :الًتادؼ االنطوائي  ،أك ا١تًتادفات االنطوائية ىي ...
٣تموع ا١تعا٘ب اٞتزئية ا١تتضمنة ُب اٟتمل كالقضايا ا١ترادفة للقضية األساسية  .كىذه ا١تعا٘ب
اٞتزئية تتبلئم مع ا١تعٌت األساسي األكرب للقضية األساسية كتنطوم ضمنها كُب إطارىا .
فا١تعا٘ب اٞتزئية " النفقة  ،التأدب  ،الدعاء  ،الًتحم  ،تسديد الديوف " ٕتاه الوالدين ىي
معاف مبلئمة للمعٌت األكرب الذم ىو كجوب اإلحساف للوالدين كمنطوية فيو .
ككذلك ا١تعا٘ب اٞتزئية " التأفيف  ،الضرب  ،السب  ،الطرد  "...ىي معاف منطوية ُب

ا١تعٌت األكرب ا١تتعلق ْترمة التأفيف كاألذية كمتبلئمة معها )( ) .
كقد ذكر الدكتور نور الدين خادمي َّ
أف أعظم ٝتات ىذا القسم عند الظَّاىرية ىي خاصية
االنطوائية  ،ك َّ
أف خاصية االنطوائية ىامة كجلية ُب إثراء ىذا القسم  ،كُب توسيع دائرة استنباطو
كاستثماره( ) .
كاالنطوائية عند الظاىرية ٢تا ضركب :
ُ .االنطواء بالتوافق .
ِ .االنطواء بالتخالف .
ّ .االنطواء باالقتضاء .
ؼاالنطواا بالتوا ق :

ىوتوافق ا١تعٌت األصلي ا١تلفوظ بو ُب النص األصلي مع ا١تعا٘ب اٞتزئية غَت ا١تلفوظ هبا كاليت
تفهم ٔتوجب انطوائها كا٩تراطها ُب ا١تعٌت األصلي أك ا١تعٌت األكرب  .كمثالو كما مر سابقا :
توافق معا٘ب النفقة كالدعاء كا١تساعدة مع معٌت اإلحساف ا١تلفوظ بو صراحة ُب قولو تعأب  :ﭽ

ﮞ ﮟ ﭼ[النساء. ]٣٦ :
كاالنطواا بالتتالل :
ىو توافق ا١تعٌت األصلي ا١تلفوظ بو مع نقيض ا١تعا٘ب اٞتزئية ا١تسكوت عنها  ،أك ىو
ٗتالف ا١تعٌت األصلي ا١تنطوؽ بو مع ا١تعا٘ب اٞتزئية ا١تناقضة لو  ،كمثالو ٗ :تالف كجوب السعي
( )الدليل عند الظاىرية (ص)171-170:
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)175:
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إٔب اٞتمعة ُب قولو تعأب  : -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [الجمعة– ]٩:مع االشتغاؿ بالتجارة كالزكاج كاللهو كالطبلؽ
أثناء اٞتمعة .
كاالنطواا باالقتضاا :
ىو توافق ا١تعٌت األصلي للنص مع معٌت لفظ ٤تذكؼ ٬تب تقديره لصحة الكبلـ كإدراؾ
مقصوده  .كىذا اللفظ احملذكؼ ىو منطو كمنخرط ُب النص األصلي على مستو ا١تعٌت
كا١تدلوؿ أك على مستول التنصيص على ا١تعٌت ال على مستول التنصيص على اللفظ بدليل َّ
أف
اللفظ ىو ٤تذكؼ كجب تقديره .
كمثالو  :قولو تعأب  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [المائدة ، ]٨٩ :فبل شك
عند من لو لساف من أىل ا١تلة اإلسبلمية كاللغة العربية َّ
أف ا١تعٌت فحنثتم( ) .

كعند التأمل ُب ىذا القسم من أقساـ الدليل كىو األٝتاء كالقضايا ا١تًتادفة ٕتده يتوافق مع
مذىب اٞتمهور القائلُت ٔتفهوـ ا١توافقة كا١تخالفة ؛ كإف ٝتاه ابن حزـ بغَت ذلك فعند التأمل
فيو ٕتد َّ
أف ا٠تبلؼ بُت ابن حزـ كاٞتمهور ُب مفهومي ا١توافقة كا١تخالفة خبلؼ ُب اللفظ كُب
الطريقة .
قاؿ الدكتور نور الدين خادمي  ( :إنَّو من خبلؿ التعرؼ على مفهوـ ا١توافقة بنوعيو :
فحول ا٠تطاب  ،كٟتن ا٠تطاب  ،كالقائم على أساس َّ
أف ا١تسكوت عنو أكٔب أك مساك ُب
اٟتكم ا١تنطوؽ بو ٔتجرد معرفة اللغة  ،كبأدٗب استعماؿ درجات الفهم .
إنَّو بعد التعرؼ ىذا ٯتكن اعتبار َّ
أف مفهوـ ا١توافقة يشبو إٔب حد كبَت القسم الثالث
باعتبار كوف ىذا القسم ٔتبدأ الًتادؼ االنطوائي القائم على أساس كجود ا١تعا٘ب اٞتزئية
ا١تسكوت عنها كا١توافقة للمعٌت األساسي ا١تنطوؽ بو  .كىذا التوافق َّإما أف يكوف توافقان أكلويان
 :أم كوف ا١تسكوت عنو أكٔب من ا١تنطوؽ ُب ا١تعٌت كاٟتكم كمثالو  :حرمة ضرب الوالدين أكٔب
من التأفيف كأحرل .
كإما أف يكوف توافقانمساكيان  :أم أف يكوف ا١تسكوت عنو مساكيان ُب ا١تعٌت كاٟتكم
َّ
( )الدليل عند الظاىرية (ص)177-176:
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للمنطوؽ بو  .كمثالو  :كجوب السعي إٔب اٞتمعة يستوم من حيث القيمة كاإللزاـ الشرعيُت
مع كجوب النية كالتطهر من النجاسة علمان َّ ،
كإف إدراؾ ىذه ا١تعا٘ب ا١تنطوية ضمن ا١تعٌت
األصلي حصل ٔتجرد معرفة اللغة  ،كٓب ٭تصل باستفراغ كبَت الستقراء النصوص كإجراء الرأم
كالقياس .
ىكذا نلحظ التطابق الذم يكاد يكوف كليان بُت اٞتمهور كبُت الظَّاىرية إزاء القوؿ كالعمل
ٔتفهوـ ا١توافقة  .إال َّ
أف اللبس الذم يبقى حاصبلن كالذم ٬تعل اٞتزـ بالتطابق الكلي بُت
الفريقُت أمران مؤاخذان معلقان عليو ىو تصريح ابن حزـ برفضو القطعي اعتماد ىذا ا١تفهوـ  ...إال
َّ
أف معظم األمثلة كالقوؿ باالنطواء ُب ىذا القسم  ،كاالعتماد على قرائن أخرل ٕتعل مفهوـ
ا١توافقة ليس مقتصرا على القائلُت بو من قبل اٞتمهور )
كقاؿ أيضان  ( :مفهوـ ا١تخالفة كما ىو معلوـ ىو ا١تعٌت ا١تفهوـ من اللفظ الذم ٮتالف
– مفردا أك مركبا – على ٥تالفة حكم
حكمو حكم ا١تنطوؽ بو  .أك ىو داللة اللفظ
ا١تسكوت عنو ٟتكم ا١تنطوؽ ؛ لذلك َّ
فإف مفهوـ ا١تخالفة حسب داللتو األصلية  ،كحقيقة
ىذا القسم ُب جزء منو يتفقاف كيتطابقاف أم َّ
أف مفهوـ ا١تخالفة معموؿ بو داخل جوىر
كمسمى ىذا القسم األصوٕب ا٢تاـ ( ) ،كإف كاف أىل الظاىر رفضوا جليا االعتداد ٔتفهوـ
ا١تخالفة عموما كإطبلقا  .بل َّ
إف التصريح برفضهم ١تفهوـ ا١توافقة يقتضي منهم على سبيل
( )
األكلوية رفضهم ١تفهوـ ا١تخالفة ).
القسم الرابع  :أف يكوف الشتا غير منصوص على كمو .

ىذا ىو القسم الرابع من أقساـ الدليل النٌصي .
إذا كاف الشيء منصوصان على ٖترٯتو فيكوف حكمو اإلٍب إف فعل  ،كإذا كاف الشيء مفركضان
بالنٌص ؛ فيكوف آٙتا إف ترؾ  ،كإذا ٓب يكن منصوصان لو ال بالفرضية كال بالتحرٙب فهو مباح .

أف أكضح مثاؿ ييستدؿ بو على َّ
( )ذكر الدكتور نور الدين خادمي َّ
أف ابن حزـ يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة ىي مسألة ٘تتع
ا١تشًتم بثمرة النخلة اليت ٓب تؤبر ؛ حيث استدؿ ابن حزـ على ذلك بقولو عليو الصبلة كالسبلـ  ( :من باع ٩تبل
قد أبٌرت فثمرهتا للبائع إال أف يشًتط ا١تبتاع )  ،كىذا استدالؿ ٔتفهوـ ا١تخالفة .
انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص ، )163:احمللى ()569/8
( )الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)188-187:

كىذا القسم ُب اٟتقيقة ُب باب االستصحاب( ) .
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القسم التامس  :القضايا المتدرجة .

ىذا ىو القسم ا٠تامس من أقساـ الدليل النٌصي كىي القضايا ا١تتدرجة  ،أم َّ
أف الدرجة العليا
فوؽ التالية ٢تا كىكذا مثل  :أبو بكر أفضل من عمر  ،كعمر أفضل من عثماف  ،فأبو بكر
أفضل من عثماف( ).
كذىب أبو زىرة إٔب َّ
أف ىذا القسم داخل ُب القسم األكؿ( ).
كذىب الدكتور نور الدين خادمي إٔب َّ
أف ىذا القسم ييشابو القسم األكؿ تشاهبا جزئيا ،
كيفارقو ُب بعض األجزاء( ).
القسم السادس  :عكس القضايا( ).

نص عليو ابن حزـ بقولو  ( :كسادسها
ىذا ىو القسم السادس من أقساـ الدليل النٌصي  ،كقد َّ
 :أف تقوؿ كل مسكر حراـ فقد صح هبذا َّ
أف بعض احملرمات مسكر  ،كىذا ىو الذم تسميو
( )
أىل االعتباؿ كاٟتدكد " عكس القضايا "  ،كذلك َّ
أف الكلية ا١توجبة تنعكس جزئية أبدا )

(
(
(

)انظر اإلحكاـ ( ، )85/5ابن حزـ حياتو كعصره (ص)360:
)انظر اإلحكاـ ( ، )85/5ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )360:الدليل عند الظاىرية (ص)227:
)انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)360:
)انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)235-234:

(
الصدؽ كالكيف كالكم إال اإل٬تاب الكلي فييعوض عنو اإل٬تاب اٞتزئي .
( )العكس ىو ٖ :تويل جزأم القضية مع بقاء َّ
كىو ثبلثة أقساـ  :عكس مستو  ،عكس نقيض موافق  ،عكس نقيض ٥تالف .
كمىت أيطلق العكس عند ا١تناطقة انصرؼ إٔب األكؿ .
كا١توجبة الكلية عكسها دائما يكوف موجبة جزئية  .كمثا٢تا عندىم كقولك  ( :كل إنساف حيواف ) ؛ َّ
فإف عكسها (
السبب ُب كوف ا١توجبة الكلية ال تنعكس إال جزئية ىو َّ
أف ا١توجبة الكلية إذا عكستها
بعض اٟتيواف إنساف )  ،ك َّ
مثل نفسها ٓب تصدؽ  ،فإذا أردت أف تعكس ( كل إنساف حيواف ) كأردت أف تعكسها مثلها َّ
فإف العكس يكوف
إنساف.
( كل حيواف إنساف ) كىذه قضية ليست صادقة ؛ فإنَّو من ا١تعلوـ أنَّو ليس كل حيواف ان
كنص عليو ُب كتابو اإلحكاـ  ،كسيأٌب مزيد بياف لو .
كىذا النوع ىو الذم أراده ابن حزـ َّ ،
انظر  :رسالة ُب ا١تنطق (ص ، )69-68:شرح األخضرم على السلم (ص)32:
( )اإلحكاـ ()85/5
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النص ىو ( كل مسكر حراـ ) ( )  ،كعكسو ا١تستوم ىو ( بعض اٟتراـ مسكر )  ،كىذا أيضا
ييعترب من الدالالت اليت تيفهم من النَّص( ) .

جمة .
القسم السابع  :الللظ المنطوم على معاف ٌ
كعرب عنو ابن حزـ بقولو  ( :كسابعها لفظ
ىذا ىو القسم السابع من أقساـ الدليل النَّصي َّ ،
( )
ينطوم فيو معاف ٚتة )....
كىو أف يدؿ اللفظ على معٌت بالقصد كالذات  ،كىذا ا١تعٌت لو لوازـ تيفهم من اللفظ .
مثل لفظ ( زيد يكتب ) فإنَّو يلزـ منو َّ
أف زيدان حي  ،كأنَّو ذك يد كاتبة( ) .

 أقساـ الدليل اإلجماعت( ) :
كقسمو إٔب
ىذا ىو القسم الثا٘ب من أقساـ الدليل عند ابن حزـ كىو الدليل اإلٚتاعي َّ ،

فأما الدليل ا١تأخوذ من اإلٚتاع فهو ينقسم أربعة أقساـ ،كلها أنواع
أربعة أقساـ ؛ فقاؿ َّ ( :
من أنواع اإلٚتاع كداخلة ٖتت اإلٚتاع  ،كغَت خارجة عنو كىي استصحاب اٟتاؿ  ،كأقل ما
( )
قيل  ،كإٚتاعهم على ترؾ قولة ما  ،كإٚتاعهم على َّ
أف حكم ا١تسلمُت سواء ) .
القسم األكؿ  :استصحاب الحاؿ .

ابن حزـ ضيَّق باب االستدالؿ فاضطره ىذا األمر إٔب أف يتوسع ُب باب االستصحاب ،
فاستصحاب اٟتاؿ ييعد ركيزة أساسية ُب أصوؿ ابن حزـ( ) .
عرؼ االستصحاب ؛ كلكنَّو ذكر كبلمان عامان عن االستصحاب  ،كاستطاع
ابن حزـ ٓب يي ِّ
( )جزء من حديث سبق ٗتر٬تو ( ،ص)66 :
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)360:
( )اإلحكاـ ()85/5
( )انظر اإلحكاـ ( ، )86 – 85/5ابن حزـ حياتو كعصره (ص)361-360:
( )ذكر الدكتور نور الدين خادمي الفرؽ بُت اإلٚتاع كالدليل اإلٚتاعي فقاؿ  ( :اإلٚتاع ىو اتفاؽ اجملمعُت على مسألة
بعينها كعلى جزئية مفردة ْتا٢تا َّ .أما الدليل اإلٚتاعي فهو اتفاؽ على قاعدة عامة أك على أصل كلي تندرج ٖتتو
جزئيات كمسائل عديدة ) .
الدليل عند الظاىرية (ص)339-338:
( )اإلحكاـ ()85/5
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)368:

75

أبو زىرة من خبلؿ ىذا الكبلـ أف ٮترج بتعريف االستصحاب عند ابن حزـ فقاؿ ( :بقاء
( )
حكم األصل الثابت بالنصوص حىت يقوـ الدليل فيهما على التغيَت )
من خبلؿ التَّعريف يتضح َّ
أف االستصحاب عند ابن حزـ ىو بقاء اٟتكم ا١تبٍت على النَّص
؛ ال بقاء ٣ترد األصل  ،فاالستصحاب مقيَّد بأف يكوف مبنيان على النَّص كليس على ٣ترد أصل
ثابت من اإلباحة األصلية( ) .
السبب ُب ذلك ىو َّ
أف اإلباحة األصلية عند الظَّاىريَّة شرعيَّة كليست عقليَّة ،
كلعل ٌ
فاإلباحة األصليَّة لدل ابن حزـ ثابتة بالشَّرع ال بالعقل( ).
كُب ىذا الشأف قاؿ ابن حزـ  ( :قاؿ اهلل تعأب  :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﮽﮾﮿
ﭼ[النحل ، ]١١٦ :كقاؿ تعأب  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ[يونس ، ]٥٩ :قاؿ علي :
اضح على ٖترٙب القوؿ ُب شيء من كل ما ُب العآب أنَّو حراـ أك أنَّو
ففي ىاتُت اآليتُت ٌّ
نص ك ه
حبلؿ  ،فبطل بذلك قوؿ من قاؿ َّ
إف األشياء قبل كركد الشرع على اٟتظر أك على اإلباحة ،
كصح َّ
أف من قاؿ شيئا من ذلك بغَت إذف من اهلل تعأب فهو مفًت على اهلل عز كجل.
َّ
ك َّأما إذا كرد الشَّرع بأم شيء كرد من إباحة الكل  ،أك حظر الكل  ،أك حظر البعض ،
أك إباحة البعض فواجب القوؿ بكل ما كرد من ذلك  ،كقاؿ تعأب  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
فصح هبذه اآلية َّ
أف النَّاس ٓب
السدل ا١تهمل الذم ال يؤمر كال ينهى َّ ،
ﮞ ﭼالقيامة ، ٣٦ :ك ُّ

تعرت كقتان من الدىر من شرع ،
يبقوا قط ٫تبل دكف كركد شرع  ،فبطل قوؿ من قاؿ إف العقوؿ َّ
كإذ قد بطل ىذا القوؿ فقد بطل أف يكوف الشيء ُب العقل قبل ككرد الشرع لو حكم ُب العقل

ْتظر أك إباحة  ،فصار قو٢تم ٤تاالن ٦تتنعان مع كونو حرامان أيضان لو كاف ٦تكنان  ،كقاؿ تعأب ﭽ
( ) ابن حزـ حياتو كعصره (ص)368:
( )ا١ترجع السابق (ص)370:
( )انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص ، )314-312 :ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )369 :ا١تدرسة الظَّاىريَّة با١تغرب
كاألندلس (ص)585-584:
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ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ[فاطر ،]٢٤ :فبطل ىذا أف تكوف أمة كقتان من الدَّىر ٓب
السبلـ رسوالن ُب األرض  ،كقاؿ تعأب لو إذ أنزلو إٔب
يتقدَّـ فيهم نذير  ،كقد كاف آدـ عليو َّ
ﭼ[البقرة،]36 :

األرض  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
َّإهنا متاع لنا ٍ ،ب حظر ما شاء ككل ذلك بشرع  ،ككذلك إذ خلقو ُب اٞتنَّة ٓب يًتكو كقتان من

فأباح تعأب األشياء بقولو

الدىر دكف شروع  ،بل قد قاؿ تعأب :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

الزماف عن أمر أك هني )
ﭼ[البقرة ،]٣٥ :فلم ٮتل قط كقت من َّ
أف ابن حزـ يرل َّ
فمن خبلؿ ىذا النص يتَّضح َّ
أف اإلباحة شرعيَّة  ،كال تكوف عقليَّة ألبتو
 ،كمستنده ُب ذلك َّ
ٗتل من أمر أك هني  ،فالعقوؿ ٓب ٗتل ُب زمن
أف البشريَّة منذ خلق آدـ ٓب ي
( )

من األزماف عن شرع حىت ٯتكنها أف تستبيح أك ال.
أف االستصحاب كإف كاف مقيَّدان بالنَّص ؛ َّ
كيتضح أيضان َّ ،
فإف ذلك ال ٯتنع من أف يدخل

أف كل شيء و
باؽ على اإلباحة ُّ ،
ُب عمومو َّ
كيدؿ على ذلك قولو تعأب  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ[البقرة ، ] ٣٦ :إٔب أف يأٌب الدليل الناقل عن اإلباحة( ) .
أنواع االستصحاب التت قاؿ بقا ابب زـ :
أ  -استصحاب الرباءة األصلية .
ب -استصحاب حكم األصل .
ت -استصحاب حكم اإلٚتاع ُب موضع ا٠تبلؼ( ) .

ضوابط العمل باالستصحاب عند ابب زـ :

االستصحاب ييعد أصبلن بالغ األ٫تيَّة عند ابن حزـ ؛ لكنَّو كضع لو شركطان كضوابط من
أجل تقييد كضبط ىذا األصل( ) ،كىي :
أ  -عدـ معارضة النٌص لبلستصحاب .
( )اإلحكاـ ()51 – 50/1
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)369:
( )انظر  :ا١تدرسة الظَّاىريَّة با١تغرب كاألندلس (ص)586:
( )انظر  :الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)317:

77

السنٌة كاإلٚتاع كال ٌدليل  ،كاالستصحاب
فاألدلة ا١تعتمدة عند ابن حزـ ىي  :الكتاب ك ُّ
عنصر من عناصر ال ٌدليل  ،كاٟتكم الثَّابت باالستصحاب ال ييعت ٌد بو إذا خالف دليبلن من
كتاب أك سنَّة أك إٚتاع  ،فإذا يكجد حكم ثبت باالستصحاب يٍبَّ يكًجد بعد ذلك حكم ثابت
من الكتاب أك السنَّة أك اإلٚتاع كجب االنتقاؿ من العمل باالستصحاب إٔب العمل بالكتاب
أك السنَّة أك اإلٚتاع .
كأيضان ييستفاد من ىذا الضابط أنَّو ُب حاؿ تعارض حكم ثابت باالستصحاب مع حكم
ثابت بالقياس أك االستحساف أك ا١تصاّب ا١ترسلة أك عمل أىل ا١تدينة أك الذرائع َّ
فإف ا١تعتمد ىو

أخذ اٟتكم الثابت باالستصحاب كحده( ) .
ب -عدـ تغيَت اٟتاؿ اليت بيٍت عليها االستصحاب .
من ضوابط العمل باالستصحاب عند ابن حزـ بقاء اٟتالة اليت بيٍت عليها اٟتكم
االستصحايب ؛ ك َّأما إذا حصل تغيَت بأف ٖتوؿ من كصف إٔب كصف آخر كتبدَّؿ معو االسم
َّ
فإف ىذه اٟتالة اٞتديدة حينئذ تدخل ُب عموـ نص آخر أك إٚتاع آخر .

كمثاؿ ذلك  :ا١تاء الذم خالطو شيء طاىر مباح  ،كظهر فيو لونو كر٭تو كطعمو كٓب ٮترج
عن كونو ماء  ،فالتَّطهر بو حينئذ جائز  ،ك َّأما إذا خرج عن كوف اٝتو ماء ؛ بأف أصبح نبيذان
مثبلن ؛ فإنٌو حينئذ ال يصح التَّطهر بو( ).
كبٌت ابن حزـ على نظرية االستصحاب ما يلي :
أ َّ -
أف ما ثبت بيقُت ال يزكؿ إال بيقُت مثلو  ،فبل يزكؿ بالشك .
ب َّ -
اٟتل إال بدليل أك بأمر يغَت ذاتو .
أف ما ثبت حلُّو ال يزكؿ ُّ
نص باٝتو كبالتزاماتو ال يلزـ بو العاقد ؛ َّ
ت َّ -
ألف
أف كل عقد أك شرط ال يثبت فيو ٌّ
( )
األصل أنَّو ال إلزاـ .
القسم الثانت  :الحكم بأقل ما قيل .

يقوـ ىذا القسم على أساس العمل بأقل األقواؿ اليت قا٢تا العلماء ُب مسألة ما  ،كٓب يرد
( )انظر :اإلحكاـ ( ،)5 -3/5ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )372-371:الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)319-317:
( )انظر:اإلحكاـ( ، )5/5ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )371-370:الدليل عند الظَّاىريَّة (ص)322-319:
( )انظر  :اإلحكاـ ( )5/5كما بعدىا  ،ابن حزـ حياتو كعصره (ص)376-372:
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من الشرع ٖتديد با١تقدار أك الكم أك اٟتد  ،فإنَّو ُب ىذه اٟتالة ٬تب األخذ باألقل .
فإذا اختيلف ُب مسألة ما من الزكوات أك النفقات أك األركش أك الديات  ،ك٨تو ذلك ،
كاختيلف ُب ٖتديد ا١تقدار ؛ فإنَّو ٬تب األخذ باألقل الذم أٚتعوا عليو( ) .
كقد ذكر ابن حزـ ٢تذا النوع مثاالن فقاؿ  ( :ك َّأما الذىب فإنَّو ال نص ُب مقدار ما يؤخذ
منو اٟتق منها  ،كال ُب مقدار اٟتق ا١تأخوذ منها  ،فصرنا ُب ذلك إٔب اإلٚتاع ضركرة  ،كقد
قدمنا أنَّو ال ٭تل من ماؿ مسلم إال ما أكجبو نص أك إٚتاع  ،فلم نوجب ُب الذىب إال أقل ما
( )
قيل  ،فلم نأخذ أقل من أربعُت ديناران )
القسم الثالث  :اإلجماع على رؾ قولة ما .

قاؿ أبو زىرة ُب تعريف ىذا القسم  (:ىو أف ٮتتلف الناس على أقواؿ ك٬تمعوا على ترؾ
قوؿ ُب ا١توضوع َّ ،
فإف ىذا الًتؾ دليل على البطبلف كمنشؤه اإلٚتاع الذم ييعترب إٚتاعان على
( )
تركو )
كمن األمثلة على ىذا القسم  :اختبلؼ الصحابة ُب مَتاث اٞتد  ،ىل يكوف كاألب عند
فقد األب ؟أك ىل يكوف كاألخ الشقيق إف كانوا أشقاء ؟ أك ىل يكوف كاألخ ألب إف كانوا
ألب بشرط أال يقل نصيبو عن الثلث ؟  ،كفريق اعتربه كاألخ إف كانوا عصبة  ،كعصبة كحده
إف كانوا إناثان  ،كيأخذ اإلناث فرضهن بشرط أال يقل عن السدس ُب اٟتالُت  ،كٓب يقل أحد
من الصحابة إنو ال يرث إذا ٓب يكن أب أك يرث أقل من السدس  ،فًتؾ الصحابة باإلٚتاع
( )
٢تذا دليل على البطبلف  ،كىذا ييعد دليبل معتمدا على اإلٚتاع على الًتؾ .

القسم الرابع  :كم المسلميب سواا .
كحقيقة ىذا القسم ىو َّ
أف اٟتكم تارةن يكوف متعلقان بفرد معُت  ،أك شخص كاحد  ،إال
أنَّو يفيد التعدية ليشمل أناسان آخرين  ،كيشمل ٚتيع ا١تسلمُت على اختبلؼ مواصفاهتم
(
(
(
(

)انظر  :اإلحكاـ (  ، )38/5 ( ، )85/5الدليل عند الظاىرية (ص ، )322 :ابن حزـ حياتو كعصره (ص، )364 :
ا١تدرسة الظاىرية با١تغرب كاألندلس (ص)579:
)اإلحكاـ ()385/3
)ابن حزـ حياتو كعصره (ص)364:
)انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )364:الدليل عند الظاىرية (ص ، )356:ا١تدرسة الظاىرية با١تغرب كاألندلس
(ص)578:
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ا١تتعلقة بالذكورة كاألنوثة كالصغر كالكرب كاٟترية كالعبودية ؛ ليلزـ العدالة كالتسوية بُت ا١تسلمُت
ُب األحكاـ التكليفية كالوضعية ؛ عمبلن بعموـ نصوص الوحيُت  ،كعمبلن ٓتصائص ىذا الدين
( )
 ،كعمبلن باإلٚتاع القطعي على كجوب تعميم األحكاـ لتشمل كافة ا١تكلفُت .
كمثاؿ ىذا القسم ىو  :فريضة الزكاة ؛ حيث يرل ابن حزـ َّ
أف الزكاة فرض كاجب على
كل مسلم ذكران أك أنثى  ،كبَتان أك صغَتان  ،حران أك عبدان  ،عاقبلن أك ٣تنونان ؛ حيث َّ
أف فرض
الزكاة تتعلق بكل ا١تسلمُت سواء  ،كلثبوت ىذا القسم التشريعي كلداللتو على بياف األحكاـ
العامة لكل ا١تسلمُت دكف ٘تييز أك تبعيض( ) .
ىذه ىي األصوؿ ا١تثبتة عند ابن حزـ  ،ك َّأما األصوؿ ا١تنفية فهي :
 .1القياس.

ذىب ابن حزـ إٔب إنكار القياس ُب أحكاـ الدين  ،كعقد لذلك بابان مستقبلن ُب كتابو
اإلحكاـ  ،كقد ذكر أدلة القائلُت بالقياس كأبطلها كشنَّع على القائلُت بالقياس( ) .
كمن خبلؿ تأملي للمحلى  ،كجدت َّ
أف ابن حزـ يستعمل القياس  ،كإف صرح برفض
( )
القياس .
 .2االستحساف .

ابن حزـ يينكر االستحساف  ،كيرل أنَّو شطط ُب االجتهاد( ) .
(
(
(
(

)انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص ، )362:ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )363:ا١تدرسة الظاىرية با١تغرب كاألندلس
(ص)578-577:
)انظر  :الدليل عند الظاىرية (ص ، )363:احمللى ()223/5
)انظر  :اإلحكاـ ( )345/7كما بعدىا .
أف ابن حزـ يقع ُب القياس ما ذكره ُب احمللى من َّ
)كمن األدلة اليت تثبت َّ
أف اإلبل  ،كالبقر يشًتؾ فيها عشرة أنفس
بأف النيب ُ ب يوـ حنُت قسم بُت الصحابة كعدؿ البعَت بعشر شياه  ،ك َّ
فأقل  ،كاستدؿ لذلك َّ
أف البقرة كالبعَت ُب
جواز االشًتاؾ  ،فدؿ على َّ
أف البعَت كالبقرة ٕتزئ عما ٬تزئ عنو عشر شياهو  ،كعشر شياهو ٕتزئ عن عشرة ،
فالبعَت كالبقرة ٬تزئ كل كاحد منهما عن عشرة .
انظر  :احمللى ()198/7

( )انظر  :اإلحكاـ (  ، )166/6ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )420 :غرائب ابن حزـ ُب أصوؿ الفقو كالعقيدة
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أف أبا زىرة يرل َّ
كابن حزـ ٓب يتكلم عن ا١تصاّب ا١ترسلة إال َّ
أف االستحساف عند ابن حزـ
ىو االستحساف ٔتعناه العاـ الذم يشمل ا١تصاّب ا١ترسلة  ،كبالتإب َّ
فإف ابن حزـ ينكر ا١تصاّب
ا١ترسلة كذلك( ) .
 .3الذرائع .

أنكر ابن حزـ االجتهاد عن طريق الذرائع  ،كقصر الذرائع على االبتعاد عن الشبهات
أخذان ْتديث الشبهات  ،كيرفض ما سول ذلك من الذرائع( ) .
 .4تول الصحابة .

ابن حزـ ٭ترـ التقليد  ،كسواء كاف التقليد للصحايب أـ لغَته  ،ففتول الصحايب على رأم
ابن حزـ ييعد تقليدان غَت جائز ُب دين اهلل( ) .
كلكن عند النظر ُب مؤلفات ابن حزـ الفقهية ٕتدىا زاخرة بأقواؿ الصحابة  ،فما تفسَت
تصريح ابن حزـ َّ
أف أقواؿ الصحابة ليست حجة  ،كنقلو ألقواؿ الصحابة ُب مؤلفاتو ؟

اٞتواب ال ٮتلو عن أحد ثبلثة أمور :
ُ .أف يذكر أقوا٢تم لبلحتجاج هبا على دعواه ؛ كذلك فيما إذا كانت فتول الصحابة
موضع إٚتاعهم .
أف قولو ُب ا١تسألة ليس شاذان بل َّ
ِ .أف يزكي قولو بأقواؿ الصحابة ؛ لييثبت َّ
إف
الصحابة سبقوه ُب ىذا القوؿ .
ّ .أف يلزـ اٞتمهور ٔتناىجهم  ،فاٞتمهور يأخذكف بأقواؿ الصحابة  ،فكاف عند
جدالو ألتباع ا١تذاىب األربعة يذكر فتاكل الصحابة ليلزمهم هبا ُب منهجهم( ) .

(ص ، )58:الغماـ ابن حزـ كمنهجو التجديدم ُب أصوؿ الفقو (ص)80:
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)420-419:
( )انظر  :اإلحكاـ (  ، )155/6ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )424 :اإلماـ ابن حزـ كمنهجو التجديدم ُب أصوؿ
الفقو (ص)81:
( )انظر  :اإلحكاـ (  ، )202/6ابن حزـ حياتو كعصره (ص ، )433 :اإلماـ ابن حزـ كمنهجو التجديدم ُب أصوؿ
الفقو (ص)81:
( )انظر  :ابن حزـ حياتو كعصره (ص)434-433:
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المبحث الثالث  :عريل األصوؿ كالحي كالمعتمد
ك يو ثالثة مطالب :
المطلب األكؿ  :عريل األصوؿ لغة كاصطال ا .
المطلب الثانت  :عريل الحي لغة كاصطال ا .

المطلب الثالث  :عريل المعتمد لغة كاصطال ا .
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المطلب األكؿ  :عريل األصوؿ لغة كاصطال ا .
" األصوؿ " لغة ٚ :تع أ و
ىصل  ،كاألصل ُب اللغة  :قاؿ ُب مقاييس اللغة  ( :ا٢تمزة كالصاد
كالبلـ ،ثبلثة أصوؿ متباعد بعضها من بعض ،أحدىا :أساس الشيء ،كالثا٘ب :اٟتية ،كالثالث:
ما كاف من النهار بعد العشي .فأما األكؿ فاألصل أصل الشيء ،كما ُب قو٢تم :ال أصل لو كال
فصل لو ) ( ) .
َّأما " األصل " اصطبلحان عند األصوليُت  ،فلو عدة و
معاف .

ُ .الدليل  ،كقو٢تم  :أصل ىذه ا١تسألة  :الكتاب كالسنة أم دليلها  ،كمنو أصوؿ
الفقو أم أدلتو .
ِ .الرجحاف  ،كقو٢تم  :األصل ُب الكبلـ  :اٟتقيقة دكف اجملاز  ،أم الراجح عند
السامع ىو  :اٟتقيقة ال اجملاز .
ّ .القاعدة ا١تستمرة  ،كقو٢تم  :إباحة ا١تيتة للمضطر على خبلؼ األصل  ،أم على
خبلؼ اٟتالة ا١تستمرة .
ْ .ا١تقيس عليو  ،كىو ما يقابل الفرع ُب باب القياس.
ٓ .التعبد  ،كقو٢تم  :إ٬تاب الطهارة ٓتركج ا٠تارج على خبلؼ األصل .
ٔ .الغالب ُب الشرع  ،كال ٯتكن ذلك إال باستقراء موارد الشرع .
ٕ .استمرار اٟتكم السابق  ،كقو٢تم  :األصل  :بقاء ما كاف على ما كاف حىت يوجد
ا١تزيل لو .
ٖ .ا١تخرج  ،كقوؿ الفرضيُت  :أصل ا١تسألة من كذا( ) .

الثبلث .
( ) مقاييس اللغة ( ، )109/1باب ا٢تمزة كالصاد كما بعد٫تا ُب م
( )انظر  :البحر احمليط(  ، )17-16/1شرح الكوكب ا١تنَت (  ، )39/1التحبَت شرح التحرير(  ،)152/1أصوؿ الفقو
الذم ال يسع الفقيو جهلو (ص)14:

المطلب الثانت  :عريل الحي لغة كاصطال ان .
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ً
ً
كح َّجو
" الحي " لغة :قاؿ ُب لساف العرب  ( :اٟتى ُّج:
ي
القصد  .ىح َّج إلينا فبل هف أىم قىد ىـ ؛ ى

ود) ( ) .
كرجل
صه
كح ىج ٍج ي
٤تجوج أىم ىم ٍق ي
ت فيىبلنا كاعتى ىم ٍدتيو أىم قى ى
ى٭تي ُّجو ىح ٌجان :قى ى
ه
ص ىدهي .ى
ص ٍدتيوي .ه
ك" الحي " اصطبلحان  :قصد مكة لعمل ٥تصوص ُب زمن ٥تصوص( ) .

كقيل  :زيارة البيت على كجو التعظيم ألداء ركن من أركاف الدين عظيم( ) .

( )لساف العرب ( ، )226/2فصل اٟتاء .
( )انظر :الركض ا١تربع (ص ، )246 :شرح منتهى اإلرادات (  ، )412/2كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار
(ص ، )211:ا١تقدمات ا١تمهدات ()380/1
( )ا١تبسوط ()2/4

المطلب الثالث  :عريل المعتمد لغة كاصطال ا .

84

اعتمد...
اعتمد /ى
المعتمد لغة  :قاؿ ُب معجم اللغة العربية ا١تعاصرة ( :اسم مفعوؿ من ى

ؼ)
عًت ه
يم ى

( )

َّأما ا١تعتمد اصطبلحا فإ٘ب ٓب أجد من الفقهاء من عرؼ ا١تراد با١تعتمد  ،لكٍت سأسَت ُب
ْتث على الكتب ا١تعتمدة ُب كل مذىب الختيار القوؿ ا١تعتمد عندىم  ،حيث َّ
إف لكل
مذىب كتب معتمدة .
كسأذكر ٚتلة من الكتب ا١تعتمدة ُب كل مذىب :
أكالن  :مب الكتب المعتمدة عند الحنلية :

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
(1198ى ػ)

ا١تبسوط (األصل)  ،حملمد بن اٟتسن الشيبا٘ب  ،ا١تتوُب سنة (189ى ػ)
بدائع الصنائع  ،للكاسا٘ب  ،ا١تتوَب سنة (587ىػ ػ)
٣تمع البحرين  ،للساعاٌب  ،ا١تتوَب سنة (694ى ػ)
تبيُت اٟتقائق  ،للزيلعي  ،ا١تتوَب سنة (743ى ػ)
البناية شرح ا٢تداية  ،للعيٍت  ،ا١تتوَب سنة (855ىػ ػ)
فتح القدير  ،البن ا٢تماـ  ،ا١تتوَب سنة (861ى ػ)
ملتقى األْتر  ،للحليب  ،ا١تتوَب سنة (956ىػ ػ)
البحر الرائق  ،البن ٧تيم  ،ا١تتوَب سنة (970ى ػ)
رد ا١تختار على الدر ا١تختار (حاشية ابن عابدين)  ،البن عابدين  ،ا١تتوَب سنة

ثانيان  :مب الكتب المعتمدة عند المالكية :

ُ.
ِ.

ا١تدكنة  ،لسحنوف بن سعد  ،ا١تتوَب سنة (240ى ػ)
النوادر كالزيادات  ،البن أيب زيد القَتكا٘ب  ،سنة (386ى ػ)

( ) معجم اللغة العربية ا١تعاصرة  ،باب (ع ـ د ) ()1551/2

ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

التمهيد  ،البن عبدالرب  ،ا١تتوَب (سنة463ىػ ػ)
االستذكار  ،البن عبدالرب  ،ا١تتوَب (سنة463ىػ ػ)
ا١تنتقى  ،للباجي  ،ا١تتوَب سنة (474ىػ ػ)
القبس  ،أليب بكر بن العريب  ،ا١تتوَب سنة (543ى ػ)
مواىب اٞتليل  ،للحطاب  ،ا١تتوَب سنة (954ى ػ)
الشرح الكبَت  ،للدردير  ،ا١تتوَب سنة (1201ىػ ػ)
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ثالثان  :مب الكتب المعتمدة عند الشا عية :

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.

األـ  ،لئلماـ الشافعي  ،ا١تتوَب سنة (204ى ػ)
٥تتصر ا١تز٘ب  ،للمز٘ب  ،ا١تتوَب سنة (264ى ػ)
اٟتاكم الكبَت  ،للماكردم  ،ا١تتوَب سنة (450ى ػ)
هناية ا١تطلب  ،للجويٍت  ،ا١تتوَب سنة (478ىػ ػ)
الوسيط  ،للغزإب  ،ا١تتوَب سنة (505ى ػ)
اجملموع  ،للنوكم  ،ا١تتوَب سنة (676ى ػ)

ٕ.
ٖ.

حاشية مغٍت احملتاج  ،للخطيب الشربيٍت  ،ا١تتوَب سنة (977ى ػ)
حاشية البجَتمي ،ا١تتوَب سنة (1221ى ػ)

رابعان  :مب الكتب المعتمدة عند الحنابلة :

ُ.
ِ.

ّ.
ْ.
(772ىػ ػ)
ٓ.
ٔ.

٥تتصر ا٠ترقي  ،ا١تتوَب سنة (334ىػ ػ)
ا١تقنع ٟ ،تسن البنا  ،ا١تتوَب سنة (471ى ػ)
ا١تغٍت  ،البن قدامة  ،ا١تتوَب سنة (620ىػ ػ)
شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي  ،حملمد بن عبداهلل الزركشي  ،ا١تتوَب سنة
ا١تبدع  ،البن مفلح  ،ا١تتوَب سنة (884ى ػ)
منتهى اإلرادات  ،البن النجار  ،ا١تتوَب سنة (972ى ػ)
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اللصل األكؿ :
الدراسة التأصيلية لعلم تريي اللركع على
األصوؿ .

ك حتو ستة مبا ث :
المبحث األكؿ  :عريل علم تريي اللركع على األصوؿ .
المبحث الثانت  :موضوعو .
المبحث الثالث  :ائد و .
المبحث الرابع  :استمداده .
المبحث التامس  :كمو .
المبحث اؿسادس  :نشأة علم تريي اللركع على األصوؿ ك طوره
كمؤللا و .

المبحث األكؿ  :عريل علم تريي اللركع على األصوؿ .
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قبل الشركع ُب تعريف علم ٗتريج الفركع على األصوؿ باعتباره علمان كلقبان ٢تذا العلم ،
البد أكالن من تعريف أجزاء كمفردات ( ٗتريج الفركع على األصوؿ ).
أكالن  :عريل التٌتريي :

خرج يٮتِّرج ٗتر٬تان .
خرج ) يقاؿ َّ :
التٌتريي لغةن  :مصدر الفعل ( َّ

قاؿ ابن فارس  ( :ا٠تاء كالراء كاٞتيم  :أصبلف  ،كقد ٯتكن اٞتمع بينهما  ،إال أنَّا سلكنا
الطريق الواضح .
الشيء .
فاألكؿ  :النٌفاذ عن ٌ
كالثا٘ب  :اختبلؼ لونُت .
ٮترج خركجان  .كا٠تيىراج باٞتسد  .كا٠تىراج كا٠تىٍرج  :اإلتاكة ؛ ألنٌو
َّ
فأما األكؿ فقولنا  :ىخىرج ي
( )
ماؿ ٮترجو ً
ا١تعطي  ...ك َّأما األصل اآلخر  :فا٠تىىر يج لوناف بُت سواد كبياض )
ه
الشيء – ىو ا١تعٌت األقرب كا١تناسب ١توضوع ( التخريج ) ؛
كا١تعٌت األكؿ – النٌفاذ عن ٌ
ا١تضعف  ،كىو يفيد التعدية بأف ال يكوف ا٠تركج ذاتيان  ،بل من
خرج ٌ
فالتٌخريج مصدر للفعل ٌ
خارج عنو  ،فالتخريج ىو  :إنفاذه للفرع من دليلو  ،كإظهار لو بعد أف كاف ٥تتفيان فيو( ) .
التٌتريي اصطال ان :

مصطلح ( التٌخريج) مصطلح يشًتؾ بُت عدة علوـ  ،فهو لفظ مشًتؾ بُت النحاة ،
كاحملدثُت  ،كالفقهاء كاألصوليُت ؛ لذلك سأيشَت باختصار إٔب معٌت التخريج عند النحاة ،
كاحملدثُت  ،ك َّأما معٌت التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت فسأقف معو كقفة أطوؿ ؛ ألنَّو ا١تقصود
بالبحث .
كبناا عليو التٌتريي عند النٌحاة :
ن
ا١تراد بو  :تربير إشكاؿ أك دفع لو .
كمعٌت ذلك  :أنَّو إذا كردت آية  ،أك حديث نبوم  ،أك شعر كٓب يكن على كفق قواعد
النحو ا١تشهورة ؛ فإنَّو ُب ىذه اٟتالة يقوـ النٌحوم بتربير اإلشكاؿ أك دفعو عن اآلية  ،أك

( )معجم مقاييس اللغة ()176-175/2
( )انظر  :التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (صٗ ، )11:تريج الفركع على األصوؿ  ،شوشاف ()61/1
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خرج النٌحوم ىذه اآلية على كذا  ،أم  :كجد ٢تا تربيران كدفعان
اٟتديث  ،أك الشعر  ،فيقاؿ َّ :
لئلشكاؿ .
كييقاؿ أيضان  :كُب ا١تسألة ٗتر٬تات عديدة .
كمثاؿ ذلك  :قرأ ٚتاعة قولو تعأب  :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﭼ [األنفال ، ]٢٥ :ب(البلـ) ( :لىتيصيبى َّب) بدالن من (ال) .

خرجها أبو الفتح( ) على حذؼ األلف من (ال) ٗتفيفان( ) .
كقد َّ

التٌتريي عند المحدثيب :

يطلق التخريج عند احملدثُت على عدة معاف :

اإلطالؽ األكؿ  :مرادؼ لػ ػ (اإلخراج) ؛ أم  :إبراز اٟتديث للناس  ،بذكر ٥ترجو  ،أم

رجاؿ اإلسناد الذين خرج اٟتديث من طريقهم ؛ فييقاؿ مثبلن  :ىذا حديث أخرجو مسلم .
اإلطالؽ الثانت  :على معٌت إخراج األحاديث من بطوف الكتب كركايتها .

( )

اإلطالؽ الثالث  :على معٌت الداللة ؛ أم الداللة على مصادر اٟتديث األصلية .
التتريي عند اللققاا كاألصولييب :

التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت ينقسم إٔب عدة أقساـ  ،كالبد من ذكر كل قسم من
األقساـ على حدة مع بياف معناه .
ح ٌقق شيخنا الدكتور جربيل َّ
أف التخريج يتنوع إٔب ستة أنواع  ،كىي :
ُٗ .تريج األصوؿ من األصوؿ .
ِٗ .تريج الفركع من األصوؿ .
ّٗ .تريج األصوؿ من الفركع .
( )٤تمد بن جعفر بن ٤تمد ،أبو الفتح ابن ا١تراغي  ،ا٢تمذا٘ب  .سكن بغداد  ،ككاف حافظا ٨ ،تويا  ،بليغا ،أخباريا ُب
هناية التسًت كاٟترمة  ،صنف كتاب " البهجة " على مثاؿ " الكامل " للمربد  .توُب سنة 371ق  .انظر :تاريخ
اإلسبلـ ( ، )365/8تاريخ بغداد ( ، )534/2إنباه الركاة على أنباه النحاة ()87/3
( )انظر ٗ :تريج الفركع على األصوؿ ( ، )62/1مذكرة التخريج (ص)8:
( )انظر  :أصوؿ التخريج كدراسة األسانيد (ص)11-10:

ْٗ .تريج األصوؿ على األصوؿ .
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ٓٗ .تريج الفركع على األصوؿ .
ٔٗ .تريج الفركع على الفركع .
كتفصيل الكبلـ عليو كالتإب :

( )

 .1تريي األصوؿ مب األصوؿ .

كا١تراد بو  :استنباط القواعد األصولية  ،كالفقهية  ،كا١تقاصد التشريعية من األدلة الشرعية
التفصيلية .
أم ٗ :تر٬تها كتقريرىا ُب ضوء أدلة الكتاب  ،كالسنة  ،كاألدلة العقلية  ،كاللغوية ا١تعتمدة
شرعان( ) .
كأكضح مثاؿ على ىذا النوع ىو ما فعلو اإلماـ الشافعي ُب كتابو الرسالة  ،فقد كاف
( )
منهجو ُب كتابو ىو عرض القواعد األصولية  ،كالربىنة عليها ُب ضوء الكتاب كالسنة .
 .2تريي اللركع مب األصوؿ .

ا١تراد بو  :استخراج األحكاـ الفرعية  ،كاستنباطها من األدلة الشرعية التفصيلية  ،اليت ىي
مصادر األحكاـ ُب اإلسبلـ بواسطة القواعد األصولية .
كييعرؼ ىذا النوع باالجتهاد( ) .
كمثاؿ ىذا النوع  :ىو ما يقوـ بو اجملتهد من استنباط لؤلحكاـ الفقهية من نصوص
( )
الكتاب كالسنة .
 .3تريي األصوؿ مب اللركع .

عرؼ الدكتور يعقوب الباحسُت ىذا النوع بقولو  ( :العلم الذم يكشف عن أصوؿ
( )
كقواعد األئمة من خبلؿ فركعهم الفقهية كتعليبلهتم لؤلحكاـ )
( ) انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)65-64:
( ) انظر  :ا١ترجع السابق (ص)66:
( ) انظر :ا١ترجع السابق (ص)66:
( ) انظر  :ا١ترجع السابق (ص)69:
( ) انظر :ا١ترجع السابق ( :ص)69:
( ) التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (ص)21:
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كعرؼ ىذا النوع الدكتور عبدالرٛتن الشعبلف بقولو  ( :استنباط أصوؿ األئمة ،
َّ
( )
كقواعدىم عن طريق استقراء أحكاـ الفركع الفقهية ا١تنقولة عنهم )
كمثاؿ ىذا النوع َّ :
أف اإلماـ مالك ٓب يرد عنو غي األمر ا١تطلق  ،ىل ىو للفور أـ على
( )
لكن العلماء خرجوا لو قوال ىو أنَّو للفور .
الًتاخي ؟ ك َّ
 .4تريي األصوؿ على األصوؿ .

عرؼ شيخنا الدكتور جربيل ىذا النوع بقولو  ( :ىو  :بياف مآخذ القواعد األصولية ،
ٌ
( )
كالفقهية  ،كا١تقاصدية )
 .5تريي اللركع على األصوؿ .

كىذا النوع ىو موضوع دراسيت  ،كسيأٌب اٟتديث عنو بعد االنتهاء من تعريف أجزاء
كمفردات ىذا العلم .
 .6تريي اللركع على اللركع .
يتوصل بو إٔب
َّ
عرؼ الدكتور يعقوب الباحسُت ىذا النوع بقولو  ( :ىو العلم الذم ٌ
التٌعرؼ على آراء األئمة ُب ا١تسائل الفرعية  ،اليت ٓب يرد عنهم فيها نص  ،بإٟتاقها ٔتا يشبهها
ا١تخرج أك بإدخا٢تا ُب عمومات نصوصو
ُب اٟتكاـ  ،عند اتفاقهما ُب علة ذلك اٟتكم  ،عند ٌ
أك مفاىيمها  ،أك أخذىا من أفعالو أك تقريراتو  ،كبالطرؽ ا١تعت ٌد هبا عندىم  ،كشركط ذلك ،
( )
كدرجات ىذه األحكاـ )

ثانيان  :عريل اللركع :
و
اٞتمع :فيركعه ،ىال يي ىك َّس ير
الفركع لغةن  :قاؿ ُب القاموس احمليط  ( :فىػ ٍرعي ِّ
كل شيء :أ ٍىع ىبلهي ،ك ي
ً
ف
الص ُّ
ك َّ
على غ ًَت ىذلًك ،ىكًُب اٟتى ًديثُّ :
الشجِّر أىبٍػ ىع يد من ا٠تا ًرؼ قىاليوا :فىػ ٍرعيها ،قى ىاؿ :ىكىك ىذل ى
أم ى
األكؿ .من ا١تجاز :ال ىفرع من ً
القوـ :ىشري يفهم ،يػ ىقاؿ :ىو من في ً
ركعهم ،أىم من أى ٍشىرافًهم. ) ( ) .
ٍي
ي
يى
ٌ ى ى
.
( ) مذكرة التخريج (ص)14:
( ) انظر  :التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (ص)33:
( ) دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)70:
( ) التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (ص)179:
( ) القاموس احمليط (ص)747-746:
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اللركع اصطال ان :

عرؼ (الفركع) ُب االصطبلح بعدة تعريفات منها :
تي َّ
ُ .ما تيبٌت على غَتىا .
ِ .ما ثبت حكمها بغَتىا .
ّ .ما استندت ُب كجودىا إٔب غَتىا استنادان ثابتان .
ْ .أحكاـ الشريعة ا١تفصلة ا١تبيَّنة ُب علم الفقو .
ٓ .ا١تسائل اليت كلَّدىا اجملتهدكف بعد حيازة منصب االجتهاد .
ٔ .ا١تسائل االجتهادية من الفقو .
ٕ .أحكاـ الشارع ا١تتعلقة بصفة فعل ا١تكلف .
ٖ .األحكاـ الشرعيَّة العمليَّة ا١تستنبطة من أدلَّتها التفصيليَّة( ) .
كا١تعٌت االصطبلحي ا١تناسب لعلم (التخريج) ىنا ىو  :األحكاـ الشرعية العملية( ) .

ثالثان  :عريل األصوؿ :

سبق تعريف األصوؿ ُب اللغة ك ُب االصطبلح .

( )

عريل ( تريي اللركع على األصوؿ) باعتباره لقبان على و
علم معيب مع بياف أنواعو ،

ك حتو رعاف :

اللرع األكؿ  :عريل علم تريي اللركع على األصوؿ باعتباره علمان مستقالن بذا و :

علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ٓب يكن لدل ا١تتقدمُت علمان بارزان مستقبلن بذاتو ؛ لذلك
من ا١تعقوؿ أال ييوجد تعريف لعلم ٗتريج الفركع على األصوؿ لدل ا١تتقدمُت .
قاؿ الدكتور عبدالرٛتن الشعبلف ٗ ( :تريج الفركع على األصوؿ ٓب يربز لدل ا١تتقدمُت ،
( )
باعتباره علمان مستقبلن ؛ كلذلك ال ٬تد الباحث تعريفان لو لدل ا١تتقدمُت )
( )انظر ٗ :تريج الفركع على األصوؿ  ،شوشاف ()57/1
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)58:
( ) انظر ( :ص)38:
( )مذكرة التخريج (ص)32:
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عرفو على أنَّو علم قائم بذاتو ٦ ،تا
قاؿ الدكتور يعقوب الباحسُت ( ٓب نطلع على من ٌ
( )
مهمة تعريفو غَت سهلة )
٬تعل ٌ
قاؿ شيخنا الدكتور جربيل ٓ ( :ب يعثر على تعريف مقبوؿ لتخريج الفركع على األصوؿ
( )
حىت اآلف)
كإذا كاف ىذا كبلـ من لو باع طويل ُب ىذا العلم فماذا عسام أف أقوؿ ُب ىذا الشأف !
عرؼ الباحث ٤تمد شوشاف ٗتريج الفركع على األصوؿ باعتباره علمان كلقبان ٢تذا الفن
َّ
بقولو  ( :العلم الذم ييعرؼ بو استعماؿ القواعد األصولية ت استنباط األ كاـ الشرعية
العملية مب أدلتقا التلصيلية)

) (

كقد انتيقد ىذا التعريف ٔتا يلي :
َّ
أف ىذا التعريف ينطبق على تعريف علم الفقو ٔتعناه األصوٕب ؛ الذم ٯتثل معٌت اجملتهد
( )

ا١تطلق  ،فاجملتهد ا١تطلق ىو الذم يستنبط األحكاـ الشرعية من أدلتها التفصيلية .

عرؼ ٗتريج الفركع على األصوؿ بأنَّو  ( :ىو العلم الذم يبحث
كالدكتور يعقوب الباحسُت َّ

لرد اللرع إليقا بيانان ألسباب التالؼ  ،أك لبياف
عب علل أك مآ ذ األ كاـ الشرعية ٌ
( )

نص عب األئمة بإد الو ضمب قواعدىم أك أصولقم )
كم ما لم يرد بشأنو ٌ

كقد انتيقد ىذا التعريف بعدة انتقادات  ،منها :
ُ .انطلق الدكتور يعقوب ُب تعريفو من كاقع الكتب ا١تؤلفة ُب التخريج  ،ال من كوف
التخريج عمبلن للمخرجُت  ،كعند التأمل ُب كتب التخريج ٕتد َّأهنا تتجو ُب البحث
( )
عن األصوؿ كالقواعد لفركع موجودة كمنصوص عليها ُب ا١تذىب .
فإ٘ب ال أكافق الدكتور عبدالرٛتن الشعبلف ُب ىذا النقد ؛ كالسبب َّ
أف
ك َّأما بالنسبة ٕب ٌ

(
(
(
(

)التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (ص)53:
)دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)216:
)ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،شوشاف ()67/1
)انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص ، )18 :مذكرة التخريج
(صٗ ، )33:تريج الفركع على األصوؿ من كتاب العناية شرح ا٢تداية للبابرٌب (ص. )26:

( )التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (ص)55:
( )انظر  :مذكرة التخريج (ص)34:
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قسم التعريف إٔب
الدكتور عبدالرٛتن الشعبلف عند تعريفو لتخريج الفركع علل األصوؿ ٌ ،
قسمُت  :قسم باعتبار التخريج عمبلن للمخرج  ،كقسم بالنظر من خبلؿ الكتب ا١تؤلفة ُب
ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،كليس من اٞتيد أف ٭تاكم الدكتور عبدالرٛتن الشعبلف تعريف
الدكتور يعقوب الباحسُت إٔب تعريفو  ،ك٬تعل تعريفو لتخريج الفركع على األصوؿ حاكمان على
التعريفات األخرل  ،كينطلق من تعريفو إٔب نقد التعريفات األخرل .
َِّ .
أف قوؿ الدكتور يعقوب ُب التعريف ( علل )  ،إف فهمت العلة ٔتعناه االصطبلحي
ا٠تاص فهذا ليس بصواب َّ ،
ألف الذم يتم عليو التخريج ليس بعلل ؛ بل أصوؿ األئمة
( )

كقواعدىم .
ّ .قولو ُب التعريف ( بيانان ألسباب ا٠تبلؼ )  ،كىذا ليس ببلزـ من لوازـ التخريج  ،بل
( )
التخريج يسمى كذلك  ،كلو ٓب يكن فيو تعرض ألسباب االختبلؼ .
ْ .قولو ُب التعريف ( بياف حكم ما ٓب يرد بشأنو نص عن األئمة بإدخالو ضمن قواعدىم
أك أصو٢تم )  ،كىذا ىو التخريج باعتباره عمبلن من أعماؿ ا١تخرجُت  ،كالدكتور انطلق
( )
ُب تعريفو من كاقع كتب التخريج .
كالذم أراه َّ
أف ىذا النقد ليس ّتيد  ،كالسبب ىو ما ذكرتو عند النقد األكؿ .
توص يل بو إلى
كعرؼ شيخنا الدكتور جربيل ٗتريج الفركع على األصوؿ بقولو  ( :علم يي َّ
َّ

معر ة مآ ذ المسائل اللققية  ،كمعر ة أسباب اال تالؼ يقا  ،كييػ ٍقتى ىد ير بقا على قعيدىا

كرد النوازؿ إلى لك المآ ذ  ،كاالعتالا على
 ،ك نظيرىا  ،كالمقارنة بيب المتتلل يو ٌ ،
( )

مقاـ االجتقاد االستنباطت)
كقد انتيقد ىذا التعريف بعدة أمور :
( )
أ َّ -
أف ىذا التعريف يٮتالف شرط ا١تناطقة اإل٬تاز ُب اٟتدكد .

ب َّ -
أف قولو (:كمعرفة أسباب ا٠تبلؼ فيها  )...ليس ببلزـ من لوازـ مصطلح التخريج

( )انظر  :مذكرة التخريج (ص)34:
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)34:
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)34:
( )دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)224:
( )انظر ٗ :تريج الفركع على األصوؿ من كتاب العناية شرح ا٢تداية للبابرٌب (ص)27:
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( )

َّ ،
فإف التخريج يقوـ على أصوؿ األئمة كقواعدىم دكف التعرض للخبلؼ .
ت َّ -
أف التعريف يشتمل على ألفاظ غامضة ؛ كقولو ( :تقعيدىا) ك (تنظَتىا) ك
(االجتهاد االستنباطي)  ،كقد اشًتط ا١تناطقة ُب التعريفات أال ٖتد ا١تصطلحات
( )
ا١تراد تعريفها ٔتا ٯتاثلها أك بأغمض منها .
فأما قو٢تا َّ
أف تعريف شيخنا الدكتور جربيل ٥تالف
كما ذىبت إليو الباحثة غَت مسلٌم بو َّ ،
ا١تعرفات اإل٬تاز  ،ك٢تم
لشرط ا١تناطقة ُب اإل٬تاز ُب اٟتدكد فأقوؿ  :ا١تناطقة يشًتطوف ُب ِّ
شركط أخرل يذكركهنا ُب كتبهم  ،كمع ذلك يعجز ا١تناطقة أنفسهم عن االلتزاـ بشركطهم ُب
اٟتدكد  ،فبل ييسلَّم للمناطقة ُب كل ما يشًتطونو من شركط  ،كيدؿ على ذلك أيضان َّ
أف
عرفت ٗتريج الفركع على األصوؿ بقو٢تا :
نفسها ٓب تلتزـ باإل٬تاز ُب تعريفها حيث َّأهنا َّ
الباحثة ى
(العلم الذم يقوـ بو مجتقدك المذىب باستعماؿ أصوؿ اإلماـ كقواعده ت استنباط
األ كاـ الشرعية العملية لللركع التت لم يرد عنو بشأنقا نص  ،أك برد اللركع المنقولة

عنو إلى أصولو كقواعده ) ( ) فأين اإل٬تاز ُب تعريفها !؟ ٦تا يؤكد صعوبة االلتزاـ بشركط

ا١تناطقة ُب اٟتدكد ُب كثَت من األحياف  ،كتزداد الصعوبة أيضان ُب كوف علم ٗتريج ٓب ي٭ت ٌد من
قبل العلماء السابقُت .
ك َّأما قو٢تا َّ :
إف قولو (:كمعرفة أسباب ا٠تبلؼ فيها  )...ىذا األمر ليس ببلزـ لصدؽ
مصطلح التخريج .
فأقوؿ َّ
كضح ا١تراد بذلك حيث قاؿ  ( :ك٬تعل العارؼ بو قادران
بأف شيخنا الدكتور جربيل ٌ
على معرفة أسباب االختبلؼ الفقهي الذم يرجع إٔب اختبلؼ األصوؿ  ،كىو أحد أنواع
أسباب كثَتة توقع االختبلؼ بُت األئمة اجملتهدين ) ( ) كىذا ىو اٟتق َّ
أف سبب كثَت من
ا٠تبلؼ بُت األئمة اجملتهدين ىو اختبلفهم ُب األصوؿ  ،فمن خبلؿ ٗتريج الفرع الفقهي على
أصلو يتضح سبب ا٠تبلؼ ُب الفرع  ،حيث َّ
أف االختبلؼ ُب التقعيد األصوٕب يؤثر على
ا٠تبلؼ ُب الفركع الفقهية  .ىذا ىو مراد شيخنا جربيل بقولو (كمعرفة أسباب االختبلؼ
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)27:
( )انظر ٗ :تريج الفركع على األصوؿ من كتاب العناية شرح ا٢تداية للبابرٌب (ص)27:
( )ا١ترجع السابق (ص)29:
( )دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)224:
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فيها).
ك َّأما قو٢تا  :أنَّو أتى ُب التعريف بألفاظ غامضة  ،كقولو ( :تقعيدىا) ك (تنظَتىا) ك
(االجتهاد االستنباطي)  ،كقد اشًتط ُب التعريفات أال ٖتد ا١تصطلحات ا١تراد تعريفها ٔتا ٯتاثلها
أك بأغمض منها .
فأقوؿ  :ىذه األلفاظ ليس فيها أم غموض  ،بل ىي كاضحة  ،فقوؿ شيخنا ُب التعريف
(تقعيدىا) ا١تراد بو  :كضع قواعد للمسائل الفقهية  .فأين الغموض!؟
كقولو (تنظَتىا) ا١تراد بو  :تصنيفها إٔب نظائر  .فأين الغموض !؟
كقولو (االجتهاد االستنباطي) كاضحة كضوح الشمس  .فأين الغموض !؟

توص يل بو إلى معر ة مآ ذ
عرؼ شيخنا الدكتور جربيل ىذا العلم بقولو ( :علم يي َّ
كقد َّ

المسائل اللققية  ،كمعر ة أسباب اال تالؼ يقا  ،كييػ ٍقتى ىد ير بو على قعيدىا  ،ك نظيرىا ،
كرد النوازؿ إلى لك المآ ذ  ،كاالعتالا على مقاـ
كالمقارنة بيب المتتلل يو ٌ ،
( )

االجتقاد االستنباطت)
كىذا ىو التعريف الذم اختاره كأرجحو  ،كذلك ١تا يلي:
َُّ .
أف الباحث ٓب يسر ُب تعريفو على طريقة ا١تناطقة .
َِّ .
أف الباحث أمعن النظر ُب التعريفات اللغوية  ،كاالصطبلحية ١تفردات (ٗتريج
الفركع على األصوؿ) كانطلق منها .
َّّ .
أف الباحث أمعن النظر ُب التعريفات السابقة  ،كاستفاد من النقد ا١توجو ٢تا ،
َّْ .
أف االنتقادات اليت كجهت للتعريف ضعيفة ؛ لذلك ًب اٞتواب عنها .
كاهلل تعأب أعلم بالصواب .

( )دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)224:

اللرع الثانت  :بياف أنواع تريي اللركع على األصوؿ :
نوعاف :
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( )

األكؿ ٗ :تريج فركع كثَتة متنوعة على أصل كاحد .

( )

الثانت ٗ :تريج فرع كاحد على أصوؿ كثَتة متنوعة .

كموضوع ٗتريج اآلراء الفقهية اليت خالف فيها اإلماـ ابن حزـ ا١تعتمد من ا١تذاىب األربعة
على األصوؿ يرجع إٔب النوع الثا٘ب .

( ) انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)234:
( ) انظر  :ا١ترجع السابق (ص)227:

المبحث الثانت  :موضوع علم تريي اللركع على األصوؿ :
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موضوع علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ىو  :األصوؿ كالفركع الفقهية  ،كييبحث فيو بياف
األصوؿ اليت ىي مآخذ الفركع  ،كبياف كجو االرتباط بُت األصل كالفرع  ،كبياف كيفية استنباط
الفركع من األصوؿ  ،كبياف رد النوازؿ كاألحداث إٔب األصوؿ  ،كيتناكؿ علم التخريج كذلك
( )
صفات ا١تخرج  ،كالشركط اليت البد من ٖتققها ُب بناء الفركع على األصوؿ .

( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص:
الفقهاء كاألصوليُت (ص)57-56:

 ، )206التخريج عند

المبحث الثالث  :ائدة علم تريي اللركع على األصوؿ :
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عند دراسة ىذا العلم فإنَّو تتحقق فوائد كثَتة  ،كمنها :
ُٖ .تقيق الفائدة من دراسة علم أصوؿ الفقو .
ِ .تنمية ا١تلكة الفقهية  ،كالتدرب على االستنباط كعلى تفريع ا١تسائل كبنائها على
أصو٢تا .
ّ .معرفة مآخذ األئمة فيما يركم عنهم من فركع .
ْ .استنباط آراء األئمة ُب بعض ا١تسائل اليت ٓب يرد عنهم نص بشأهنا .
ٓ .معرفة حقيقة كسبب ا٠تبلؼ الواقع بُت األئمة اجملتهدين  ،كىو َّ
أف ا٠تبلؼ ُب
فرع عن االختبلؼ ُب األصوؿ  ،فمنشؤ ا٠تبلؼ ُب الفركع ىو ا٠تبلؼ
الفركع يم َّ
ُب األصوؿ .
ٔ .رد الفركع الفقهية إٔب أصو٢تا يٯت ٌكن الناظر من معرفة الفرع الراجح من ا١ترجوح ،
كذلك من خبلؿ معرفتو للراجح من ا١ترجوح من األصوؿ( ) .

( )انظر :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص ، )209:التخريج عند الفقهاء
كاألصوليُت (صٗ ، )61-59:تريج الفركع على األصوؿ ()84/1

المبحث الرابع  :استمداد علم تريي اللركع على األصوؿ :
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ييستمد علم ٗتريج الفركع على األصوؿ من العلوـ التالية :

.1أصوؿ اللقو  :كىو أىم علم ييستمد منو ُب علم ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،كا١تراد

بأصوؿ الفقو ىنا ا١تعٌت العاـ الشامل لؤلدلة التفصيلية  ،كالقواعد األصولية  ،كالفقهية ،
ا١تخرج .
كا١تقاصدية  ،كيشمل كذلك ٣تاؿ البحث ُب شركط ٌ

.2اللقو  :فمن خبلؿ استقراء الفركع الفقهية ا١تنقولة عن الفقهاء ٯتكن التوصل إٔب مآخذ

العلماء كقواعدىم اليت من خبل٢تا بنوا عليها أحكامهم .

.3اللغة العربية  :كىي أىم علم ييستمد منو أصوؿ الفقو  ،كأيضان َّ
فإف معرفة داللة األدلة

ُ ب أعلى
متوقف على فهم اللغة العربية  ،فالقرآف نزؿ بلساف عريب مبُت  ،ككبلـ النيب
درجات الفصاحة كالبياف  ،فبل سبيل إٔب فهم نصوص الوحيُت إال من خبلؿ فهم لغة العرب .
.4علم التالؼ  :الغاية من ىذا العلم بياف مآخذ العلماء اليت ىي أساس اختبلفهم ،

فمن خبلؿ ىذه األصوؿ تتم مناظرة ا٠تصوـ ك٣تادلتهم من أجل تضعيف مذىب ا١تخالف ،
كتصحيح ا١تذىب ا١تتبع . ) ( .

( )انظر  :التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (ص ، )63-61 :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند
األصوليُت كالفقهاء (صٗ ، )210-209:تريج الفركع على األصوؿ ()83/1

المبحث التامس  :كم علم علم تريي اللركع على األصوؿ :
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حكم دراسة كتعلم علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ال ٮتلو من حكمُت :
ُ .فرض كفاية  ،كذلك على ٚتيع األمة  ،فإذا قاـ بو من يكفي سقط اإلٍب عن بقية
أفراد األمة .
ِ .فرض عُت  ،كذلك ُب حق من أراد أف يبلغ مرتبة االجتهاد  ،كعلى من يتصدل
للنوازؿ كالوقائع ا١تستجدة ُب األمة  ،كعلى من يتصدل لئلفتاء ُب القضايا العامة
لؤلمة( ) .

المبحث السادس :نشأة علم تريي اللركع على األصوؿ ك طوره كمؤللا و :
( )انظر :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (صٗ ، )211:تريج الفركع على
األصوؿ  ،شوشاف ()92/1

أكالن  :نشأة علم تريي اللركع على األصوؿ :
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عند اٟتديث عن نشأة علم ٗتريج الفركع على األصوؿ البد من مراعاة النظر ُب ا١تسار
التارٮتي للتخريج  ،فعند النظر للتخريج باعتباره عملية اجتهادية استنباطية من نصوص الشارع
كمن قواعده األساسية  ،كبُت التخريج باعتباره علمان قائمان بذاتو يتناكؿ التخريج على أصوؿ
فأما التخريج باالعتبار األكؿ فهذا موجود منذ
األئمة كبياف أساس ا٠تبلفات القائمة بينهم َّ .
عصر الصحابة.) (
فالصحابة رضواف اهلل عليهم كانوا ٬تتهدكف ُب حياة النيب  كبعد كفاتو  ،كاجتهاداهتم
( )
بعد كفاتو  كانت كثَتة ،كاجتهاداهتم كانت بناء فركع على أصوؿ .
كاألدلة الدالة على َّ
أف التخريج كاف منذ عهد الصحابة كثَتة ال حصر ٢تا  ،كمنها :
ً
ت ( )  ،فقبٌلت كأنا صائم  ،فجئت
ما يركم عن عمر بن ا٠تطاب  ، قاؿ  (:ىىش ٍش ي
لت كأنا صائم ،
رسوؿ اهلل  فقلت  :لقد صنعت اليوـ أمران عظيما  ،قاؿ  :كما ىو ؟ قبٌ ي
٘تضمضت ٔتاء كأنت صائم ؟ قلت  :ال بأس بذلك  ،فقاؿ :
فقاؿ رسوؿ اهلل  : أرأيت لو
ى
( )
ففيم ؟)
قاؿ شيخنا الدكتور جربيل ُب تعليق بديع على ىذا اٟتديث ( :كىذا اٟتديث أصل عظيم
ُب ثبوت ٗتريج الفركع على األصوؿ ُب عهد النبوة  ،كقد اشتمل على أمور مهمة جدان  ،كمنها
ما يلم :
َّ 
أف عمر بن ا٠تطاب رضي  كاف عارفان بفقو قياس األشباه كالنظائر ،
مستخدمان لو ١تعرفة أحكاـ النوازؿ ُب حياة رسوؿ اهلل . 
َّ 
أف رسوؿ اهلل  أقر عمر على استخداـ قياس األشباه كالنظائر ؛ ١تعرفة أحكاـ

(
(
(
(

)التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت (ص)68:
)مذكرة التخريج (ص)43:
كخف  .النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر
اشةن  ،إذا فرح بو كاستبشر  ،كارتاح لو َّ
ش ٢تذا األمر يى ًه ُّ
)ييقاؿ  :ىى َّ
ش ىى ىش ى
264/5
)ركاه أبو داكد :رقم ( ، )2385 ( :كتاب  :الصياـ) ( ،باب  :القبلة للصائم)  ،رقم  ، )2385 ( :كركاه أٛتد ُب
ا١تسند  ،رقم  )138( :ك ( . )372صححو األلبا٘ب ُب صحيح أيب داكد ()147/7
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النوازؿ.
َّ 
أف عمر ١تا أخطأ ُب ٗتريج قبلة الصائم على ٚتاعو ّتامع االلتذاذ با١ترأة ُب كل
منهما أخطأ ُب حكم النازلة  ،كىي قبلة الصائم .
َّ 
عرؼ عمر بوجو التخريج الصحيح  ،كىو ٗتريج قبلة الصائم
أف رسوؿ اهلل ٌ 
على مضمضتو ّ ،تامع َّ
أف كبل منهما ال يتجاكز ظاىر البدف .
أف رسوؿ اهلل َّ 
َّ 
دؿ عمر على كجو اٟتق كالصواب ُب ىذا التنظَت كالتشبيو بكل
لُت كلطف ٦ ،تا يشهد لعمر بأنَّو من أىل االجتهاد ا١تطلق  ،فبل كجو إٔب تعنيفو
 ،أك تأنيبو  ،كإف كاف قد أخطأ  ،بل إنَّو مأجور مشكور .
َّ 
أف قياس األشباه كالنظائر متوقف على معرفة ما بُت النوازؿ كالفركع ا١تعركفة من
تشابو  ،أك ٘تاثل  ،أك اشًتاؾ ُب األصوؿ  ،كا١تآخذ  ،كالعلل  ،كا١تقاصد  ،كمعرفة
ذلك متوقف على ٗتريج الفركع على أصو٢تا كمآخذىا .
َّ 
أف معرفة الفركؽ كاٞتموع أمر ضركرم جدان الستقامة قياس األشباه كالنظائر ،
( )
كلذا اىتم هبا علماء تأسيس ٗتريج الفركع على األصوؿ اىتمامان بالغان)
كمن األدلة على َّ
أف ٗتريج الفركع على األصوؿ موجود منذ عهد الصحابة – رضواف اهلل
عليهم –ما ركم عن عبد اهلل بن مسعود  ) (أنَّو قاؿ ُب عدة ا١تتوَب عنها زكجها كىي حامل
ت سورة النساء ال يقصرل بعد الطُّؤب
( :لىنىػىزلى ٍ
ﯯﭼالطالق) ٤ :

ﭽ ﯪﯫﯬﯭﯮ

( )

أف ابن مسعود  يرل َّ
ككاضح من األثر َّ
أف عدة ا١تتوَب عنها زكجها كىي حامل بوضع

( )دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)310:
( ) عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب ا٢تذٕب  ،اإلماـ اٟترب  ،فقيو األمة  ،أبو عبد الرٛتن ا٢تذٕب  ،ا١تكي  ،كاف
من السابقُت األكلُت  ،كمن النجباء العا١تُت  ،شهد بدرا  ،كىاجر ا٢تجرتُت  ،كمناقبو غزيرة  ،ركل علما كثَتا  .توُب
سنة 32ىػ ػ  .انظر  :هتذيب الكماؿ (  ، )461/1سَت أعبلـ النببلء (  ، )461/1اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة
()199/4
( )ركاه البخارم :رقم ( ، )4910 ( :كتاب  :التفسَت ) ،باب ( :كأكالت األٛتاؿ أجلعن أف يضعن ٛتلهن كمن يتق
٬تعل ٓب من أمره يسرا )

( )

اٟتمل  ،كقد أعمل ابن مسعود  قاعدة (ا٠تاص مقدـ على العاـ)
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ثانيان  :طور علم تريي اللركع على األصوؿ :

ا١تقصود بالتطور ىنا ىو كما قاؿ شيخنا الدكتور جربيل ( :األصل ُب معٌت التطور أنَّو
ٖتوؿ من حاؿ إٔب حالة أخرل  ،سواء كانت اٟتالة األكٔب أدٗب من الثانية  ،أك كاف
مطلق ٌ
العكس  ،كأك كانتا متساكيتُت .
كا١تقصود بالتطور ُب ٣تاؿ العلوـ  :التغَت التدر٬تي اآلخذ ُب رقي العلم  ،كتأصيلو ،
كاستقبللو  ،ك٘تيزه عن غَته من العلوـ ْ ،تيث يظهر كاضحان أنَّو علم أصيل  ،لو مبادؤه ،
كقواعده  ،كخصائصو  ،كمقاصده  ،كتطبيقاتو  ،إٔب آخر ما ال بد لو منو ُب اكتماؿ جانبو
كٖتولو من
النظرم كالتطبيقي  ...كا١تقصود بتطور علم ٗتريج الفركع على األصوؿ يعٍت ٌ
تغَته ٌ
حالة إٔب حالة أخرل  ،فهو -كغَته من العلوـ األخرل – تطور من كونو علمان يزاكؿ بالسليقة
مدكنان ،
كا١تلكة لدل الفقهاء  ،كيفهمونو  ،كيطبٌقونو على بصَتة تامة  ،إٔب كونو علمان َّ
( )
كمدركسان  ،كإٔب كونو آلة إنشاء لعلوـ فقهية كثَتة متوقفة عليو )
كالتطور الذم حصل ُب علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ىو ُب أحد شقيو  ،كىو
التطبيقي العملي َّ ،أما من الناحية النظرية فجميع الدراسات كا١تؤلفات فيو َّإ٪تا ىي متأخرة ُب

ىذا العصر( ) .
كىذا التطور ُب علم ٗتريج الفركع على األصوؿ لو تأثر كعبلقة بالتطور ُب علمي الفقو
كأصولو( ) ؛ لذا أرل أنَّو من ا١تناسب قبل اٟتديث عن التطور ُب علم ٗتريج الفركع على
األصوؿ  ،أف أيشَت إشارة سريعة إٔب التطور ُب علمي الفقو كأصولو .
المر لة األكلى مب التطور التأليلت ت علمت اللقو كأصولو :

أبرز مالمح ىذه المر لة :
ُ .األصل ُب نقل الفقو كأصولو ُب ىذه ا١ترحلة ىو بالركاية كالسند إٔب رسوؿ اهلل ،
( )انظر ٗ :تريج الفركع على األصوؿ  ،دراسة تارٮتية كمنهجية كتطبيقية ()117/1
( )دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)335:
( )انظر :ا١ترجع السابق (ص)335:
( )انظر :ا١ترجع السابق (ص)363:
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أك الصحابة  ،أك التابعُت  ،أك أئمة ا١تذاىب .
ِ .على ىذا األصل جرل تدكين فركع الفقو كأصولو ُب البداية  .ككانت الكتابات
األصولية مند٣تة مع الكتابة ُب الفقو .
ّ .ألَّف الشافعي كتابان مستقبلن ُب أصوؿ الفقو ُب أكاخر القرف الثا٘ب ا٢تجرم ،
ككانت منو البداية ُب تدكين أصوؿ الفقو ُب كتب مستقلة  ،كتتابع التأليف ُب
القركف  :الثالث  ،كالرابع  ،كا٠تامس  ،كالسادس  ،كأصبح لكل مذىب كتبان
مستقلة ُب أصوؿ الفقو .
ْ .من منتصف القرف الثا٘ب ا٢تجرم بدأ تبلميذ كل إماـ بتدكين ما يركم عن إمامو ُب
الفركع  ،كاألصوؿ  ،كالفتاكم  ،كمع هناية القرف الثالث ا٢تجرم أصبح كل ما
يركم عن اإلماـ مذىبان لتبلميذه .
ُٓ .ب أكائل القرف الثالث ا٢تجرم بدأ بعض أتباع ا١تذاىب ُب اختصار ما يركم عن
أئمتهم  ،كذلك ْتذؼ األسانيد  ،كاألدلة  ،ككاف ا٢تدؼ من ىذا االختصار
تسهيل حفظ الفركع  ،كمن ىنا نشأت مرحلة الفصل بُت الفركع كأصو٢تا ،
كتطور األمر إٔب االنقطاع بُت الفركع كاألصوؿ كليان( ) .
المر لة الثانية مب التطور التأليلت ت علمت اللقو كأصولو :
أبرز مالمح ىذه المر لة :
ُ .انقسم ٛتلة الشريعة ُب القركف الثبلثة األكٔب إٔب فريقُت :
الفريق األكؿ  :اٟتفَّاظ الفقهاء الذين ٚتعوا بُت حفظ القرآف كاٟتديث كفقو ما فيهما من
األصوؿ كالفركع  ،ككانوا على ٘تكن من استنباط األحكاـ للنوازؿ .
الفريق الثا٘ب  :اٟتفَّاظ غَت الفقهاء الذين حفظوا القرآف كاٟتديث كٓب يكونوا على فقو ١تا
فيهما من األحكاـ  ،كٓب تكن ٢تم القدرة على استنباط األحكاـ من النصوص  ،كغَت متمكنُت
من استنباط األحكاـ للنوازؿ .
تفرع عن الفريق األكؿ ُب القرف الرابع ا٢تجرم فريق كانت عنايتو بفركع الفقو
َِّ .
( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء ()340-333
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كتفرع عن الفريق الثا٘ب فريق كانت
كأصولو من غَت اىتماـ باٟتديث كاألثر َّ ،
عنايتو باٟتديث كاألثر من غَت نظر إٔب الفقو كالنظر .كمن ىنا نشأ االنفصاؿ بُت
اٟتديث كالفقو  ،كاألثر كالنظر .
كيقركف َّ
بأف اٟتق ليس
ّ .برز علماء من أتباع كل مذىب  ،ككانوا منصفُت ِّ ،
منحصران ُب مذىب معُت  ،كألفوا كتب الفقو ا١تقارف  ،فأكردكا ُب كتبهم ا١تسائل
كخرجوا الفركع الفقهية على أصو٢تا( ) .
بأدلتها َّ ،
المر لة الثالثة مب التطور التأليلت ت علمت ركع اللقو كأصولو :
أبرز مالمح ىذه المر لة :
ُب ىذه ا١ترحلة عمد مقلدك ا١تذاىب إٔب شكل جديد من أشكاؿ االختصار ُب مؤلفاهتم
 ،حيث كانت ٥تتصراهتم تتميز ٔتا يلي :
ُ .اختصار ٥تل مبهم .
ِ .ترؾ األدلة بالكلية .
ّ .التعصب ا١تذىيب .
ْ .العبارات أشبو باأللغاز .
كىذه األمور َّأدت إٔب تعطل الفقو  ،كا٨تصار الفقو ُب آراء اإلماـ  ،كتعطيل النظر ُب األدلة ،
ك َّأدت كذلك إٔب الفصل بُت الفركع كاألصوؿ( ) .
أثر التطور التأليلت ت علمت ركع اللقو كأصولو ت طور علم تريي اللركع على
األصوؿ :
ُ .نتج عن ا١تراحل السابقة ُب التأليف ُب علمي فركع الفقو كأصولو التعصب الشديد
لكل مذىب  ،كٕتميد أتباع كل مذىب على مذىبهم  ،كنشأ عن ذلك إ٫تاؿ أصوؿ
الفقو .
( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)348-342:
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)356-351:
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ِ .ظهر علماء من أتباع كل مذىب يدعوف إٔب ضركرة النظر كمعرفة أصوؿ ا١تسائل  ،كأنَّو
الربط بُت الفركع كأصو٢تا  ،األمر الذم ىداىم إٔب ٗتريج الفركع على األصوؿ
البد من َّ
علم  ،فألفوا فيو الكتب ا١تستقلة  ،كتعرؼ بكتب ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،أك
كتب األشباه كالنظائر  ،أك كتب القواعد الفقهية( ) .
مرا ل طور علم تريي اللركع على األصوؿ :
المر لة األكلى  :القرف السابع القجرم .
يتضح تطور علم ٗتريج الفركع على األصوؿ من خبلؿ ا١تؤلفات التالية :
ُ .كتاب ( القواعد ت ركع الشا عية )
السهلي  ،الشافعي (ت 613ى ػ) ( ) .

لئلماـ ٤تمد بن إبراىيم اٞتاجرمي

ِ .كتاب (اللركؽ) لئلماـ ٤تمد بن عبداهلل بن اٟتسُت السامرم  ،اٟتنبلي (ت
616ى ػ) ( ) .

ّ .كتاب (اللركؽ ت المسائل اللققية) لئلماـ إبراىيم بن عبدالواحد بن علي بن
سركر ا١تقدسي اٟتنبلي (ت614ى ػ)( ) .

ْ .كتاب ( تريي اللركع على األصوؿ) لئلماـ شهاب الدين ٤تمود بن أٛتد
( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)361-357:
( )٤تمد بن إبراىيم بن أيب الفضل السهلي معُت الدين اٞتاجرمي  ،فقيو شافعي  ،مفيت نيسابور  .من مصنفاتو
(الكفاية) ُب الفقو ( ،إيضاح الوجيز) ( ،شرح أحاديث ا١تهذب)  ،توُب سنة 613ىػ ػ انظر  :سَت أعبلـ النببلء
( ،) 62/22طبقات الشافعية الكربل ( ، )44/8تاريخ اإلسبلـ () 383/13
( )٤تمد بن عبد اهلل بن اٟتسُت السامرم الشيخ  ،اإلماـ الفقيو الفرضي  ،أبو عبداهلل  ،نصَت الدين  ،يكعرؼ بابن يسنىػٍيػنىة
 .برع ُب الفقو كالفرائض  ،من مؤلفاتو (ا١تستوعب) ُب الفقو ( ،الفركؽ) ( ،البياف ُب الفرائض) توُب ُب بغداد ،
سنة 616ى ػ انظر  :ا١تقصد األرشد ُب ذكر أصحاب اإلماـ أٛتد (  ، )423 /2الذيل على طبقات اٟتنابلة (
 ، )248/3شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ()126/7
( ) إبراىيم بن عبد الواحد بن علي بن سركر ،الشيخ العماد ا١تقدسي اٟتنبلي الزاىد القدكة أبو إسحاؽ  ،أخو اٟتافظ
عبدالغٍت  .حفظ غريب القرآف للعزيزم  ،ك٥تتصر ا٠ترقي ُب الفقو  ،ككاف عا١تان بالقرآف كالنحو كالفرائض  ،كلد ُب
سنة 543ى ػ  ،كتوُب ُب سنة 614ى ػ انظر  :الذيل على طبقات اٟتنابلة (  ، )198/3ا١تقصد األرشد ُب ذكر
أصحاب اإلماـ أٛتد ( ، )227/1تاريخ اإلسبلـ ()395/13
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الز٧تا٘ب (ت656ى ػ) .كىذا الكتاب قد تقدَّـ بعلم ٗتريج الفركع على األصوؿ
خطوات إٔب األماـ .
ٓ .كتاب (قواعد األ كاـ ت مصالح األناـ) لئلماـ أيب ٤تمد عز الدين  ،عبد

العزيز بن عبدالسبلـ  ،السلمي الشافعي (ت 660ى ػ)( )  .كييعرؼ ىذا الكتاب
بالقواعد الكربل

ٔ .كتاب (اللركؽ) لئلماـ شهاب الدين  ،أٛتد بن إدريس القراُب ا١تالكي (ت
684ى ػ) ( )( ) .

المر لة الثانية  :القرف الثامب القجرم .
كىذا العصر ييعترب العصر الذىيب لتطور علوـ الفقو التخر٬تية  ،كالتنظَتية  ،كالتقعيدية ،
كالتفريعية  ،حيث َّ
إف ىذه العلوـ ازدىرت ُب ىذا العصر  ،كنضجت فيو  ،كتنوعت ُب ٚتيع
ا١تذاىب الفقهية .
كأىم الكتب ُب ىذا العصر اليت تدؿ على تطور علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ُب ىذا
العصر ىي :
ُ .كتاب (األشباه كالنظائر) لئلماـ ٤تمد بن عمر بن مكي الشافعي  ،ا١تعركؼ
بابن الوكيل (ت 716ى ػ)( ) .

(

(

(
(

)عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسن بن ٤تمد ابن ا١ته ٌذب عز الدين أبو ٤تمد السلمي  ،فقيو شافعي
 ،كاف إماـ عصره  ،ككاف قائمان باألمر با١تعرؼ كالنهي عن ا١تنكر ُب زمانو  ،ككاف مطلعان على حقائق الشريعة
كمقاصدىا  .كلد ُب دمشق سنة 577ى ػ  ،كتوُب سنة 660ى ػ انظر  :طبقات الشافعي الكربل ( ، )209/8
طبقات ا١تفسرين للداككدم ( ، )315/1األعبلـ ()21/4
)أٛتد بن إدريس ،الشيخ اإلماـ العآب الفقيو األصوٕب شهاب الدين الصنهاجي األصل ا١تشهور بالقراُب  ،كاف مالكيان ،
إمامان ُب أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين  ،لو مصنفات جليلة منها ( :أنواء الربكؽ ُب أنواء الفركؽ) ( ،الذخَتة) ( ،شرح
تنقيح الفصوؿ  .توُب ُب سنة 684ى ػ  .انظر  :الواُب بالوفيات ( ، )146/6الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء
ا١تذىب ( ، )236/1األعبلـ ()94/1
)انظر :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)371-367:
ا١ترحل
)٤تمد بن عمر بن مكينب عبد الصمد بن عطية بن أٛتد ،القرشي األموم العثما٘ب  ،ا١تعركؼ بابن الوكيل كابن ٌ
كابن ا٠تطيب  ،مفسر ك٤تدث كأصوٕب ك٨توم كأديب  ،افىت كىو ابن اثنتُت كعشرين سنة  ،كلد ُب سنة 665ى ػ ،
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كىذا الكتاب ٭تتوم على قواعد أصولية  ،كقواعد فقهية  ،كالكتاب ييعد أصيبلن ُب التنظَت
الفقهي  ،كالتقعيد الفقهي  ،ا١تبنيُت على علم ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،ك٭تتوم الكتاب
على  220قاعدة كفائدة فقهية  ،ك  38قاعدة كفائدة أصولية  ،كخرج ا١تصنف عليها فركعان
كثَتة .
ِ .كتاب (الجمع كاللرؽ) لئلماـ يونس بن عبداجمليد بن علي بن داكد ا٢تذٕب ،
األرمنيت  ،الشافعي (ت 725ى ػ) ( ) .

ّ .كتاب (القواعد النورانية اللققية) لئلماـ أيب العباس تقي الدين  ،أٛتد بن

عبداٟتليم بن عبدالسبلـ  ،ا١تشهور بشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( ) (ت728ى ػ) .
كاعتٌت ابن تيمية ُب كتابو بالتنبيو على القواعد الكلية  ،كاألصوؿ اٞتامعة ،
كالضوابط احمليطة ُب كل فن من الفنوف اليت تكلم فيها .

ْ .كتاب (القواعد) لئلماـ أيب عبداهلل ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد ا١تقرم التلمسا٘ب ،
ا١تالكي (ت 758ى ػ) ( ) .

ٓ .كتاب (المجموع المذىب ت قواعد المذىب) لئلماـ خليل بن ىكٍي ىك ٍلدم بن
عبداهلل العبلئي  ،ا١تكٌت بأيب سعيد  ،كا١تلقب بصبلح الدين  ،الشافعي (ت

كتوُب ُب سنة 716ى ػ انظر  :فوات الوفيات ( ، )13/4الواُب بالوفيات (  ، )186/4طبقات الشافعية الكربل
للسبكي ()253/9
( )يونس بن عبد اجمليدبن علي بن داكد ا٢تذٕب ،القاضي سراج الدين األرمنيت ،كاف من الفقهاء الفضبلء ،األدباء الشعراء،
احملمودين السَتة ُب القضاء  ،من مؤلفاتو ( :اٞتمع كالفرؽ) ( ،ا١تسائل ا١تهمة ُب اختبلؼ األئمة)  ،كلد ُب سنة
644ى ػ  ،كتوُب ُب سنة 725ى ػ .انظر  :أعياف النصر كأعواف النصر (  ، )680/5طبقات الشافعية الكربل
للسبكي ، )431( 10األعبلـ ()262/8
( ) أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب القاسم اٟترا٘ب ابن تيمية  ،الشيخ اإلماـ العآب العبلمة ا١تفسر
الفقيو اجملتهد اٟتافظ احملدث شيخ اإلسبلـ نادرة العصر ذك التصانيف كالذكاء  ،كلد سنة 661ى ػ  ،كتوُب معتقبلي
بقلعة دمشق سنة 728ىػ ػ  .انظر  :معجم الشيوخ الكبَت (  ، )56/1الواُب بالوفيات (  ، )11/7ذيل طبقات
اٟتنابلة ()491/4
( ) ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر ،أبو عبد اهلل القرشي التلمسا٘ب ،الشهَت با١تقرم :من الفقهاء األدباء ا١تتصوفُت.
من علماء ا١تالكية  .من مؤلفاتو (القواعد) ( ،التحف كالطرؼ) ( ،رحلة ا١تتبتل)  .توُب ُب سنة 758ىػ ػ انظر
:اإلحاطة ُب أخبار غرناطة ( ، )116/2األعبلـ ( ، )37/7معجم أعبلـ اٞتزائر (ص)312:

761ى ػ) ( ) .

ٔ .كتاب (ملتاح األصوؿ ت بناا اللركع على األصوؿ)
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لئلماـ الشريف أيب

عبداهلل ٤تمد بن أٛتد التلمسا٘ب  ،ا١تالكي (ت 771ى ػ) ( )  .كيذكر ُب كتابو
القاعدة األصولية  ،فيتبعها با١تسألة الفرعية من خبلؿ األدلة التفصيلية اليت يستدؿ
هبا عليها .

ٕ .كتاب (األشباه كالنظائر) لئلماـ تاج الدين عبدالوىاب بن علي بن عبدالكاُب ،
ا١تعركؼ ابن السبكي الشافعي (ت 727ى ػ) ( )  .كىذا الكتاب ييعد أكؿ
موسوعة ُب علوـ الفقو كفنونو ا١تتفرعة عن علم ٗتريج الفركع على األصوؿ .

ٖ .كتاب (التمقيد ت تريي اللركع على األصوؿ) لئلماـ ٚتاؿ الدين عبدالرحيم
بن اٟتسن األسنوم الشافعي (ت 772ى ػ) ( ) .

ٗ .كتاب (المنثور ت القواعد) لئلماـ بدر الدين ٤تمد بن هبادر بن عبداهلل
( )خليل بن كيكلدم الفقيو اٟتافظ أبو سعيد العبلئي الدمشقي  .حفظ القرآف كالسنة كالنحو كغَت ذلك ،كٝتع الكثَت،
كىو معدكد ُب األذكياء ،كلو يد طؤب ُب فن اٟتديث كرجالو  .من مؤلفاتو (النفحات القدسية) ٖ( ،تقيق ا١تراد ُب
َّ
أف النهي يقتضي الفساد) ( ،تلقيح الفهوـ ُب صيغ العموـ)  .كلد سنة 694ىػ ػ  ،كتوُب سنة 761ى ػ .انظر :
معجم الشيوخ الكبَت ( ، )223/1أعياف انصر كأعواف النصر ( ، ) 328/2الواُب بالوفيات ()256/13
( )٤تمد بن أٛتد بن علي بن ٭تِت اإلدريسي اٟتسٍت ،أبو عبد اهلل  ،ا١تعركؼ بالشريف التلمسا٘ب  .من أعبلـ ا١تالكية ،
كانتهت إليو إمامة ا١تالكية با١تغرب  .من مصنفاتو ( :شرح ٚتل ا٠تو٧تي) ُب ا١تنطق ( ،مفتاح الوصوؿ إٔب بناء
الفركع على األصوؿ)  ،كتاب ُب القضاء كالقدر  .كلد ُب سنة 710ى ػ  ،كتوُب ُب سنة 771ى ػ  .انظر معجم
أعبلـ اٞتزائر (ص ، )187:األعبلـ ()327/5

( )عبدالوىاب بن علي بن عبد الكاُب بن علي بن ى٘تاـ السبكي  ،تىاج الدَّين  .ككاف طلق اللساف ،قوم اٟتجة ،انتهى
إليو اؿقضاء ُب الشاـ كعزؿ  ،كجرل عليو من احملن كالشدائد مآب ٬تر على قاض مثلو  .من مؤلفاتو (ٚتع اٞتوامع)
( ،معيد النعم كمبيد النقم) ( ،طبقات الشافعية الكربل)  .كلد ُب سنة 727ى ػ  ،كتوُب سنة 771ى ػ  .انظر :
الواُب بالوفيات (  ، )210/19طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (  ، )104/3الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة
الثامنة ()232/3
( )عبدالرحيم بن اّب سن بن علي بن عمر بن علي بن إبراىيم األرموم األسنوم نزيل اؿ قاىرة الشَّيخ ٚتاؿ الدَّين أبو
محمد  .فقيو  ،أصوٕب  ،من علماء العربية  ،نزؿ القاىرة كاستقر هبا كانتهت اليو رياسة الشافعية هبا  .من مؤلفاتو
(طبقات الفقهاء الشافعية) ( ،هناية السوؿ شرح منهاج األصوؿ) كلد سنة 704ى ػ  ،كتوُب سنة 772ىػ ػ  .انظر :
طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (  ، )98/3الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة (  ، )174/3البدر الطالع
ٔتحاسن من بعد القرف السابع 352/1

الزركشي (ت 794ى ػ)
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( ) ) (

.

المر لة الثالثة  :القرف التاسع القجرم .
تطور علم التخريج ُب ىذا القرف يظهر فيما كتب فيو  ،كفيما كتب ُب العلوـ اليت ىو
أساسها ٨تو :
ُ .كتاب (متتصر مب قواعد العالئت ك مقيد األسنوم)

لئلماـ أيب الثناء نور

الدين ٤تمود بن أٛتد  ،ا١تعركؼ بابن خطيب الدىشة (ت 834ى ػ) ( ).

ِ .كتاب (القواعد كاللوائد األصولية  ،كما يتعلق بقا مب أ كاـ )

لئلماـ أيب

اٟتسن  ،عبلء الدين  ،علي بن عباس البعلي اٟتنبلي  ،ا١تعركؼ بابن اللحاـ (ت
804ى ػ) ( ) .

ّ .كتاب (األشباه كالنظائر) لئلماـ عمر بن علي الشافعي  ،ا١تعركؼ بابن ا١تلقن
(ت 804ى ػ)
(

(
(

(

( )

)٤تمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي ،أبو عبد اهلل ،بدر الدين  ،تركي األصل  ،مصرم ا١تولد كالوفاة  .كاف فقيهان ،
أصوليان  ،أديبان .من مصنفاتو ( :البحر احمليط) ( ،التنقيح أللفاظ اٞتامع الصحيح) ( ،الديباج ُب توضيح ا١تنهاج) .
كلد سنة 745ى ػ  ،كتوُب سنة 794ى ػ انظر  :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (  ، )167/3طبقات ا١تفسرين
للداككدم ( ، )162/2األعبلـ ()60/6
)انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)379-372:
) ٤تمود بن أٛتد بن ٤تمد ا٢تمذا٘ب الفيومي األصل ،اٟتموم ،الشافعي ،أبو الثناء ،نور الدين ،ا١تعركؼ بابن خطيب
الدىشة ٖ ،توؿ أبوه من الفيوـ إٔب ٛتاة فاستوطن هبا  ،كاف قاضيان  ،كعا١تان باٟتديث كغريبو  ،من مصنفاتو :
(التقريب ُب علم الغريب) ( ،اليواقيت ا١تضية ُب ا١تواقيت الشرعية)  .كلد ُب سنة 750ى ػ  ،كتوُب سنة 834ىػ ػ .
انظر  :الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ( ، )129/10األعبلـ ( ، )162/7معجم ا١تؤلفُت ()148/12
)علي بن ٤تمد بن عباس بن شيباف ،أبو اٟتسن  ،عبلء الدين  ،ا١تعركؼ بابن اللحاـ  ،كسكن دمشق ٍ ،ب رحل إٔب
مصر كاستقر هبا إٔب أف توُب  ،كاف شيخ اٟتنابلة ُب كقتو  ،أيذف لو ُب اإلفتاء  ، .من مؤلفاتو  ( :القواعد األصولية
كاألخبار العلمية ُب اختياراتالشيخ تقي الدين ابن تيمية ) كلد ُب سنة 752ى ػ ػ كتوُب سنة 804ى ػ انظر  :الضوء
البلمع ألىل القرف التاسع ( ، )194/5ا١تقصد األرشد ُب ذكر أصحاب اإلماـ أٛتد ( ، )237/2األعبلـ ()7/5

( )عمر بن علي بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل السراج  ،ا١تعركؼ بابن ا١تلقن  ،أصلو من األندلس  ،كمولده ككفاتو ُب
القاىرة  ،كاف من أكابر العلماء بالفقو كاٟتديث كتاريخ الرجاؿ  ،لو من ا١تصنفات حوإب ثبلٙتائة مصنف  ،منها :
(إكماؿ هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ) ( ،اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ)  ،كلد ُب سنة 723ى ػ  ،كتوُب ُب
سنة 804ى ػ  .انظر  :البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع ( ، )508/1األعبلـ ()57/5
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ْ .كتاب ( وائد الحساـ على قواعد ابب عبدالسالـ ت ركع الشا عية) لئلماـ
سراج الدين  ،أيب حفص  ،عمر بن رسبلف البلقيٍت الشافعي (ت 805ى ػ) ( ) .

ٓ .كتاب (أسنى المقاصد ت حرير القواعد) لئلماـ ٤تمد بن ٤تمد ا٠تضرم
الزبَتم األسدم العيزرم الشافعي (ت 808ى ػ)

( ) ) (

.

المر لة الرابعة  :القرف العاشر القجرم .
تطور علم ٗتريج الفركع على األصوؿ ُب ىذا القرف يتمثل ُب ا١تؤلفات ُب ىذا القرف
كمنها:

ُ .كتاب (شرح المنقي المنتتب) لئلماـ أٛتد بن علي ا١تنجور ا١تالكي (ت
995ى ػ) ( ).

ِ .كتاب(المنقي المنتتب على قواعد المذىب)  ،لئلماـ أيب اٟتسن علي بن
قاسم الزقاؽ التجييب ا١تالكي (ت 912ى ػ) ( ).

( ) عمر بن رسبلف بن نصَت بن صاّب الكنا٘ب ،العسقبل٘ب األصلٍ ،ب البلقيٍت ا١تصرم الشافعي ،أبو حفص ،سراج الدين
 ،أحد شيوخ الشافعية كأئمة اٟتديث  ،برع ُب الفقو كاٟتديث  ،كٕب قضاء الشاـ  ،من مصنفاتو ( :التدريب) ُب
فقو الشافعية ( ،تصحيح ا١تنهاج)  ،كلد ُب سنة 724ى ػ  ،كتوُب ُب سنة 805ى ػ  .انظر  :طبقات اٟتفاظ
للسيوطي  ، 542/1الضوء البلمع ألىل القرف التاسع  ، 85/6األعبلـ 46/5
( ) ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن ا٠تضر بن مشرم الزبَتم األسدم العيزرم  ،من سبللة عركة بن الزبَت بن العواـ  ،كلد
بالقدس كنشأ بالقاىرة  ،كالتقى بالسبكي كابن القيم  ،كأيذف لو باإلفتاء  ،كنشر العلم بغزة .من مصنفاتو ( :أدب
الفتول) ( ،الكوكب ا١تشرؽ) ُب ا١تنطق ( ،غرائب السَت)  .كلد سنة 724ى ػ  ،كتوُب سنة 808ىػ ػ  .انظر :
طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ، )58/4الضوء البلمع ألىل القرف التاسع ( ، )218/9األعبلـ ()44/7
( )انظر:دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)382-380:
( )أٛتد بن علي بن عبد الرٛتننب عبد اهلل ا١تنجور ،ا١تكناسي ،النجار  ،أصلو من مكناسة  ،كسكنو ككفاتو بفاس ،
٤تدث  ،أصوٕب  ،فقيو  ،مشارؾ ُب بعض العلوـ  ،من مصنفاتو  (:شرح ا١تنهج ا١تنتخب على قواعد ا١تذىب ) ( ،
مرآقي اجملد ُب آيات السعد )  .كلد ُب سنة 926ىػ ػ  ،كتوُب ُب سنة 995ىػ ػ  .انظر  :األعبلـ ( ، )180/1
معجم ا١تؤلفُت ()10/2
( )علي بن قاسم بن ٤تمد التجييب ،أبو اٟتسن ،ا١تعركؼ بالزقاؽ  ،فقيو فاس ُب عصره  ،ناظم  ،مشارؾ ُب بعض العلوـ
 ،زار غرناطة كأخذ عن علمائها  ،من مصنفاتو ( :ا١تنظومة البلمية) ُب علم القضاء ( ،منظومة ُب أصوؿ ا١تالكية) .
توُب ُب سنة 912ىػ ػ  .انظر  :األعبلـ ( ، )320/4معجم ا١تؤلفُت ()169/7
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ّ .كتاب (األشباه كالنظائر) لئلماـ جبلؿ الدين عبدالرٛتن السيوطي (ت 911ى ػ)
().

ْ .كتاب (شرح قواعد الزركشت) لئلماـ سراج الدين عمر بن عبداهلل العبادم
الشافعي ( ت 947ى ػ) ( ) .

ٓ .كتاب (األشباه كالنظائر)  ،لئلماـ زين الدين بن إبراىيم الشهَت بابن ٧تيم ،
اٟتنفي (ت 970ى ػ)

( ) ) (

.

المر لة التامسة  :ك بدأ ىذه المر لة مب بعد القرف العاشر القجرم تى العصر
الحاضر .
كىذه ا١ترحلة يٯتكن أف تيقسم إٔب ثبلثة أقساـ على النحو التإب :
المر لة األكلى  :صوغ اللركع اللققية ت مواد قانونية على غرار األصوؿ كالضوابط
اللققية  ،ك تريي اللركع عليقا :

كتتمثل ىذه ا١ترحلة ُب كتابُت ٫تا :

( )عبد الرٛتن بن أيب بكر بن ٤تمد ابن سابق الدين ا٠تضَتم السيوطي ،جبلؿ الدين  ،من خَتة العلماء األفاضل
اجملتهدين  ،كاف كثَت التصنيف  ،كلو ٨تو من ستمئة مصنف  ،ك١تا بلغ أربعُت سنة اعتزؿ الناس  ،كخبل بنفسو ُب
ركضة ا١تقياس  ،كالف أكثر كتبو  ،من مصنفاتو  ( :األشباه كالنظائر)  ( ،تاريخ أسيوط)  .كلد سنة 894ى ػ ،
كتوُب سنة 911ىػ ػ  .انظر  :النور السافر عن أخبار القرف العاشر (  ، )51/1األعبلـ ( ، )301/3ديواف اإلسبلـ
()51/3
( )عمر بن عبد اهلل العبادم ،ا١تصرم ،الشافعي  ،سراج الدين  ،كاف عا١تان  ،عابدان  ،زاىدان  ،كرعان  ،ضابطان للنفس ،
٣تاب الدعوة  ،ككاف يقوؿ مذىب الشافعي نصب عينيو  ،من مصنفاتو ( :شرح قواعد الزركشي)  .توُب ُب سنة
947ىػ ػ  .انظر  :الكواكب السائرة بأعياف ا١تئة العاشرة ( ، )227/2معجم ا١تؤلفُت ()294/7
( )زين الدين بن إبراىيم بن ٤تمد ،الشهَت بابن ٧تيم :فقيو حنفي ،أيجيز لو باإلفتاء كالتدريس  ،فأفىت كدرس ُب حياة
أشياخو  ،كانتفع بو خبلئق  ،من مصنفاتو ( :البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ( ،الرسائل الزينية)  .توُب ُب سنة
 ، )137/3األعبلـ (  ، )64/3ديواف اإلسبلـ
970ىػ ػ  .انظر  :الكواكب السائرة بأعياف ا١تئة العاشرة (
()338/4
( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء(ص)385-383:

ُ .مجلة األ كاـ العدلية .
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كىذا الكتاب من تأليف ٞتنة من العلماء احملققُت  ،ك٩تبة من الفقهاء ا١تدققُت بأمر من
الدكلة العثمانية .
ككاف ا٢تدؼ من ىذا الكتاب ىو تقنُت أحكاـ ا١تعامبلت ا١تالية  ،كما يلحق هبا من
مسائل الدعاكل  ،كأحكاـ القضاء .
ك٭تتوم الكتاب على تسع كتسعُت قاعدة فقهية من القواعد كاألصوؿ  ،كقد صاغت
اللجنة األحكاـ كالفركع ا١تتعلقة با١تعامبلت ا١تالية ُب مواد شبيهةن بالضوابط  ،كالقواعد ،
كالكليات الفقهية  ،اليت يٯتكن أف يٮترج عليها فركع متشاهبة .

 .2مجلة األ كاـ الشرعية على مذىب اإلماـ أ مد بب نبل .
كىذا الكتاب من تأليف القاضي أٛتد بن عبداهلل القارم (ت 1359ى ػ) ( )  ، ،كٖتتوم

ىذه اجمللة على ألفُت كثبلٙتائة كاثنتُت كٙتانُت مادة ،كىي خاصة با١تعامبلت ا١تالية كما يلحق هبا
من مسائل الدعاكل  ،كالبينات  ،كالتحالف( ) .
قاؿ شيخنا الدكتور جربيل ( :كما من شك ُب َّ
أف ىذا النوع من التأصيل كالتخريج ُب
فركع الفقو اإلسبلمي  ...فإنَّو ييسهل استيعاب فركع الفقو  ،كفهمها  ،كيؤىل ا١تتفقو للتخريج
كاإلٟتاؽ  ،كالتشبيو كالتنظَت ٦ ،تا يؤكد َّ
أف ا٢تدؼ من ىذا النوع من التأليف  ...يتفق مع
( )
ا٢تدؼ الذم رمى إليو علماء ٗتريج الفركع على األصوؿ)
المر لة الثانية  :صنيل علمت جديد لألصوؿ اللققية  ،كاإلسقاب ت تريي
اللركع عليقا  ،مقيدان لتقنيب نوف اللقو ت متتلل مذاىبو اللققية :
كيٯتثل ىذا التطور كتاباف ٫تا :
( )أٛتد بن عبد اهلل القارم ،ابن ٤تمد بشَت خاف  ،من أصل ىندم  ،تعلم ُب ا١تدرسة الصولتية ٔتكة  ،كعلم هبا  ،عُت
قاضيان ٞتدة سنة 1340ىػ ػ  ،كعُت من أعضاء ٣تلس الشورل سنة 1349ىػ ػ ٍ ،ب عُت رئيسان للمحكمة الشرعية
الكربل ٍ ،ب عُت أحد أعضاء رئاسة القضاء سنة 1357ىػ ػ إٔب أف توُب  .كلد سنة 1309ى ػ  ،كتوُب سنة
1359ىػ ػ  .انظر  :األعبلـ ()163/1
( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)397-394 :
( )ا١ترجع السابق (ص)396:
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ُ .كتاب (شرح القواعد اللققية) للشيخ أٛتد الزرقاء  ،ا١تتوَب سنة 1357ى ػ ػ .

كىذا الكتاب شرح للقواعد الفقهية اليت صدرت هبا ٣تلة األحكاـ العدلية( ) .
قاؿ شيخنا الدكتور جربيل ( :كالكتاب عمدة ُب علم ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،فمن
درسو بتفهم عميق  ،كاستيعاب كامل يكتسب ملكة رد اٞتزئيات إٔب الكليات  ،كضبط الفركع
( )
بأصو٢تا الفقهية بإتقاف كإحكاـ فيصبح بصَتان ُب فن التأصيل كالتخريج)
ِ .كتاب (المد ل اللققت العاـ) للعبلمة مصطفى بن الشيخ أٛتد الزرقاء .

) (

المر لة الثالثة  :حرير علمت دقيق ألمقات القواعد األصولية كاألدلة المتتلل يقا
 ،كاإلسقاب ت تريي اللركع عليقا .
كيٯتثل ىذا التطور كتاباف ٫تا :

ُ .كتاب (أثر اال تالؼ ت القواعد األصولية ت ا تالؼ اللققاا)

للشيخ

مصطفى سعيد ا٠تن  ،كىي رسالة علمية ناؿ هبا الباحث درجة الدكتوراه ُب
( )
أصوؿ الفقو من جامعة األزىر .
قاؿ شيخنا الدكتور جربيل كاصفان ىذا الكتاب ( :كقد تناكؿ الدكتور مصطفى ا٠تن
األمور ا١تهمة التالية :
أ  -أىم أسباب االختبلؼ ُب الفركع الفقهية .
ب -أىم القواعد األصولية ا١تختلف فيها  ،ا١تتعلقة بطرؽ داللة األلفاظ على
األحكاـ كالفركع .
ت -أىم القواعد األصولية ا١تختلف فيها  ،ا١تتعلقة بداللة األلفاظ من حيث
الشموؿ كعدمو .
ث -أىم القواعد األصولية ا١تختلف فيها  ،ا١تتعلقة باألمر كالنهي .
ج  -أىم القواعد األصولية ا١تختلف فيها  ،ا١تتعلقة بالقرآف كحده أك بالسنة
( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)398:
( )ا١ترجع السابق (ص)398:
( )ا١ترجع السابق (ص)399:
( )انظر  :ا١ترجع السابق (ص)404:
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كحدىا .
ح  -أىم القواعد األصولية ا١تختلف فيها  ،ا١تتعلقة باإلٚتاع كالقياس .
خ  -أىم األدلة األصولية ا١تختلف فيها .
كقد أكضح أسباب االختبلؼ الفقهي بالشواىد كالفركع ا١تخرجة عليها  ،معتربان
االختبلؼ ُب القواعد األصولية أىم أسباب االختبلؼ ُب الفركع ا١تستنبطة  ،كلذا جعلو عنوانان
١توضوع رسالتو .
خرج على تلك األصوؿ كالقواعد فركعان فقهية كثَتة  ،تزيد على مائيت مسألة من
كما ٌ
( )

أمهات الفركع الفقهية ٘تثيبلن ال حصران)
ِ .كتاب (أثر األدلة المتتلل يقا ت اللقو اإلسالمت) للشيخ مصطفى ديب
البغا  ،كىي رسالة علمية ناؿ هبا درجة الدكتوراه من جامعة األزىر .
االختبلؼ ُب القواعد األصولية ُب
كييعترب ىذا الكتاب متممان للكتاب السابق (أثر
اختبلؼ الفقهاء ) حيث ذكر مصطفى البغا َّ
أف كتاب مصطفى ا٠تن ٓب يستوعب ُب ْتثو
( )
األدلة ا١تختلف فيها  ،فأراد أف يتمم عمل مصطفى ا٠تن .
قاؿ شيخنا الدكتور جربيل كاصفان كتاب الدكتور مصطفى البغا  ( :كقد تناكؿ الدكتور

مصطفى البغا ٚتيع األدلة األصولية ا١تختلف فيها مبينان أثرىا ُب الفقو اإلسبلمي  ،كتلك األدلة
ىي :
ُ .االستصبلح
ِ .االستحساف
ّ .االستصحاب
ْ .العرؼ
ٓ .مذىب الصحايب
ٔ .إٚتاع أىل ا١تدينة
ٕ .شرع من قبلنا
( ) دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)406-405:
( ) انظر  :ا١ترجع السابق (ص)407:
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ٖ .سد الذرائع
ٗ .األخذ بأقل ما قيل
َُ .االستقراء
خرج
كالقصود بأثر ىذه األدلة ُب الفقو اإلسبلمي  :الفركع الفقهية ا١تخرجة عليها  ،كقد ٌ
عليها الباحث ما يزيد على مئة كسبع كعشرين مسألة  ،من أمهات ا١تسائل الفرعية ٘تثيبلن ال
( )
حصران)

المر لة الرابعة  :أسلوب علمت جديد لدراسة القواعد اللققية أصيالن ك تريجان
ك صنيلان .
كيظهر ىذا التطور ُب ثبلثة كتب ىي :

ُ .كتاب (القواعد اللققية  :ملقومقا – نشأ قا  -طورىا – دراسة مؤللا قا –
مقمتقا – طبيقا قا ) للدكتور علي بن أٛتد الندكم .
ِ .كتاب (الوجيز ت إيضاح قواعد اللقو الكلية ) للدكتور ٤تمد صدقي بن أٛتد
البورنو .

ّ .كتاب (القواعد اللققية الكبرل  ،كما لرع عنقا مب القواعد الصغرل)
( )

للدكتور صاّب بن غاٖب السدالف .

( ) دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)409-409
( )انظر  :دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء (ص)411:
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اللصل الثانت :
الدراسة التطبيقية ت تريي آراا ابب زـ
اللققية على األصوؿ ت كتاب الحي
ك يو مسة مبا ث :
المبحث األكؿ  : :تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ ت شركط كجوب
الحي كمواقيت اإل راـ .
المبحث الثانت  :تريي آراا ابب زـ اللققية على االصوؿ ت اإل راـ .
المبحث الثالث  :تريي آراا ابب زـ اللققية على االصوؿ ت محظورات اإل راـ
.
المبحث الرابع  :تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ ت صلة الحي كالعمرة
.

المبحث التامس  :تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ ت القدم كاللدية

كاإل صار .
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المبحث األكؿ :

تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ
ت شركط كجوب الحي كمواقيت اإل راـ
ك يو مسة مطالب :
المطلب األكؿ  :كجوب الحي كالعمرة على العبد كاألمة .
المطلب الثانت :مب أ رـ بالحي ت غير أشقره سد إ رامو .
المطلب الثالث  :ال يحل اإل راـ بالحي أك العمرة ت غير مواقيتو المكانية .
المطلب الرابع  :مب لم يحرـ مب المواقيت ال إ راـ لو إال أف يرجع إلى الميقات
الذم أ رـ منو .

المطلب التامس  :مب كانت طريقو ال مر على شتا مب ىذه المواقيت ليحرـ

مب يث شاا بران أك بحران .
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المطلب األكؿ  :كجوب الحي كالعمرة على العبد كاألمة
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب كجوب اٟتج كالعمرة على العبد كاألمة حيث قاؿ  ( :الحي إلى مكة
 ،كالعمرة إليقا رضاف على كل مؤمب  ،عاقل  ،بالغ  ،ذكر أك أنثى  ،بكر  ،أك ذات زكج
 ،الحر كالعبد  ،كالحرة كاألمة  ،ت كل ذلك سواا  ،مرة ت العمر إذا كجد مب ذكرنا
إليقا سبيال)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( )على القوؿ
بعدـ كجوب اٟتج على العبد كاألمة .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند .
 األصل األكؿ  :العاـ يبقى على عمومو تى يأ ت ما يتصصو .
أكالن  :أقواؿ األصولييب:
( )احمللى ()47/7
( )انظر  :بدائع الصنائع ( ، )120/2االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )140/1البناية شرح ا٢تداية ( ، )142/4البحر الرائق
(٣ ، )334/2تمع األهنر ()260/1
( )انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )442/3حاشية العدكم على كفاية الطالب الربا٘ب (  ، )517/1شرح ٥تتصر خليل
للخرشي ( ، )284/2الفواكو الدكا٘ب ( )350/1منح اٞتليل ()189/2
( )انظر :اٟتاكم الكبَت ( ، )5/4اجملموع ( ، )43/7مغٍت احملتاج ( ، )209/2هناية احملتاج ()241/3
( )انظر  :الكاُب ( ، )484/1الفركع ( ، )207/5شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ( ، )26/3اإلنصاؼ ()389/3
 ،كشاؼ القناع ( ، )440/2شرح منتهى اإلرادات ( ، )413/2الركض ا١تربع (ص)246:
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القوؿ األكؿ  :الواجب ٛتل اللفظ على عمومو دكف توقف كال نظر حىت يأٌب الدليل
ا١تخصص .
كىذا الرأم ىو قوؿ عند اٟتنفية  ،كقوؿ عند الشافعية  ،كىو ظاىر قوؿ الشافعي ُب
الرسالة  ،كركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كاختاره من الشافعية  :أبو بكر الصَتُب( )  ،كمن اٟتنابلة :
( )
أبو بكر( ) ،كالقاضي أبويعلى( )  ،كىو اختيار ابن حزـ .
القوؿ الثانت  :التوقف حىت يينظر  ،فإف َّ
ص بو  ،كإال اعتقد
دؿ دليل على التخصيص يخ َّ

عمومو ككجب العمل بو .
كىذا الرأم ىو قوؿ عند الشافعية  ،كركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كاختاره من الشافعية  :أبو
العباس بن يسريج( )  ،كأبو إسحاؽ ا١تركزم( ) ،

( )٤تمد بن عبد اهلل أبو بكر الصَتَب  ،من أىل بغداد  ،قاؿ أبو بكر القفاؿ :كاف أعلم الناس باألصوؿ بعد الشافعي .
من مصنفاتو  ( :البياف ُب دالئل اإلعبلـ على أصوؿ اإلحكاـ ) ُب أصوؿ الفقو  ،ككتاب (الفرائض)  .توُب ُب سنة
330ىػ ػ  .انظر  :طبقات الشافعية الكربل ( ، )186/3األعبلـ ()224/6
(

(

(

(

(

)عبد العزيز بن جعفر بن أٛتد بن يزداد ،أبو بكر  ،ا١تعركؼ بغبلـ ا٠تبلؿ  .تلميذ أيب بكر ا٠تبلؿ  .قيل بأنَّو ٝتع من
عبداهلل بن أٛتد بن حنبل  ،كقاؿ الذىيب ٓ :ب يصح ُب ذلك شيء  .ككاف كبَت القدر ،صحيح النقل ،بارعا ُب نقل
مذىبو  ،ككاف مذكور العبادة  .كلد ُب سنة 285ى ػ  ،كتوُب ُب سنة 363ى ػ  .انظر  :تاريخ بغداد (، )458/10
طبقات اٟتنابلة ( ، )119/2سَت أعبلـ النببلء ()143/16
)٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن خلف بن أٛتد بن الفراء أبو يعلي  .ككاف عآب العراؽ ُب زمانو ،مع معرفة بعلوـ القرآف
كتفسَته ،كالنظر كاألصوؿ ،تؤب قضاء دار ا٠تبلفة  ،كحراف  ،كحلواف  ،كمن مصنفاتو ( :العدة) ُب أصوؿ الفقو ،
(أحكاـ القرآف) ( ،تربئة معاكية)  .كلد سنة 380ى ػ  ،كتوُب سنة 458ى ػ  .انظر  :طبقات اٟتنابلة ( ، )193/2
سَت أعبلـ النببلء ( ، )89/18األعبلـ ()99/6
)انظر  :الرسالة (ص ، )341 :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )334/3ركضة الناظر (  ، )56/2شرح ٥تتصر الركضة
( ، )542/2اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج (  ،)141/2التقرير كالتحبَت ( ، )260/1تيسَت التحرير (  ، )230/1البحر
احمليط ()47/4
)أٛتد بن عمر بن سريج البغدادم  ،أبو العباس  .كٕب القضاء بشَتاز ،ككاف يفضل على ٚتيع أصحاب الشافعي ،حىت
على ا١تز٘ب  ،شرح ا١تذىب ك٠تصو ،كعمل ا١تسائل ًُب الفركع  ،لو مناظرات كمساجبلت مع ٤تمد بن داكد
الظاىرم  .كلد ُب سنة 249ى ػ  ،كتوُب ُب سنة 306ى ػ  .انظر  :تاريخ بغداد (  ، )43/5سَت أعبلـ النببلء
( ، )201/14طبقات الشافعية الكربل ()21/3
)أبو إسحاؽ إبراىيم بن أٛتد ا١تركزم  ،صاحب أيب العباس بن سريج ،كأكرب تبلمذتو  .كاف إماـ عصره ُب الفتول
كالتدريس ،كانتهت إليو رئاسة ا١تذىب ُب العراؽ بعد كفاة ابن سريج  ،أقاـ ببغداد دىران طويبلن ٍ ،ب ارٖتل إٔب مصر

( ) ( )

كأبو بكر القفَّاؿ( )  ،كمن اٟتنابلة  :أبو ا٠تطاب .
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القوؿ الثالث  :إف يٝتع من النيب على طريق تعليم اٟتكم ،فالواجب اعتقاد عمومو،

كإف ٝتعو من غَته فبل .

( ) ( )

كىذا القوؿ منسوب أليب عبد اهلل اٞترجا٘ب .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .

استدؿ ابن حزـ على كجوب اٟتج كالعمرة على العبد كاألمة بقوؿ اهلل تعأب  :ﭽ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ آل عمران ، ٩٧ :كقولو "الناس" اسم ٚتع دخلت
عليو "اؿ" فاكتسب العموـ  ،كالعبد كاألمة داخبلف ُب العموـ  ،كٓب يرد دليل يدؿ على خركج
( )
العبد كاألمة من النص .
 األصل الثانت  :جواز نسخ السنة بالسنة .

 ،كاستقر هبا إٔب أف توُب سنة 340ى ػ  .انظر  :تاريخ بغداد (  ، )11/6كفيات األعياف (  ، )26/1سَت أعبلـ
النببلء ()26/1
( )٤تمد بن علي بن إٝتاعيل الشاشي ،الشافعي  ،القفاؿ الكبَت  ،أبو بكر  .من أىل ما كراء النهر  .كاف إماما ُب
التفسَت ك اٟتديث ك الكبلـ ك األصوؿ كالفركع كاللغة كالشعر ذاكرا للعلوـ ٤تققا ١تا يورده  .انتشر مذىب الشافعي
على يديو ُب ببلده  .كلد ُب شاش سنة 291ىػ ػ  ،كتوُب هبا سنة 365ىػ ػ  .انظر  :تاريخ دمشق ( ، )245/54
كفيات األعياف ( ، )200/4سَت أعبلـ النببلء ()283/16
( ) أبو ا٠تطاب ٤تفوظ بن أٛتد بن حسن بن حسن العراقي  ،الكلوذا٘ب ٍ ،ب البغدادم  .تلميذ أيب يعلى  .كاف شيخ
اٟتنابلة ُب عصره  ،كاف مفتيا  ،صاٟتا  ،كرعا  ،دينا  ،كافر العقل  ،خبَتا با١تذىب  ،من مصنفاتو ( :التمهيد) ُب
أصوؿ الفقو ( ،ا٢تداية) ُب الفقو  .كلد سنة 432ىػ ػ  ،كتوُب سنة 510ىػ ػ  .انظر  :طبقات اٟتنابلة ( ، )258/2
تاريخ أربل ( ، )126/2سَت أعبلـ النببلء ()238/19
( )انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )334/3أصوؿ السرخسي (  ، )132/1ركضة الناظر (  ، )56/2اإلهباج ُب شرح
ا١تنهاج ( ، )141/2التقرير كالتحبَت ( ، )261/1تيسَت التحرير ( ، )230/1البحر احمليط ()47/4
( )٤تمد بن ٭تِت بن مهدم أبو عبد اهلل ،اٞترجا٘ب .من أىل جرجاف  .فقيو حنفي  ،سكن بغداد ككاف يدرس هبا  ،من
علماء العراؽ  ،ككاف زاىدان  ،عابدان  ،نظَتان أليب بكر الرازم  .لو كتاب (ترجيح مذىب أيب حنيفة)  .توُب ُب سنة
397ى ػ  .انظر  :تاريخ بغداد ( ، )204/4الواُب بالوفيات ( ، )127/5تاريخ اإلسبلـ ()790/8
( )انظر  :ركضة الناظر ( ، )57/2شرح ٥تتصر الركضة ( ، )542/2البحر احمليط ()52/4
( )انظر  :احمللى ()47/7

أكالن  :أقواؿ األصولييب :
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ال خبلؼ ُب جواز نسخ السنة بالسنة ا١تتواترة ،كجواز نسخ اآلحاد باآلحاد ،كنسخ
( )
اآلحاد با١تتواتر .
ك َّأما نسخ ا١تتواتر من السنة باآلحاد ،فقد كقع ا٠تبلؼ ُب جوزاه على ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ :جواز نسخ ا١تتواتر باآلحاد .

( )

كىذا مذىب ابن حزـ كٚتاعة من أىل الظاىر  ،كركاية عن أٛتد  ،كىو اختيار الطوُب
ُب شرحو  ،كأيب الوليد الباجي ( ) .
القوؿ الثانت :عدـ جواز نسخ ا١تتواتر باآلحاد شرعان .

( )

كىذا رأم اٞتمهور من األصوليُت  ،كقد نقل بعضهم اإلٚتاع على ىذا القوؿ .

القوؿ الثالث :التفصيل بُت زماف النيب كما بعده ،فقالوا بوقوعو ُب زمانو.
كىذا اختيار الغزإب.

( )

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .

استدؿ ابن حزـ على كجوب اٟتج كالعمرة على العبد كاألمة بقولو ُ ب حجة الوداع ( :

(
(

(
(
(

)انظر  :اللمع (ص ، )59:شرح تنقيح الفصوؿ ( ، )311/1إرشاد الفحوؿ ()67/2
)سليماف بن عبد القول بن عبد الكرٙب بن سعيدالطوُب الصرصر م ٍب البغدادم ٧ ،تم الدين  .أصلو من (طوؼ) قرية
ُب العراؽ  .كدخل بغداد سنة  691ىػ كرحل إٔب دمشق سنة  704ىػ كاف فقيهان حنبليان  ،ككاف عارفان بفركع
ا١تذىب  ،ككاف شاعران أديبان  .من مصنفاتو (:البلبل ُب أصوؿ الفقو) ( ،شرح ا١تقامات اٟتريرية)  .كلد سنة 657ى ػ
 ،كتوُب سنة 716ى ػ  .انظر :أعياف العصر كأعواف النصر (  ، )445/2الذيل على طبقات اٟتنابلة ( ، )404/4
ا١تقصد األرشد ()425/1
)انظر  :اإلشارة ُب معرفة األصوؿ (ص ، )395 :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )437/4شرح ٥تتصر الركضة ( ، )325/2
شرح ٥تتصر التحرير ( ، )561/3إرشاد الفحوؿ ( ، )67/2نزىة ا٠تاطر العاطر ()188/1
)انظر  :اللمع (ص ، )59:احملصوؿ للرازم ( ، )333/3ركضة الناظر ( ، )264/1شرح تنقيح الفصوؿ (، )311/1
شرح ٥تتصر التحرير ( ، )561/3إرشاد الفحوؿ ()67/2
)انظر  :ا١تستصفى (ص ، )101:شرح ٥تتصر التحرير (  ، )562/3إرشاد الفحوؿ (  ، )67/2نزىة ا٠تاطر العاطر
()188/1
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أيُّقا النَّاس َّ
إف اهلل قد رض عليكم الحي يح ٌجوا ) ( ) ؛ َّ
بأف ىذا ا٠ترب ناسخ للخرب الذم
( )
ما
ي
أ
(
:

اهلل
رسوؿ
قاؿ
:
قاؿ
َّو
ن
أ
ركاه ابن عبٌاس
ُّ
صبت ٌي لم يبلغ الحنث عليو ٌجةه
ٌ
و
يح َّي ٌجة أي رل ) ( )  ،كحيث إ َّف اٟتديث
أي رل  ،كايُّما عبد ٌي ثي َّم أيعتق عليو أف ي
( )

النَّاسخ جاء اللفظ فيو عامان بقولو " النَّاس " فدخل فيو العبد كاألمة .

 األصل الثالث  :ال يصح اال تجاج بالحديث المرسل .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

القوؿ األكؿ  :ال يصح االحتجاج باٟتديث ا١ترسل.

( ).

كىذا القوؿ ىو ظاىر مذىب الشافعي كركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كىو اختيار ابن حزـ ( ).

القوؿ الثانت :يصح االحتجاج باٟتديث ا١ترسل .

كىذا مذىب اإلماـ أيب حنيفة  ،كمذىب اإلمامم الك  ،كركاية عن أٛتد  ،كاختارىا
القاضي أبو يعلى ُب العدة  ،كاختار ىذا القوؿ من الشافعية اآلمدم ( ) ،كىذا القوؿ ىو قوؿ
( )ركاه مسلم  :رقم  (، )1337( :كتاب  :اٟتج)  ( ،باب :اٟتج مرة ُب العمر) .
( ) عبد اهلل بن عباس بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشي ا٢تامشي  ،ابن عم رسوؿ اهلل  -  -حرب
األمة ،كفقيو العصر ،كإماـ التفسَت  .الزـ رسوؿ اهلل  كركل عنو األحاديث الصحيحة .ككف بصره ُب آخر
عمره ،فسكن الطائف ،كتوُب هبا  .كلد قبل ا٢تجرة بثبلث سنوات  ،كتوُب سنة 68ى ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء
( ، )331/3اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ( ، )121/4األعبلـ ()95/4
( )ركاه ابن حزـ ُب احمللى ()57/7
( )انظر  :احمللى ()60-59/7
( ) انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  )131/2النبذة الكافية (ص ، )29 :التلخيص (  ، ، )416/2أصوؿ السرخسي
( ، )360/1ركضة الناظر ( ، )366/1شرح تنقيح الفصوؿ ( )380/1البحر احمليط ( ، )340/6إرشاد الفحوؿ
()173/1
( ) سيف الدين  ،علي بن أيب علي بنمحمد بن سآب التغليب  ،اآلمدم  ،اٟتنبلي ٍ ،ب الشافعي  .فقيو أصوٕب  ،كاف
حنبلي ا١تذىب ٍ ،ب انتقل إٔب مذىب الشافعية  ،تعلم ُب بغداد كالشاـ ،كانتقل إٔب القاىرة ،كدرس هبا .من
مصنفاتو ( :اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ) ُب أصوؿ الفقو  .كلد سنة551ىػ ػ  ،كتوُب سنة 631ىػ ػ  .انظر  :كفيات
األعياف ( ، )293/3سَت أعبلـ النببلء ( ، )364/22طبقات الشافعية الكربل (. )306/8
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( )

ٚتهور ا١تعتزلة .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
استدؿ ابن حزـ على كجوب اٟتج على العبد كاألمة َّ
بأف اٟتديث الذم ركم عن ٤تمد

بن كعب القرظي ( ) عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ( أيُّما صبت ي بو أىلو ثم مات
أجزأ عنو  ،كإف أدرؾ عليو الحي  ،كأيُّما مملوؾ ي بو أىلو ثم مات أجزأ عنو
بقيت اآلية على عمومها .
عتق عليو الحي )( ) حديث مرسل  ،ؼ

( )

 ،كإف

 األصل الرابع  :كم المسلميب سواا .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

ىذا األصل ىو قسم من أقساـ الدليل اإلٚتاعي ،الذم ىو قسم من أقساـ الدليل ،
تفرد بو ابن حزـ عن غَته  ،كقد سبق الكبلـ عليو بإ٬تاز عند اٟتديث عن
كىذا األصل ٦تا َّ
أصوؿ ابن حزـ( ) .
ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
استدؿ ابن حزـ على كجوب اٟتج على العبد كاألمة َّ
بأف حكم اٟتج يشمل ا١تسلمُت

ٔتختلف مواصفاهتم ا١تتعلقة بالذكورة كاألنوثة كاٟترية كالعبودية ؛ ليقتضي التسوية العادلة بُت
( )
ا١تسلمُت ُب األحكاـ التكليفية الشرعية .
( )انظر  :العدة ( ، )906/3التلخيص ( ، )417/2قواطع األدلة (  ، )376/1ركضة الناظر (  ، )365/1اإلحكاـ
لآلمدم (  ، )123/2شرح تنقيح الفصوؿ (  ، )379/1كشف األسرار (  ، )2/3شرح التلويح على التوضيح
( ، )15/2البحر احمليط ( ، )340/6إرشاد الفحوؿ ()173/1
( )٤تمد بن كعب بن حباف بن سليم بن أسد القرظي حلفاء األكس  ،كيكٌت  :أبا ٛتزة  ،تابعي  ،ثقة  ،رجل صاّب ،
عآب بالقرآف  .توُب ُب سنة 108ىػ ػ  .انظر  :التاريخ الكبَت (  ، )216/1تاريخ الثقات(ص ، )411 :الكٌت
كاألٝتاء (ص)243:
( )ركاه أبو داكد ُب ا١تراسيل:رقم . )134( :
( )انظر  :احمللى ()57/7
( )انظر ( :ص)79:
( )انظر  :احمللى ()47/7

125

المطلب الثانت  :مب أ رـ بالحي ت غير أشقره سد إ رامو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
أف من أحرـ باٟتج ُب غَت أشهره ا١تؤقتة اليت كقَّتها اهلل َّ 
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
فإف إحرامو

ال يصح  ،كعملو ىذا مردكد عليو  ،حيث قاؿ  ( :كالحي ال يجوز شتا مب عملو إال ت
أكقا و المنصوصة كال يحل اإل راـ بو إال ت أشقر الحي قبل كقت الوقوؼ بعر ة)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ :صحة اإلحراـ للحج قبل أشهره مع الكراىة .

كىذا مذىب اٟتنفية( )  ،كا١تالكية( )  ،كاٟتنابلة( ) .

القوؿ الثانت  :ال ٬توز اإلحراـ باٟتج قبل أشهره  ،كتنعقد عمرة .

كىذا مذىب الشافعية( ) .

( )احمللى ()84/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )141/1البحر الرائق (  ، )343/2بدائع الصنائع (  ، )161/2تبيُت اٟتقائق
( ، )7/2حاشية ابن عابدين (٣ ، )467/2تمع األهنر شرح ملتقى األْتر ( ، )264/1فتح القدير ()428/2
( )انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )24/4حاشية الدسوقي (  ، )26/2حاشية الصاكم (  ، )18/2شرح ٥تتصر خليل
للخرشي ()300/2
( )انظر  :الكاُب (  ، )496/1اإلنصاؼ (  ، )430/3ا١تغٍت (  ، )271/3كشاؼ القناع (  ، )470/2شرح منتهى
اإلرادات ()440/2
( )انظر  :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )255/1اٟتاكم الكبَت ( ، )28/4الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية
( ، )277/2اجملموع (  ، )140/7حاشية اٞتمل (  ، )491/2حواشي الشركا٘ب كالعبادم (  ، )148/4مغٍت
احملتاج ( ، )223/2هناية احملتاج ()257/3

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
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 األصل األكؿ :داللة ظاىر النَّص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب .

الظاىر لغة  :خبلؼ الباطن  ،كالظاء كا٢تاء كالراء  :أصل صحيح كاحد يدؿ على قوة
كبركز  .من ذلك  :ظى ىهىر الشيء يىظٍ ىه ير ظي يهوران فهو ظاىر  :إذا انكشف كبرز .كلذلك ٝتي
( )
كقت الظهر كالظهَتة  ،كىو أظهر أكقات النهار كأضوؤىا .
كىل ىناؾ فرؽ بُت الظاىر كالنص ؟
اختلفت أقواؿ األصوليُت ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
القوؿ األكؿ  :ال فرؽ بُت الظاىر كالنص .
كىذا اختيار ابن حزـ  ،كلذلك َّ
فإف تعريف الظاىر عند ابن حزـ ىو تعريف النَّص .
قاؿ ابن حزـ  ( :كالنص  :ىو اللفظ الوارد ُب القرآف على حكم األشياء كىو الظاىر
( )
نفسو  ،كقد يسمى كل كبلـ يورد كما قالو ا١تتكلم بو نصا)
كالقوؿ َّ
بأف الظاىر كالنَّص ال فرؽ بينهما ىو أيضان قوؿ الشافعي  ،كأيب بكر
( ) ( )
الباقبل٘ب .
القوؿ الثانت  :التفريق بُت الظاىر كالنص .
كىذا مذىب ٚتاىَت األصوليُت ؛ حيث َّإهنم ٬تعلوف الظاىر ُب مقابلة النص فالظاىر

عندىم ىو  ( :ما يسبق إٔب الفهم منو عند اإلطبلؽ معٌت ،مع ٕتويز غَته )  ،كالنص ىو  ( :ما
(
(
(

(

)انظر  :لساف العرب ( ، )520/4معجم مقاييس اللغة ()471/3
)اإلحكاـ ()37/1
) أبو بكر ٤تمد بن الطيب بن ٤تمد بن جعفر بن قاسم البصرمٍ ،ب البغدادم ،ابن الباقبل٘ب  .ؾاف يضرب ا١تثل بفهمو
كذكائو  ،كاف ثقة إماما بارعا ،صنف ُب الرد على الرافضة ،كا١تعتزلة ،كا٠توارج كاٞتهمية كالكرامية ،كاف على مذىب
أيب اٟتسن األشعرم ،كمؤيدا اعتقاده كناصرا طريقتو  ،كإليو انتهت رئاسة ا١تالكية ُب كقتو  ،توُب سنة 403ىػ ػ .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )190/17كفيات األعياف ( ، )269/4ترتيب ا١تدارؾ ()44/7
)انظر  :الربىاف ُب أصوؿ الفقو (  ، )152/1ا١تنخوؿ (ص ، )165 :البحر احمليط (  ، )204/2إرشاد الفحوؿ
()31/2

يفيد بنفسو من غَت احتماؿ )

( )
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من أحرـ باٟتج ُب غَت أشهره فسد إحرامو بظاىر اآلية ُب قولو
تعأب  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ البقرة ، ١٩٧ :فظاىر اآلية يدؿ على ذلك( ) .

( ) ركضة الناظر ( ، )506-505/1كانظر  :أصوؿ الشاشي (ص١ ، )68:تعتمد ( ، )295-294/1الفقيو كا١تتفقو
( ، )232/1اللمع (ص ، )48:ا١تستصفى (ص ، )196:ا١تنخوؿ (ص ، )164:تقوٙب النظر (  ، )93/1كشف
األسرار (  ، )46/1البحر احمليط (  ، )204/2فصوؿ البدائع (  ، )97/1إرشاد الفحوؿ (  ، )31/2مذكرة ُب
أصوؿ الفقو (ص)211:
( )انظر  :احمللى (. )84/7كىذا التخريج على رأم ابن حزـ من خبلؿ كتابو احمللى  .كعند التأمل ٕتد َّ
أف استدالؿ ابن
حزـ ُب ىذه ا١تسألة ىو استدالؿ بأحد أنواع مفهوـ ا١تخالفة  ،كىو مفهوـ الزماف  .قاؿ الشنقيطي ُب ا١تذكرة ( :
كمفهوـ الظرؼ  :زمانان كاف أك مكانان .مثاؿ الزما٘ب  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ البقرة ١٩٧ :يفهم منو أنو ال

حج ُب غَته )  .مذكرة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )286 :كانظر  :البحر احمليط ( )175/5ش  ،شرح الكوكب ا١تنَت
( ، )502/3إرشاد الفحوؿ ()48/2
كىذا يؤكد ما ذكرتو سابقا عند اٟتديث عن أصوؿ ابن حزـ َّ ،
أف ابن حزـ يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة كإف صرح برفض العمل
با١تفهوـ .
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المطلب الثالث  :ال يحل اإل راـ بالحي أك العمرة ت غير مواقيتو المكانية
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف اإلحراـ باٟتج أك العمرة من قبل ا١تيقات ال ٭تل  ،كمن فعل ذلك
فبل إحراـ لو  ،كال حج لو  ،كال عمرة  ،حيث قاؿ (:

سمى
كللحي كالعمرة مواضع ي َّ

المواقيت  ،كا دىا  :ميقات  ،ال يحل أل د أف ييحرـ بالحي  ،كال بالعمرة مب قبلقا )

يمر عليقا  :ال إ راـ لو  ،كال َّي
كقاؿ  (:إف أ رـ قبل شتا مب ىذه المواقيت كىو ٌ
لو  ،كال عمرة لو إال أف ينوم إذا صار ت الميقات جديد إ ر واـ ذلك جائز  ،كإ رامو
اـ  ،ك جو اـ  ،كعمر و امة)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اتفقت ا١تذاىب األربعة على صحة إحراـ من أحرـ قبل ا١تواقيت  ،كاختلفوا ُب حكم ىذا
اإلحراـ على ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ  :استحباب اإلحراـ قبل ا١تيقات  ،كلكن بشرط أف ٯتلك نفسو أال يقع ُب

احملظور .
كىذا مذىب اٟتنفية( ) .
القوؿ الثانت  :استحباب اإلحراـ قبل ا١تيقات مطلقان .
كىذا مذىب الشافعية ُب أحد القولُت( ) .
القوؿ الثالث  :كراىية اإلحراـ قبل ا١تيقات  ،مع انعقاد اإلحراـ .
( )احمللى ()91-90/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )141/1البحر الرائق ( ، )343/2بدائع الصنائع ( ،)164/2حاشية ابن عابدين
(٣ ، )478/2تمع األهنر شرح ملتقى األْتر ( ، )266/1فتح القدير ()427/2
( )انظر  :اجملموع (ٖ ، )200/7تفة احملتاج ( ، )49/4مغٍت احملتاج ( ، )228/2هناية احملتاج ()262/3

كىذا مذىب ا١تالكية( )  ،كاٟتنابلة( ) .
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اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليو ا .
 األصل األكؿ :داللة ظاىر النَّص .
أكالن :أقواؿ األصولييب :

سبق بياف ىذا األصل( ) .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .

استدؿ ابن حزـ على أنَّو ال ٭تل اإلحراـ باٟتج أك العمرة قبل ا١تواقيت ٔتا ركم عن عائشة
عنها َّ
أف رسوؿ اهلل  كقٌت ألىل ا١تدينة  :ذا اٟتليفة  ،كألىل الشاـ ك مصر  :اٞتحفة ،
كألىل العراؽ  :ذات عرؽ  ،كألىل اليمن  :يلملم( ) .
كاستدؿ كذلك ٔتا ركم عن ابن عباس َّ
أف رسوؿ اهلل  كقٌت ألىل ا١تدينة  :ذا اٟتليفة ،
كألىل الشاـ ك مصر  :اٞتحفة  ،كألىل ٧تد  :قرف منازؿ  ،كألىل اليمن  :يلملم( ) .
حيث استدؿ ابن حزـ بظاىر ىذين الدليلُت على عدـ صحة اإلحراـ باٟتج أك العمرة
( )
نصت على ىذه ا١تواقيت بعينها .
قبل ا١تواقيت  ،فاألدلة َّ
( )مواىب اٞتليل ( ، )21/3ا١تسالك ُب شرح موطأ مالك ( ، )595/4التاج كاإلكليل ( ، )24/4الذخَتة ()211/3
 ،النوادر كالزيادات ()336/2
(
(
(
(

)انظر  :ا١تغٍت ( ، )264/3اإلنصاؼ ( ، )430/3الفركع ( ، )314/5شرح منتهى اإلرادات (  ، )440/2الركض
ا١تربع (ص)251:
) انظر ( :ص)125:
)ركاه النسائي ُب الكربل  :رقم  ( ، )125 ( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :ميقات أىل العراؽ )  .صححو األلبا٘ب
ُب صحيح كضعيف النسائي ()226/6
)ركاه البخارم  :رقم  ( ، )1524 ( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :مهل أىل مكة للحج كالعمرة )  ، ،ك رقم :
(( ، )1530باب  :مهل أىل اليمن )  ،ك رقم ( ، )1845 ( :كتاب  :جزاء الصيد )  ( ،باب  :دخوؿ اٟترـ
كمكة بغَت إحراـ )  ،كركاه مسلم  :رقم  ( ، )1181( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :مواقيت اٟتج ) .

( )انظر  :احمللى ()93-92/7
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المطلب الرابع  :مب لم يحرـ مب المواقيت ال إ راـ لو إال أف يرجع إلى الميقات
الذم أ رـ منو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف من أراد اٟتج أك العمرة فبل ٬توز لو أف يتجاكز ا١تواقيت  ،كإف
جاكز ا١تواقيت كىو مريد للحج أك العمرة  ،كأحرـ من بعد ا١تواقيت فإنَّو ال يصح إحرامو ،

حيث قاؿ  ( :كل مب طر على أ د ىذه المواضع كىو يريد الحي  ،أك العمرة  ،ال
يحل لو أف يتجاكزه إال محرمان إف لم يحرـ منو  :ال إ راـ لو  ،كال ي لو  ،كال عمرة لو
إال أف يرجع إلى الميقات الذم مر عليو ينوم اإل راـ منو  ،يصح ينئذ إ رامو ،
ك جو  ،كعمر و)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( )  ،على َّ
أف
َّ
أف من جاكز ا١تيقات كىو مريد للنسك كأحرـ للحج أك العمرة من بعد ا١تيقات كٓب يرجع إٔب
ا١تيقات َّ
فإف إحرامو صحيح كعليو دـ .
( )احمللى ()91/7
( )انظر  :بدائع الصنائع (  ، )165/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )142/1تبيُت اٟتقائق (  ، )73/2فتح القدير
(٣ ، )109/3تمع األهنر ()303/1
( )انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )60/4مواىب اٞتليل (  ، )42/3شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )305/2حاشية
الدسوقي ( ، )24/2حاشية الصاكم ()24/2
( )انظر  :اٟتاكم الكبَت (  ، )73/4اجملموع (  ، )206/7ركضة الطالبُت (  ، )41/3أسٌت ا١تطالب ( ، )460/1
اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )256/1مغٍت احملتاج (  ، )227/2حاشية البجَتمي (  ، )113/2حاشية
إعانة الطالبُت ()344/2
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )266/3الكاُب (  ، )495/1الفركع (  ، )313/5شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ( ، )66/3
ا١تبدع ( ، )105/3اإلنصاؼ ( ، )429/3شرح منتهى اإلرادات ( ، )439/2مطالب أكٕب النهى ()300/2

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليو ا .
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 األصل األكؿ  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
سبق بياف ىذا األصل( ) .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من ٓب ٭ترـ من ا١تواقيت أنَّو ال إحراـ لو إال أف يرجع إٔب ا١تيقات
الذم أحرـ منو ٔتا ركم عن عائشة عنها َّ
أف رسوؿ اهلل  كقٌت ألىل ا١تدينة  :ذا اٟتليفة ،

كألىل الشاـ  :اٞتحفة  ،كألىل العراؽ  :ذات عرؽ  ،كألىل اليمن  :يلملم( ) .
كاستدؿ كذلك ٔتا ركم عن ابن عباس َّ
أف رسوؿ اهلل كقٌت ألىل ا١تدينة  :ذا اٟتليفة ،
كألىل الشاـ  :اٞتحفة  ،كألىل ٧تد  :قرف منازؿ  ،كألىل اليمن  :يلملم( ) .
حيث استدؿ ابن حزـ بظاىر ىذين الدليلُت على َّ
أف من ٓب ٭ترـ من ا١تواقيت فبل إحراـ
لو إال أف يرجع إٔب ا١تيقات الذم أحرـ منو .
 األصل الثانت  :قوؿ الصحابت ليس بحجة .

.

( )

أكالن  :أقواؿ األصولييب :
اتفق األصوليوف على َّ
أف قوؿ الصحايب ُب مسائل االجتهاد ليس ْتجة على صحايب آخر

كاختلف األصوليوف ُب قوؿ الصحايب إذا ٓب يظهر لو ٥تالف ىل يكوف حجة على من
بعد الصحابة إٔب عدة أقواؿ :

(
(
(
(

)انظر ( :ص)125:
)سبق ٗتر٬تو (ص)128:
)سبق ٗتر٬تو (ص)128:
)انظر  :اإلحكاـ لآلمدم (  ، )149/4البحر احمليط (  ، )55/8فصوؿ البدائع (  ، )436/2إرشاد الفحوؿ
()187/2

القوؿ األكؿ  :أنَّو ليس ْتجة مطلقا .
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كىذا قوؿ الشافعي ُب اٞتديد  ،كركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كاختاره من اٟتنفية الكرخي ( )،
كمن الشافعية  :الغزإب  ،كاآلمدم  ،كىو اختيار ابن حزـ  ،كالشوكا٘ب ( )  ،كىو قوؿ ا١تتكلمُت
( )
من ا١تعتزلة كاألشاعرة .
القوؿ الثانت  :أنَّو حجة شرعية مقدمة على القياس .

كىذا قوؿ اإلماـ مالك  ،كالشافعي ُب القدٙب  ،كركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كقوؿ أكثر
( )
اٟتنفية .

القوؿ الثالث  :أنَّو حجة شرعية إذا انضم إليو قياس  ،فييقدَّـ حينئذ على قياس ليس معو

قوؿ صحايب .
كىذا القوؿ نص عليو الشافعي ُب الرسالة  ،كرجح أبو بكر القفاؿ الشَّاشي  ،كالزركشي
( )
َّ
أف ىذا القوؿ ىو قوؿ الشافعي ُب اٞتديد .
القوؿ الرابع  :أنَّو حجة إذا خالف القياس .

( )أبو اٟتسن عبيد اهلل بن اٟتسُت بن دالؿ البغدادم  .من أىل ىؾٍرخ  .انتهت إليو رئاسة ا١تذىب اٟتنفي ُب العراؽ ،
ككاف مفيت العراؽ  ،كانتشرت تبلمذتو ُب الببلد ،كاشتهر اٝتو ،ككاف من العلماء العباد ذا هتجد كأكراد كتألو ،كزىد
تاـ  ،ككاف رأسان ُب االعتزاؿ  ،كمن كبار تبلمذتو  :أبو بكر الرازم .توُب سنة  340ىػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ
النببلء ( ، )427/15تاريخ بغداد ( ، )74/12تاج الًتاجم (ص)200:
مفسر،
( )٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكا٘ب  .من أىل صنعاء  .من خَتة العلماء اجملتهدين ا١تؤلفُت ٌ :
أصوٕب ،مؤرخ ،أديب٨ ،توم ،منطقي ،متكلم  ،صاحب تصانيف  ،منها ( :السيل اٞترار ا١تتدفق
٤تدث ،فقيو،
ٌ
على حدائق األزىار) ُب الفقو ( ،فتح القدير) ُب التفسَت ( ،إرشاد الفحوؿ) ُب أصوؿ الفقو  .كلد عاـ1173ى ػ ،
كتوُب عاـ  1250ى ػ  .انظر  :البدر الطالع ( ، )214/2األعبلـ ( ، )298/6معجم حفاظ القرآف ()379/2
( )انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )202/6العدة (  ، )1185/4ا١تستصفى (ص ، )168:ركضة الناظر ( ، )467/1
اإلحكاـ لآلمدم (  ، )149/4شرح ٥تتصر الركضة (  ، )185/3كشف األسرار (  ، )217/3البحر احمليط
( ، )57/8فصوؿ البدائع ( ، )436/2إرشاد الفحوؿ ()188-187 /2
( )انظر  :العدة (  ، )1185/4التبصرة (ص ، )395 :ا١تستصفى (ص ، )168 :ركضة الناظر ( ، )467-466/1
اإلحكاـ لآلمدم (  ، )149/4شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )445 :شرح ٥تتصر الركضة (  ، )185/3كشف
األسرار ( ، )217/3البحر احمليط ( ، )57/8فصوؿ البدائع ( ، )436/2إرشاد الفحوؿ ()187/2
( )انظر  :الرسالة (ص ، )596:البحر احمليط ( ، )61-60/8إرشاد الفحوؿ ()187/2
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( ) ( )

كىذا اختيار ابن برىاف .

القوؿ التامس  :اٟتجة قوؿ ا٠تلفاء األربعة إذا اتفقوا .

( )

( )

القوؿ السادس  :اٟتجة قوؿ أيب بكر كعمر .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
عارض ابن حزـ االستدالؿ بأثر ابن عباس

( إذا لم يقل مب ميقا و أجزأه كأراؽ دمان ) ( ) ؛ ألنَّو قوؿ صحايب  ،كال حجة ُب قوؿ

الصحايب .

( )

( )أبو الفتح  ،أٛتد بن علي بن برىاف بن اٟتمامي البغدادم  ،الشافعي.كاف خارؽ الذكاء  ،ال يكاد يسمع شيئا إال
حفظو ،حبلال للمشكبلت ،يضرب بو ا١تثل ُب تبحره ،ككاف بارعا ُب ا١تذىب كأصولو  ،تفقو بالشاشي كالغزإب ،
من مصنفاتو ( :البسيط) ( ،الوسيط)  ( ،الوجيز) ُب الفقو كأصولو  .كلد عاـ479ى ػ  ،كتوُب عاـ 518ى ػ  .انظر
 :سَت أعبلـ النببلء ( ، )456/19ديواف اإلسبلـ ( ، )343/1األعبلـ ()173/1
( )انظر  :اإلحكاـ لآلمدم (  ، )149/4شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )445 :شرح ٥تتصر الركضة (  ، )186/3إرشاد
الفحوؿ ()187/2
( )انظر  :ا١تستصفى (ص ، )168:ركضة الناظر ( ، )467/1شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )445:شرح ٥تتصر الركضة
( ، )186/3كشف األسرار ( ، )217/3فصوؿ البدائع ()437/2
( )انظر  :ا١تستصفى (ص ، )168:ركضة الناظر ( ، )467/1شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )445:شرح ٥تتصر الركضة
( ، )186/3كشف األسرار ( ، )217/3فصوؿ البدائع ()437/2
( )ركاه ابن حزـ ُب احمللى ()95/7
( )انظر  :احمللى ()96/7
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المطلب التامس  :مب كانت طريقو ال مر على شتا مب ىذه المواقيت ليحرـ مب
ك يو ثالثة ركع :

يث شاا بران أكبحران

اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أم ميقات من ا١تواقيت فلو أف ٭ترـ
أف من كانت طريقو ال ٘تر على ِّ

من حيث شاء بران أك ْتران  ،حيث قاؿ  ( :كمب كاف طريقو ال مر بشتا مب ىذه المواقيت
ليحرـ مب يث شاا بران أك بحران)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) على َّ
أف من
أم من ا١تواقيت احملدَّدة فإنَّو ي٭ترـ إذا حاذل أقرب ا١تواقيت إليو .
من ٓب ٯتر على ٍّ
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا.

يث) ليد العموـ .
 األصل األكؿ  ( :ي
أكالن  :أقواؿ أألصولييب :

اختلف األصوليوف ُب العموـ ىل لو صيغة ٗتصو أـ ال ؟ كذلك على ستة أقواؿ :

( )احمللى ()92/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )141/1البحر الرائق (  ، )341/2بدائع الصنائع (  ، )164/2تبيُت اٟتقائق
( ، )7/2حاشية ابن عابدين (٣ ، )476/2تمع األهنر ( ، )266/1فتح القدير ()426/2
( )انظر  :حاشية الدسوقي (  ،)23/2حاشية الصاكم ( ، )22/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ،)302/2منح اٞتليل
( ، )228/2مواىب اٞتليل ()34/3
( )أسٌت ا١تطالب (  ، )460/1اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )256/1الغرر البهية (  ، )282/2اجملموع
(ٖ ، )198/7تفة احملتاج (  ، ) 41/4حاشية البجَتمي (  ، )112/2ركضة الطالبُت (  ، )40/3مغٍت احملتاج
( ، )226/2هناية احملتاج ()260/3
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )262/3الكاُب (  ، )495/1شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )61/3ا١تبدع ( ، )103/3
اإلنصاؼ (  ، )427/3كشاؼ القناع (  ، )467/2مطالب أكٕب النهى (  ، )298/2شرح منتهى اإلرادات
()437/2

القوؿ األكؿ :العموـ لو صيغة موضوعة لو حقيقة .
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( )

كىذا مذىب اٞتمهور من األئمة األربعة  ،كعامة ا١تتكلمُت  ،كىو اختيار ابن حزـ .
القوؿ الثانت  :ليس للعموـ صيغة ٗتصو ؛ كمعٌت ذلك َّ :
أف اللفظة الواحدة ال تشعر

ٔتعٌت اٞتمع ٔتجردىا  ،كٓب ينكركا أنَّو يدؿ على ذلك بأكثر من لفظة كاحدة أك قياـ قرينة .
( ) ( )
كىذا مذىب الواقفية( )  ،كا١ترجئة( )  ،كأيب اٟتسن األشعرم( ) ،كالراكندم .
القوؿ الثالث َّ :إهنا موضوعة للخصوص كىو أقل اٞتمع َّ ،أما اٞتمع َّإما اثناف أك ثبلثة ؛

ألنَّو ا١تتيقن  ،كاستعمل ُب العموـ ٣تازان .
كىذا قوؿ ابن ا١تنتاب من ا١تالكية( ) ،

( )انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )359/3قواطع األدلة (  ، )154/1احملصوؿ البن العريب (  ، )74/1اإلحكاـ
لآلمدم (  ، )200/2بياف ا١تختصر (  ، )113/2هناية السوؿ (  ، )187/1تشنيف ا١تسامع ( ، )332/1
التحبَت شرح التحرير ( ، )2327/5إرشاد الفحوؿ ()291/1
( ) فرقة من فرؽ الصوفية  ،يقولوف :إنو ال ٯتكن معرفة اهلل تعأب  ،كتوقفوا ُب معرفة اهلل تعأب  ،كقالوا :إف العجز عن
ا١تعرفة ىو ا١تعرفة  .انظر  :الفكر الصوُب ُب ضوء الكتاب كالسنة (ص)451:
( ) إحدل الفرؽ الكبلمية  ،ذات ا١تفاىيم كاآلراء العقدية ا٠تاطئة ُب مفهوـ اإلٯتاف  ،كاليت ٓب يعد ٢تا كياف كاحد  ،إذا
انتشرت مقالتهم ُب كثَت من الفرؽ  .فمنهم من يقوؿ َّ :
إف اإلٯتاف قوؿ باللساف كتصديق بالقلب فقط  ،كبعضهم
يقصره على قوؿ باللساف  ،كالبعض اآلخر يكتفي ُب تعريفو بأنَّو التصديق  ،كغأب آخركف فقالوا إنَّو ا١تعرفة  .كأكؿ
من قاؿ باإلرجاء  :ذر بن عبد اهلل ا١تذحجي  .انظر  :ا١توسوعة ا١تيسرة ُب األدياف كا١تذاىب كاألحزاب ا١تعاصرة
()1143/2
( ) أبو اٟتسن علي بن إٝتاعيل بن أيب بشر إسحاؽ بن سآب بن إٝتاعيل بن عبد اهلل بن موسى بن ببلؿ بن أيب بردة
عامر بن أيب موسى األشعرم صاحب رسوؿ اهلل  . إليو تنسب الطائفة األشعرية  ،ككاف عجبا ُب الذكاء ،كقوة
الفهم ، ،كاف أشعريا ٍب رجع  .من مصنفاتو ( :اللمع) ( ،ا١توجز) ( ،إيضاح الربىاف)  .كلد سنة 260ى ػ  ،كتوُب
عاـ 324ىػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )85/15كفيات األعياف ( ، )284/3تاريخ بغداد ()260/13
( )أٛتد بن ٭تِت بن إسحاؽ ،أبو اٟتسُت الراكندم ،أك ابن الراكندم  .ككاف غاية ُب الذكاء  ،ك كاف أكال من متكلمي
ا١تعتزلة ٍب تزندؽ كاشتهر باإلٟتاد ،كسرد ابن اٞتوزم من زندقتو أكثر من ثبلث كرقات  .من مصنفاتو ( :فضيحة
ا١تعتزلة) ( ،التاج) ( ،الزمرد)  .توُب عاـ 298ى ػ  .انظر  :الواُب بالوفيات ( ، )151/8لساف ا١تيزاف (، )695/1
األعبلـ ()267/1
( )انظر  :اللمع (ص ، )27 :الربىاف (  ، )112/1قواطع األدلة (  ، )154/1ركضة الناظر (  ، )14/2اإلحكاـ
لآلمدم (  ، )200/2شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )192 :تشنيف ا١تسامع (  ، )332/1التحبَت شرح التحرير
()2328/5
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( )

ك٤تمد بن شجاع الثلجي من اٟتنفية
( )
.
القوؿ الرابع َّ :
إف شيئا من الصيغ ال يقتضي العموـ بذاتو  ،كال مع القرائن  ،بل َّإ٪تا
يكوف العموـ عند إرادة ا١تتكلم .
( )
كىذا القوؿ منسوب إٔب أيب اٟتسن األشعرم .

القوؿ التامس  :مشًتكة بُت العموـ كا٠تصوص .
القوؿ السادس :الوقف .

كىذا الصحيح من مذىب األشعرية .

( )

( )

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من كانت طريقو ال ٘تر على شيء من ىذه ا١تواقيت فليحرـ من
حيث شاء بران أك ْتران  ،بعموـ ما يركم عن النيب  من حديث ابن عباس َّ
أف رسوؿ اهلل
( )عبيد اهلل أبو اٟتسن بن ا١تنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادم  ،كيعرؼ بالكرابيسي  .كقيل ُب اٝتو غَت ىذا  ،ككاف
قاضي ا١تدينة  ،كقيل تؤب قضاء ا١تدينة  ،كقضاء الشاـ  ،كىومن شيوخ ا١تالكية  ،كحذاقهم  ،كنظارىم  ،كحفاظهم
كأئمة مذىبهم  ،كلو كتاب ُب مسائل ا٠تبلؼ كاٟتجة ١تالك ٨تو مائيت جزء  .انظر  :الديباج ا١تذىب (، )460/1
التحفة اللطيفة ( ، )233/2شجرة النور الزكية (ص)77:
( )٤تمد بن شجاع الثلجي  ،كيقاؿ البلخي  .كاف فقيو أىل العراؽ ُب كقتو  ،كا١تقدـ ُب الفقو ،كاٟتديث ،كقراءة القرآف،
مع كرع كعبادة  ،كلو ميل إٔب مذىب ا١تعتزلة  .من مصنفاتو ( :ا١تناسك)  ،ك (النوادر) ( ،تصحيح اآلثار)  .توُب
كىو ساجد ُب صبلة العصر سنة 266ىػ ػ  .انظر  :اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية (  ، )60/2تاج الًتاجم
(ص)242:
( )انظر  :اللمع (ص ، )27 :الربىاف (  ، )112/1قواطع األدلة (  ، )165/1ا١تستصفى (ص ، )229 :شرح تنقيح
الفصوؿ (ص ، )192 :تشنيف ا١تسامع (  ، )322/1التحبَت شرح التحرير (  ، )2329/5إرشاد الفحوؿ
()292/1
( )انظر  :إرشاد الفحوؿ ()293/1
( )انظر  :اإلحكاـ لآلمدم (  ، )200/2هناية السوؿ (  ، )187/1تشنيف ا١تسامع (  ، )332/1التقرير كالتحبَت
( ، )183/1التحبَت شرح التحرير ()2328/5
( )انظر  :ا١تستصفى (ص ، )230 :اإلحكاـ لآلمدم (  ، )200/2بياف ا١تختصر (  ، )113/2هناية السوؿ
( ، )187/1تشنيف ا١تسامع (  ، )332/1التقرير كالتحبَت (  ، )184/1التحبَت شرح التحرير ( ، )2328/5
إرشاد الفحوؿ ()293/1
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كقٌت ألىل ا١تدينة  :ذا اٟتليفة  ،كألىل الشاـ  :اٞتحفة  ،كألىل ٧تد  :قرف منازؿ  ،كألىل
لقب  ،كلكل و
غيرىب ممب أراد الحي
عليقب مب
آت أ ى
َّ
َّ
اليمن  :يلملم  .كقاؿ  ( :يى َّب َّ

كالعمرة  ،كمب كاف دكف ذلك مب يث أنشأ تى أىل مكة مب مكة ) ( ) ،حيث َّ
إف قولو

ُب اٟتديث (حيث) ييفيد العموـ  ،كيدخل ُب ىذا العموـ من ٓب ٯتر على ا١تيقات .

( )

 األصل الثانت  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

اختلف األصولييوف ُب استصحاب اٟتاؿ ىل ىو حجة عند عدـ الدليل أـ ال ؟ كذلك
إلىستة أ قواؿ :
القوؿ األكؿ :أنَّو حجة .

كىذا قوؿ ا١تالكية  ،كأكثر الشافعية  ،كاٟتنابلة  ،كقوؿ اإلماـ مالك  ،ك اإلماـ أٛتد ،
( )
كابن حزـ .
القوؿ الثانت  :أنَّو ليس ْتجة .

( )

كىذا قوؿ أكثر اٟتنفية  ،كا١تتكلمُت ؛كأيب اٟتسُت البصرم
.
(
(
(

(

( )

)سبق ٗتر٬تو (ص)128:
)انظر  :احمللى ()92/7
)انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )3/5الربىاف (  ، )171/1ا١تستصفى (ص ، )159 :ركضة الناظر ( ، )443/1
اإلحكاـ لآلمدم (  ، )127/4شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )447 :شرح ٥تتصر الركضة (  ، )147/3بياف
ا١تختصر ( ، )262/3اإلهباج (  ، )168/3البحر احمليط (  ، )14/8فصوؿ البدائع (  ، )441/2التحبَت شرح
التحرير (  ، )3755/8إرشاد الفحوؿ (  ، )174/2نزىة ا٠تاطر العاطر (  ، )320/1مذكرة ُب أصوؿ الفقو
(ص)190:
)أبو اٟتسُت ٤تمد بن علي بن الطيب البصرم  .شيخ ا١تعتزلة  ،ك أحد أئمتهم ألعبلـ  ،ككاف فصيحا بليغا ،عذب
العبارة ،يتوقد ذكاء  .من مصنفاتو ُب أصوؿ الفقو ( :ا١تعتمد)  .سكن بغداد  ،كتوُب هبا عاـ 436ىػ ػ  .انظر :
سَت أعبلـ النببلء ( ، )369/12كفيات األعياف ( ، )271/4أخبار العلماء (ص)221:

( )انظر  :ا١تعتمد ( ، )325/2اإلحكاـ لآلمدم ( ، )127/4شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )447:شرح ٥تتصر الركضة

القوؿ الثالث  :أنَّو حجة على اجملتهد فيما بينو كبُت اهلل . 
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( )

كىذا اختيار القاضي أيب بكر الباقبل٘ب .

القوؿ الرابع  :أنَّو يصلح حجة للدفع ال للرفع ؛ أم َّ :
أف استصحاب اٟتاؿ صاّب إلبقاء
ما كاف على ما كاف  ،إحالة على عدـ الدليل  ،ال إلثبات أمر ٓب يكن .
( )
كىذا قوؿ أكثر متأخرم اٟتنفية .
القوؿ التامس  :أنَّو ٬توز الًتجيح بو ال غَت .
( )

نيقل ىذا القوؿ عن الشافعي .
القوؿ السادس َّ :
ص ًحب إف ٓب يكن غرضو سول نفي ما نفاه  ،صح ذلك ،
أف ا١تي ٍستى ٍ
كإف كاف غرضو إثبات خبلؼ قوؿ خصمو من كجهة ٯتكن استصحاب اٟتاؿ ُب نفي ما أثبتو
فبل يصح .
( )
كحكي ىذا القوؿ عن بعض أصحاب الشافعي .
ي
ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من كانت طريقو ال ٘تر على شيء من ىذه ا١تواقيت فليحرـ من

حيث شاء بران أك ْتران بالرباءة األصلية  ،حيث َّ
إف الوجوب ٭تتاج إٔب دليل من نص أك إٚتاع ،
( )
فلما ٓب يرد دليل ُب ذلك  ،رجعنا إٔب الرباءة األصلية .

الركضة (  ، )148/3كشف األسرار (  ، )378/3البحر احمليط (  ، )14/8إرشاد الفحوؿ (  ، )174/2نزىة
ا٠تاطر العاطر ()320/1
( )انظر  :بياف ا١تختصر ( ، )261/3اإلهباج ( ، )168/3البحر احمليط ( ، )16/8إرشاد الفحوؿ ()157/2
( )انظر  :أصوؿ الشاشي (ص ، )389 :كشف األسرار (  ، )378/3البحر احمليط (  ، )15/8فصوؿ البدائع
( ، )441/2إرشاد الفحوؿ ()175/2
( )انظر  :الربىاف ( ، )171/2البحر احمليط ( ، )17-16/8إرشاد الفحوؿ ()175/2
( )انظر  :البحر احمليط ( ، )176-175/8إرشاد الفحوؿ ()17/8
( )انظر  :احمللى ()95/7
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المبحث الثانت :

تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ
ت اإل راـ
ك يو ستة مطالب :
المطلب األكؿ  :كجوب غسل اإل راـ على النلساا .
المطلب الثانت  :كجوب الغسل ت الحي على المرأة قل بعمرة ريد التمتع
تحيض قبل الطواؼ .
المطلب الثالث  :ير ع الرجل كالمرأة صو قما بالتلبية كال بد .

المطلب الرابع  :ال يقطع التلبية ت العمرة تى يتم جميع أعمالو .

المطلب التامس  :مب كاف معو ىدم لرضو القراف .
المطلب السادس :مب لم يكب معو ىدم لرضو التمتع كإف أ رد أك أقرف ينلسخ
إىاللو عمرة كال بد .
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المطلب األكؿ  :كجوب غسل اإل راـ على النلساا
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب كجوب الغسل عند اإلحراـ على النفساء  ،حيث قاؿ  ( :كنستحب
( )

الغسل عند اإل راـ للرجاؿ كالنساا  ،كليس رضان إال على النلساا ك دىا)
اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على
استحباب الغسل مطلقان  ،سواء كاف على الرجل أك ا١ترأة  ،نفساء أك غَتىا .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا.
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

اختلف األصوليوف ُب األمر اجملرد عن قرينة ىل ييفيد الوجوب أـ ال ؟ كذلك إٔب عدة

(
(
(
(
(

)احمللى ()107/7
)انظر  :البحر الرائق (  ، )344/2بدائع الصنائع (  ، )143/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )143/1فتح القدير
( ، )430/2البناية شرح ا٢تداية ()168/4
)انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )142/4الشرح الكبَت للدردير(  ، )38/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي ( ، )322/2
منح اٞتليل ( ، )258/2مواىب اٞتليل ()101/3
)انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )471/1اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )72/1اجملموع (ٖ ، )212/7تفة احملتاج
( ، )56/4ركضة الطالبُت ( ، )69/3مغٍت احملتاج ( ، )233/2هناية احملتاج ()269/3
)انظر  :ا١تغٍت ( ، )368/3الشرح الكبَت ( ، )226/3ا١تبدع ( ، )107/3اإلنصاؼ ( ، )432/3مطالب أكٕب النهى
( ، )302/2الركض ا١تربع (ص ، )251:شرح منتهى اإلرادات ()442/2
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أقواؿ :

القوؿ األكؿ  :أنَّو ييفيد الوجوب حقيقة .

كىو قوؿ األئمة األربعة  ،كعامة الفقهاء  ،كقوؿ بعض ا١تتكلمُت كأيب اٟتسُت البصرم ،
( )
كاٞتبائي( )  ،كىو اختيار ابن حزـ .
القوؿ الثانت  :أنَّو حقيقة ُب الندب .

( )

كىذا قوؿ ا١تعتزلة  ،كاختاره أبو ىاشم( )  ،كقالو بعض الشافعية .
( )

القوؿ الثالث  :أنَّو حقيقة ُب اإلباحة .

القوؿ الرابع :أنَّو مشًتؾ باالشًتاؾ اللفظي بُت الوجوب كالندب .

كىذا اختيار الرازم( ) ،

( ) أبو علي ٤تمد بن عبد الوىاب بن سبلـ بن خالد بن ٚتراف بن أباف  -مؤب عثماف بن عفاف   -ا١تعركؼ
باٞتبائي  .شيخ ا١تعتزلة  ،ككاف متوسعا ُب العلم ،سياؿ الذىن  ،كلد سنة 235ىػ ػ  ،توُب بالبصرة  ،سنة 303ىػ ػ .
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )183/13كفيات األعياف ( ، )267/4األعبلـ ()256/6
(

(

(
(

(

)انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )255/3النبذة الكافية (ص ، )43:أصوؿ الشاشي (ص ، )120:ا١تعتمد ()55/1
 ،العدة ( ، )224/1اللمع (ص ، )13:التلخيص ( ، )263/1قواطع األدلة ( ، )54/1ا١تستصفى (ص)205:
 ،ركضة الناظر (  ، )552/1اإلحكاـ لآلمدم (  ، )143/2شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )127 :شرح ٥تتصر
الركضة ( ، )365/2البحر احمليط ( ، )286/3القواعد كالفوائد األصولية (ص)221:
)عبد السبلـ  ،أيب علي ٤تمد بن عبد الوىاب بن سبلـ اٞتبائي  ،ا١تعتزٕب  ،ككاف من كبار األذكياء  ،أخذ عن كالده
أيب علي اٞتبائي  ،كتبعتو فرقة ٝتيت " البهشمية " نسبة إٔب كنيتو " أيب ىاشم "  ،كتوُب سنة 321ى ػ ػ  .انظر :
سَت أعبلـ النببلء ( ، )64/15الواُب بالوفيات ( ، )263/18تاريخ بغداد ()327/12
)انظر  :اللمع (ص ، )13 :التبصرة (ص ، )27 :التلخيص (  ، )262/1قواطع األدلة (  ، )54/1ا١تستصفى
(ص ، )205:البحر احمليط ( ، )289/3تشنيف ا١تسامع ()302/1
)انظر  :العدة (  ، )229/1قواطع األدلة (  ، )54/1ا١تستصفى (ص ، )205:ركضة الناظر(  ، )552/1اإلحكاـ
لآلمدم (  ، )143/2شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )127 :شرح ٥تتصر الركضة (  ، )366/2البحر احمليط
( ، )290/3القواعد كالفوائد األصولية (ص ، )222:فصوؿ البدائع ()17/2
)فخر الدين  ،أبو عبداهلل ٤ ،تمد بن عمر بن اٟتسُت القرشي  ،التيمي البكرم الطربستا٘ب األصل الرازم ا١تولد  ،ابن
خطيب الرم الشافعي األشعرم  .أصوٕب ك مفسر  ،ككاف من كبار األذكياء كاٟتكماء  .من مصنفاتو ( :مفاتيح
الغيب) ُب التفسَت ( ،احملصوؿ) ُب أصوؿ الفقو ( ،أساس التقدسي) ُب علم الكبلـ  .كلد سنة 544ى ػ  ،كتوُب
سنة 606ىػ ػ  .انظر  :أخبار العلماء (ص ، )219:سَت أعبلـ النببلء ( ، )501/21الواُب بالوفيات ()175/4
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( ) ( )

كاألرموم .

القوؿ التامس  :أنَّو مشًتؾ بُت الوجوب كالندب كاإلرشاد .
كنيقل ىذا القوؿ عن الشيعة .

( )

القوؿ السادس :أنَّو حقيقة ُب القدر ا١تشًتؾ بُت الوجوب كالندب كىو الطلب .
( ) ( )

كاختار ىذا القوؿ من اٟتنفية أبو منصور ا١تاتريدم .

كإما ُب الندب  .كلكن ٓب يتعُت لنا ذلك
القوؿ السابع  :أنَّو حقيقة َّ :إما ُب الوجوب َّ ،

 ،كإما ُب ٚتيعهما باالشًتاؾ اللفظي لكن ال ندرم ماىو الواقع ُب األقساـ الثبلثة  ،كنعرؼ أف
( )
ال رابع .
القوؿ الثامب  :أنَّو مشًتؾ بُت الوجوب كالندب كاإلباحة  ،كاختلفوا ىل ىومن االشًتاؾ

اللفظي أك ا١تعنوم ؟.

( )

القوؿ التاسع  :أنَّو مشًتؾ بُت الوجوب كالندب كاإلباحة  ،كلكن باالشًتاؾ ا١تعنوم ،

( )٤تمود بن أيب بكر بن أٛتد ،أبو الثناء ،سراج الدين األرموم  .أصلو من (أرمية) من ببلد أذربيجاف  ،من فقهاء
الشافعية  ،عآب باألصوؿ كا١تنطق  ،من مصنفاتو ( :التحصيل من احملصوؿ) ُب أصوؿ الفقو ( ،شرح الوجيز) ُب
الفقو) ( ،بياف اٟتق) ُب ا١تنطق  .كلد سنة  594ىػ ػ  ،كتوُب سنة 682ىػ ػ  .انظر  :طبقات الشافعية الكربل
للسبكي ( ، )371/8طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ، )200/2األعبلـ ()166/7
( )انظر  :شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )127 :البحر احمليط (  ، )290/3القواعد كالفوائد األصولية (ص، )222 :
فصوؿ البدائع ()17/2
( )انظر  :اإلحكاـ لآلمدم ( ، )144/2القواعد كالفوائد األصولية (ص)222:
( )٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود السمرقندم ا١تاتريدم  .نسبتو إٔب ما تريد (٤تلة بسمرقند)  .من أئمة علماء الكبلـ  ،ك كاف
يقاؿ لو إماـ ا٢تدل  .من مصنفاتو ( :مآخذ الشرائع) ُب أصوؿ الفقو ( ،شرح الفقو األكرب ا١تنسوبل أيب حنيفة) .
توُب سنة  333ىػ ػ  .انظر  :تاريخ أربل (  ، )612/2اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية (  ، )130/2تاج الًتاجم
(ص)249:
( )انظر  :البحر احمليط (  ، )291/3تشنيف ا١تسامع (  ، )302/1القواعد كالفوائد األصولية (ص ، )222 :فصوؿ
البدائع ( ، )17/2شرح الكوكب ا١تنَت ()42/3
( )انظر  :البحر احمليط ( ، )291/3تشنيف ا١تسامع ( ، )303/1القواعد كالفوائد األصولية (ص)222:
( )انظر  :البحر احمليط (  ، )291/3تشنيف ا١تسامع (  ، )304/1القواعد كالفوائد األصولية (ص ، )222 :فصوؿ
البدائع ()17/2

كىو اإلذف .

( )
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( )

القوؿ العاشر  :أنَّو مشًتؾ بُت الوجوب  ،كالندب  ،كاإلباحة  ،كاإلرشاد  ،كالتهديد .

القوؿ الحادم عشر  :أنَّو مشًتؾ بُت األحكاـ ا٠تمسة  :الوجوب  ،كالندب  ،كاإلباحة
 ،كالتحرٙب  ،كالكراىة .
( )
نيسب ىذا القوؿ إٔب األشعرم .

القوؿ الثانت عشر  :أنَّو موضوع لواحد من  :الوجوب  ،كالندب  ،كاإلباحة  ،كالتحرٙب ،

كالكراىة ؛ كال نعلمو .
( )
كنيسب إٔب األشعرم .

القوؿ الثالث عشر  :أنَّو مشًتؾ بُت ستة أشياء  .كىي  :الوجوب  ،كالندب ،

كالتهديد ،كالتعجيز  ،كاإلباحة  ،كالتكوين .
( )
كنيسب إٔب األشعرم .
القوؿ الرابع عشر َّ :
أف أمر اهلل  للوجوب  ،كأمر رسوؿ اهلل  للندب إال ما كاف
موافقا لنص أكمبينا جململ .
( )
( )
ا١تازرم
ك
،
كحكي ىذا القوؿ عن األهبرم
ى
ي
(
(
(
(
(
(

)انظر  :القواعد كالفوائد األصولية (ص ، )222:فصوؿ البدائع ()17/2
)انظر  :البحر احمليط( ، )291/3تشنيف ا١تسامع ( ، )304/1القواعد كالفوائد األصولية (ص)223:
)انظر  :البحر احمليط ( ، )291/3القواعد كالفوائد األصولية (ص)223:
)انظر  :تشنيف ا١تسامع ( ، )304/1القواعد كالفوائد األصولية (ص)223:
)انظر  :القواعد كالفوائد األصولية (ص)223:
) أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن صاّب التميمي ،األهبرم ،ا١تالكي  .شيخ ا١تالكية ُب العراؽ  ،ككاف زاىدان كرعان
 ،كسئل أف يلي القضاء فامتنع  .لو تصانيف ُب شرح مذىب مالك كالرد على ٥تالفيو منها ( :الرد على ا١تز٘ب) كمن
كتبو( :األصوؿ) ك (إٚتاع أىل ا١تدينة)  .كلد سنة  289ى ػ  ،كتوُب سنة  375ى ػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء
( ، )332/16الواُب بالوفيات ( ، )250/3تاريخ بغداد ()492/3

( )أبو عبد اهلل ٤تمد بن علي بن عمر بن ٤تمد التميمي ،ا١تازرم ،ا١تالكي  .أحد األعبلـ ا١تشار إليهم ُب الفقو كاٟتديث
 ،كأ قبل على تعلم الطب ،حىت فاؽ فيو ،ككاف ٦تن يفيت فيو ،كما يفيت ُب الفقو  ،كلو عدة مؤلفات منها  ( :ا١تعلم
بفوائد كتاب مسلم) ( ،إيضاح احملصوؿ) ُب األصوؿ  .توُب سنة  536ىػ ػ  .انظر  :كفيات األعياف ( ، )285/4
سَت أعبلـ النببلء ( ، )104/20الواُب بالوفيات ()110/4

.
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( )

القوؿ التامس عشر َّ :
أف أمر الشارع للوجوب دكف غَته .
( ) ( )

منجى .
كىذا اختيار ابن َّ

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .

( )

استدؿ ابن حزـ بكجوب غسل اإلحراـ على النفساء ٔتا يركم عن أٝتاء بنت عي ىميس
َّ :أهنا كلدت ٤تمد بن أيب بكر الصديق ( ) بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسوؿ اهلل  فقاؿ ( :
( مرىا لتغتسل ثم قل ) ( )  ،حيث َّ
أف قولو ( فلتغتسل) فعل مضارع دخلت عليو الـ

األمر  ،فأفاد الوجوب  ،كٓب ترد قرينة صارفة تصرؼ الوجوب  ،فدؿ على َّ
أف غسل اإلحراـ
( )
على النفساء كاجب .

(
(

(
(

(

(

)انظر  :البحر احمليط ( ، )292/3تشنيف ا١تسامع ( ، )303/1القواعد كالفوائد األصولية (ص)223:
)ا١تنج ل بن عثماف بن أسعد بن ا١تنج ل بن بركات بن ا١تؤمل التنوخي ،ا١تعرم األصل  ،الدمشقي ا١تولد  ،اٟتنبلي .
فقيو  ،كأصوٕب  ،كمفسر  ،ك٨توم ،تفقو على ابن تيمية كٚتاعة من األئمة  ،كقرأ النحو على ابن مالك  ،انتهت
إليو رئاسة ا١تذىب بالشاـ ُب كقتو  .من مصنفاتو ( :شرح ا١تقنع)  .كلد سنة 631ىػ ػ  ،كتوُب سنة  765ىػ ػ  .انظر
 :أعياف العصر كأعواف النصر ( ، )449/5الواُب بالوفيات ( ، )10/26ذيل طبقات اٟتنابلة ()271/4
)انظر  :القواعد كالفوائد األصولية (ص)223:
) أٝتاء بنت عميس بن معبد بن اٟتارث ا٠تثعمية  .من ا١تهاجرات األكؿ  ،تزكج هبا أبو بكر الصديق  بعد
استشهاد زكجها جعفر الطيار ُ ب معركة مؤتة  ،فولدت لو ٤تمدا كقت اإلحراـ ،فحجت حجة الوداعٍ ،ب توُب
الصديق ،فغسلتو  ،كتزكج هبا علي بن أيب طالب  . انظر  :سَت أعبلـ النببلء (  ، )282/2الواُب بالوفيات
( ، )33/9اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ()14/8
) ٤تمد بن أيب بكر الصديق  .كاله عثماف إمرة مصر  ،كشهد ٤تمد مع علي  اٞتمل كص ٌفُت ٍ ،ب أرسلو إٔب مصر
علي يثٍت عليو كيفضلو  ،ككانت لو عبادة كاجتهاد  .كلد ُب عاـ حجة الوداع  ،كقيتل ُب سنة 38ىػ ػ .
أمَتا  ،ككاف ٌ
انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )481/3الواُب بالوفيات ( ، )187/2اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ()193/6
)ركاه مسلم  :رقم  ( ، )1209( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :صحة إحراـ النفساء كاستحباب اغتسا٢تا لئلحراـ ،
ككذا اٟتائض ) .

( )انظر  :احمللى ()107/7
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المطلب الثانت :كجوب الغسل ت الحي على المرأة قل بعمرة ريد التمتع تحيض
قبل الطواؼ .
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف الغسل ُب اٟتج ال ٬تب إال على ا١ترأة اليت أىلت بالعمرة تريد

التمتع فتحيض قبل أف تطوؼ  ،حيث قاؿ  ( :كال يلزـ الغسل ت الحي رضا إال المرأة
قل بعمرة ريد التمتع تحيض قبل الطواؼ بالبيت قذه غتسل كال بد)

) (

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
الغسل ُب اٟتج على ا١ترأة مستحب ُب كل أحوا٢تا  ،سواء أكانت حائضان أـ غَت ذلك .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا.
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .

(
(
(
(
(

)احمللى ()238/7
)انظر  :البحر الرائق (  ، )344/2بدائع الصنائع (  ، )143/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )143/1فتح القدير
( ،)430/2البناية شرح ا٢تداية ()168/4
)انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )142/4الشرح الكبَت للدردير ( ،)38/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ،)322/2منح
اٞتليل ( ، )258/2مواىب اٞتليل ()101/3
)انظر  :أسٌت ا١تطالب (  ، )471/1اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )72/1اجملموع ( ٖ ، )212/7تفة احملتاج
( ، )56/4ركضة الطالبُت ( ، )69/3مغٍت احملتاج ( ، )233/2هناية احملتاج ()269/3
)انظر  :ا١تغٍت ( ، )368/3الشرح الكبَت ( ، )226/3ا١تبدع ( ، )107/3اإلنصاؼ ( ، )432/3مطالب أكٕب النهى
( ، )302/2الركض ا١تربع (ص ، )251:شرح منتهى اإلرادات ()442/2

أكالن  :أقواؿ األصولييب :
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( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .
استدؿ ابن حزـ على كجوب الغسل ُب اٟتج على ا١ترأة هتل بعمرة تريد التمتع فتحيض
قبل الطواؼ ٔتا ركم عن جابر َّ 
أف عائشة – رضي اهلل عنها – قالت لرسوؿ اهلل  : قد

أحل كٓب أطف بالبيت كالناس يذىبوف إٔب اٟتج اآلف  ،فقاؿ ٢تا رسوؿ اهلل ( : 
حضت كٓب ٌ
َّ
إف ىذا أمر كتبو اهلل على بنات آدـ اغتسلت كأىلت بالحي ) ( )  ،فقولو ( اغتسلي)
فعل أمر  ،كاألمر يفيد الوجوب  ،كٓب ترد قرينة صارفة تصرؼ األمر عن الوجوب فدؿ على
( )
كجوب الغسل ُب اٟتج على ا١ترأة هتل بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواؼ .

( )انظر ( :ص)139:
( )راكه مسلم  :رقم  ( ، )1213 ( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :بياف كجوه اإلحراـ  ،كأنَّو ٬توز إفراد اٟتج كالتمتع
كالقراف  ،كجواز إدخاؿ اٟتج على العمرة  ،كمىت ٭تل القارف من نسكو )
( )انظر  :احمللى ()238/7
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المطلب الثالث  :ير ع الرجل كالمرأة صو قما بالتلبية كال بد
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب كجوب رفع الصوت بالتلبية  ،حيث قاؿ  ( :كنستحب أف يكثر مب
التلبية مب يب اإل راـ ما بعده دائما ت اؿ الركوب  ،كالمشت  ،كالنزكؿ  ،كعلى كل
اؿ  ،كير ع الرجل كالمرأة صو قما بقا كال بد ،كىو رض  ،كلو مرة)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على استحباب
رفع الصوت بالتلبية حاؿ اإلحراـ للرجل دكف ا١ترأة .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا.
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

( )احمللى ()120/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )156،144/1البناية شرح ا٢تداية ( ، )273،190/4البحر الرائق (، )347/2
بدائع الصنائع ( ، )145/2فتح القدير (٣ ، )446/2تمع األهنر ( ، )270/1حاشية ابن عابدين ()484/2
( )انظر  :الذخَتة (  ، )232/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )40/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )324/2منح
اٞتليل ( ، )264/2مواىب اٞتليل ()140/3
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب (  ، )474/1اٟتاكم الكبَت (  ، )92/89/4الغرر البهية (  ، )316/2اجملموع ( -240/7
ٖ ، )241تفة احملتاج ( ، )61/4مغٍت احملتاج ()237/2
( )انظر  :ا١تغٍت ( )330،289/3الكاُب ( ، )506/1ا١تبدع ( ، )122/3اإلنصاؼ ( ، )452/3اإلقناع (، )354/1
كشاؼ القناع ( ، )419/2الركض ا١تربع (ص)255:
( )انظر ( :ص)139:
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .

استدؿ ابن حزـ على كجوب رفع الرجل كا١ترأة صوهتما بالتلبية باٟتديث الذم جاء عن

النيب  أنَّو قاؿ  ( :جاانت جبريل قاؿ لت  :يا محمد يمر أصحابك لير عوا أصوا قم
بالتلبية )( )  ،كقولو (فلَتفعوا) فعل مضارع دخلت عليو الـ األمر فأفاد الوجوب  ،كٓب ترد قرينة
( )

صارفة تصرؼ األمر عن الوجوب  ،فدؿ على كجوب رفع الصوت بالتلبية .
 األصل الثانت  :األمر المجرد ال ييليد التكرار .

أكالن  :أقواؿ األصولييب :

األمر إف كرد مقيدا ٔترة أك بتكرار ٛتل عليو قطعا ،كإف كرد مطلقا عاريا عن القيود
فاختلفوا ُب اقتضائو التكرار كعدمو إٔب عدة أقواؿ :

القوؿ األكؿ  :أنَّو ال يدؿ بذاتو ال على التكرار كال على ا١ترة ،كإ٪تا يفيد طلب ا١تاىية من

غَت إشعار بالوحدة كالكثرة ٍ ،ب ال ٯتكن إدخاؿ ا١تاىية ُب الوجود بأقل من مرة ،فصارت ا١ترة
من ضركريات اإلتياف با١تأمور بو  ،إال أف األمر ال يدؿ عليها بذاتو بل بطريق االلتزاـ .
كىذا قوؿ أكثر اٟتنفية  ،كا١تالكية  ،كالشافعية  ،كركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كىو اختيار
الكرخي  ،كابن اٟتاجب ( )  ،كاآلمدم  ،كالبيضاكم ( )  ،كأيب ا٠تطاب ،كاختاره من ا١تعتزلة أبو
( )ركاه أبوداكد  :رقم  ( ، )1814( :كتاب  :ا١تناسك )  ( ،باب  :كيف التلبية )  ،كركاه الًتمذم  :رقم ، )829( :
( باب  :ما جاء ُب رفع الصوت بالتلبية )  ،كركاه ابن ماجو  :رقم  ( ، )2923( :باب  :رفع الصوت بالتلبية ) ،
كركاه أٛتد ُب ا١تسند  :رقم  . )21678( :صححو األلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن ابن ماجة ()423/6
( )انظر  :احمللى ()121/7
( )ٚتاؿ الدين أبو عمرك عثماف بن عمر بن أيب بكر ابن يونس الدك٘ب ٍب ا١تصرم  ،ا١تعركؼ بابن اٟتاجب  .من فقهاء
ا١تالكية  ،مقرئ  ،أصوٕب  ،فقيو ٨ ،توم  ،كلو عدة تصانيف منها  ( :الكافية) ُب النحو  ،ك (الشافية) ُب الصرؼ
 ،ك (منتهى السوؿ كاألمل ُب علمي األصوؿ كاٞتدؿ) ُب أصوؿ الفقو  .كلد سنة  570ى ػ  ،كتوُب سنة  646ى ػ .
انظر  :كفيات األعياف ( ، )248/3سَت أعبلـ النببلء ( ، )264/23الديباج ا١تذىب ()86/2
( )عبد اهلل بن عمر بن ٤تمد بن علي أبو ا٠تَت القاضي ناصر الدين البيضاكم  .كاف إماما مربزا نظارا صاٟتا متعبدا
زاىدا  ،كٕب قضاء القضاة بشَتاز  .من مصنفاتو  ( :أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) ُب التفسَت  ،كا١تعركؼ بتفسَت
البيضاكم  ،ك (منهاج الوصوؿ إٔب علم األصوؿ) ُب أصوؿ الفقو ( ،طوالع األنوار) ُب التوحيد  .توُب سنة  685ى ػ
انظر  :الواُب بالوفيات ( ، )206/17طبقات الشافعية الكربل للسبكي ( ، )157/8األعبلـ ()110/4

( )

أبو اٟتسُت البصرم  ،كىو اختيار ابن حزـ .
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القوؿ الثانت  :أنَّو للتكرار مدة العمر مع اإلمكاف .

كنيقل ىذا القوؿ عن أيب حنيفة  ،كىو ركاية عن اإلماـ أٛتد  ،كاختاره من الشافعية  :أبو
( ) ( )
( )
( )
كحكي عن ا١تز٘ب .
إسحاؽ الشَتازم  ،كأبو إسحاؽ اإلسفراييٍت  ،ي
القوؿ الثالث  :أنَّو نص ُب ا١ترة الواحدة فقط  ،كال ٭تتمل التكرار َّ ،
كإ٪تا ٭تمل عليو
بدليل .
كىذا قوؿ ٚتاعة من قدماء اٟتنفية  ،ك قوؿ الشافعي  ،كأصحابو  ،كمذىب شيوخ ا١تعتزلة
( )انظر  :اإلحكاـ البن حزـ ( ، )311/3التلخيص ( ، )298/1أصوؿ السرخسي ( ، )20/1قواطع األدلة ()65/1
 ،احملصوؿ البن العريب (ص ، )59 :احملصوؿ للرازم (  ، )98/2ركضة الناظر (  ، )564/1اإلحكاـ لآلمدم
( ، )155/2شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )130 :بياف ا١تختصر (  ، )32/2اإلهباج (  ، )48/2البحر احمليط
( ، )312/3تشنيف ا١تسامع (  ، )307/1فصوؿ البدائع (  ، )24/2شرح الكوكب ا١تنَت (  ، )44/3إرشاد
الفحوؿ ()255/1
( )ٚتاؿ الدين  ،أبو إسحاؽ  ،إبراىيم بن علي بن يوسف ،الشَتازم ،الفَتكز أبادم  .شيخ الشافعية ُب زمانو  ،ككاف
زاىدا ،كرعا ،متواضعا ،ظريفا ،كرٯتا ،جوادا ،طلق الوجو ،دائم البشر ،مليح احملاكرة  .لو تصانيف منها ( :اللمع) ُب
أصوؿ الفقو  ،ك (ا١تهذب) ُب الفقو  .كلد سنة  393ىػ ػ  ،كتوُب سنة  476ىػ ػ  .انظر  :كفيات األعياف ()29/1
 ،سَت أعبلـ النببلء ( ، )452/18الواُب بالوفيات ()42/6
( ) أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن إبراىيم بن مهراف اإلسفراييٍت  .كاف يلقب بركن الدين  ،شافعي ا١تذىب  ،أشعرم
ا١تعتقد  ،عآب بالفقو كاألصوؿ  ،كأحد اجملتهدين ُب عصره .من مصنفاتو ( :اٞتامع) ُب أصوؿ الدين  ،ك (رسالة)
ُب أصوؿ الفقو  .توُب سنة  418ىػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء (  ، )353/17الواُب بالوفيات ( ، )69/6
األعبلـ ()61/1
( ) أبو إبراىيم ،إٝتاعيل بن ٭تِت بن إٝتاعيل بن عمرك بن مسلم ،ا١تز٘ب  ،ا١تصرم  .تلميذ الشافعي  ،كىو قليل الركاية،
كلكنو كاف رأسا ُب الفقو  ،ككاف زاىدا ،عا١تا ،مناظرا ٤ ،تجاجا  ،غواصا على ا١تعا٘ب الدقيقة ،صنف كتبا كثَتة من
أ٫تها ٥ :تتصره ُب الفقو  ،كشرحو عدة من الكبار  .كلد سنة  175ىػ ػ  ،كتوُب سنة  264ىػ ػ  .انظر  :تاريخ ابن
يونس ( ، )44/1كفيات األعياف ( ، )217/1سَت أعبلـ النببلء ()492/12
( )انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ (  ، )142/2العدة (  ، )264/1اللمع (ص ، )14 :التلخيص (  ، )299/1أصوؿ
السرخسي (  ، )20/1قواطع األدلة (  ، )65/1احملصوؿ البن العريب (ص ، )58 :احملصوؿ للرازم ( ، )99/2
اإلحكاـ لآلمدم ( ، )155/2شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )130:بياف ا١تختصر ( ، )32/2اإلهباج (، )48/2
البحر احمليط( ، )312/3تشنيف ا١تسامع (  ، )307/1فصوؿ البدائع (  ، )24/2التقرير كالتحبَت ( ، )371/1
شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )43/3تيسَت التحرير ( ، )351/1إرشاد الفحوؿ ()256/1
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 ،كاختيار اٞتبائي  ،كأيب ىاشم ،
( ) ( )
كأيب عبد اهلل البصرم .

القوؿ الرابع  :أنَّو يدؿ على ا١ترة الواحدة قطعا ،كال ينبئ عن نفي ما عداىا ،كلكن يًتدد
( )

األمر ُب الزائد على ا١ترة الواحدة .
القوؿ التامس  :الوقف .

( ) ( )

كىذا مذىب األشاعرة  ،ك اختيار القاضي أيب بكر الباقبل٘ب  ،كماؿ إليو اٞتويٍت .

القوؿ السادس  :أنو إف كاف فعبل لو غاية ٯتكن إيقاعو ُب ٚتيع ا١تدة فيلزمو ُب ٚتيعها،
كإال فبل فيلزمو األكؿ .
( ) ( )
كحكي ىذا القوؿ عن عيسى ابن أباف .
ي

القوؿ السابع  :إف كاف الطلب راجعا إٔب قطع الواقع كقولك ُب األمر الساكن ٖترؾ

فللمرة ،كإف رجع إٔب اتصاؿ الواقع كاستدامتو كقولك ُب األمر ا١تتحرؾ ٖترؾ فلبلستمرار كالدكاـ
(

(

(
(

(
(

)اٟتسُت بن علي بن إبراىيم  ،أبو عبداهلل البصرم ،ا١تعركؼ ب ػ ػ (اٞتيعل)  .حنفي ا١تذىب  ،ككاف من دعاة االعتزاؿ ،
عآب ٔ ،تذىبو ،كانتهت إليو رئاسة أصحابو ُب
فقيها ،متكلما  ،عإب الذكر  ،ا
كلو تصانيف كثَتة ُب االعتزاؿ  ،ككاف ن
عصره  .من كتبو ( :اإلٯتاف)  ،ك (اإلقرار)  ،ك (الرد على الرازم  .كلد سنة 288ى ػ  ،كتوُب سنة  369ىػ ػ  .انظر
 :سَت أعبلـ النببلء ( ، )224/16الواُب بالوفيات ( ، )12/13تاج الًتاجم (ص)159:
)انظر  :البحر احمليط ( ، )313/3إرشاد الفحوؿ ( ، )256/1تشنيف ا١تسامع ( ، )307/1التلخيص (، )299/1
احملصوؿ للرازم (  ، )99/2اإلهباج (  ، )49/2بياف ا١تختصر (  ، )32/2أصوؿ الشاشي (  ، )123/1أصوؿ
السرخسي ()20/1
)انظر  :البحر احمليط ( ، )315/3إرشاد الفحوؿ ()256/1
)أبو ا١تعإب عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد بن حيويو اٞتويٍتٍ ،ب النيسابورم  ،إماـ
اٟترمُت  ،شيخ الشافعية  ،أحكم األصوؿ على أيب القاسم اإلسفراييٍت  .من مصنفاتو ( :الورقات)  ،ك (الربىاف)
ُب أصوؿ الفقو  .كلد سنة  419ىػ ػ  ،كتوُب سنة  478ى ػ ػ  .انظر  :كفيات األعياف (  ، )167/3سَت أعبلـ
النببلء ( ، )617/17الواُب بالوفيات ()116/19
)انظر  :البحر احمليط ( ، )316/3إرشاد الفحوؿ (  ، )256/1اإلحكاـ لآلمدم (  ، )155/2اإلهباج (، )50/2
احملصوؿ للرازم ( ، )99/2فصوؿ البدائع ( ، )24/2بياف ا١تختصر ( ، )32/2شرح تنقيح الفصوؿ (ص)130:
كك ًصف
)عيسى بن أباف بن صدقة  ،أبو ـ كسى  ،قاض من كبار فقهاء اٟتنفية  ،تؤب قضاء البصرة عشر سنُت  ،ي
بالذكاء ،كالسخاء ،كسعة العلم  .من مصنفاتو ( :إثبات القياس)  ،ك (اجتهاد الرأم)  .توُب سنة  221ىػ ػ  .انظر
 :لساف ا١تيزاف ( ، )256/6تاريخ بغداد ( ، )479/12تاج الًتاجم (ص)226:

( )انظر  :أصوؿ السرخسي ( ، )25/1البحر احمليط ()316/3

.
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( )

القوؿ الثامب  :إف عيلق بشرط أك صفة اقتضى التكرار  ،كإف كاف مطلقا ٓب يقتضو
كىذا كجو عند الشافعية كقوؿ لبعض اٟتنفية .

( )

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور .

استدؿ ابن حزـ على كجوب رفع الرجل كا١ترأة صوهتما بالتلبية كلو مرة كاحدة باٟتديث

الذم جاء عن النيب  أنَّو قاؿ  ( :جاانت جبريل قاؿ لت  :يا محمد يمر أصحابك

لير عوا أصوا قم بالتلبية )( )  ،كقولو (فلَتفعوا) صيغة أمر ٣تردة عن قرينة تدؿ على التكرار ،

 ،فدؿ على كجوب رفع الصوت بالتلبية كلو مرة كاحدة  ،كىذه ا١ترة من ضركريات اإلتياف
( )
با١تأمور بو  ،كاألمر ال يدؿ عليها بذاتو بل بطريق االلتزاـ .

( )انظر  :البحر احمليط()316/3
( )انظر  :العدة (  ، )265/1اللمع (  ، )14/1أصوؿ السرخسي (  ، )20/1احملصوؿ للرازم (  ، )107/2ركضة
الناظر ( ، )565/1تشنيف ا١تسامع ()307/1
( )سبق ٗتر٬تو (ص)147:
( )انظر  :احمللى ()120/7
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المطلب الرابع  :ال يقطع التلبية ت العمرة تى يتم جميع أعمالوا
ك يو ثالثة ركع :

اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف ا١تعتمر ال يقطع التلبية ُب العمرة حىت يتم ٚتيع أعمالو  ،حيث قاؿ

( :كالذم نقوؿ بو  ...أنَّو ال يقطعقا تى يتم جميع عمل العمرة)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة إٔب قولُت :

القوؿ األكؿ  :يقطع التلبية إذا شرع ُب أكؿ الطواؼ .

كىذا مذىب اٟتنفية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) .
القوؿ الثانت  :يقطع التلبية إذا دخل اٟترـ .

كىذا مذىب ا١تالكية( ) .

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا.
 األصل األكؿ  :زيادة الثقة يجب قبولقا .

أكالن  :أقواؿ األصولييب:

( )احمللى ()176/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )157/1البحر الرائق (  ، )371/2البناية شرح ا٢تداية (  ، )302/4بدائع
الصنائع ( ، )176/2تبيُت اٟتقائق ( ، )45/2حاشية ابن عابدين (٣ ، )513/2تمع األهنر ( ، )289/1فتح
القدير ()5/3
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )493/1اٟتاكم الكبَت (  ، )164/4اجملموع (  ، )13/8ركضة الطالبُت (، )103/3
٥تتصر ا١تز٘ب ( ، )164/8مغٍت احملتاج ()268/2
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )401/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )418/3الفركع (  ، )396/5ا١تبدع (  ، )208/3اإلنصاؼ
( )24/4شرح منتهى اإلرادات ()548/2
( )انظر  :التاج كاإلكليل ( ، )150/4منح اٞتليل ( ، )266/2ا١تنتقى شرح ا١توطأ ()226/2
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زيادة العدؿ ٢تا ثبلثة أحواؿ :

الحالة األكلى  :أف يعلم تعدد اجمللس .
( )

اٟتالة ىذه مقبولة اتفاقان .

الحالة الثانية  :أف ي٬تهل األمر .
( )
اٟتالة ىذه مقبولة  ،كقد يحكي االتفاؽ على قبو٢تا .

الحالة الثالثة  :أف يعلم اٖتاد اجمللس كينقل بعضهم الزيادة ،كيسكت بعضهم عنها ،كال

يصرح بنفيها .
كىذه اٟتالة فيها عدة مذاىب :
المذىب األكؿ َّ :
أف ىذه الزيادة مقبولة مطلقا سواء تعلق هبا حكم شرعي أـ ال ،كسواء
غَتت اٟتكم الثابت أـ ال ،كسواء أكجب نقصا ثبت ٓترب ليس فيو تلك الزيادة أـ ال ،كسواء
كاف ذلك من شخص كاحد بأف ركاه مرة ناقصا ،كمرة بتلك الزيادة ،أك كانت الزيادة من غَت
من ركاه ناقصا ،كىي كاٟتديث التاـ .
( )
كىذا قوؿ اٞتمهور كاختيار ابن حزـ .
المذىب الثانت َّ :
أف ىذه الزيادة غَت مقبولة مطلقان .
نيقل عن معظم اٟتنفية .

( )

( )

المذىب الثالث  :الوقف .

المذىب الرابع  :إف كاف غَته ال يغفل مثلو عن مثلها عادة ٓب تقبل ،كإال قبلت .
كىذا قوؿ اآلمدم كابن اٟتاجب .

( )

( )انظر  :اإلحكاـ لآلمدم (  )108/2بياف ا١تختصر (  ، )743/1البحر احمليط (  ، )232/6ارشاد الفحوؿ
(، )154/1
( )انظر  :بياف ا١تختصر ( ، )743/1البحر احمليط ، )232/06
( )انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )205/2التلخيص (  ، )397-396/2قواطع األدلة (  ، )399/1ا١تستصفى
(ص ، )133:احملصوؿ البن العريب (ص ، )120:ركضة الناظر( )358/1البحر احمليط()234/6
( )انظر  ، :التلخيص (  ، )397/2احملصوؿ البن العريب (ص ، )120 :البحر احمليط (  ، )236/6التقرير كالتحبَت
()378/2
( )انظر  :البحر احمليط ()236/6
( )انظر  :اإلحكاـ لآلمدم ( ، )108/2بياف ا١تختصر ( ، )742/1البحر احمليط (، )236/6
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المذىب التامس  :إف كاف غَته ال يغفل ،أك كانت الدكاعي ال تتوفر على نقلها .
( ) ( )

كماؿ إليو ابن السمعا٘ب .

المذىب السادس  :أهنا ال تقبل ٦تن ركاه ناقصاٍ ،ب ركاه بتلك الزيادة أك ركاه بالزيادة ٍب

ركاه ناقصا ،كتقبل من غَته من الثقات .
( )
نقل عن بعض الشافعية .
المذىب السابع  :إف كانت الزيادة تغَت إعراب الباقي ،كما لو ركل راك ُب أربعُت شاة
شاة ،كركل اآلخر نصف شاةٓ ،ب يقبل ،كيتعارضاف .

( )

المذىب الثامب  :أهنا ال تقبل إال إذا أفادت حكما شرعيا .

( )
( )

المذىب التاسع  :أهنا تقبل إذا رجعت إٔب لفظ ال يتضمن حكما زائدا .
المذىب العاشر  :أهنا تقبل بشرط أف يكوف راكيها حافظا .
( )
كىو قوؿ أيب بكر ا٠تطيب( ) ،كأيب بكر الصَتُب .

المذىب الحادم عشر  :إف تكافأ الركاة ُب اٟتفظ كاإلتقاف ،كزاد حافظ عآب باألخبار
زيادة ،قبلت ،كإف كاف ال يلحقهم ُب اٟتفظ ٓب تقبل
( ) ( )
كىذا قوؿ ابن خزٯتة .
(

(
(
(
(
(

)أبو ا١تظفر  ،منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار ابن أٛتد ا١تركزم السمعا٘ب  .كاف حنفيان ٍ ،ب انتقل إٔب الشافعية  ،فقيو ،
كأصوٕب  ،كمفسر  ،كعآب باٟتديث  ،ككاف زاىدا كرعا  ،كمن بيت علم  .من مصنفاتو ( :قواطع األدلة) ُب أصوؿ
الفقو  ،ك (تفسَت السمعا٘ب)  ،ك (االنتصار ألىل اٟتديث)  .كلد سنة  426ىػ ػ  ،كتوُب سنة  489ىػ ػ  .انظر :
سَت أعم النببلء ( ، )114/19طبقات الشافعية الكربل للسبكي ( ، )335/5األعبلـ ()303/7
)انظر  :قواطع األدلة ( ، )401/1البحر احمليط ()237-236/6
)انظر  :البحر احمليط ()237/6
)انظر  :البحر احمليط ()237/6
)انظر  :التلخيص ( ، )398/2البحر احمليط ()238/6
)انظر  :التلخيص ( ، )398/2البحر احمليط ()238/6

( ) أبو بكر أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم بن ثابت البغدادم  ،ا١تعركؼ با٠تطيب  .أحد حفاظ اٟتديث
كضابطيو ا١تتقنُت  ،تفقو على الطربم كغَته  ،ككاف فصيح اللهجة عارفا باألدب ،يقوؿ الشعر  .من مصنفاتو :
(تاريخ بغداد)  ،ك (الكفاية ُب علم الركاية) ُب مصطلح اٟتديث  .كلد سنة  392ىػ ػ  ،كتوُب سنة  463ى ػ ػ  .انظر
 :كفيات األعياف ( ، )92/1سَت أعبلـ النببلء ( ، )270/18الثقات ٦تن ٓب يقع ُب الكتب الستة ()418/1
( )انظر  :البحر احمليط ()238/6
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المذىب الثانت عشر  :إف كاف ثقة ،كٓب يشتهر بنقل الزيادات ُب الوقائع ،كإ٪تا كاف ذلك
منو على طريق الشذكذ قبلت .

( )

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف ا١تعتمر ال يقطع التلبية ُب العمرة حىت يتم ٚتيع أعمالو باٟتديث

الذم ركاه جابر ( )  فذكر حديث حجة النيب  كقاؿ  :فأىل رسوؿ اهلل  بالتوحيد :
(لبيك اللقم لبيك  ،لبيك ال شريك لك لبيك َّ ،
إف الحمد كالنعمة لك كالملك ال شريك
لك)  ،فأىل الناس هبذا الذم يهلوف بو فلم يرد عليهم رسوؿ اهلل  شيئا منو  ،كلزـ رسوؿ

اهلل  تلبيتو( )  .فصح أنَّو ٓ ب يقطع التلبية.
كخرب جابر يتضمن زيادة على خرب ابن عمر ( )  ،حيث ركل نافع( ) قاؿ  :كاف ابن عمر
(

(
(
(

(

)٤تمد بن إسحاؽ بن خزٯتة بن ا١تغَتة بن صاّب بن بكر  ،أبو بكر السلمي النيسابورم  .اجملتهد ا١تطلق ٚ ،تع أشتات
العلوـ كارتفع مقداره  ،ككاف ٝتاعو بنيسابور ُب صغره  ،ركل عنو خلق من الكبار منهم البخار م كمسلم خارج
الصحيح  .كلد  223ىػ ػ  ،كتوُب سنة  311ى ػ ػ  .انظر  :طبقات الشافعية الكربل للسبكي (  ، )109/3تاريخ
اإلسبلـ ( ، )243/7الثقات ٦تن ٓب يقع ُب الكتب الستة ()173/8
)انظر  :البحر احمليط ()239-238/6
)انظر  :البحر احمليط ()239/6
لمي  .إلماـ الكبَت،
) جابر بن عبد اهلل بف عمرك بن حراـ بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصارم ٌ
الس ٌ
اجملتهد ،اٟتافظ ،صاحب رسوؿ اهلل  - -أبو عبد اهلل  ،من أىل بيعة الرضواف  ،ككاف مفيت ا١تدينة ُب زمانو ،
شهد ا٠تندؽ كبيعة الشجرة  ،كشاخ  ،كذىب بصره  ،كقارب التسعُت  .توُب سنة 78ىػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ
النببلء ( ، )189/3الواُب بالوفيات ( ، )22/11اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ()546/1
)ركاه مسلم  :رقم  ( ، )1218( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :حجة النيب ) 

( ) عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب بن نفيل العدكم أبو عبد الرٛتن صاحب رسوؿ اهلل  كابن كزيره  ،كأمو أـ ا١تؤمنُت
حفصة  :زينب بنت مظعوف  .اإلماـ ،القدكة  ،شيخ اإلسبلـ  ،ركل علما كثَتا نافعا عن :النيب  -  -كعن:
أبيو  .كلد سنة ثبلث من ا١تبعث النبوم  ،كتوُب سنة 73ىػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء (  ، )203/3الواُب
بالوفيات ( ، )197/17اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ()155/4
( ) نافع أبو عبد اهلل القرشي ٍب العدكم  ،العمرم  ،اإلماـ  ،ا١تفيت  ،الثبت  ،عآب ا١تدينة  ،مؤب ابن عمر ،كراكيتو ككاف
من أىل ا١تغرب كيقاؿ كاف من سيب كابل ركل عن ابن عمر كأيب سعيد ا٠تدرم كايب ىريرة كعائشة ركل عنو الزىرم

كمالك بن أنس كأيوب السختيا٘ب كعبيد اهلل بن عمر توُب سنة 117ى ػ  .انظر  :التاريخ الكبَت ( ، )85/8ا٢تداية
كاإلرشاد ُب معرفة أىل الثقة كالسداد ( ، )746/2تاريخ دمشق ()425/61
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إذا دخل أدٗب اٟترـ أمسك عن التلبية ٍب يبيت بذم طول ( ) ٍ ،ب يصلي بو الصبح  ،ك٭تدث
( )
َّ
أف رسوؿ اهلل كاف يفعل ذلك .
فخرب جابر يتضمن زيادة على خرب ابن عمر  ،كىذه الزيادة من ثقة  ،كزيادة الثقة ٬تب
( )
قبو٢تا .

المطلب التامس  :مب كاف معو ىدم لرضو القراف
( )كادم ذم طول ىو ا١تعركؼ ٔتكة بُت الثنيتُت  .كيعرؼ عند أىل مكة اليوـ ٔتا بُت اٟتجونُت  : ،كىو ـا بُت مهبط
ثنية ا١تقربة اليت با١تعبلة إٔب الثنية القصول اليت يقاؿ ٢تا ا٠تضراء هتبط على قبور ا١تهاجرين .
انظر  :كفاء الوفاء بأخبار دار ا١تصطفى ()173/3
( )ركاه البخارم  :رقم  ( ، )1573( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :االغتساؿ عند دخوؿ مكة )  ،كركاه مسلم  :رقم :
( ( ، )1259كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :استحباب ا١تبيت بذم طول عند إرادة دخوؿ مكة  ،كاالغتساؿ
لدخو٢تا  ،كدخو٢تا هنار ) .
( )انظر  :احمللى ()177/7

157

ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
أف ً
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
القراف فرض على من كاف معو ىدم  ،حيث قاؿ :

كأما مب
( َّ

أراد الحي إنَّو إذا جاا إلى الميقات كما ذكرنا ال يتلو مب أف يكوف معو ىدم  ،أك

ليس معو ىدم  ...كإف كاف معو ىدم ساقو مع نلسو  ...ثم يقوؿ  :لبيك بعمرة ك ي
( )

معان  ،ال يجزئو إال ذلك كال بد )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) على َّ
أف من
ساؽ معو ا٢تدم ال يلزمو القراف ؛ بل لو أف يتمتع .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .

أكالن  :أقواؿ األصولييب :

( )احمللى ( )127/7باختصار .
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )159/1البحر الرائق ( ، )387/2ا١تبسوط ( ، )25/4بدائع الصنائع ()170/2
 ،تبيُت اٟتقائق (٣ ، )39/2تمع األهنر ( )289/1فتح القدير ()3/3
( )انظر  :منح اٞتليل (  ، )378/3النوادر كالزيادات (  ، )370/2مواىب اٞتليل (  ، )184/3الشرح الكبَت للدردير
( ، )87/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي ()313/2
( )انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )87/4اجملموع ( ، )180/7ركضة الطالبُت ()46/3
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )276/3الكاُب (  ، )501/1الشرح الكبَت لشمس الدين ابن قدامة (  ، )232/3الفركع
( ، )331/5اإلنصاؼ ( ، )343/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ()91/3

( )

سبق بياف ىذا األصل .
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من كاف معو ىدم ففرضو القراف باٟتديث الذم ركتو عائشة –
رضي اهلل عنها – قالت  :خرجنا مع النيب  عاـ حجة الوداع فأىللنا بعمرة ٍ ،ب قاؿ النيب 

( :مب كاف معو ىدم ليقل بالحي مع العمرة كال يحل تى يحل منقما جميعا) ( ) ،فقولو
( فليهل) فعل مضارع دخلت عليو الـ األمر  ،كىذه الصيغة صيغة كجوب  ،كٓب ترد قرينة
( )
صارفة تصرفو عنو الوجوب .

( )انظر ( :ص)139:
أف احملرـ بعمرة ال يتحلل بالطواؼ قبل السعي ك َّ
( )ركاه مسلم  :رقم  ( ، )1236( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :بياف َّ
أف
احملرـ ْتج ال يتحلل بطواؼ القدكـ ككذلك القارف )
( )انظر  :احمللى ()129/7
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المطلب السادس  :مب لم يكب معو ىدم لرضو التمتع كإف أ رد أك أقرف ينلسخ
إىاللو عمرة كال بد
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف التمتع فرض على من ٓب يسق ا٢تدم  ،بل ك٬تب على من أفرد أك

كأما مب أراد الحي إنَّو إذا جاا إلى
قرف كٓب يسق ا٢تدم أف يفسخ إٔب عمرة  ،حيث قاؿ َّ ( :

الميقات  ...ال يتلو مب أف يكوف معو ىدم  ،أك ليس معو ىدم  ...إف كاف ال ىدم
ض عليو أف يحرـ بعمرة ملردة كال بد ال يجوز لو غير
معو – كىذا ىو األ ضل – ىػ ىل ٍر ه

ض عليو أف يلسخ إىاللو ذلك بعمرة
ذلك ؛ إف أ رـ بحي  ،أك بقراف ي كعمرة ىػ ىل ٍر ه
يحل إذا أ مقا  ،ال يجزئو غير ذلك )

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) على َّ
أف من
ٓب يسق ا٢تدم أنَّو ٬توز لو اإلحراـ باإلفراد  ،أك القراف .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
( )احمللى ( )127/7باختصار .
( )انظر  :بدائع الصنائع ( ، )174/2ا١تبسوط ( ، )25/4االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )158/1البحر الرائق ()383/2
 ،البناية شرح ا٢تداية (٣ ، )282/4تمع األهنر ()287/1
( ) انظر  :مواىب اٞتليل (  ، )49/3التاج كاإلكليل ( ، )68/4منح اٞتليل (  ، )237/2الفواكو الدكا٘ب ()370/1
 ،شرح ٥تتصر خليل للخرشي ( ، )309/2الشرح الكبَت للدردير ()28/2
( )انظر  :اجملموع ( ، )150/7أسٌت ا١تطالب ( ، )461/1اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (ٖ ، )258/1تفة احملتاج
( ، )146/4البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )66/4اٟتاكم الكبَت ()44/4
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )276/3الكاُب (  ، )501/1الشرح الكبَت لشمس الدين ابن قدامة (  ، )232/3الفركع
( ، )331/5شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )80/3ا١تبدع (  ، )110/3اإلنصاؼ (  ، )434/3كشاؼ
القناع ()475/2

 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .
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أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من ٓب يكن معو ىدم ففرضو التمتع كإف أفرد أك أقرف فينفسخ
إىبللو عمرة كال بد ؛ باٟتديث الذم ركاه جابر بن عبد اهلل أنَّو حج مع رسوؿ اهلل  عاـ
ساؽ ا٢تدم معو  ،كقد أىلوا باٟتج مفردا فقاؿ رسوؿ اهلل ( : أ لوا مب إ رامكم طو وا

كقصركا كأقيموا الالن تى إذا كاف يوـ التركية أىلوا
بالبيت  ،كبيب الصلا كالمركة ِّ ،
بالحي كاجعلوا الذم قى ًدمتم بقا متعة) ( )  ،فقولو ( أحلوا) أمر  ،كاألمر يقتضي الوجوب
( )
 ،كٓب ترد قرينة صارفة تصرؼ الوجوب .
كاستدؿ ابن حزـ كذلك ٔتا يركم عن أنس ( )  قاؿ  :صلى رسوؿ اهلل  - ك٨تن معو
با١تدينة – الظهر أربعا كالعصر بذم اٟتليفة ركعتُت ٍ ،ب بات هبا حىت الصبح ٍ ،ب ركب حىت
استوت بو راحلتو على البيداء ٛتد اهلل  ،كسبح  ،ككرب ٍ ،ب أىل ْتج كعمرة  ،كأىل الناس هبما
( ) فقولو (أمر) يدؿ على
 ،فلما قدمنا أمر الناس حىت إذا كاف يوـ الًتكية أىلوا باٟتج .
( )
الوجوب  ،كٓب ترد قرينة صارفة تصرؼ الوجوب .

(
(
(
(

(

)انظر ( :ص)139:
)ركاه مسلم  :رقم  ( ، )1216( :كتاب :اٟتج )  ( ،باب  :بياف كجوه اإلحراـ ) .
)انظر  :احمللى ()128/7
) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األنصارم  ،ا٠تزرجي  ،النجارم  ،ا١تد٘ب  .خادـ رسوؿ اهلل  -  -كقرابتو
من النساء  ،كتلميذه  ،كتبعو  ،كآخر أصحابو موتا  ،ركل عن  :النيب  -  -علما ٚتا ،كعن :أيب بكر ،كعمر،
كعثماف  .توُب سنة 93ى ػ بالبصرة  . .انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )395/3الواُب بالوفيات ( ، )234/9اإلصابة
ُب ٘تييز الصحابة ()275/1
)ركاه البخارم  :رقم  ( ، )1551( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :التحميد كالتسبيح كالتكبَت قبل اإلىبلؿ عند الركوب
على الدابة ) .

( )انظر  :احمللى ()129/7
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المبحث الثالث :
تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ
ت محظورات اإل راـ .
ك يو ستة مطالب :
المطلب األكؿ  :المعصية كالجداؿ بالباطل إذا علقما الحاج عامدان ذاكران بطل

جو.

المطلب الثانت :يباح للمحرـ مباشرة زكجتو ما لم يولي .
المطلب الثالث  :مب نتل شعر رأسو ال شتا عليو .
المطلب الرابع  :قص األظلار ليس بمحظور .
المطلب التامس  :يجوز للمحرـ قص شاربو كنتل إبطو .
المطلب السادس  :ال يلزـ مب أ رـ كعنده صيد أف يرسلو .
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المطلب األكؿ :المعصية كالجداؿ بالباطل إذا علقما الحاج عامدان ذاكران بطل جو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
أف ا١تعصية كاٞتداؿ إذا فعلهما اٟتاج عامدان ذاكران إلحرامو ؛ َّ
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
فإف حجو

باطل  ،حيث قاؿ  ( :ككل مب عمد معصية أم معصية كانت – كىو ذاكر لحجو مذ
يحرـ إلى أف يتم طوا و بالبيت لإل اضة كيرمت الجمرة

– قد بطل جو  ،إف أ اىا

ناسيان لقا  ،أك ناسيان إل رامو كد ولو ت الحي أك العمرة  ،ال شتا عليو ت نسيانقا
( )
ك جو كعمر و اماف ت نسيانو كونو يقما )
كقاؿ أيضان  ( :كالجداؿ قسماف  :قسم ت كاجب ك ق  ،كقسم ت باطل ؛ الذم
ت الحق كاجب ت اإل راـ كغير اإل راـ  ...كالجداؿ بالباطل عمدان ذاكران إل رامو
( )

مبطل لإل راـ كللحي )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
ا١تعصية كاٞتداؿ ُب اٟتج ال يبطبلف اٟتج .

( )احمللى ()239/7
(
(
(
(
(

)احمللى ()252/7
)انظر  :البحر الرائق ( ، )347/2االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )144/1البناية شرح ا٢تداية ( ، )178/4تبيُت اٟتقائق
(٣ ، )11/2تمع األهنر ( ، )268/1فتح القدير ()438/2
)انظر  :ا١تنتقى شرح ا١توطأ ( ، )18/3الفواكو الدكا٘ب ()375/1
)انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )208/4اجملموع ( ، )351/7حاشية اٞتمل ()517/2
)انظر  :الكاُب ( ، )518/1ا١تغٍت ( ، )296/3الفركع ( ، )520/5شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ( ، )103/3
اإلنصاؼ (، )507/3

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
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 األصل األكؿ  :النقت يقتضت ساد المنقت عنو .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

النهي عن الشيء على قسمُت :

القسم األكؿ  :أف يكوف النهي لغَته  .كىذا على ضربُت :
الضرب األكؿ  :ما هني عنو ١تعٌت يقارنو كالبيع كقت النداء لبلشتغاؿ عن السعي إٔب
اٞتمعة بعدما لزـ كىو معٌت ٕتاكز ا١تبيع  ،ك كالصبلة ُب الدار ا١تغصوبة .
ىذا النوع ال يقتضي الفساد عند الشافعي  ،كاٞتمهور  ،سواء كاف ُب العبادات كالصبلة
ُب الدار ا١تغصوبة ،كالثوب اٟترير ،أك ُب العقود كالنهي عن البيع على بيع أخيو كبيع اٟتاضر
( )
للبادم كغَته  ،كيقتضي الفساد عند اإلماـ مالك  ،كاإلماـ أٛتد  ،كالظاىرية .
الضرب الثانت  :ما هني عنو ١تعٌت اتصل بو كصفا ،كيعرب عنو بالنهي عن الشيء لوصفو

البلزـ لو  ،كالزفا فإنو قبح لعدـ شرط ا١تماثلة الذم علق اٞتواز بو شرعا ،ككصوـ يوـ النحر،
كأياـ التشريق  ،فإنَّو ١تعٌت اتصل بالوقت الذم ىو ٤تل األداء كصفا ،كىو أنَّو يوـ عيد .
كىذا الضرب فيو مذاىب :
المذىب األكؿ  :يقتضي فساده شرعا .
كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

( )

( )

المذىب الثانت :ال يقتضي الفساد .
المذىب الثالث َّ :
أف النهي يقتضي صحة الشيء كفساد كصفو  ،فاحملرـ عندىم كقوع
الصوـ ُب يوـ العيد  ،فهو عندىم طاعة يصح النذر بو  ،ككصف قبحو الزـ للفعل ال لبلسم .

( )انظر  :اللمع (ص ، )25 :احملصوؿ البن العريب (ص ، )71 :ركضة الناظر (  ، )605/1شرح ٥تتصر الركضة
( ، )431/2بياف ا١تختصر ( ، )89/2اإلهباج ( ، )69/2البحر احمليط( ، )380/3تشنيف ا١تسامع (، )320/1
شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )93/3إرشاد الفحوؿ ()283/1
( ) نظر  :اللمع (ص ، )25:اإلهباج ( ، )69/2البحر احمليط ( ، )381/3شرح الكوكب ا١تنَت ()92/3
( )انظر  :اللمع (ص ، )25:البحر احمليط( ، )381/3شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )92/3احملصوؿ البن العريب (ص)71:

كىذا مذىب اٟتنفية .
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( )

القسم الثانت  :أف يكوف النهي لعينو  .كبيع ا١تبلقيح( ) كا١تضامُت( ) .
كىذا القسم فيو عدة مذاىب :
المذىب األكؿ  :أنو يقتضي الفساد مطلقان  ،سواء كاف ُب العبادة أك ا١تعاملة .
( )
كىذا مذىب األئمة األربعة  ،كالظاىرية  ،كبعض ا١تتكلمُت .
المذىب الثانت  :ال يقتضي الفساد  ،ك٭تتاج الفساد إٔب دليل غَت النهي .

كىذا مذىب األشعرم  ،كالقاضي أيب بكر الباقبل٘ب  ،كالقاضي عبد اٞتبار ( )  ،كأيب
( )
اٟتسن الكرخي  ،كأيب عبد اهلل البصرم  ،كأيب بكر القفاؿ .
المذىب الثالث  :أنو يقتضي الفساد ُب العبادات دكف ا١تعامبلت .
كىذا مذىب أيب اٟتسُت البصرم  ،كالغزإب  ،كالرازم .

( )

( )انظر  :أصوؿ الشاشي (ص ، )168 :ركضة الناظر (  ، )606/1اإلحكاـ لآلمدم (  ، )291/2شرح تنقيح
الفصوؿ (ص ، )77:شرح ٥تتصر الركضة (  ، )434/2كشف األسرار (  ، )258/1البحر احمليط( ، )381/3
فصوؿ البدائع (  ، )41/2شرح الكوكب ا١تنَت (  ، )92/3التحبَت شرح التحرير (  ، )2288/5إرشاد الفحوؿ
()282/1
( )ا١تبلقيح ىي  :ما ُب البطوف ،كىي األجنة  .انظر  :شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )638/3اإلنصاؼ
( ، )300/4شرح منتهى اإلرادات ()140/3
 ، )638/3اإلنصاؼ
( )ا١تضامُت ىي  :ما ُب أصبلب الفحوؿ  .انظر  :شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (
( ، )300/4شرح منتهى اإلرادات ()140/3
(

(

(
(

)انظر  :العدة (  ، )432/2اللمع (ص ، )25:احملصوؿ للرازم (  ، )291/2ركضة الناظر (  ، )605/1شرح تنقيح
الفصوؿ (ص ، )77:شرح ٥تتصر الركضة ( ، )432/2بياف ا١تختصر ( ، )89/2اإلهباج ( ، )68/2البحر احمليط
( ، )384/3تشنيف ا١تسامع (  ، )318/1التحبَت شرح التحرير (  ، )2286/5شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )84/3
إرشاد الفحوؿ ()280/1
)القاضي عبد اٞتبار بن أٛتد بن عبد اٞتبار بن أٛتد بن خليل ا٢تمذا٘ب  .من كبار فقهاء الشافعية  ،كشيخ ا١تعتزلة ،
كٕب قضاء القضاة بالرم كأعما٢تا  ،ككاف كثَت ا١تاؿ كالعقار  ،كزاد سنو على التسعُت سنة  .توُب سنة  414ىػ ػ ،
كقيل  :سنة  415ىػ ػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )244/17الواُب بالوفيات ( ، )20/18األعبلـ ()273/3
)انظر  :اللمع (ص ، )25 :احملصوؿ للرازم (  ، )291/2بياف ا١تختصر (  ، )89/2اإلهباج (  ، )69/2البحر احمليط
( ، )385/3تشنيف ا١تسامع ( ، )318/1إرشاد الفحوؿ ()281/1
)انظر  :ا١تعتمد (  ، )171/1ا١تستصفى (ص ، )223 :احملصوؿ للرازم (  ، )291/2ركضة الناظر ( ، )605/1
شرح ٥تتصر الركضة (  ، ، )433/2بياف ا١تختصر (  ، )89/2اإلهباج (  ، )69/2البحر احمليط ( ، )386/3

المذىب الرابع  :ال يقتضي فسادان كال صحة .
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( )

كىذا قوؿ بعض اٟتنفية  ،كبعض األشعرية  ،كعامة ا١تعتزلة كا١تتكلمُت .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على بطبلف اٟتج با١تعصية كاٞتداؿ بقوؿ اهلل تعأب :

ﭽ ﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ البقرة ،١٩٧ :كىذه الصيغة صيغة
نفي أريد هبا النهي  ،كالنهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو  ،فمن عصى أك جادؿ بالباطل فقد
( )
ارتكب أمران منهيان عنو ٦ ،تا أدل إٔب فساد كبطبلف العبادة .

تشنيف ا١تسامع (  ، )319/1فصوؿ البدائع (  ، )42/2التحبَت شرح التحرير (  ، )2287/5إرشاد الفحوؿ
()280/1
( )انظر  ، :ركضة الناظر (  ، )607/1شرح ٥تتصر الركضة (  ، )436/2فصوؿ البدائع (  ، )42/2التحبَت شرح
التحرير ()2288/5
( )انظر  :احمللى ()252-239/7
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المطلب الثانت  :يباح للمحرـ مباشرة زكجتو ما لم يولي
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب أنَّو ييباح للمحرـ أف يقبل ا١ترأة كييباشرىا ما ٓب يوِب  ،حيث قاؿ :

(كمباح للمحرـ أف يقبل امرأ و كيباشرىا ما لم يولي)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
مباشرة الزكجة  ،كمقدمات اٞتماع ٤ترـ على احمل ًرـ .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

( )احمللى ()331/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )144/1بدائع الصنائع (  ، )195/2حاشية ابن عابدين (  ، )487/2البحر
الرائق ()16/3
( )انظر  :حاشية العدكم (  ، )55/1مواىب اٞتليل (  ، )167/3النوادر كالزيادات (  ، )420/2ا١تنتقى شرح ا١توطأ
()239/2
( )انظر  :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )261/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )173/4اجملموع
( ، )291/7ركضة الطالبُت ( ، )144/3مغٍت احملتاج ( ، )299/2هناية احملتاج ()340/3
( )انظر  :الكاُب (  ، )507/1ا١تغٍت (  ، )337/3الفركع (  ، )461/5اإلنصاؼ (  ، )501/3الركض ا١تربع
(ص ، )260:شرح منتهى اإلرادات ( ، )490/2كشاؼ القناع ()519/2
( )انظر ( :ص)136:
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف احملرـ يباح لو مباشرة زكجتو ما ٓب يوِب بالعدـ األصلي  ،حيث ٓب
( )

يرد دليل ال من كتاب كال من سنة ينهى عن ذلك  ،فيبقى األمر على األصل.

( )انظر  :احمللى ()331/7
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المطلب الثالث  :مب نتل شعر رأسو ؼال شتا عليو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف نتف شعر الرأس ليس من ٤تظورات اإلحراـ  ،كال شيء على من

نتف شعر رأسو  ،حيث قاؿ  ( :إف لق رأسو بنورة

( )

قو الق ت اللغة ليو ما ت

الحالق مب كل ما ذكرنا  -بأم شتا – لقو؟ إف نتلو ال شتا ت ذلك؛ ألنو لم
يحلقو؛ كالنتل غير الحلق)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( )على َّ
أف
نتف شعر الرأس من ٤تظورات اإلحراـ .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
(
(
(
(
(
(

)النورة  :حجر الكلس كأخبلط من أمبلح الكالسيوـ كالباريوف تستعمل إلزالة الشعر  .ا١تعجم الوسيط ()962/6
)احمللى ()275/7
)انظر :البحر الرائق ( ، )9/3حاشية ابن عابدين ( ، )489/2ا١تبسوط ()74/4
)انظر  :الذخَتة ( ، )311/3الشرح الكبَتللدردير ( ، )60/2منح اٞتليل ( ، )315/2مواىب اٞتليل ()163/3
 ،ا١تنتقى شرح ا١توطأ ()69/3
)انظر  :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )260/1الغرر البهية ( ، )346/2اجملموع ( ٖ ، )247/7تفة احملتاج
( ، )170/4مغٍت احملتاج ( ، )297/2هناية احملتاج ()337/3
)انظر  :الكاُب ( ، )509/1الفركع ( ، )398/5شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )129/3ا١تبدع (، )126/3
اإلنصاؼ ( ، )458/3الركض ا١تربع (ص ، )256:شرح منتهى اإلرادات ()462/2

( )

سبق بياف ىذا األصل .
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف نتف شعر الرأس ال شيء فيو بظاىر قوؿ اهلل تعأب :

ﭽﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ البقرة ، ١٩٦ :فظاىر النص َّ
أف احملظور ىو اٟتلق  ،كالنتف
غَت اٟتلق .

( )

 األصل الثانت  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف نتف شعر الرأس ال شيء فيو بالعدـ األصلي  ،حيث ٓب يرد

دليل ال من كتاب كال من سنة ينهى عن ذلك  ،فيبقى حكم نتف شعر الرأس على األصل
( )
كىو اإلباحة .

( )انظر ( :ص)125:
( )انظر  :احمللى ()275/7
( )انظر ( :ص)136:
( )انظر  :احمللى ()275/7
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المطلب الرابع  :قص األظلار ليس بمحظور
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
أف للمحرـ أف يقص أظفاره  ،ك َّ
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف قص األظفار بالنسبة للمحرـ ليس

ٔتحظور  ،حيث قاؿ  ( :كجائز للمحرـ  ...قص أظلاره  ...كال رج ت شتا مب ذلك ،
( )

كال شتا عليو يو )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
قص األظفار من ٤تظورات اإلحراـ .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

( )احمللى ()320/7
( )انظر  :البحر الرائق (  ، )349/2بدائع الصنائع (  ، )194/2تبيُت اٟتقائق ( ٣ ، )13/2تمع األهنر ( ، )269/1
فتح القدير ()440/2
( )انظر  :الذخَتة (  ، )301/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )60/2الفواكو الدكا٘ب (  ، )368/1ا١تنتقى شرح ا١توطأ
( ، )266/2حاشية الصاكم ( ، )85/2منح اٞتليل ( ، )322/2مواىب اٞتليل ()156/3
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب (  ، )509/1اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )260/1الغرر البهية ( ٖ ، )346/2تفة
احملتاج ( ، )170/4حاشية البجَتمي ( ، )150/2حاشية اٞتمل ( ، )513/2مغٍت احملتاج ()297/2
( )انظر  :الكاُب (  ، )509/1ا١تغٍت (  ، )320/3عمدة الفقو (ص ، )66 :الشرح الكبَت (  ، )262/3الفركع
( ، )409/5ا١تبدع (  ، )124/3اإلنصاؼ (  ، )455/3اإلقناع (  ، )355/1الركض ا١تربع (ص ، )256 :شرح
منتهى اإلرادات (، )462/2

( )

سبق بياف ىذا األصل .
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف قص األظفار ليس ٔتحظور بالعدـ األصلي  ،حيث ٓب يرد دليل
( )
ال من كتاب كال من سنة كال من إٚتاع يدؿ على َّ
أف قص األظفار من ٤تظورات اإلحراـ .

( )انظر ( :ص)136:
( )انظر  :احمللى ()320/7
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المطلب التامس  :يجوز للمحرـ قص شاربو كنتل إبطو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف الشعر الذم ٭ترـ على احملرـ حلقو ىو شعر الرأس فقط  ،ك َّأما شعر

بقية البدف فإنَّو جائز للمحرـ أف يأخذ منو  ،حيث قاؿ  ( :كجائز للمحرـ  ...قص أظلاره

( )

كشاربو  ، ...كنتل إبطو  ،كالتنور  ،كال رج ت شتا مب ذلك  ،كال شتا عليو يو )
اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
شعر ٚتيع البدف ييعد من ٤تظورات اإلحراـ  ،كأنَّو ٭ترـ على احملرـ حلق أم شعر من بدنو .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

( )احمللى ()320/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )144/1البناية شرح ا٢تداية ( ، )186/4حاشية ابن عابدين (٣ ، )489/2تمع
األهنر ( ، )269/1فتح القدير ()442/2
( )انظر  :الذخَتة (  ، )301/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )60/2الفواكو الدكا٘ب (  ، )368/1حاشية الصاكم
()85/2
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )509/1اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )260/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )145/4الغرر البهية ( ، )346/2اجملموع (ٖ ، )248/7تفة احملتاج ( ، )170/4مغٍت احملتاج ()297/2
( )انظر  :الكاُب (  ، )509/1الفركع (  ، )401/5ا١تبدع (  ، )124/3اإلنصاؼ (  ، )455/3كشاؼ القناع
( ، )421/2الركض ا١تربع (ص ، )256:شرح منتهى اإلرادات ()462/2
( )انظر ( :ص)136:
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف حلق الشارب كنتف اإلبط ليس من ٤تظورات اإلحراـ بالعدـ
األصلي  ،حيث ٓب يرد دليل ال من كتاب كال من سنة كال من إٚتاع يدؿ على َّ
أف حلق
( )
الشارب كنتف اإلبط من ٤تظورات اإلحراـ .

( )انظر  :احمللى ()320/7
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المطلب السادس  :ال يلزـ مب أ رـ كعنده صيد أف يرسلو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
أف احملرـ إذا ملك صيدان قبل أف ٭ترـ ؛ َّ
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
فإف ىذا الصيد حبلؿ لو ،

كييباح لو االنتفاع بو من أكل  ،أك بيع ،ك٨توه  ،حيث قاؿ  ( :مب أ رـ ك ت يده صيد قد

– كما

ملكو قبل ذلك  ،أك ت منزلو قريبان  ،أك بعيدان  ،أك ت قلص معو قو الؿ لو
للصيد ك ملكو
كبيعو  ،كإنَّما يحرـ عليو
ابتداا التَّصيد َّ
كاف – أ ٍكلو  ،كذبحو  ،كملٍكو ٍ ،
ن
( )
كذبحو ينئذ قط)

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) على َّ
أف من
أحرـ كُب يده صيد كجب عليو أف يرسلو .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :األصل ت الكالـ الحقيقة .
( )احمللى ()323/7
( )انظر  :البحر الرائق ( ، )45/3البناية شرح ا٢تداية ( ، )409/4بدائع الصنائع (٣ ، )206/2تمع األهنر ()300/1
 ،فتح القدير ()98/3
( )انظر  :ارشاد السالك (  ، )47/1التاج كاإلكليل (  ، )250/4الشرح الكبَت (  )72/2الشرح الكبَت للدردير
( ، )72/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي ( ، )364/2منح اٞتليل ( ، )341/2مواىب اٞتليل ()171/3
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )515/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )183/4الغرر البهية ( ، )355/2اجملموع
(ٖ ، )333/7تفة احملتاج (  ، )180/4حاشية البجَتمي (  ، )154/2مغٍت احملتاج (  ، )303/2هناية احملتاج
()345/3
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )525/3الشرح الكبَت (  ، )298/3الفركع (  ، )484/5الكاُب (  ، )515/1اإلنصاؼ
( ، )482/3الركض ا١تربع (ص ، )258:شرح منتهى اإلرادات (، )480/2
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أكالن  :أقواؿ األصولييب :

قسم ٚتهور األصوليُت اٟتقيقة إٔب ثبلثة أقساـ  :اٟتقيقة اللغوية  ،اٟتقيقة العرفية ،
َّ
( )
كاٟتقيقة الشرعية .
( )
كزاد ا١تعتزلة قسمان رابعان كىو :اٟتقيقة الدينية .

القسم األكؿ  :الحقيقة اللغوية  ،كىي :اللفظ ا١تستعمل فيما كضع لو ابتداء ؛ كاألسد

للحيواف ا١تفًتس .

( )

القسم الثانت  :الحقيقة العر ية  ،كىي  :قصر للحقيقة العرفية على بعض أفرادىا .

القسم الثالث  :الحقيقة الشرعية  ،كىي  :اللفظ الذم استعملو الشارع ؾ
( )

( )

اؿصبلة

لؤلقواؿ كاألفعاؿ  ،كإٯتاف لعقد باٞتناف .
القسم الرابع  :الحقيقة الدينية .

قاؿ الشوكا٘ب  ( :كأثبت ا١تعتزلة أيضا مع الشرعية حقائق دينية ،فقالوا إف ما استعملو
الشارع ُب معاف غَت لغوية ينقسم إٔب قسمُت:
القسم األكؿ :األٝتاء اليت أجريت على األفعاؿ ،كىي الصبلة كالصوـ كالزكاة ك٨تو ذلك.
كالقسم الثا٘ب :األٝتاء اليت أجريت على الفاعلُت كا١تؤمن كالكافر كالفاسق ك٨تو ذلك.
( )

فجعلوا القسم األكؿ حقيقة شرعية  ،كالقسم الثا٘ب :حقيقة دينية )

( )انظر  :اإلحكاـ البن حزـ ( ، )414/4الورقات (ص ، )11:قواطع األدلة ( ، )271/1احملصوؿ للرازم ()295/1
 ،اإلحكاـ لآلمدم (  ، )27/1شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )42 :كشف األسرار (  ، )61/1بياف ا١تختصر
( ، )183/1اإلهباج (  ، )274/1رفع اٟتاجب (  ، )372/1هناية السوؿ (ص ، )119 :البحر احمليط ( ، )8/3
تشنيف ا١تسامع ( ، )220/1شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )150-149/1إرشاد الفحوؿ (، )63/1
( )انظر  :الربىاف ( ، )46/1احملصوؿ للرازم ( ، )299/1شرح ٥تتصر الركضة ( ، )491/1بياف ا١تختصر ()216/1
 ،فصوؿ البدائع ( ، )120/1التقرير كالتحبَت ( ، )13/2تيسَت التحرير ( ، )19/2إرشاد الفحوؿ ()64/1
( )انظر  :اإلحكاـ لآلمدم ( ، )27/1بياف ا١تختصر ( ، )185/1البحر احمليط ( ، )8/3تشنيف ا١تسامع ()220/1
 ،شرح الكوكب ا١تنَت ()150/1
( )انظر  :بياف ا١تختصر ( ، )185/1شرح الكوكب ا١تنَت ()150/1
( )انظر  :بياف ا١تختصر ( ، )185/1البحر احمليط ( ، )8/3شرح الكوكب ا١تنَت ()150/1
( )إرشاد الفحوؿ ()64/1
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اتفق أىل العلم على ثبوت اٟتقيقة اللغوية كالعرفية  ،كاختلفوا( )ُب الشرعية على قولُت :

القوؿ األكؿ  :إثبات اٟتقيقة الشرعية .

( )

( )

كىذا قوؿ اٞتمهور  ،حيث جعلوىا حقائق شرعية بإثبات الشارع ٢تا .

القوؿ الثانت ٣ :تازات لغوية غلبت ُب ا١تعا٘ب الشرعية ؛ لكثرة دكراهنا على ألسنة أىل
الشرع .
( )
كىذا قوؿ أيب بكر الباقبل٘ب  ،كالرازم .
ك َّأما ابن حزـ فظاىر كبلمو أنَّو ال فرؽ عنده بُت اٟتقيقة اللغوية  ،كالشرعية  ،حيث قاؿ :
(كأما ما دمنا ال ٧تد دليبل على نقل االسم عن موضوعو ُب اللغة فبل ٭تل ١تسلم أف يقوؿ إنو
منقوؿ ؛ َّ
ألف اهلل تعأب قاؿ  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼإبراهيم ٤ :فكل
خطاب خاطبنا اهلل تعأب بو أك رسولو  فهو على موضوعو ُب اللغة  ...فكل كلمة نقلها
تعأب عن موضوعها ُب اللغة إٔب معٌت آخر فإف كاف تعأب تعبدنا هبا قوال كعمبل كالصبلة
كالزكاة كاٟتج كالصياـ كالربا كغَت ذلك فليس شيء من ىذا ٣تازا بل ىي تسمية صحيحة كاسم
( )
حقيقي الزـ مرتب من حيث كضعو اهلل تعأب )
ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على أنَّو ال يلزـ من أحرـ كعنده صيد أف يرسلو بقوؿ اهلل تعأب  :ﭽ ﯝ

( )٤تل النزاع ُب األلفاظ ا١تتداكلة شرعا  ،مثل  :الصبلة ،كالزكاة ،كالصوـ  ،كا١تصلي ،كا١تزكي  ،كالصائم كغَت ذلك فمحل
النزاع األلفاظ ا١تتداكلة شرعا ،ا١تستعملة ُب غَت معانيها اللغوية .انظر  :إرشاد الفحوؿ ()63/1
( )انظر  :اإلهباج ( ، )274/1فصوؿ البدائع ( ، )119/1إرشاد الفحوؿ ()63/1
( )انظر  :قواطع األدلة (  ، )271/1شرح ٥تتصر الركضة (  ، )491/1بياف ا١تختصر (  ، )216/1فصوؿ البدائع
( ، )120/1إرشاد الفحوؿ ()63/1
( )انظر  :قواطع األدلة ( ، )120/1احملصوؿ للرازم ( ، )299/1شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )43:شرح ٥تتصر الركضة
( ، )492/1بياف ا١تختصر ( ، )215/1فصوؿ البدائع ( ، )120/1إرشاد الفحوؿ ()64/1
( )اإلحكاـ البن حزـ ()414-413/4
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الصيد) ال ييطلق ُب اللغة إال على ما
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ المائدة ، ٩٥ :كقولو ُب اآلية َّ ( :
( )
كاف ُب الربيَّة كحشيا غَت متملٌ و
ك  ،فإذا ٘تلٌك ٓب يقع عليو اسم الصيد .

( )انظر  :احمللى ()324/7
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المبحث الرابع :
تريي آراا ابب زـ اللققية على
األصوؿ ت صلة الحي كالعمرة .
ك يو أ د عشر مطلبا :

المطلب األكؿ  :كجوب التبب ت طواؼ العمرة كالقدكـ .
المطلب الثانت  :مب لم يطل طواؼ الوداع يلزمو الرجوع كلو مب أقصى الدنيا .
المطلب الثالث  :استحباب قبيل الركب اليمانت .
المطلب الرابع  :يستحب التبب ت السعت ثالثان كالمشت أربعان .

المطلب التامس  :مب د ل عر ة كىو نائم أك مب ال يدرم أنو يقا ال يجزئ
كقو و .
المطلب السادس  :الوقوؼ بمزدللة ركب للجميع .
المطلب السابع  :صالة اللجر مع اإلماـ ت مزدللة ركب على الرجل .
المطلب الثامب  :يحل للمحرـ التحلل األكؿ بد وؿ كقت رمت جمرة العقبة .
المطلب التاسع  :مب لم يرـ جمرة العقبة قد بطل جو .

المطلب العاشر  :أكؿ كقت رمت جمرة العقبة ت يوـ النحر طلوع الشمس لضعيل
كنحوه .
المطلب الحادم عشر :جواز الرمت بما قد رمت بو .
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المطلب األكؿ  :كجوب التبب

( )

ت طواؼ العمرة كالقدكـ

ك يو ثالثة ركع :

اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف ا٠تبب كاجب على احملرـ ُب الطواؼ  ،حيث قاؿ :

( إذا قدـ

المعتمر أك المعتمرة مكة ليد ال المسجد  ...ثم يطو اف بالبيت مب الحجر األسود
إلى أف يرجعا إليو سبع مرات  ،منقا ثالث مرات ببان كىو مشت يو سرعة  ،كاألربع

طوا ات البواقت مشيا )( ) ٍ ،ب قاؿ  ( :ال الؼ يما ذكرنا إال ت أشياا نبينقا إف شاا
( )

اهلل عز كجل  ،كىت  :كجوب التبب ت الطواؼ  ،ك) ...

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( ) ،

الع ٍدك  ،أم  :اإلسراع ُب ا١تشي  .انظر  :احملكم كاحمليط األعظم ( ٣ ، )524/4تمل اللغة
ب لغةن  :ضرب من ى
( )ا٠تىبى ي
( ، )277/1تاج العركس ()328/2
ك َّأما ُب اصطبلح الفقهاء فا٠تبب كالرمل مًتادفاف  .قاؿ ا١تاكردم ( :أما الرمل فهو :ا٠تبب  ،فوؽ ا١تشي كدكف السعي)
اٟتاكم الكبَت (  . )141/4كقاؿ زكريا األنصارم ( :كالرمل يسمى خببا)  .فتح الوىاب شرح منهج الطبلب
( . )167/1كقاؿ النوكم ( :الرمل  -بفتح ا١تيم كالراء  -كىو اإلسراع ُب ا١تشي مع تقارب ا٠تطى دكف الوثوب
كالعدك .كيقاؿ لو  :ا٠تبب  .كغلط األئمة من ظن أنو دكف ا٠تبب )  .ركضة الطالبُت ()86/3
( )احمللى ()122/7
( )ا١ترجع السابق ()123/7
( )انظر  :بدائع الصنائع ( ، )131/2البناية شرح ا٢تداية ( ، )197/4البحر الرائق ( ، )354/2تبيُت اٟتقائق ()18/2
 ،حاشية ابن عابدين (٣ ، )498/2تمع األهنر ( ، )272/1فتح القدير ()410/2
( )انظر  :الذخَتة (  ، )213/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )41/2الفواكو الدكا٘ب (  ، )357/1حاشية الصاكم
( ، )52/2حاشية العدكم (  ، )532/1شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )326/2منح اٞتليل ( ، )268/2
مواىب اٞتليل ()115/3
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )481/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )292/4اٟتاكم الكبَت ( ، )140/4الغرر
البهية ( ، )319/2اجملموع (  ، )14/8الوسيط ُب ا١تذىب (  ، )649/2ركضة الطالبُت (  ، )88/3مغٍت احملتاج

كاٟتنابلة( )على َّ
أف ا٠تبب ُب الطواؼ سنة .
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اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .

أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على كجوب ا٠تبب ُب الطواؼ بقوؿ عن ابن عباس  : أنَّو ١تا قدـ
شران فأطلع
رسوؿ اهلل  ، قاؿ ا١تشركوف  :إنَّو يقدـ عليكم قوـ كىنتهم ٛتٌى يثرب كلقوا منها ٌ
اهلل  نبيو  على ذلك فأمر أصحابو أف يرملوا كأف ٯتشوا ما بُت الركنُت  ) ( .فهذا أمر ،
( )
كاألمر يدؿ على الوجوب .
 األصل الثانت  :العمل بما ركاه الصحابت ال بما رآه .
صورة المسألة :
إذا كاف ا٠ترب ظاىرا ُب شيء  ،فيحملو الصحايب – راكم اٟتديث – على غَت ظاىره ،
َّإما بصرؼ اللفظ عن حقيقتو إٔب ٣تازه  ،أك بأف يصرفو عن الوجوب إٔب الندب  ،أك عن
التحرٙب إٔب الكراىة فما اٟتكم ؟
( ، )250/2هناية احملتاج ()286/3
( )انظر  :الكاُب (  ، )540/1الشرح الكبَت (  ، )386/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )194/3اإلنصاؼ
( ، )19/4كشاؼ القناع (  ، )557/2مطالب أكٕب النهى (  ، )394/2شرح منتهى اإلرادات ( ، )537/2
الركض ا١تربع (ص)272:
( )انظر ( :ص)139:
( )ركاه البخارم  :رقم  ( ، )1602 ( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :كيف كاف بدء الرمل ؟ )  ،كركاه مسلم  :رقم :
( ( ، )1266كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :استحباب استبلـ الركنُت اليمانيُت ُب الطواؼ  ،دكف الركنُت اآلخرين )
( )انظر  :احمللى ()123/7
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أكالن  :أقواؿ األصولييب :

اختلف األصوليوف ُب ىذه ا١تسألة إٔب عدة أقواؿ :

القوؿ األكؿ  :العمل بظاىر اٟتديث ،كال ٮترج عنو ٔتجرد عمل الصحايب ،كقولو .
كىذا مذىب اٞتمهور  ،كاختاره ابن حزـ ك الشوكا٘ب.

( )

القوؿ الثانت  :اتباع قوؿ الراكم .

كىذا مذىب بعض اٟتنفية .

( )

القوؿ الثالث  :إف كاف ذلك ٦تا ال ٯتكن أف يدرؾ إال بشواىد األحواؿ ،كالقرائن

ا١تقتضية لذلك ،كليس لبلجتهاد مساغ ُب ذلك اتبع قولو ،كإف كاف صرفو عن ظاىره ٯتكن أف
يكوف لضرب من االجتهاد تعُت الرجوع إٔب ظاىر ا٠ترب .
( )
كىذا قوؿ بعض ا١تالكية .
القوؿ الرابع  :إف علم أنَّو ٓب يكن ١تذىب الراكم كتأكيلو كجو سول علمو بقصد النيب

لذلك التأكيل ،كجب ا١تصَت إليو ،كإف ٓب يعلم ذلك ،بل جوز أف يكوف قد صار إليو لدليل
ظهر لو من نص أك قياس ،كجب النظر ُب ذلك الدليل ،فإف كاف مقتضيا ١تا ذىب إليو كجب
ا١تصَت إليو ،كإال عمل با٠ترب ،كٓب يكن ١تخالفة الصحايب أثر .
كىذا قوؿ القاضي عبد اٞتبار كأيب اٟتسُت البصرم .

( )

٤تتمبل للتأكيل؛ فبل يلتفت إٔب عمل الصحايب .
القوؿ التامس  :أف يكوف ا٠ترب ن

( )

دليبل على أنو
القوؿ السادس  :أف يكوف ا٠ترب غَت ٤تتمل للتأكيل ؛ فعملو ٓتبلفو؛ يكوف ن

قد علم بنسخ ا٠ترب .

( )

( )انظر  :ا١تعتمد ( ، )175/2اإلحكاـ البن حزـ ( ، )202/6التبصرة ( ، )343/1الربىاف ( ، )162/1البحر احمليط
( ، )290/6إرشاد الفحوؿ ()161/1
( )انظر  :ا١تعتمد (  ، )175/2التبصرة (  ، )343/1الربىاف (  ، )162/1أصوؿ السرخسي (  ، )6/2كشف األسرار
( ، )63/3البحر احمليط ( ، )290/6إرشاد الفحوؿ ()162/1
( )انظر  :شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )371:البحر احمليط ( ، )290/6إرشاد الفحوؿ ()162/1
( )انظر  :ا١تعتمد ( ، )175/2البحر احمليط ( ، )291/6إرشاد الفحوؿ )162/01
( )انظر  :العدة ( ، )591/2الفصوؿ ُب األصوؿ ()203/3
( )انظر  :العدة ( ، )591/2الفصوؿ ُب األصوؿ ()203/3
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القوؿ السابع  :إذا ٖتققنا نسيانو ١تا ركاه فالعمل بركايتو  ،ركل خربا مقتضاه رفع اٟترج
كاٟتجر فيما كاف يظن فيو التحرٙب كاٟتظر ٍ ،ب رأيناه يتحرج فاالستمساؾ بركايتو أيضا كعملو
٤تموؿ على الورع كالتعلق باألفضل  ،كإف ناقض عملو ركايتو مع ذكره ٢تا كٓب ٭تتمل ٤تمبل ُب
اٞتمع فييمتنع التعلق بركايتو  ،فإنو ال يظن ٔتن ىو من أىل الركاية أف يعتمد ٥تالفة ما ركاه إال
عن ثبت يوجب ا١تخالفة.
( )
كىذا قوؿ اٞتويٍت .
ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
أف قوؿ ابن عباس َّ
استدؿ ابن حزـ على كجوب ا٠تبب ُب الطواؼ على َّ
أف ا٠تبب ليس
بسنة( )  ،كىو راكم اٟتديث  -الذم يدؿ على كجوب ا٠تبب ُب الطواؼ ( ) َّ ، -
أف قوؿ ابن
( )

عباس ييعد رأيان لو فحسب  ،فالعمل ٔتا ركاه ابن عباس  ،كليس ٔتا رآه .

( )انظر  :الربىاف ()163/1
( )انظر  :احمللى ()124/7
( )سبق ٗتريج اٟتديث (ص)178:
( )انظر  :احمللى ()124/7
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المطلب الثانت  :مب لم يطل طواؼ الوداع يلزمو الرجوع كلو مب أقصى الدنيا
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف من ٓب يطف طواؼ الوداع فإنَّو يلزـ الرجوع ليطوؼ كلو من أقصى

الدنيا  ،حيث قاؿ  ( :إف رج كلم يطل لرض عليو الرجوع كال بد – كلومب أقصى
( )

الدنيا – تى يجعل آ ر عملو بمكة الطواؼ بالبيت )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة إٔب ثبلثة أقواؿ :

القوؿ األكؿ  :من خرج كٓب يطف طواؼ الوداع  ،كٓب يكن جاكز ا١تيقات  ،فإنَّو ُب ىذه
اٟتالة ٬تب عليو الرجوع ؛ ليطوؼ طواؼ الوداع  ،ك َّأما إذا ٕتاكز ا١تيقات فبل ٬تب عليو الرجوع
 ،كُب ىذه اٟتالة يٮتَت بُت أمرين  :األكؿ  :ٯتضي كعليو دـ  .الثا٘ب  :يرجع ك٭ترـ بعمرة ،
كيبتدئ بطواؼ العمرة ٍ ،ب يطوؼ للوداع كال شيء عليو .
كىذا مذىب اٟتنفية( ) .
القوؿ الثانت َّ :
أف طواؼ الوداع مستحب  ،كمن تركو فبل شيء عليو .
كىذا مذىب ا١تالكية( ) .

القوؿ الثالث  :من خرج من مكة كٓب يطف طواؼ الوداع  ،فإف كاف قريبان – كىو من
كاف دكف مسافة قصر – كُب ىذه اٟتالة إف عاد كطاؼ للوداع سقط عنو اإلٍب كالدـ كإف ٓب
( )احمللى ()219/7
( )انظر  :بدائع الصنائع (  ، )143/2البحر الرائق (  ، )377/2حاشية ابن عابدين ( ٣ ، )523/2تمع األهنر
( ، )282/1فتح القدير ()503/2
( )انظر  :ا١تسالك ُب شرح موطأ مالك (  ، )912/4التاج كاإلكليل (  ، )90/4الذخَتة (  ، )213/3الشرح الكبَت
للدردير (  ، )53/2الفواكو الدكا٘ب (  ، )364/1شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )342/2منح اٞتليل
( ، )296/2مواىب اٞتليل ( ، )12/3ا١تنتقى شرح ا١توطأ ()292/2
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يعد جربه بدـ  ،كإف ٕتاكز مسافة القصر  ،فإنٌو ُب ىذه اٟتالة ٬ترب طواؼ الوداع بدـ  ،كلو
عاد كطاؼ للوداع فالدـ ال يسقط عنو .
كىذا مذىب الشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :النقت عب الشتا أمر بضده .
النهي عن الشيء أمر بضده إف كاف لو ضد كاحد باالتفاؽ كالنهي عن اٟتركة يكوف أمرا
( )
بالسكوف .
كإف كاف لو أضداد ،فاختلفوا فيو إٔب عدة أقواؿ :
( )

القوؿ األكؿ  :نفس األمر بضده .
القوؿ الثانتَّ :
أف النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد ا١تنهي عنو .
كىذا قوؿ أكثر الشافعية .

( )

القوؿ الثالث  :النهي يقتضي األمر بضده إف كاف لو ضد كاحد ،فإف كاف لو أضدا د ،

ال يقتضي أمرا هبا .
كىذا قوؿ أيب حنيفة  ،كأيب عبداهلل اٞترجانِت كاٞتصاص

( )

( )انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )500/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )367/4اٟتاكم الكبَت ( ، )213/4الغرر
البهية ( ، )334/2اجملموع (  ، )253/8الوسيط ُب ا١تذىب ( ٖ ، )673/2تفة احملتاج ( ، )141/4مغٍت احملتاج
( ، )281/2هناية احملتاج ()316/3
( )انظر  :الكاُب (  ، )559/1ا١تغٍت (  ، )405/3اإلنصاؼ (  ، )51/4شرح منتهى اإلرادات (  ، )576/2كشاؼ
القناع ( ، )595/2مطالب أكٕب النهى ()437/2
( )انظر  :العدة (  ، )430/2اللمع (ص ، )24 :الورقات (ص ، )14 :قواطع األدلة (  ، )139/1ا١تسودة ُب أصوؿ
الفقو (ص ، )81:كشف األسرار ( ، )331/2البحر احمليط ( ، )359/3التحبَت شرح التحرير ()2238/5
( )انظر  :بياف ا١تختصر ( ، )61/2شرح التلويح على التوضيح ( ، )430/1البحر احمليط ()359/3
( ) انظر  :العدة ( ، )430/2اللمع (ص ، )25:قواطع األدلة ( ، )139/1احملصوؿ البن العريب (ص ، )36:ا١تسودة
ُب أصوؿ الفقو (ص ، )81:شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )136:البحر احمليط ()359/3
( )أٛتد بن علي ،أبو بكر الرازم ،ا١تعركؼ باٞتصاص  .انتهت إليو رئاسة اٟتنفية  ،كسئل العمل بالقضاء فامتنع  ،ككاف
على طريقة من الزىد كالورع  .من مصنفاتو  ( :أحكاـ القرآف)  .كلد سنة  305ى ػ ػ  ،كتوُب سنة  370ى ػ ػ  .انظر

.
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( )

القوؿ الرابع  :أنو ليس بأمر بشيء مطلقا .
( )

كىذا قوؿ اٞتويٍت ك أكثر ا١تعتزلة .
القوؿ التامس َّ :
أف األمر بالشيء هني عن ضده سواء كاف لو ضد كاحد أك أضداد
كثَتة .

( )

( )

القوؿ السادس َّ :
أف الضد مسكوت عنو .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من ٓب يطف طواؼ الوداع فيلزمو الرجوع كلو من أقصى الدنيا

بقولو ( : ال ينلرف أ دكم تى يكوف آ ر عقده بالبيت) ( )  ،كىذا هني استلزـ األمر
( )
بضده كىو الرجوع كلو من أقصى الدنيا ألجل الطواؼ .
 األصل الثانت  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور  :استدؿ ابن حزـ على َّ
أف

من ٓب يطف طواؼ الوداع فيلزمو الرجوع كلو من أقصى الدنيا ٔتا جاء عن عائشة – رضي اهلل

 :اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية ( ، )84/1تاج الًتاجم (ص ، )96:األعبلـ ()171/1
(
(
(
(

)انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، )163/2أصوؿ السرخسي ( ، )96/1ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )82:كشف
األسرار ( ، )330/2البحر احمليط ( ، )360/3التحبَت شرح التحرير ()2238/5
)انظر  :البحر احمليط ( ، )360/3ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )82:ا١تعتمد ()169/1
)انظر  :الفصوؿ ُب األصوؿ ( ، )164/2التحبَت شرح التحرير ()2239/5
)انظر  :أصوؿ السرخسي ( ، )96/1كشف األسرار ()330/2

( )ركاه مسلم  :رقم  ( ، )1327( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :كجوب طواؼ الوداع كسقوطو عن اٟتائض ) .
( )انظر  :احمللى ()219/7
( )انظر ( :ص)125:
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حيي بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسوؿ اهلل فقاؿ
عنها – قالت  :حاضت صفيٌة بنت ٌ
 ( : أ ابستنا ىت ؟ ) فقلت  :يا رسوؿ اهلل َّإهنا قد كانت أفاضت ك طافت بالبيت ٍبٌ
حاضت بعد اإلفاضة  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  ( : لتنلر ) ( )  ،فظاىر النص يدؿ على لزكـ
( )

طواؼ الوداع سواء أكاف باالنتظار  ،أك بالرجوع لو كلو من أقصى الدنيا .

( )ركاه البخارم  :رقم  ( ، )4401( :كتاب  :ا١تغازم )  ( ،باب  :حجة الوداع )  ،كركاه مسلم  :رقم ، )1211( :
( كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :كجوب طواؼ الوداع كسقوطو عن اٟتائض ) .
( )انظر  :احمللى ()220-219/7
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المطلب الثالث  :استحباب قبيل الركب اليمانت
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف تقبيل الركن اليما٘ب مستحب  ،حيث قاؿ ( :
الحجر األسود قباله ،ككذلك الركب اليمانت أيضا قط )

( )

ككلما مرا على

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة إٔب ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ :استحباب استبلـ الركن اليما٘ب دكف تقبيلو .

كىذا مذىب اٟتنفية( ) كاٟتنابلة( ) .

القوؿ الثانت  :استحباب ١تس الركن اليما٘ب باليد  ،ككضعها على الفم من غَت تقبيل .

كىذا مذىب ا١تالكية( ).

القوؿ الثالث  :استحباب استبلـ الركن اليما٘ب باليد كتقبيلها بعد استبلمو .

كىذا مذىب الشافعية( ) ،

( )احمللى ()123/7
(
(

(
(

)انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )47/1البناية شرح ا٢تداية ( ، )199/4بدائع الصنائع ( ، )148/2تبيُت اٟتقائق
( ، )18/2حاشية ابن عابدين (٣ ، )498/2تمع األهنر ()273/1
)انظر  :ا١تغٍت (  ، )344/3الشرح الكبَت لشمس الدين ابن قدامة (  ، )385/3اإلنصاؼ (  ، )7/4كشاؼ القناع
( ، )556/2مطالب أكٕب النهى (  ، )392/2شرح منتهى اإلرادات (  ، )535/2شرح الزركشي على ٥تتصر
ا٠ترقي ()200/3
)انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )151/4الذخَتة (  ، )236/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )40/2الفواكو الدكا٘ب
( ، )358/1ا١تنتقى شرح ا١توطأ ( ، )361/2الشرح الكبَت للدردير ()40/2
)انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )480/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )289/4اٟتاكم الكبَت ( ، )137/4الغرر
البهية ( ، )319/2اجملموع (ٖ ، )58/8تفة احملتاج ( ، )86/4مغٍت احملتاج ( ، )248/2هناية احملتاج ()284/3
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كقوؿ عند اٟتنابلة( ) .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :عل النبت . 

أكالن  :أقواؿ األصولييب :

تنقسم أفعاؿ النيب إٔب عدة أقساـ :
القسم األكؿ  :ما كاف من ىواجس النفس كاٟتركات البشرية ،كتصرؼ األعضاء كحركات

اٞتسد ؛ فهذا ال يتعلق بو أمر باتباع كال هني عن ٥تالفة ،كإ٪تا يدؿ على اإلباحة ُب حق النيب
( )
كحق أمتو .
القسم الثانت  :ما ال يتعلق بالعبادات ككضح فيو أمر اٞتبلة .
كفيو عدة أقواؿ :

القوؿ األكؿ  :االباحة

كىذا قوؿ اٞتمهور.

( )

القوؿ الثانت  :يندب التأسي بو .
( )
كىذا قوؿ أكثر احملدثُت .

( )

القوؿ الثالث  :ٯتتنع التأسي بو .
( )

القوؿ الرابع  :الوجوب .
(
(
(
(
(

)انظر  :ا١تغٍت ( ، )344/3اإلنصاؼ ( ، )7/4شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ()201/3
)انظر  :الربىاف ( ، )183/1قواطع األدلة ( ، )303/1بياف ا١تختصر ( ، )479/1هناية السوؿ (ص ، )250:البحر
احمليط ( ، )23/6إرشاد الفحوؿ ()102/1
)انظر  :قواطع األدلة ( ، )303/1اإلحكاـ لآلمدم ( ، )173/1اإلهباج ( ، )264/2فصوؿ البدائع (، ، )223/2
التحبَت شرح التحرير ()1455/3
)انظر  :الربىاف (  ، )185/1ا١تنخوؿ (ص ، )312 :ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )74 :التحبَت شرح التحرير
()1455/3
)انظر  :التحبَت شرح التحرير (  )1456/3شرح الكوكب ا١تنَت (  ، )178/2البحر احمليط (  ، )24-23/6إرشاد
الفحوؿ ()102/1
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( )

القوؿ التامس  :الوقف .

القسم الثالث  :ما احتمل أف ٮترج عن اٞتبلية إٔب التشريع .
كذلك ٔتواظبتو على كجو خاص ،كاألكل كالشرب ،كاللبس كالنوـ ،كىو دكف ما ظهر منو
( )
قصد القربة ،كفوؽ ما ظهر فيو اٞتبلية .
كىذا القسم فيو عدة أقواؿ :
القوؿ األكؿ  :مباح .

كىذا مذىب اإلماـ مالك .

( )

القوؿ الثانت  :مندكب.

كىو ظاىر فعل اإلماـ الشافعي  ،كاإلماـ أٛتد  ،كاختيار ابن اٟتاجب  ،كاٞتويٍت ،
( )
كالشوكا٘ب .
القوؿ الثالث  :الوجوب.

( )

كىذا قوؿ أيب العباس بن يسريج  ،كاالصطخرم( )  ،كابن أيب ىريرة
( )
.
( )انظر  :الربىاف ( ، )185/1التحبَت شرح التحرير ()1456/3
(
(
(
(

(

(

)انظر  :الربىاف ()185/1
)انظر  :البحر احمليط ( ، )24/6إرشاد الفحوؿ ()103/1
)انظر  :احملصوؿ للرازم ( ، )230/3اإلحكاـ لآلمدم ( ، )174/1اإلهباج ( ، )264/2بياف ا١تختصر ()486/1
 ،هناية السوؿ (ص ، )250:التحبَت شرح التحرير ()1458/3
)انظر  :الربىاف (  ، )184/1ا١تنخوؿ (ص ، )312 :احملصوؿ للرازم (  ، )230/3اإلحكاـ لآلمدم ( ، )174/1
بياف ا١تختصر ( ، )486/1اإلهباج ( ، )364/2هناية السوؿ (ص ، )250:التحبَت شرح التحرير (، )1458/3
شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )181/2البحر احمليط ( ، )24/6إرشاد الفحوؿ ()103/1
)أبو سعيد  ،اٟتسن بن أٛتد بن يزيد اإلصطخرم  .فقيو شافعي  ،ككاف قاضي قم  ،ككاف كرعا زاىدا متقلبل من الدنيا
 ،تفقو بأصحاب ا١تز٘ب كالربيع  ،من مصنفاتو ( :أدب القضاء)  .توُب سنة  328ىػ ػ ػ  .انظر  :كفيات األعياف
( ، )74/2سَت أعبلـ النببلء ( ، )250/15الواُب بالوفيات ()287/11
)أبو علي  ،اٟتسن بن اٟتسُت بن أيب ىريرة البغدادم ،القاضي  .انتهت إليو رئاسة ا١تذىب الشافعي بالعراؽ  ،تفقو
بابن سريج ٍب بأيب إسحاؽ ا١تركزم  ،كصنف شرحا لػ (٥تتصر ا١تز٘ب)  .توُب سنة  345ى ػ ػ  .انظر  :كفيات األعياف
( ، )75/2سَت أعبلـ النببلء ( ، )430/15تاريخ بغداد ()253/8
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القوؿ الرابع  :التوقف .

( )

كىذا قوؿ الصَتُب  ،كالبيضاكم .

القسم الرابع  :ما علم اختصاصو بو .
( )
كىذ خاص ال يشاركو فيو غَته .
كاختلف األصولييوف ُب حكم التأسي بو ُب ىذا القسم إٔب عدة أقواؿ :
القوؿ األكؿ :التوقف .

( ) ( )

كىو قوؿ اٞتويٍت  ،كالقشَتم .

القوؿ الثانت  :التفصيل  :ا١تباح ؛ كالزيادة على أربع نسوة  ،فبل يشرع التشبو بو  ،كأما
( )

الواجب كاحملرـ فييشرع التشبو بو .
القوؿ الثالث  :ال يشرع التأسي بو إطبلقا فيما ىو من خصائصو .
( )
كىذا قوؿ اآلمدم  ،كالشوكا٘ب .
القسم التامس  :ما يفعلو النتظار الوحي .
كابتداء إحرامو باٟتج حيث أهبمو منتظرا للوحي،فهذا النوع ٤تموؿ على انتظار الوحي
( )انظر  :الربىاف (  ، )183/1احملصوؿ للرازم (  ، )229/3اإلحكاـ لآلمدم (  ، )174/1بياف ا١تختصر ( )485/1
اإلهباج ( ، )264/2هناية السوؿ (ص)251:
( )انظر  :الربىاف ( ، )183/1احملصوؿ للرازم ( )230/3اإلحكاـ لآلمدم ( ، ، )174/1اإلهباج ( ، )264/2هناية
السوؿ (ص)251:
( )انظر  :اإلهباج ( ، )264/2بياف ا١تختصر ( ، )479/1البحر احمليط ( ، )27/6فصوؿ البدائع ()223/2
( ) أبو القاسم عبد الكرٙب بن ىوازف بن عبد ا١تلك بن طلحة القشَتم ،ا٠تراسا٘ب ،النيسابورم ،الشافعي ،الصوُب  .ككاف
يعرؼ األصوؿ على مذىب األشعرم كالفركع على مذىب الشافعي  ،صاحب الرسالة (القشَتية) ُب الكبلـ على
رجاؿ الطريقة كأحوا٢تم كأخبلقهم  ،كاف لو ُب الفركسية كاستعماؿ السبلح يد بيضاء  .توُب سنة  465ى ػ  .انظر
 :سَت أعبلـ النببلء ( ، )232/18الواُب بالوفيات ( ، )63/19طبقات الشافعية الكربل للسبكي ()153/5
( )انظر  :الربىاف ( ، )186/1بياف ا١تختصر ( ، )486/1البحر احمليط ()28/6
( )انظر  :البحر احمليط ( ، )28/6إرشاد الفحوؿ ()103/1
( )انظر  :اإلحكاـ لآلمدم ( ، )173/1التحبَت شرح التحرير ( ، )1454/3إرشاد الفحوؿ ()103/1

قطعا .
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( )

القسم السادس  :ما يفعلو مع غَته عقوبة كالتصرؼ ُب أمبلؾ غَته عقوبة لو.
كىذا كاجب على النيب ببل شك .
كاختلفوا ُب ىذا النوع ىل يقتدل بو فيو أـ ال ؟ كذلك على عدة أقواؿ :

القوؿ األكؿ ٬ :توز

القوؿ الثانت  :ال ٬توز
القوؿ الثالث  :موقوؼ على معرفة السبب.
كاختاره الشوكا٘ب .

( )

القسم السابع  :ما يفعلو مع غَته إعطاء .
( )

ا١تشهور كجوب ىذا القسم .

القسم الثامب  :الفعل اجملرد عما سبق .

فإف كرد بيانا كقولو صلى اهلل عليو كسلم( :صلوا كما رأيتمونت أصلت )( )ك( ذكا عنت

مناسككم)( )  ،فبل خبلؼ أنو دليل ُب حقنا ،ككاجب علينا  ،كإف كرد بيانا جململ كاف

حكمو حكم ذلك اجململ من كجوب كندب ،كأفعاؿ اٟتج كأفعاؿ العمرة ،كصبلة الفرض
( )
كصبلة الكسوؼ.
(
(
(
(
(
(

)انظر  :البحر احمليط ( ، )28/6إرشاد الفحوؿ ()104/1
)انظر  :البحر احمليط ( ، )28/6إرشاد الفحوؿ ()104/1
)انظر  :البحر احمليط ()29/6
)ركاه البخارم  :رقم  ( ، )631( :كتاب  :األذاف )  ( ،باب  :األذاف للمسافرين إذا كانوا ٚتاعة كاإلقامة  ،ككذلك
بعرفة كٚتىٍع )
)ركاه مسلم  :رقم ( ، )1297( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :استحباب رمي ٚترة العقبة يوـ النخر راكبا  ،كبياف قولو
 : لتأخذكا عٍت مناسككم )
)انظر  :الربىاف (  ، )183/1قواطع األدلة (  ، )303/1ا١تستصفى (ص ، )274:ا١تنخوؿ (ص ، )312 :اإلحكاـ
لآلمدم ( ، )174-173/1بياف ا١تختصر (  ، )483/1اإلهباج (  ، )264/2البحر احمليط (  ، )29/6التحبَت

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
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استدؿ ابن حزـ على استحباب تقبيل الركن اليما٘ب بفعل النيب  ، كفعل النيب  على
( )
رأم ابن حزـ يفيد االستحباب مطلقا ما ٓب يكن بيانان لواجب .

شرح التحرير ( ، )1462/3شرح الكوكب ا١تنَت ( ، )184/2إرشاد الفحوؿ ()105/1
( )انظر  :احمللى ()125/7
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المطلب الرابع  :يستحب التبب ت السعت ثالثان كالمشت أربعان
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب استحباب ا٠تبب ُب السعي ثبلثان كا١تشي أربعان  ،حيث قاؿ  ( :طاؼ
( )

بيب الصلا كالمركة أيضا سبعا راكبا على بعيره ،يتب ثالثا كيمشت أربعا )
اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
العلم .
العلم إٔب ى
ا٠تبب مستحب ُب السعي ُب بطن الوادم من ى
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :إجماع الصحابة .
أكالن :أقواؿ األصولييب :

اتفق األصوليوف على حجية اإلٚتاع كٓب ٮتالف ُب ذلك إال النَّظَّاـ( )،

( )حجة الوداع (ص)117:
( )انظر  :بدائع الصنائع ( ، )135/2حاشية ابن عابدين ( ، )501/2البحر الرائق ()456/6
( )انظر  :الذخَتة (  ، )253/3الفواكو الدكا٘ب (  ، )359/1شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )327 /2منح اٞتليل
( ، )268/2مواىب اٞتليل ()110 /3
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب (  ، )484 /1الغرر البهية (  ، )322 /2البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )306/4
اٟتاكم الكبَت ( ، )155/4اجملموع ()64/8
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )388/3الكاُب (  ، )542/1شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )206/3مطالب أكٕب النهى
()405/2
( )إبراىيم بن سيار بن ىانئ البصرم ،أبو إسحاؽ النَّظَّاـ  .شيخ ا١تعتزلة  ،تبحر ُب علوـ الفلسفة كاطلع على أكثر ما
كتبو رجا٢تا من طبيعيُت كإ٢تيُت  ،تكلم ُب القدر ،كانفرد ٔتسائل ،كىو شيخ اٞتاحظ  .توُب سنة  231ىػ ػ  .سَت
أعبلـ النببلء ( ، )541/10تاريخ بغداد ( ، )623/6األعبلـ ()43/1
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( )

كاإلمامية .
كاتفق األصوليوف على حجية إٚتاع الصحابة ( ) كاختلفوا ُب إٚتاع غَتىم من العلماء ُب
سائر األعصار على قولُت :
القوؿ األكؿ  :ليس ْتجة .

كىو ا١تشهور عن اإلماـ أٛتد  ،كىو قوؿ داكد الظاىرم  ،كابن حزـ ،
( ) ( )
كىب .

كعبداهلل بن

القوؿ الثانت  :أنَّو حجة .

مذىب عامة الفقهاء .

( )

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على استحباب ا٠تبب ُب السعي ثبلثان كا١تشي أ ربعا َّ
بأف اإلٚتاع قد نص
( )
على استحباب ذلك .

( )انظر  :اللمع (ص ، )88 :الربىاف (  ، )261/1أصوؿ السرخسي (  ، )295/1قواطع األدلة (  ، )462/1احملصوؿ
للرازم (  ، )35/4اإلحكاـ لآلمدم (  ، )200/1ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )315 :شرح تنقيح الفصوؿ
(ص ، )324:البحر احمليط ( ، )384/6فصوؿ البدائع ()287/2
( )انظر  :البحر احمليط ( ، )438/6إرشاد الفحوؿ ()217/1
( )أبو ٤تمد  ،عبد اهلل بن ٤تمد بن كىب الدينورم  .حافظ ،مشهور ،ارٖتل إٔب العراقيين ،كإٔب اٞتبل ،كالرم ،كإٔب
الشاـ ،كمصر ،لكنو ٮتالف ُب بعض ما يركيو  .توُب سنة  308ى ػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )400/14
اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث ()627/2
( )انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )502-500/4اللمع (ص ، )90:الربىاف (  ، )279/1قواطع األدلة ( ، )484/1
ا١تستصفى (ص ، )146:احملصوؿ للرازم ( ، )199/4ركضة الناظر ( ، )397/1اإلحكاـ لآلمدم (، )230/1
ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )117:شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )341:البحر احمليط ()439-438/6
( )انظر  :أصوؿ الشاشي (ص ، )291 :الفصوؿ ُب األصوؿ (  )271/3اللمع (ص ، )90 :الربىاف ( ، )279/1
الورقات (ص ، )24:قواطع األدلة ( ، )484/1ا١تستصفى (ص ، )149:احملصوؿ للرازم ( ، )199/4اإلحكاـ
لآلمدم (  ، )230/1ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )117 :شرح تنقيح الفصوؿ (ص ، )341 :البحر احمليط
()439/6
( )انظر  :حجة الوداع (ص ، )158:مراتب اإلٚتاع (ص)44:
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المطلب التامس  :مب د ل عر ة كىو نائم أك مب ال يدرم أنَّو يقا ال يجزئ
كقو و
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف من كاف ٚتيع كقوفو بعرفة نائمان  ،أك من دخل فيها كىو ال يدرم

فبل يصح كقوفهما  ،حيث قاؿ  ( :كمب أغمت عليو ،أك جب ،أك ناـ قبل الزكاؿ مب يوـ
عر ة لم يلق ،كال استيقظ إال بعد طلوع اللجر مب ليلة يوـ النحر ،قد بطل جو،

سواا كقل بو بعر ة أك لم يقل بو  ...ككذلك لو أف امرأ مر بعر ة مجتازا ليلة النحر -
نزؿ بقا أك لم ينزؿ  -كىو ال يدرم أنقا عر ة  -ال يجزئو ذلك كال ي لو تى يقل
( )

بقا قاصدا إلى الوقوؼ بقا كما أمره اهلل عالى )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) على َّ
أف من
من دخل عرفة كىو نائم  ،أك كاف ال يدرم أنو ُب عرفة َّ
فإف كقوفو صحيح .

( )احمللى ()248-247/7
(

(
(
(

)انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )156/1البحر الرائق ( ، )379/2البناية شرح ا٢تداية ( ، )270/4بدائع الصنائع
( ، )127/2تبيُت اٟتقائق ( ٣ ، )37/2تمع األهنر (  ، )284/1فتح القدير (  ، )510/2حاشية ابن عابدين
()515/2
)انظر  :الذخَتة (  ، )257/3شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )321/2منح اٞتليل (  ، )255/2مواىب اٞتليل
( ، )95/3حاشية الصاكم ()53/2
)انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )487/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )319/4اٟتاكم الكبَت ( ، )172/4الغرر
البهية ( ، )295/2اجملموع ( ، )103/8إعانة الطالبُت ( ، )325/2مغٍت احملتاج ()262/2
)انظر  :الكاُب ( ، )546/1ا١تغٍت ( ، )372/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )239/3ا١تبدع (، )213/3
اإلنصاؼ ( ، )30/4الركض ا١تربع (ص ، )276:شرح منتهى اإلرادات ( ، )553/2كشاؼ القناع ()574/2

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
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 األصل األكؿ  :اللقم شرط مب شركط التكليل .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

قاؿ الزركشي ( :الشرط ا٠تامس :الفهم .
كا١تعٌت ...أ َّف اإلتياف بالفعل على سبيل القصد كاالمتثاؿ يتوقف على العلم بو ،كىو
( )
ضركرم فيمتنع تكليف الغافل كالنائم كالناسي ؛ ١تضادة ىذه األمور الفهم )
كالقوؿ بعدـ تكليف الغافل كالنائم  ،كالساىي  ،ىو قوؿ عامة األصوليُت( ).
كقاؿ الطوُب معلبلن عدـ تكليف الغافل  ( :كذلك ألف شرط توجيو التكليف ،ذكر
اإلنساف كونو مكلفا.
كشرط الشيء ٬تب دكامو كاتصالو ،كاستصحاب حكم النية ُب الوضوء ك٨توه ،فمىت
انقطع اتصالو ُب كقت من األكقات  ،زاؿ التكليف لزكاؿ شرطو ،كما لو انقطعت نية الوضوء
أك الصبلة أك الصوـ ُب أثنائها ،أك زاؿ قبض ا١ترهتن للرىن ُب كقت ما ،زاؿ لزكمو الذم القبض
( )
شرط لو .فهذا ىو التحقيق ُب ىذا ا١تقاـ).
( )
كىذا التعليل أشار إليو ابن حزـ ُب اإلحكاـ  ،كاحمللى .
ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من دخل عرفة كىو نائم أك من ال يدرم أنَّو فيها فبل ٬تزئ كقوفو
 ،بقولو تعأب  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼالبينة ، ٥ :كبقولو (: 
( )البحر احمليط ()64/2
( )انظر  :اللمع (ص ، )20:التلخيص (  ، )135/1قواطع األدلة (  ، )117/1ا١تستصفى (ص ، )67:احملصوؿ البن
العريب (ص ، )26:احملصوؿ للرازم ( ، )263/2ركضة الناظر ( ، )156/1اإلحكاـ لآلمدم ( ، )150/1شرح
٥تتصر الركضة ( ، )188/1كشف األسرار (  )267/4اإلهباج ( ، ، )156/1هناية السوؿ (ص ، )65:التمهيد
ُب ٗتريج الفركع على األصوؿ (ص ، )112:تشنيف ا١تسامع (  ، )50/1شرح الكوكب ا١تنَت (  ، )511/1تيسَت
التحرير ( )263/2كما بعدىا  ،األصل اٞتامع ()9/1
( )شرح ٥تتصر الركضة ()189/1
( )انظر  :اإلحكاـ ( ، )115/5احمللى ()248-247/7
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إنَّما األعماؿ بالنيات  ،كإنَّما لكل امرئ ما نول ) ( ) بأنَّو ال ٬تزم عمل مأمور بو إال بنية
القصد إليو مؤدل بإخبلص هلل تعأب  ،كالنائم  ،كالساىي  ،كالناسي ال ٯتكن أف يتصور منهم
( )
قصد العبادة .

( )ركاه البخارم  :رقم  ( ، )1 ( :كتاب  :بدء الوحي )  ( ،باب  :كيف كاف بدء الوحي إٔب رسوؿ اهلل ، )... 
كركاه مسلم  :رقم  ( ، )1907( :كتاب  :اإلمارة )  ( ،باب  :قولو  إ٪تا األعماؿ بالنية . )...
( )انظر  :احمللى ()248-247/7
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المطلب السادس  :الوقوؼ بمزدللة ركب للجميع
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف الوقوؼ ٔتزدلفة ركن من أركاف اٟتج  ،حيث قاؿ :

( كمب لم

كأما النساا  ...مب
يدرؾ مع اإلماـ بمزدللة صالة الصبح قد بطل جو إف كاف رجال َّ ،
لم قل منقب بمزدللة بعد كقو قا بعر ة ك ذكر اهلل عالى تى طلعت الشمس مب يوـ
( )

النحر  ،قد بطلقا جقا )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( ) كا١تالكية ( ) كالشافعية ( )كاٟتنابلة( )على َّ
أف الوقوؼ
ٔتزدلفة كاجب مع اختبلفهم ُب مقدار الوجوب .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .

(
(
(
(
(

)احمللى ()151/7
)انظر  :البحر الرائق (  ، )332/2بدائع الصنائع (  ، )133/2البناية شرح ا٢تداية (  ، )237/4تبيُت اٟتقائق
(٣ ، )6248/2تمع األهنر ( ، )263/1فتح القدير ()483/2
)انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )412/3الذخَتة (  ، )213/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )44/2الفواكو الدكا٘ب
( ، )362/1شرح ٥تتصر خليل للخرشي ( ، )322/2منح اٞتليل ( ، )276/2مواىب اٞتليل (، )8/3
)انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ٖ ، )488/1تفة احملتاج (  ، )113/4مغٍت احملتاج (  ، )264/2هناية احملتاج ( ، )300/3
اجملموع ()134/8
)انظر  :ا١تغٍت ( ، )437/3الكاُب ( ، )548/1الفركع ( ، )69/6ا١تبدع ( ، )215/3اإلنصاؼ ( ، )60/4كشاؼ
القناع ( ، )605/2مطالب أكٕب النهى (، )447/2
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أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف الوقوؼ ركن بقوؿ اهلل تعأب :

ﭽ ﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ البقرة ، ١٩٨ :كقولو  ( :فاذكركا )
( )

فعل أمر يدؿ على الوجوب  ،كمن ٓب يأت ٔتا أمر بو فقد عصى اهلل كخالفو كال حج لو .
 األصل الثانت  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
( )
استدؿ ابن حزـ على َّ
ائي
أف الوقوؼ ُب مزدلفة ركن ٔتا جاء عن عركة بن ٌ
مضرس الطٌ ٌ
قاؿ  :قلت  :يا رسوؿ اهلل أتيتك من جبلي طيٌئ أكللت مطيٌيت كأتعبت نفسي  ،كاهلل ما بقي
من جبل إال كقفت عليو فهل ٕب من حج ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  ( : مب صلى الغداة ىا ىنا ،

ثم أقاـ معنا  ،كقد كقل قبل ذلك بعر ة ليالن أك نقاران قد َّم ُّجو ) ( )  ،فداللة ظاىر
( )انظر ( :ص)139:

( )انظر  :احمللى ()166/7
( )انظر )125( :
( ) عركة بن مضرس بن حارثة بن الـ بن عمرك بن طريف بن عمرك بن عامر الطائي  .كاف من بيت الرئاسة ُب قومو ،
الرئاسة  .انظر  :الطبقات الكربل
كج ٌده كاف سيدىم  ،ككذا أبوه  .ككاف عركة يبارم ٌ
عدم بن حاًب ُب ٌ
(ص ، )661:التاريخ الكبَت ( ، )31/7اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة ()408/4
( )ركاه أبو داكد  :رقم  ( ، )1950 ( :كتاب  :ا١تناسك )  ( ،باب  :من ٓب يدرؾ عرفة )  ،كركاه الًتمذم  :رقم
 ( ، )891(:باب  :ما جاء ُب من أدرؾ اإلماـ ّتمع فقد أدرؾ اٟتج )  ،كاللفظ ٢تما  ،كركاه ابن ماجة  :رقم
 ( ، )3016(:باب  :من اتى عرفة قبل الفجر ليلة ٚتع )  ،كركاه النسائي ُب الصغرل  :رقم ( ، )3043 ( :
كتاب  :مناسك اٟتج )  ( ،باب  :فيمن ٓب يدرؾ صبلة الصبح مع اإلماـ با١تزدلفة )  .صححو األلبا٘ب ُب صحيح
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النص يدؿ على َّ
أف من ٓب يقف ٔتزدلفة ٓب ٭تج ٦ ،تا يدؿ على فوات اٟتج بفوات الوقوؼ
( )
ٔتزدلفة ٦ ،تا يدؿ على َّ
أف الوقوؼ ٔتزدلفة ركن .

كضعيف النسائي ()111/7
( )انظر  :احمللى ( )166/7كعند التأمل ُب استدالؿ ابن حزـ هبذا اٟتديث ٕتده استدالؿ ٔتفهوـ الشرط ٦ ،تا يؤكد َّ
أف
صرح برفض ذلك .
ابن حزـ يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة  ،كإف ٌ
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المطلب السابع  :صالة اللجر مع اإلماـ ت مزدللة ركب على الرجل
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف صبلة الفجر مع اإلماـ ُب مزدلفة ركن من أركاف اٟتج على الرجل

دكف ا١ترأة  ،حيث قاؿ  ( :كمب لم يدرؾ مع اإلماـ بمزدللة صالة الصبح قد بطل جو
إف كاف رجال )

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
صبلة الفجر مع اإلماـ ُب مزدلفة ليست ركنان من أركاف اٟتج .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

( )احمللى ()151/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )152/1البحر الرائق ( ، )368/2البناية شرح ا٢تداية ( ، )233/4بدائع الصنائع
( ، )136/2تبيُت اٟتقائق (٣ ، )28/2تمع األهنر ( ، )278/1فتح القدير ()481/2
( )انظر  :إرشاد السالك ( ، )45/1الفواكو الدكا٘ب ( ، )362/1حاشية العدكم ( ، )541/1الذخَتة ()213/3
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )489/1اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ( ، )254/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )324/4اٟتاكم الكبَت ( ، )181/4اجملموع ( ، )125/8مغٍت احملتاج ()265/2
( )انظر  :الكاُب (  ، )548/1ا١تغٍت (  ، )376/3الفركع (  ، )51/6شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ( ، )248/3
كشاؼ القناع ()577/2
( )انظر )139( :
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف صبلة الفجر مع اإلماـ ُب مزدلفة ركن على الرجل بقوؿ اهلل
تعأب  :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

البقرة ، ١٩٨ :الذكر ُب قولو ( فاذكركا ) ىو صبلة الفجر ببياف النيب  ؛ كىذا أمر  ،كمن
( )
خالف األمر فقد عصى  ،كمن عصى فبل حج لو .
 األصل الثانت  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف صبلة الفجر مع اإلماـ ُب مزدلفة ركن على الرجل ٔتا جاء عن

مضرس قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  ( :مب أدرؾ جمعان مع اإلماـ كالناس تى يليضوا
عركة بن ٌ

منقا قد أدرؾ الحي  ،كمب لم يدرؾ مع اإلماـ كالناس لم يدرؾ ) ( ) ؛ فظاىر النص يدؿ
على فوات اٟتج على من فاتتو صبلة الفجر مع اإلماـ ُب مزدلفة ٦تا يدؿ على َّ
أف صبلة الفجر
مع اإلماـ ُب مزدلفة ركن من أركاف اٟتج .

( )

( )انظر  :احمللى ()166/7
( ) انظر (ص)125:
( )سبق ٗتر٬تو (ص ، )197 :كلفظ اٟتديث ىنا ىو لفظ النسائي .
( )انظر  :احمللى ()166/7
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المطلب الثامب  :يحل للمحرـ التحلل األكؿ بد وؿ كقت رمت جمرة العقبة
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف التحلل األكؿ يكوف بدخوؿ كقت رمي ٚترة العقبة – بعد طلوع

الشمس – كإف ٓب يرـ  ،حيث قاؿ ( :كأما قولنا :أف يرمت الجمرة ،كبد وؿ كقتقا يحل

للمحرـ بالحي أك القراف كل ما كاف عليو راما مب اللباس ،كالطيب ،كالتصيد ت الحل،
( )
صح َّ
أف اإل راـ قد
كعقد النكاح لنلسو،كلغيره اشا الجماع قط )  ،كقاؿ أيضان َّ ( :
( )

بطل بد وؿ كقت الرمت  ،كالحلق  ،كالنحر  ،رمى أك لم يرـ )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :
القوؿ األكؿ  :التحلل األكؿ يكوف باٟتلق أك التقصَت .

كىذا مذىب اٟتنفية( ) .

القوؿ الثانت  :التحلل األكؿ يكوف برمي ٚترة العقبة .
كىذا مذىب ا١تالكية( ) .

القوؿ الثالث  :التحلل األكؿ يكوف بفعل اثنُت من ثبلثة  :الرمي  ،كاٟتلق  ،كالطواؼ

كالسعي إف كاف قارنا أك متمتعا كٓب يسع مع طواؼ القدكـ .

(
(
(
(

)احمللى ()177/7
)احمللى ()178/7
)انظر  :بدائع الصنائع (  ، )159/2ا١تبسوط (  ، )21/4االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )153/1حاشية ابن عابدين
()517/2
)انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )179/4الذخَتة (  ، )269/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )45/2الفواكو الدكا٘ب
( ، )363/1منح اٞتليل ( ، )279/2ا١تنتقى شرح ا١توطأ ()4/3

كىذا مذىب الشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) .
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اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على أنَّو ٭تل للمحرـ التحلل األكؿ بدخوؿ كقت رمي ٚترة العقبة ٔتا جاء
( )
اقف
عن عبداهلل بن عمرك بن العاص قاؿ ٝ :تعت رسوؿ اهلل  كأتاه رجله يوـ النحر كىو ك ه
إ٘ب حلقت قبل أف أرمي ؟ قاؿ  ( :ارـ  ،كال حرج )  ،كأتاه
عند اٞتمرة فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل ٌ
إ٘ب (
إ٘ب ذْتت قبل أف أرمي ؟ قاؿ  ( :ارـ  ،كال حرج )  ،كاتاه آخر كقاؿ ٌ :
آخر فقاؿ ٌ :
أفضت إٔب البيت قبل أف أرمي ؟ قاؿ  :ارـ كال حرج ) قاؿ  :فما رأيتو يسأؿ يومئذ عن شيء
إال قاؿ  :افعلوا كال حرج  ، ) ( .فدؿ ظاىر النص على َّ
أف اإلحراـ يبطل بدخوؿ كقت الرمي ،
كاٟتلق  ،كالنحر  ،رمى أك ٓب يرـ  ،حلق أك ٓب ٭تلق ٨ ،تر أك ٓب ينحر  ،طاؼ أك ٓب يطف ،

( )انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )493/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )346/4اجملموع (ٖ ، )224/8تفة احملتاج
( ، )124/4ركضة الطالبُت ( ، )104/3مغٍت احملتاج ( ، )272/2هناية احملتاج ()308/3
(
(
(

(

)انظر  :الكاُب ( ، )553/1شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ( ، )274/3اإلنصاؼ ( ، )41/4الركض ا١تربع (ص:
 ، )280شرح منتهى اإلرادات ( ، )566/2كشاؼ القناع ()585/2
)انظر ( :ص)125:
القرشي
لؤم
) عبد اللَّو بن عمرك بن العاص بن كائل بن ىاشم بن سعيد بن سهم بن عمرك بن ىصيص بن كعب بن ٌ
ٌ
السهمي  .صاحب رسوؿ اهلل  . اإلماـ  ،اٟترب  ،العابد  ،كلو :مناقب  ،كفضائل  ،كمقاـ راسخ ُب العلم
ٌ
كالعملٛ ،تل عن النيب  علما ٚتا  .توُب سنة63ى ػ  ،كقيل سنة 73ىػ ػ  .انظر  :سَت أعبلـ النببلء ( ، )79/3
الواُب بالوفيات (، )206/17
)ركاه مسلم  :رقم (  ( ، )333( )1306كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :جواز تقدٙب الذبح على الرمي  ،كاٟتلق على
الذبح كعلى الرمي  ،كتقدٙب الطواؼ عليها كلها ) .

فيدؿ ذلك على أنَّو ٔتجرد دخوؿ كقت اإلحراـ حل ما حرـ عليو باإلحراـ .

( )انظر  :احمللى ()178/7

( )
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المطلب التاسع  :مب لم يرـ جمرة العقبة قد بطل جو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف رمي ٚترة العقبة ركن من أركاف اٟتج  ،حيث قاؿ  ( :كمب لم يرـ
جمرة العقبة يوـ النحر أك باقت ذم الحجة قد بطل جو ) ( )  ،كقاؿ أيضان َّ ( :
إف مب
( )

لم يرـ جمرة العقبة تى رج ذك الحجة  ...حجو باطل )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
رمي ٚترة العقبة كاجب من كاجبات اٟتج  ،ك َّ
أف من ترؾ رمي ٚترة العقبة ٓب يبطل حجو .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
(
(
(
(
(
(

)احمللى ()152/7
)ا١ترجع السابق ()221/7
)انظر  :البحر الرائق (  ، )332/2بدائع الصنائع (  ، )133/2االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )163/1البناية شرح
ا٢تداية ( ، )364/4تبيُت اٟتقائق ( ، )6/2فتح القدير ()409/2
)انظر  :التاج كاإلكليل ( ، )282/4الذخَتة ( ، )213/3الفواكو الدكا٘ب ( ، )274/2حاشية الدسوقي (، )84/2
حاشية العدكم ( ، )542/1مواىب اٞتليل ()9/3
)انظر  :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (  ، )257/1اجملموع (  ، )153/8أسٌت ا١تطالب (  ، )502/1اٟتاكم
الكبَت ( ، )184/4الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )667/2هناية احملتاج (، )322/3
)انظر  :مطالب أكٕب النهى (  ، )447/2كشاؼ القناع (  ، )529/2الركض ا١تربع (ص ، )285 :شرح منتهى
اإلرادات ( ، )585/2عمدة الفقو (ص)74:

( )

سبق بياف ىذا األصل .

207

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من ٓب يرـ ٚترة العقبة فقد بطل حجو ٔتا جاء عن ابن عباس 

َّ
إ٘ب أمسيت كٓب أرـ قاؿ  ( :ارـ كال رج ) ( )  ،فأمره 
أف رجبلن قاؿ لرسوؿ اهلل َّ : 
( )
بالرمي يدؿ على َّ
أف الرمي فرض  ،كفوات العبادة يفوت بفوات فرضها .

( )انظر )139( :
( )ركاه أبو داكد  :رقم ( ( ، )1983كتاب  :ا١تناسك )  ( ،باب  :اٟتلق كالتقصَت )  .صححو األلبا٘ب ُب صحيح أيب
داكد ()223/6
( )انظر  :احمللى ()221/7
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المطلب العاشر  :أكؿ كقت رمت جمرة العقبة ت يوـ النحر طلوع الشمس لضعيل
كنحوه
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف رمي ٚترة العقبة يبدأ كقتو بطلوع مشس يوـ النحر  ،كال ٬توز الرمي

قبل طلوع الشمس ألم كائن ىمن كاف  :ضعيفان أك غَته  ،حيث قاؿ ( :كأما الرمت قبل طلوع
( )

الشمس ال يجزئ أ دا :ال امرأة كال رجال )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ  :أكؿ كقت جواز الرمي ىو بعد طلوع الفجر .

كىذا مذىب اٟتنفية( )  ،كا١تالكية( ) .

القوؿ الثانت  :أكؿ كقت جواز الرمي من بعد نصف الليل .

كىذا مذىب الشافعية( ) ،كاٟتنابلة( ) .

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
( ) احمللى ()172/7
(
(

(
(

)انظر  :بدائع الصنائع ( ، )137/2البحر الرائق ( ، )371/2البناية شرح ا٢تداية ( ، )258/4فتح القدير ()500/2
٣ ،تمع األهنر ( ، )280/1ا١تبسوط ()21/4
)انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )187/4البياف كالتحصيل (  ، )51/4الذخَتة (  ، )264/3الشرح الكبَت للدردير
( ، )52/2الفواكو الدكا٘ب ( ، )363/1حاشية الصاكم ( ، )65/2حاشية الدسوقي ( ، )45/2مواىب اٞتليل
(163/3
)انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )489/1اٟتاكم الكبَت ( ، )185/4الغرر البهية ( ، )333/2اجملموع ( ، )153/8مغٍت
احملتاج ( ، )265/2هناية احملتاج ()302/3
)انظر  :الكاُب ( ، )549/1ا١تغٍت ( ، )428/3الشرح الكبَت لشمس الدين ابن قدامة ( ، )452/3ا١تبدع ()220/3
 ،الركض ا١تربع (ص ، )279:شرح منتهى اإلرادات ( ، )561/2اإلنصاؼ ()37/4
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 األصل األكؿ  :عل النبت . 
أكالن  :أقواؿ األصولييب .
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف أكؿ كقت رمي ٚترة العقبة ُب يوـ النحر طلوع الشمس لضعيف
ك٨توه ؛ ٔتا جاء عن ابن عباس َّ 
أف النيب  ق ٌدـ أىلو كأمرىم أف ال يرموا ٚترة العقبة حىت
( )

تطلع الشمس ) (.كالنيب  أمر بأخذ ا١تناسك عنو .

المطلب الحادم عشر  :جواز الرمت بما قد رمت بو
( )انظر  :ص)186:
( )ركاه النسائي ُب الصغرل  :رقم (  ( ، )3067كتاب  :مناسك اٟتج )  ( ،باب  :النهي عن رمي ٚترة العقبة قبل
طلوع الشمس )  ،كركاه النسائي كذلك ُب الكربل  :رقم  ( ، )4057 ( :كتاب  :ا١تناسك )  ( ،باب  :النهي
عن رمي ٚترة العقبة قبل طلوع الشمس ) كاللفظ لو  .كركاه أبو داكد  :رقم  ( ، )1941( :كتاب ا١تناسك ) ( ،
باب  :التعجيل من ٚتىٍع )  .صححو األلبا٘ب ُب صحيح كضعيف النسائي ()136/7
( )انظر  :احمللى ()172/7
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ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف الرمي باٟتصى الذم قد يرمي بو جائز  ،حيث قاؿ ( :
( )

كرمت

الجمار بحصى قد رمت بو قبل ذلك جائز)

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
القوؿ األكؿ  :كراىة الرمي ٔتا قد رمي بو .
كىذا مذىب اٟتنفية( )  ،كا١تالكية( ) ،كالشافعية( ) .
القوؿ الثانت  :ال ٬تزئ الرمي ٔتا قد رمي بو .

كىذا مذىب اٟتنابلة( ) .

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا .
 األصل األكؿ  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

( )احمللى ()241/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )153/1البناية شرح ا٢تداية (  ، )243/4فتح القدير (  ، )487/2حاشية ابن
عابدين (٣ ، )515/2تمع األهنر ()280/1
( )انظر  :الشرح الكبَت للدردير (  ، )54/2الفواكو الدكا٘ب (  ، )363/1حاشية العدكم (  ، )543/1شرح ٥تتصر
خليل للخرشي ( ، )343/2منح اٞتليل ( ، )299/2مواىب اٞتليل ()139/3ش )472
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب (  ، )489/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )334/4اٟتاكم الكبَت ( ، )179/4
اجملموع ( ، )172/8مغٍت احملتاج ( ، )266/2هناية احملتاج (، )302/3
( )انظر  :الكاُب ( ، )550/1ا١تغٍت ( ، )426/3الشرح الكبَت لشمس الدين ابن قدامة ( ، )451/3ا١تبدع ()219/3
 ،اإلنصاؼ ( ، )36/4الركض ا١تربع (ص ، )278:كشاؼ القناع (، )583/2
( )انظر ( :ص)136:

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
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استدؿ ابن حزـ على جواز الرمي ٔتا قد رمي بو بالرباءة األصلية  ،حيث إنَّو ٓب يرد دليل
( )
ينهى عن ذلك ال من الكتاب كال من السنة .

( )انظر  :احمللى ()241/7

المبحث التامس :
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تريي آراا ابب زـ اللققية على األصوؿ
ت القدم كاللدية كاإل صار .
ك يو سعة مطالب :

المطلب األكؿ  :مب لم يصم الثالثة أياـ تى أ م الحي يستغلر كال شتا عليو .
المطلب الثانت  :ال ىدم على القارف غير القدم الذم ساقو كىو ىدم التطوع .
المطلب الثالث  :األكل مب ىدم التطوع إذا بلغ محلو كاجب .
المطلب الرابع  :يشترؾ ت رأس اإلبل كالبقر عشرة أنلس أقل .
المطلب التامس  :أقل اإلطعاـ ت جزاا الصيد ثالثة مساكيب كإف زاد حسب .
المطلب السادس :ال يجزئ القدم ت جزاا الصيد إال موقو ان عند المسجد الحراـ

 ،ثم ينحر بمكة أك بمنى .

المطلب السابع  :الصيد مب الناست كالمتطئ ال شتا عليو .
المطلب الثامب  :المحصر الذم ال يجد القدم يحل كيكوف عليو دينا تى يجده .

المطلب األكؿ  :مب لم يصم الثالثة أياـ تى أ م الحي يستغلر كال شتا عليو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
أف من ٓب ٬تد ا٢تدم كٓب يصم الثبلثة األياـ حىت أتى يوـ النحر َّ ،
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
فإف
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الواجب عليو أف يؤخر طواؼ اإلفاضة حىت انقضاء أياـ التشريق ٍ ،ب يصوـ الثبلثة األياـ ٍ ،ب
يطوؼ بعد ذلك  ،كإف طاؼ طواؼ اإلفاضة  ،كٓب يصم الثبلثة األياـ فقد أًب اٟتج  ،كيسقط
عنو صياـ الثبلثة األياـ  ،كال شيء عليو  ،كعليو أف يستغفر اهلل  ،حيث قاؿ  ( :إف لم يجد
ىديا كال ما يبتاعو بو ليصم ثالثة أياـ مب يوـ يحرـ بالحي إلى انقضاا يوـ عر ة كسبعة

أياـ إذا انقضت أياـ التشريق .

إف لم يصم الثالثة األياـ كما ذكرنا ليؤ ر طواؼ اإل اضة تى نقضت أياـ
التشريق ،ثم يصوـ الثالثة األياـ ،إذا أ مقا كلقا طاؼ طواؼ اإل اضة ت اليوـ الرابع،
ثم ابتدأ بصياـ السبعة األياـ.
إف لم يلعل تى رج عب عمل الحي صاـ السبعة األياـ قط كاستغلر اهلل إف كاف
عمد رؾ صياـ الثالثة األياـ)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة إٔب أربعة أقواؿ :

القوؿ األكؿ  :إذا ٓب يصم الثبلثة األياـ حىت أتى يوـ النحر فبل ٬تزئو إال ا٢تدم  ،كال
٬توز أف يصوـ الثبلثة كال السبعة  ،كإذا ٓب يقدر على ا٢تدم  ،يتحلل كعليو دماف  :دـ ا٢تدم
 ،كدـ التحلل قبل ا٢تدم .
كىذا مذىب اٟتنفية( ) .

القوؿ الثانت  :إف كاف ٓب يصم حىت قدر على الدـ  ،فإنو ال ٬تزئو الصياـ بل عليو أف

يهريق دما  ،كإف كاف ذلك بعد اٟتج كإف كاف ُب ببلده  ،كإال صاـ العشرة كلها إذا رجع إٔب
ببلده .
كىذا مذىب ا١تالكية .

( )

( )احمللى ()181/7
( )انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )158/1البناية شرح ا٢تداية (  ، )295/4بدائع الصنائع (  ، )173/2تبيُت
اٟتقائق (٣ ، )43/2تمع األهنر ( ، )288/1فتح القدير ()530/2
( )انظر  :ا١تدكنة ( ، )455/1التمهيد ( ، )72/23التاج كاإلكليل ()271/4
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القوؿ الثالث  :من ٓب يصم الثبلثة أياـ ُب اٟتج فيلزمو صوـ العشرة  ،ثبلثة أياـ قضاء ،
كسبعة أداء  ،كيلزمو التفريق بُت الثبلثة كالسبعة ٔتقدار التفريق بينهما ُب األداء  ،كىي  :أربعة
أياـ – يوـ النحر كأياـ التشريق –كمدة إمكاف السَت إٔب أىلو على العادة الغالبة .
كىذا مذىب الشافعية( ) .

القوؿ الرابع  :يقضي الثبلثة األياـ مع السبعة  ،مع اختبلؼ بينهم ُب كجوب الدـ عليو

للتأخَت .
كىذا مذىب اٟتنابلة( ) .

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :البد للقضاا مب أمر جديد .

أكالن  :أقواؿ األصولييب :

اختلف األصوليوف ُب األمر ا١تقيد ،كما إذا قاؿ افعل ُب ىذا الوقت ،فلم يفعل حىت
مضى ،فاألمر األكؿ ىل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت ،أـ ال ؟ كذلك عل ل
قولُت :
القوؿ األكؿ  :ال يلزـ القضاء إال بأمر جديد .

كىذا قوؿ الشافعية  ،كاختاره من اٟتنفية  :الكرخي  ،كمن اٟتنابلة  :أبو ا٠تطاب  ،كمن
( )
ا١تعتزلة  :أبو عبداهلل البصرم  ،كأبو اٟتسُت البصرم  ،كىو اختيار ابن حزـ  ،كالشوكا٘ب .
القوؿ الثانت  :كجوب القضاء يستلزمو األمر باألداء ُب الزماف ا١تعُت .

كىو مذىب اٟتنابلة  ،كعامة ا١تالكية  ،ك أكثر اٟتنفية منهم  :مشس األئمة السرخسي( )،
( )انظر  :أسٌت ا١تطالب (  ، )466/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )98/4اجملموع ( ٖ ، )188/7تفة احملتاج
( ، )156/4مغٍت احملتاج ()291/2
( )انظر  :الكاُب (  ، )504/1ا١تغٍت (  ، )478/3ا١تبدع (  ، )161/3اإلنصاؼ (  ، )514/3كشاؼ القناع
( ، )527/2مطالب أكٕب النهى ()360/2
( )انظر  :ا١تعتمد (  ، )134/1اإلحكاـ البن حزـ (  ، )297/3قواطع األدلة (  ، )92/1ا١تستصفى (ص، )215 :
احملصوؿ البن العريب (ص ، )65 :احملصوؿ للرازم (  ، )249/2ركضة الناظر (  ، )577/1كشف األسرار
( ، )139/1شرح التلويح على التوضيح (  ، )311/1البحر احمليط (  ، )333/3تشنيف ا١تسامع ( ، )309/1
إرشاد الفحوؿ ( ، )271/1نثر الوركد ()183/1
( )٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل ،أبو بكر السرخسي ،مشس األئمة  ،صاحب ا١تبسوط  .من كبار األحناؼ٣ ،تتهد،

كالقاضي أيب زيدالدبوسي( )  ،كىو اختيار الغزإب .

( )
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ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف من ٓب يصم الثبلثة أياـ حىت أًب اٟتج فيستغفر كال شيء عليو ،

بقولو تعأب  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ البقرة١٩٦ :

 ،حيث َّ
أف قولو (فصياـ) اسم مصدر ناب مناب فعل األمر  ،كىذا األمر لؤلداء  ،كلو كقت
٤تدكد  ،فإذا خرج الوقت ال يقضي إال بدليل جديد ييوجب القضاء  ،كماداـ ٓب يرد دليل
( )
ييوجب القضاء فقد فات كقت العبادة كال قضاء .
المطلب الثانت  :ال ىدم على القارف غير القدم الذم ساقو كىو ىدم التطوع
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف القارف ال ىدم عليو غَت ىدم التطوع الذم ساقو معو  ،حيث

قاؿ  ( :كال ىدم على القارف غير القدم الذم ساؽ مع نلسو قبل أف يحرـ ،كىو ىدم

قاض  ،من أىل سرخس ُب (خراساف)  ،ؾاف إماما  ،عبلمة  ،حجة  ،متكلما  ،فقيها  ،أصوليا  ،مناظرا  .توُب
سنة  483ى ػ ػ  .انظر  :اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية (  ، )28/2تاج الًتاجم (ص ، )234 :األعبلـ
()315/5
( )أبو زيد  ،عبد اهلل بن عمر بن عيسى الدبوسي الفقيو اٟتنفي  .كاف ٦تن يضرب بو ا١تثل ُب النظر كاستخراج اٟتجج ،
كىو أكؿ من كضع علم ا٠تبلؼ كأبرزه إٔب الوجود .من مصنفاتو ( :األسرار) ُب أصوؿ كفركع اٟتنفية  ،ك (تقوٙب
الدلة) ُب األصوؿ  .توُب سنة 430ى ػ ػ  .انظر  :كفيات األعياف (  ، )84/3سَت أعبلـ النببلء ( ، )521/17
الواُب بالوفيات ()201/17
( )انظر  :أصوؿ السرخسي (  ، )46/1قواطع األدلة (  ، )92/1ا١تستصفى (ص ،، )215 :احملصوؿ البن العريب
(ص ، )65:ركضة الناظر (  ، )577/1كشف األسرار (  ، )141/1شرح التلويح على التوضيح ( ، )311/1
تشنيف ا١تسامع ( ، )309/1البحر احمليط ( ، )334/3إرشاد الفحوؿ ( ، )271/1نثر الوركد ()184/1
( )انظر  :احمللى ()183-182/7

طوع سواا مكيا كاف أك غير مكت)

( )
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اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
القارف يلزمو ا٢تدم .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على أنَّو ال ىدم على القارف غَت ا٢تدم الذم ساقو كىو ىدم التطوع
بالرباءة األصلية  ،حيث َّ
إف األدلة اليت تدؿ على كجوب ا٢تدم ىي ُب حق ا١تتمتع  ،حيث

قاؿ  ( : مب كاف منكم أىدل إنو ال يحل مب شتا رـ منو تى يقضت جو ،كمب
لم يكب منكم أىدل ليطل بالبيت كبالصلا كالمركة كيقصر ك يحل ؛ ثم ليقل بالحي

(
(
(
(
(

)احمللى ()214/7
)انظر  :البحر الرائق ( ، )386/2البناية شرح ا٢تداية (  ، )293/4ا١تبسوط (  ، )28/4بدائع الصنائع ( ، )174/2
تبيُت اٟتقائق (٣ ، )43/2تمع األهنر ( ، )288/1فتح القدير ()529/2
)انظر  :التاج كاإلكليل ( ، )78/4الذخَتة ( ، )351/3الشرح الكبَت للدردير ( ، )29/2الفواكو الدكا٘ب()372/1
 ،مواىب اٞتليل ( ، )368/2شرح ٥تتصر خليل للخرشي ()378/2
)انظر  :اجملموع (ٖ ، )190/7تفة احملتاج ( ، )158/4أسٌت ا١تطالب ( ، )463/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي
( ، )103/4اٟتاكم الكبَت ( ، )39/4الوسيط ُب ا١تذىب ( ، )615/2ركضة الطالبُت ()46/3
)انظر  :ا١تغٍت (  ، )468/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )295/3الفركع (  ، )353/5ا١تبدع ( ، )115/3
اإلنصاؼ ( ، )439/3كشاؼ القناع ( ، )481/2الكاُب ( ، )504/1الركض ا١تربع (ص ، )262:مطالب أكٕب
النهى ()358/2

( )انظر )136( :
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مب لم يجد ىديا ليصم ثالثة أياـ ت الحي كسبعة إذا رجع إلى أىلو ) (  ،فصح أمر
النيب  من ٘تتع بالعمرة إٔب اٟتج با٢تدم  ،أك الصوـ كٓب يأمر القارف بشيء من ذلك ،
كاستدؿ أيضان ٔتا ركم عن عائشة – رضي اهلل عنها – َّ
أف رسوؿ اهلل  قاؿ ٢تا  ( :طوا ك

بالبيت كبيب الصلا كالمركة يكليك لحجك كعمر ك ) ( )  ،كصح َّ
أف عائشة –رضي اهلل
عنها – كانت قارنة  ،كٓب ٬تعل ُب ذلك ىديان كال صومان  ،فتبُت بذلك َّ
أف األدلة كاردة ُب
( )

ا١تتمتع  ،كٓب يرد ُب القارف شيء يدؿ على كجوب ذلك فتعُت األخذ بالرباءة األصلية .
 األصل الثانت  :قوؿ الصحابت ليس بحجة .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على أنَّو ال ىدم على القارف غَت ا٢تدم الذم ساقو كىو ىدم التطوع
َّ
بأف قوؿ عمر بن ا٠تطاب  ، كقوؿ جابر  بوجوب ا٢تدم على القارف ال تصلح
( )
لبلحتجاج.

( )ركاه البخارم  :رقم ( ، )1691 ( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :من ساؽ البدف معو )  ،كركاه مسلم  :رقم
 ( ، )1227(:كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :كجوب الدـ على ا١تتمتع  ،كأنَّو إذا عدمو لزمو صوـ ثبلثة أياـ ُب اٟتج
 ،كسبعة إذا رجع إٔب أىلو ) .
( )ركاه أبو داكد  :رقم  ( ، )1897( :كتاب  :ا١تناسك )  ( ،باب  :طواؼ القارف )  .صححو األلبا٘ب ُب صحيح أيب
داكد ()145/6
( )انظر  :احمللى ()217-216/7
( )انظر ( :ص)130:
( )انظر  :احمللى ()218/7
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المطلب الثالث :األكل مب ىدم التطوع إذا بلغ محلو كاجب
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف األكل من ىدم التطوع كاجب  ،حيث قاؿ  ( :كيأكل مب ىدم
التطوع إذا بلغ محلو كال بد)
( )احمللى ()352/7

( )
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اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على َّ
أف
األكل من ىدم التطوع مستحب .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :األمر المجرد يدؿ على الوجوب .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
استدؿ ابن حزـ على َّ
أف األكل من ىدم التطوع إذا بلغ ٤تلو كاجب بقوؿ اهلل تعأب :
ﭽﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ الحج ، ٣٦ :كقولو ( فكلوا ) فعل
أمر ييفيد الوجوب  ،كٓب ترد قرينة صارفة تصرؼ األمر عن الوجوب إٔب الندب  ،فيبقى األمر
على ظاىره كىو الوجوب  ،كاستدؿ ابن حزـ أيضان ْتديث جابر بن عبداهلل  ، فذكر حجة

رسوؿ اهلل  قاؿ جابر  ( :ثم افصرؼ رسوؿ اهلل  -عليو السالـ  -إلى المنحر نحر
ثالثا كستيب بدنة ،ثم أعطى عليا نحر ما غبر كأشركو ت ىديو ،ثم أمر ت كل بدنة

( )انظر  :البناية شرح ا٢تداية (  ، )484/4فتح القدير (  ، )161/3البحر الرائق (  ، )76/3تبيُت اٟتقائق
(٣ ، )89159/2تمع األهنر ()310/1
( )انظر  :ا١تدكنة ( ، )452/1الذخَتة ( ، )366/3الفواكو الدكا٘ب ()383/1
( )انظر  :اجملموع (  ، )413/8أسٌت ا١تطالب (  ، )546/1اٟتاكم الكبَت (  ، )380/4ركضة الطالبُت ( ، )223/3
البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ()454/4
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )542/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )372/3اإلنصاؼ (  ، )103/4كشاؼ القناع
()19/3
( )انظر ( :ص)139:
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ببضعة جعلت ت قدر طبتت أكال مب لحمقا كشربا مب مرققا ) ( )  ،كىذا أمر من
( )

النيب  كاألمر ييفيد الوجوب .

المطلب الرابع  :يشترؾ ت رأس اإلبل كالبقر عشرة أنلس أقل
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب أنَّو ٬توز أف يشًتؾ عشرة أنفس فما دكف ُب الرأس الواحد من اإلبل أك

البقر  ،حيث قاؿ  ( :لرض عليو أف يقدم ىديا ،كال بد َّ :إما رأس مب اإلبل ،أك مب

البقر ،كإما شاة ،كإما نصيب مشترؾ ت رأس مب اإلبل ،أك ت رأس مب البقر بيب عشرة

( )ركاه مسلم  :رقم  ( ، )1218( :كتاب  :اٟتج )  ( ،باب  :حجة النيب . ) 
( )انظر  :احمللى ()353-352/7
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أنلس أقل )( )  ،كقاؿ أيضان َّ ( :
إف القدم الواجب على المتمتع رأس مب الغنم  ...أك
( )
شرؾ ت بقرة أك ناقة بيب عشرةو أقل )
ه
اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :

القوؿ األكؿ  :الرأس الواحد من اإلبل أك البقر ٬تزئ عن سبعة أنفس فما دكف .

كىذا مذىب اٟتنفية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) .

القوؿ الثانت  :الرأس الواحد من اإلبل أك البقر ٬تزئ عن نفس كاحدة فقط .

كىذا مذىب ا١تالكية( ) .

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :عل النبت . 
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على أنَّو مشًتؾ ُب رأس اإلبل كالبقر عشرة أنفس فأقل ٔ ،تا ركم عن ابن
(
(
(
(

)احمللى ()152/7
)احمللى ()191/7
)انظر  :االختيار لتعليل ا١تختار (  ، )18/5البناية شرح ا٢تداية (  ، )280/4ا١تبسوط(  ، )11/12بدائع الصنائع
( ، )70/5تبيُت اٟتقائق ( ، )43/2فتح القدير ()517/2
)انظر  :اجملموع ( ، )397/8أسٌت ا١تطالب ( ، )537/1اٟتاكم الكبَت ( ، )78/15الغرر البهية ( ، )162/5مغٍت
احملتاج ( ، )126/6هناية احملتاج ()133/8

( )انظر  :الكاُب ( ، )574/1ا١تغٍت ( ، )552/3عمدة الفقو (ص ، )75:شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (، )9/7
ا١تبدع ( ، )252/3اإلنصاؼ ( ، )76/4الركض ا١تربع (ص ، )288:مطالب أكٕب النهى ()464/2
( )انظر  :الشرح الكبَت للدردير (  ، )119/2الفواكو الدكا٘ب (  ، )377/1منح اٞتليل (  ، )466/2التاج كاإلكليل
()364/4
( )انظر ( :ص)186:
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عباس  أنَّو قاؿ  ( :كنا مع رسوؿ اهلل  حضر النحر نحرنا البعير عب عشرة )

( )

،

كفعل النيب ُ ب اٟتج خرج بيانان جململ قولو تعأب  :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ﭼ آل عمران ، ٩٧ :فوجب العمل بو .

( )

 األصل الثانت  :األ ذ بأقل ما قيل .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :

اختلف األصوليوف ُب العمل بأقل ما قيل على قولُت :

القوؿ األكؿ  :العمل بأقل ما قيل .

كىذا قوؿ الشافعي  ،كأيب بكر الباقبل٘ب  ،كالقاضي أيب يعلى  ،كابن حزـ .

( )

القوؿ الثانت  :عدـ العمل بأقل ما قيل .
( )
قوؿ ٚتاعة من أىل العلم .
ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على أنَّو يشًتؾ ُب رأس اإلبل كالبقر عشرة أنفس فأقل ؛ بالعمل بأقل ما
( )
قيل  ،حيث أنَّو ٓب يقل أح هد بأنَّو ٬توز أف يشًتؾ ُب ىدم فرض أكثر من عشرة .
(

(
(

(

)ركاه الًتمذم  :رقم  ( ، )905( :باب  :ما جاء ُب االشًتاؾ ُب البدنة كالبقرة )  ،كركاه النسائي ُب الصغرل  :رقم :
( ( ، )4397كتاب  :الضحايا )  ( ،باب  :ما ٕتزئ عنو البدنة ُب الضحايا )  ،كركاه ابن ماجة  :رقم :
( ( ، )3131باب  :عن كم ٕتزئ البدنة كالبقرة )  ،كركاه أٛتد ُب ا١تسند  :رقم  . )2484 ( :صححو األلبا٘ب
ُب صحيح كضعيف سنن الًتمذم ()2/4
)انظر  :احمللى ()195/7
) انظر  :اإلحكاـ البن حزـ (  ، )38/5العدة (  ، )1268/4قواطع األدلة (  ، )44/2ا١تستصفى (ص، )158 :
احملصوؿ للرازم ( ، )154/6اإلحكاـ لآلمدم ( ، )281/1ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )490:شرح ٥تتصر
الركضة (  ، )135/3اإلهباج (  ، )175/3هناية السوؿ (ص ، )363 :البحر احمليط (  ، )26/8التحبَت شرح
التحرير ( ، )1674/4غاية الوصوؿ (ص ، )113:إرشاد الفحوؿ ()189/2
)انظر  ، :قواطع األدلة (  ، )45/2ا١تسودة ُب أصوؿ الفقو (ص ، )490 :اإلهباج (  ، )175/3هناية السوؿ
(ص ، )364:التحبَت شرح التحرير ( ، )1678/4إرشاد الفحوؿ ()190/2

( )انظر  :احمللى ()197/7
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المطلب التامس  :أقل اإلطعاـ ت جزاا الصيد ثالثة مساكيب كإف زاد حسب
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف اإلطعاـ ُب جزاء الصيد يكوف لثبلثة مساكُت  ،كما زاد على ذلك
فهو حسن  ،حيث قاؿ ( :كأما المتعمد لقتل الصيد كىو محرـ قو متير بيب ثالثة أشياا
أيقا شاا علو كقد أدل ما عليو َّ :إما أف يقدم مثل الصيد الذم قتل  ...كإف شاا أطعم

مساكيب؛ كأقل ذلك ثالثة )
( )احمللى ()282/7

( )
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اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية ( )  ،كالشافعية ( )  ،كاٟتنابلة ( ) على عدـ
ٖتديد اإلطعاـ بثبلثة مساكُت  ،كإ٪تا اإلطعاـ بالقيمة .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :األصل ت الكالـ الحقيقة .

أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على َّ
أف أقل اإلطعاـ ُب جزاء الصيد ثبلثة مساكُت بقوؿ اهلل تعأب  :ﭽ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﭼالمائدة ، ٩٥ :كقولو تعأب ُب اآلية ( مساكُت ) ال يقع على أقل من ثبلثة ُب اللغة  ،فدؿ
( )
على َّ
أف أقل اإلطعاـ ثبلثة مساكُت  ،كإف زاد فهو تطوع .
( )انظر  :بدائع الصنائع ( ، )200/2البحر الرائق ( ، )31/3تبيُت اٟتقائق ( ، )62/2فتح القدير ( ، )76/3البناية
شرح ا٢تداية ( ، )378/4ا١تبسوط ()83/4
( )انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )264/4إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك (  ، )47/1البياف كالتحصيل ( ، )66/4
الذخَتة (  ، )331/3منح اٞتليل (  ، )360/2مواىب اٞتليل (  ، )180/3شرح ٥تتصر خليل للخرشي
()225/8
( )انظر  :اجملموع (  ، )438/7البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )237/4اٟتاكم الكبَت (  ، )299/4الوسيط ُب
ا١تذىب ( ، )697/2هناية ا١تطلب ()405/4
( )انظر  :ا١تغٍت (  ، )519/3الكاُب (  ، )527/1شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )347/3ا١تبدع ( ، )158/3
الركض ا١تربع (ص ، )262:كشاؼ القناع ( ، )525/2مطالب أكٕب النهى (، )357/2
( )انظر ( :ص)175:
( )انظر  :احمللى ()283/7
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المطلب السادس  :ال يجزئ القدم ت جزاا الصيد إال موقو ان عند المسجد
الحراـ  ،ثم ينحر بمكة أك بمنى

ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف ا٢تدم ُب جزاء الصيد ال ٬تزئ ٨تره إال بعد أف يكوف موقوفا عند

ا١تسجد اٟتراـ  ،حيث قاؿ  ( :كال يجزئ القدم ت ذلك إال موقلا عند المسجد الحراـ
ثم ينحر بمكة أك بمنى)

( )احمللى ()305/7

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
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اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( )على َّ
أف ا١تراد
ببلوغ الكعبة اٟترـ .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ المذكور على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب على األصوؿ التت استند عليقا :
استدؿ ابن حزـ على أنَّو ال ٬تزئ ا٢تدم ُب جزاء الصيد إال موقوفان عند ا١تسجد اٟتراـ ،

ٍب ينحر ٔتكة أك ٔتٌت  ،بداللة ظاىر قولو تعأب  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﭼالمائدة ، ٩٥ :فظاىر النص يدؿ على ذلك .

(
(
(

(

( )

)انظر  :ا١تبسوط ( ، )75/4بدائع الصنائع ( ، )200/2االختيار لتعليل ا١تختار ( ، )173/1البحر الرائق (، )33/3
البناية شرح ا٢تداية ( ، )386/4تبيُت اٟتقائق ( ، )64/2فتح القدير ()78/3
)انظر  :منح اٞتليل ( ، )374/2البياف كالتحصيل ( ، )66/4الذخَتة ()334/3
)انظر  :أسٌت ا١تطالب ( ، )531/1البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ( ، )267/4اٟتاكم الكبَت ( ، )229/4الغرر
البهية (  ، )384/2اجملموع ( ٖ ، )498/7تفة احملتاج (  ، )198/4مغٍت احملتاج (  ، )311/2هناية احملتاج
()359/3
)انظر  :الكاُب (  ، )534/1ا١تغٍت (  ، )546/3شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )349/3ا١تبدع ( ، )172/3
كشاؼ القناع ( ، )534/2مطالب أكٕب النهى ()365/2

( )انظر ( :ص)126:
( )انظر  :احمللى ()305/7
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المطلب السابع  :الصيد مب الناست كالمتطئ ال شتا عليو
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف من قتل الصيد ككاف ٥تطئان أك ناسيان فبل جزاء عليو  ،حيث قاؿ :

( كمب صيد صيدا قتلو كىو محرـ بعمرة أك بقراف أك بحجة متع  ...إف عل ذلك
عامدا لقتلو غير ذاكر إل رامو  ،أك ألنَّو ت الحرـ ،أك غير عامد لقتلو  -سواا كاف ذاكرا
( )

إل رامو أك لم يكب  :-ال شتا عليو ،ال كلارة كال إثم )

( )احمللى ()276/7

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .

228

اتفقت ا١تذاىب األربعة  :اٟتنفية ( )  ،كا١تالكية( )  ،كالشافعية( )  ،كاٟتنابلة( ) على َّ
أف من
قتل الصيد ٥تطئان  ،أك ناسيان فبل فرؽ بينو كبُت العامد ُب كجوب اٞتزاء .
اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )

سبق بياف ىذا األصل .

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :

استدؿ ابن حزـ على َّ
أف الصي د من الناسي كا١تخطئ ال شيء عليو بقولو تعأب  :ﭽ ﯝ
ﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ المائدة ، ٩٥ :حيث َّ
نص ُب ىذه اآلية
أف اهلل تعأب َّ

على إ٬تاب اٞتزاء كالكفارة على قاتل الصيد عمدا  ،ك َّأما ا١تخطئ كالناسي فبل شيء عليو لقولو
تعأب :

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ األحزاب:

 ، ٥كلقولو  ( : ير ع عب أمتت التطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو ) ( )  ،فهذه األدلة
( )انظر  :ا١تبسوط ( ، )96/4تبيُت اٟتقائق ( ، )63/2البحر الرائق ( ، )31/3البناية شرح ا٢تداية ( ، )377/4بدائع
الصنائع ( ، )201/2فتح القدير ()71/3
( )انظر  :الذخَتة (  ، )323/3الشرح الكبَت للدردير (  ، )74/2حاشية الدسوقي (  ، )45/2حاشية العدكم
()561/1
(
(
(
(

)انظر  :اجملموع (  ، )293/7البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )175/4اٟتاكم الكبَت ( ٖ ، )283/4تفة احملتاج
( ، )183/4مغٍت احملتاج ( ، )302/2هناية احملتاج ( ، )344/3هناية ا١تطلب ()397/4
)انظر  :ا١تغٍت ( ، )504/3الكاُب ( ، )519/1الفركع ( ، )542/5اإلنصاؼ ()528/3
)انظر ( :ص)125:
)ركاه ابن ماجو  :رقم  ( ، )2045( :باب  :طبلؽ الناسي كا١تكره ) بلفظ َّ ( :
إف اهلل كضع عن أميت ا٠تطأ كالنسياف
كما استكرىوا عليو )  ، .كركاه الطربا٘ب ُب ا١تعجم الصغَت  .صححو األلبا٘ب ُب صحيح كضعيف سنن ابن ماجة

ٔتجموعها دلت على َّ
أف اٞتزاء يكوف على العامد فقط .

( )
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 األصل الثانت  :استصحاب الحاؿ .
أكالن  :أقواؿ األصولييب :
( )
سبق بياف ىذا األصل .
ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
أف اٞتزاء كاجب على العامد دكف غَته بالرباءة األصلية  ،حيث َّ
استدؿ ابن حزـ على َّ
إف

نص على العامد فقط  ،كٓب يرد دليل ال من الكتاب كال من السنة يوجب اٞتزاء على
الكتاب َّ
( )
الناسي أك ا١تخطئ .

()45/5
( )انظر  :احمللى (  ، )280-276/7كقد استفرغ ابن حزـ جهده ُب إثبات َّ
أف استداللو  -على كجوب اٞتزاء على
العامد كحده دكف ا١تخطئ كالناسي – ليس ٔتفهوـ ا١تخالفة من قولو  :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼالمائدة، ٩٥ :
كُب اٟتقيقة عند التأمل ٕتد َّ
أف ابن حزـ ىنا عمل ٔتفهوـ ا١تخالفة  ،كإف صرح ابن حزـ برفض ذلك  ،كىذا يؤكد ما
ذكرتو سابقان عند الكبلـ على أصوؿ ابن حزـ َّ ،
أف ابن حزـ يعمل با١تفهوـ  ،كٯتكن أف يضاؼ ىذا ا١تثاؿ إٔب
األمثلة السابقة .

( )انظر ( :ص)136:
( )انظر  :احمللى ()281/7
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المطلب الثامب :المحصر الذم ال يجد القدم يحل كيكوف عليو دينا تى يجده
ك يو ثالثة ركع :
اللرع األكؿ  :وثيق نص المسألة مب كالـ ابب زـ .
ذىب ابن حزـ إٔب َّ
أف احملصر إذا ٓب ٬تد ىديا فإنَّو ٭تل كيبقى ا٢تدم دينا عليو حىت
٬تده  ،حيث قاؿ  ( :إف كاف لم يشترط كما ذكرنا إنَّو يحل أيضان كما ذكرنا

سوااه سوااه كال رؽ ،كعليو ىدم كال بد ،كما قلنا ت ىدم المتعة سوااه سوااه
إال أنَّو ال يعوض مب ىذا القدم صوـ كال غيره ،مب لم يجده قو عليو ديب
تى يجدق)

( )

اللرع الثانت  :المعتمد مب أقواؿ المذاىب األربعة ت المسألة .
اختلفت ا١تذاىب األربعة ُب ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقوؿ :
( )احمللى ()261/7
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القوؿ األكؿ  :إذا ٓب ٬تد احملصر ا٢تدم فإنَّو يبقى ٤ترما حىت ٬تد ا٢تدم  ،أك يتحلل
بالطواؼ  ،كإذا ٓب يقدر على ا٢تدم كال الوصوؿ إٔب مكة فإنَّو يبقى ٤ترمان أبدان .
كىذا مذىب اٟتنفية( ) .
القوؿ الثانت  :احملصر يتحلل كال يلزمو ىدم  ،كإذا ساؽ ا٢تدم معو فإنَّو ينحره كيتحلل
كىذا مذىب ا١تالكية( ) .
القوؿ الثالث  :إذا ٓب ٬تد احملصر ا٢تدم  ،فإنَّو يلزمو عن ا٢تدم بدؿ  ،كاختلفوا ُب البدؿ
عن ا٢تدم  ،ىل يلزمو عن ا٢تدم الصياـ  ،أك اإلطعاـ  ،أك أنَّو ٥تَت بُت الصياـ كاإلطعاـ .
كىذا مذىب الشافعية( ) .
القوؿ الرابع  :احملصر إذا ٓب ٬تد ا٢تدم فإنَّو يلزمو بدؿ ا٢تدم صياـ عشرة أياـ .

كىذا مذىب اٟتنابلة( ) .

اللرع الثالث  :تريي رأم ابب زـ على األصوؿ التت استند عليقا :
 األصل األكؿ  :داللة ظاىر النص .
أكالن  :أقواؿ األصولييب .
سبق بياف ىذا األصل .

) (

ثانيان  :بياف كجو تريي رأم ابب زـ على األصل المذكور :
(
(
(
(

)انظر  :فتح القدير (  ، )127/3بدائع الصنائع (  ، )180/2تبيُت اٟتقائق (  ، )79/2البحر الرائق ( ، )58/3
البناية شرح ا٢تداية (٣ ، )437/4تمع األهنر ()306/1
)انظر  :التاج كاإلكليل (  ، )292 /4الذخَتة للقراُب ( ، )187/3شرح ٥تتصر خليل للخرشي (  ، )388/2منح
اٞتليل ()393/2
)انظر  :البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (  ، )395/4اجملموع (  ، )303/8اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع
( ، )266/1الغرر البهية (ٖ ، )375/2تفة احملتاج ()206/4
)انظر  :ا١تغٍت (  ، )361/3اإلنصاؼ (  ، )517/3الكاُب (  ، )353/1الشرح الكبَت لشمس الدين ابن قدامة
( ، )338/3الفركع (  ، )82/6شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي (  ، )168/3الركض ا١تربع (ص ، )263 :
عمدة الفقو (ص ، )68:شرح منتهى اإلرادات (، )499/2

( )انظر ( :ص)125:
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استدؿ ابن حزـ على َّ
أف احملصر الذم ال ٬تد ا٢تدم ٭تل كيكوف عليو دينا حىت ٬تده بقوؿ
اهلل تعأب  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ البقرة ، ١٩٦ :فظاىر اآلية يدؿ على لزكـ
ا٢تدم .

( )

التا مة
ك شتمل على :
 نتائي البحث .
 التوصيات .

( )انظر  :احمللى ()267/7
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أكد أف
كُب ختاـ ىذا البحث أٛتد ريب جل كتق ٌدس أف أعاف على إ٘تاـ ىذا البحث  ،ك ُّ
أدكف أبرز نتائجو  ،كأىم توصياتو :
أكالن  :نتائي البحث :
َُّ .
أف ابن حزـ ٭تمل النصوص على ظواىرىا  ،كال ٭تيلها عن ظاىرقا إال بدليل من
نص أك إٚتاع أك مانع ٯتنع من ٛتل النص على ظاىره .
َِّ .
أف السنة الفعلية – على رأم ابن حزـ – التأسي بالنيب  ، كال تفيد الوجوب
إال إذا كاف الفعل تنفيذان ٟتكم أك بيانان ألمر .
َّّ .
السنة التقريرية – على رأم ابن حزـ – تيفيد اإلباحة مطلقان .
أف ي
ْ .ا١تعترب ُب ا١تتواتر – عند ابن حزـ – ىو ا١تعٌت ال العدد .
ٓ .إذا قاؿ الصحايب " من السنة كذا " أك " ايمرنا بكذا " َّ
فإف ىذا القوؿ – على
رأم ابن حزـ – ال ييعترب منسوبان إٔب النيب . 
ٔ .اإلٚتاع ا١تعترب – عند ابن حزـ – ىو إٚتاع الصحابة فقط .
َّٕ .
أف من مصادر التشريع – عند ابن حزـ – ما اصطلح عليو أىل الظاىر بقو٢تم "
الدليل " ،كىذا ا١تصدر ٦تا تفرد بو ابن حزـ .
ٖ " .لزكـ النتيجة من مقدمتُت " قسم من أقساـ الدليل – عند ابن حزـ – كاٟتق َّ
أف
ىذا القسم ىو كالقياس سواء .
َّٗ .
أف ابن حزـ يعمل با١تفهوـ بنوعيو  :ا١توافقة ك ا١تخالفة  ،كإف صرح برفض ذلك .

َُ.
ُُ.
ُِ.
ُّ.
ُْ.
ُٓ.
ُٔ.
ُٕ.
ُٖ.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
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توسع ابن حزـ ُب االستصحاب .
يرل ابن حزـ َّ
السنة مطلقان من غَت تفصيل .
السنة تنسخ ي
أف ي
ابن حزـ ال يرل صحة االحتجاج باٟتديث ا١ترسل .
من القواعد اليت كاف ٢تا ظهور كثَت لدل ابن حزـ ىي " داللة ظاىر النص " .
ابن حزـ ال يرل االحتجاج بقوؿ الصحايب .
ابن حزـ يرل َّ
أف األمر اجملرد ي٭تمل على الوجوب .
األمر اجملرد ال ييفيد التكرار على رأم ابن حزـ .
زيادة الثقة ٬تب قبو٢تا على رأم ابن حزـ .
يرل ابن حزـ َّ
أف النهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو مطلقان .
اٟتقيقة اللغوية ك الشرعية ال فرؽ بينهما على رأم ابن حزـ .
يرل ابن حزـ َّ
أف العمل يكوف ٔتا ركاه الصحايب ال ٔتا رآه .
يرل ابن حزـ َّ
أف األمر ال يستلزـ القضاء  ،كال بد للقضاء من أمر جديد .
يرل ابن حزـ َّ
أف تأخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز .

ثانيان  :التوصيات .

ُ .أكصي الباحثُت بدراسة ا١تواضيع التالية :
أ  -القياس عند ابن حزـ – دراسة تأصيلية تطبيقية . -
ب -ا١تفهوـ عند ابن حزـ – دراسة تأصيلية تطبيقية . -
ت -الدليل عند ابن حزـ كعبلقتو بالقياس .
ث -الدليل عند ابن حزـ كعبلقتو با١تفهوـ .
ج  -قوؿ الصحايب كأثره ُب فقو ابن حزـ .
كاٟتمد هلل ٛتدان يليق ّتبللو  ،كالصبلة كالسبلـ على خَتة خلقو ٤ ،تمد  ،كآلو  ،كصحبو
 ،كمن تبع .
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اللقارس
ك شتمل على :
 قرس اايات القرآنية.
 قرس األ اديث النبوية .
 قرس ااثار .
 قرس الكلمات الغريبة .
 قرس األعالـ المترجم لقم .
المترج عليقا .
 قرس األصوؿ
ٌ
 قرس المصادر كالمراجع .
 قرس الموضوعات .
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قرس اايات
ااية

ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

السورة

رقم ااية

رقم الصلحة

البقرة

35

76

ﯢ ﯣﭼ
ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ

البقرة

36

76

ﭽ ﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

البقرة

196

215

ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼ
ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ

البقرة

196

232

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ

البقرة

197

127

ﭽ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ

البقرة

197

165

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ
ﭽ ﭼﭽﭾ ﭿ

البقرة

198

202 ،199

ااية

السورة

رقم ااية

237

رقم الصلحة

ﮀﮁﮂﮃ
ﮄﭼ
ﭽ ﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲

آؿ عمراف

97

222 ،121

﮳ ﮴ﭼ
ﭽ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

أؿ عمراف

37

59

ﯽﯾﯿ ﭼ
ﭽﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ

النساا

11

59

ﮚ ﮛﭼ
ﭽﮞ ﮟ ﭼ
ﭽ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

النساا

36

69،70

النساا

59

60

ﯻﭼ
ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ

المائدة

89

71

ﭽ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ

المائدة

95

225

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸﭼ
ﭽ ﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

المائدة

95

229

السورة

ااية

رقم ااية

238

رقم الصلحة

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊﭼ
ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

األنعاـ

82

59

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

األنلاؿ

38

67

ﭽﮋﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

التوبة

114

67،68

ﭽ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

يونس

59

75

ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ
ﭽﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳ ﭼ

يونس

94

52

ﭽ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ

إبراىيم

4

176

ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩ

ﮪﭼ
ﭽ ﮫﮬﮭ ﮮﮯ

النحل

116

75

ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶
﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

اإلسراا

23

69

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ

الحي

36

220

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

ااية

السورة

رقم ااية

239

رقم الصلحة

﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺
﮻ ﮼ﭼ
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

لقماف

13

59

األ زاب

5

229

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

اطر

24

الجمعة

9

ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ

76
71

ﭟﭼ
ﭽ ﯪﯫﯬﯭﯮ

الطالؽ

4

102

ﯯﭼ
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

القيامة

36

75

ﭽ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ

البينة

5

196

ﮠﭼ

240

فهرس األحاديث
طرؼ الحديث

241

الصلحة

أحابستنا ىي

186

أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت  ،كبُت الصفا كا١تركة
َّ
أف النيب  ق ٌدـ أىلو كأمرىم أف ال يرموا ٚترة العقبة حىت تطلع الشمس

160
209

َّ
إ٘ب أمسيت كٓب أرـ قاؿ  ( :ارـ كال حرج
أف رجبلن قاؿ لرسوؿ اهلل َّ : 
َّ
إف ىذا أمر كتبو اهلل على بنات آدـ فاغتسلي كأىلي باٟتج
َّإ٪تا األعماؿ بالنيات َّ ،
كإ٪تا لكل امرئ ما نول

197

أٯتُّا صيب حج بو أىلو ٍب مات أجزأ عنو

124

حجةه
حج ٓب يبلغ اٟتنث فعليو ٌ
صيب ٌ
أٯتُّا ٌ
أيُّها النَّاس َّ
فح ٌجوا
إف اهلل قد فرض عليكم اٟتج ي

123

207
146

123

ٍب انصرؼ رسوؿ اهلل  -عليو السبلـ  -إٔب ا١تنحر فنحر ثبلثا كستُت

220

جاء٘ب جربيل فقاؿ ٕب  :يا ٤تمد يمر أصحابك فلَتفعوا أصواهتم بالتلبية

148

خذكا عٍت مناسككم

يرفع عن أميت ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو

اقف عند اٞتمرة
ٝتعت رسوؿ اهلل  كأتاه رجله يوـ النحر كىو ك ه
صلوا كما رأيتمو٘ب أصلي

191
229
204
191

صلى رسوؿ اهلل  - ك٨تن معو با١تدينة – الظهر أربعا

160

طوافك بالبيت كبُت الصفا كا١تركة يكفيك ٟتجك كعمرتك

217

فأمر أصحابو أف يرملوا كأف ٯتشوا ما بُت الركنُت

180

فأىل رسوؿ اهلل  بالتوحيد ( :لبيك اللهم لبيك  ،لبيك ال شريك لك

155

لبيك
كل مسكر ٜتر ككل ٜتر حراـ

66

242

كنا مع رسوؿ اهلل  فحضر النحر فنحرنا البعَت عن عشرة

222

ال ينفرف أحدكم حىت يكوف آخر عهده بالبيت

185

مرىا فلتغتسل ٍب هتل

144

من أدرؾ ٚتعان مع اإلماـ كالناس حىت يفيضوا منها فقد أدرؾ اٟتج

202

من صلى الغداة ىا ىنا ٍ ،ب أقاـ معنا  ،كقد كقف قبل ذلك بعرفة

199

من كاف معو ىدم فليهل باٟتج مع العمرة

158

من كاف منكم أىدل فإنو ال ٭تل من شيء حرـ منو حىت يقضي حجو
ً
ت  ،فقبٌلت كأنا صائم  ،فجئت رسوؿ اهلل  فقلت
ىىش ٍش ي
٢تن  ،كلكل و
غَتىن
عليهن من
آت أتى
َّ
َّ
يى َّن َّ
كقت ألىل ا١تدينة  :ذا اٟتليفة  ،كألىل الشاـ  ،مصر  :اٞتحفة

217
101
137
129

243

فهرس اآلثار
طرؼ األثر
إذا ٓب يهل من ميقاتو أجزأه كأراؽ دمان
كاف ابن عمر إذا دخل أدٗب اٟترـ أمسك عن
التلبية
ت سورة النساء ال يقصرل بعد الطُّؤب
لىنىػىزلى ٍ
كجوب ا٢تدم على القارف
كجوب ا٢تدم على القارف

الصلحة

الراكم
ابن عباس

133

نافع

155

عبداهلل بن مسعود

102

عمر بن ا٠تطاب

218

جابر بن عبداهلل
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إبراىيم بن عبدالواحد اٟتنبلي

106

ابن أيب ىريرة

189

ابن اٟتاجب

148

ابن السمعا٘ب

154

ابن ا١تنتاب

136

ابن برىاف

133

ابن بشكواؿ

34

ابن تيمية

108

ابن خزٯتة

155

ابن عباس

123

ابن عمر

155

ابن كثَت

39

منجى
ابن ٌ
ابن ٧تيم اٟتنفي

144
112

ابن كجو اٞتنة

35

األهبرم

143

أبو إسحاؽ اإلسفراييٍت

149

أبو إسحاؽ الشَتازم

149

أبو إسحاؽ ا١تركزم

120

أبو الثناء نور الدين ٤تمود  ،ا١تعركؼ بابن خطيب الدىشة

110

أبو اٟتسن  ،عبلء الدين  ،علي بن عباس اٟتنبلي  ،ا١تعركؼ بابن اللحاـ

110

أبو اٟتسن األشعرم

135

أبو اٟتسن علي بن قاسم الزقاؽ التجييب ا١تالكي

111

أبو اٟتسُت البصرم

137

أبو اٟتسُت الفاسي
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33

أبو ا٠تطاب

121

أبو العباس بن سريج

120

أبو الفتح

88

أبو القاسم عبدالرٛتن بن زيد األزدم

37

أبو بكر الباقبل٘ب

126

أبو بكر ا٠تطيب

154

أبو بكر ا٠تبلؿ

120

أبو بكر الصَتُب

120

أبو بكر القفاؿ

121

أبو بكر ٤تمد بن طرخاف

30

أبو حامد الغزإب

49

أبو عبداهلل البصرم

150

أبو عبداهلل اٞترجا٘ب

121

أبو عبداهلل بن دحوف

32

أبو عبداهلل ٤تمد بن ٤تمد ا١تقرم التلمسا٘ب

108

أبو عمر أٛتد بن سعيد

25

أبو ٤تمد عبداهلل بن ٤تمد بن العريب األندلسي

25

أبو ٤تمد عز الدين  ،عبد العزيز بن عبدالسبلـ السلمي الشافعي

107

أبو مركاف بن حياف

22

أبو منصور ا١تاتريدم

142

أبو ىاشم

141

أٛتد بن اٞتى يسور

33

أٛتد بن علي ا١تنجور ا١تالكي

111

األرموم

142
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أٝتاء بنت عميس

144

األسنوم

109

اإلصطخرم

189

اآلمدم

123

أنس بن مالك

160

الباجي

25

بدر الدين ٤تمد بن هبادر بن عبداهلل الزركشي

110

البيضاكم

148

تاج الدين عبدالوىاب بن السبكي

109

جابر بن عبداهلل

155

اٞتبائي

141

اٞتصاص

184

جبلؿ الدين السيوطي

112

اٞتويٍت

150

ا٠تطيب البغدادم

63

خليل بن ىكي ىكلدم بن عبداهلل العبلئي

109

داكد األصبها٘ب

43

الذىيب

23

الرازم

141

الراكندم

135

الز٧تا٘ب

6

سراج الدين  ،أبو حفص عمر بن رسبلف البلقيٍت الشافعي

111

سراج الدين عمر بن عبد اهلل العبادم

112

مسعود بن سليماف بن مفلت

43

الشريف أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد التلمسا٘ب ا١تالكي

109

248

مشس األئمة السرخسي

215

شهاب الدين أٛتد بن إدريس القراُب ا١تالكي

107

الشوكا٘ب

132

صاعد

23

الطوُب

122

عبد اهلل بن مسعود

102

عبدالرٛتن ا١تستظهر

31

عبداهلل بن عمرك بن العاص

204

عبداهلل بن كىب

194

عركة بن مضرس الطائي

199

عمر بن علي الشافعي  ،ا١تعركؼ بابن ا١تلقن

110

عيسى بن أباف

150

القاضي أبو زيد الدبوسي

215

القاضي أبو يعلى

120

القاضي أٛتد بن عبداهلل القارم

113

القاضي عبداٞتبار

164

القشَتم

190

الكرخي

132

ا١تازرم

143

٤تمد بن إبراىيم اٞتاجرمي السهلي الشافعي

106

٤تمد بن أيب بكر

144

٤تمد بن شجاع الثلجي

136

٤تمد بن عبداهلل بن اٟتسُت السامرم

106

٤تمد بن عمر بن مكي الشافعي  ،ا١تعركؼ بابن الوكيل

107

٤تمد بن ٤تمد ا٠تضرم الزبَتم األسدم العيزرم الشافعي

111

ا١ترتضى األموم

249

31

ا١تز٘ب

149

ا١تظفر

24

ا١تقرم

23

ا١تنصور ٤تمد بن عبداهلل بن أيب عامر

25

نافع

155

النظاـ

193

ياقوت اٟتموم

30

يونس بن عبداجمليد بن علي بن داكد ا٢تذٕب  ،األرمنيت الشافعي

108

٤تمد بن كعب القرظي

124

المخرج عليها
فهرس األصول
ّ
األصل
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الصلحة

إٚتاع الصحابة

193

األخذ بأقل ما قيل

222

استصحاب اٟتاؿ

137

األصل ُب الكبلـ اٟتقيقة

175

األمر اجملرد ال ييفيد التكرار

148

األمر اجملرد يدؿ على الوجوب

140

جواز نسخ السنة بالسنة

121

حكم ا١تسلمُت سواء

124

(حيث) تفيد العموـ

134

داللة ظاىر النَّص

126

زيادة الثقة ٬تب قبو٢تا

153

العاـ يبقى على عمومو حىت يأٌب ما ٮتصصو

119

العمل ٔتا ركاه الصحايب ال ٔتا رآه

180

فعل النيب 

188

الفهم شرط من شركط التكليف

196

قوؿ الصحايب ليس ْتجة

131

ال يصح االحتجاج باٟتديث ا١ترسل

123

البد للقضاء من أمر جديد

214

النهي عن الشيء أمر بضده

184

النهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو

163

قرس المصادر كالمراجع
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القرآف الكرٙب
ُ.
ابن حزـ األندلسي  ،لسعيد األفغا٘ب  ،ا١تطبعة ا٢تامشية – دمشق 1359 ،ى ػ .
ِ.
ابن حزـ حياتو كعصره – آراؤه الفقهية  ،حملمد أيب زىرة  ،دار الفكر العريب .
ّ.
ابن حزـ خبلؿ ألف عاـ  ،أليب عبدالرٛتن بن عقيل الظاىرم ،دار الغرب
ْ.
اإلسبلمي – بَتكت  ،ط1402 ، 1ىػ ػ
ابن حزـ كموقعو من الفلسفة كا١تنطق كاألخبلؽ  ،لوديع كاصف  ،اجملمع
ٓ.
الثقاُب – أبو ظيب 1421 ،ق .
ابن حزـ كموقفو من اإلالىيات – عرض كنقد  ، -د :أٛتد بن ناصر اٟتمد ،
ٔ.
مركز البحث العلمي كإحياء الًتاث – جامعة أـ القرل ،ط1406 ، 1ق .
اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج  ،لعلي السبكي ككلده التاج السبكي  ،دار الكتب
ٕ.
العلمية – بَتكت  ،ط1404 ، 1ق .
آثار الببلد كأخبار العباد  ،لزكريا القزكيٍت  ،دار صادر – بَتكت .
ٖ.
اإلحاطة ُب أخبار غرناطة  ،حملمد السلما٘ب ؛ الشهَت بلساف الدين ا٠تطيب ،
ٗ.
دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1424 ، 1ق .
اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ  ،البن حزـ األندلسي ٖ ،تقيق  :أٛتد شاكر ،
َُ.
دار اآلثار للنشر كالتوزيع – القاىرة  ،ط. 1430 ، 1
اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ  ،لآلمدم ٖ ،تقيق  :عبدالرزاؽ عفيفي  ،ا١تكتب
ُُ.
اإلسبلمي – بَتكت
أخبار العلماء  ،بأخبار اٟتكماء  ،للقفطي  ،تعليق  :ابراىيم مشس الدين ،
ُِ.
دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط2005 ، 1ـ .
االختيار لتعليل ا١تختار  ،لعبداهلل بن ٤تمود اٟتنفي  ،دار الكتب العلمية –
ُّ.
بَتكت .
آراء ابن حزـ االعتقادية من خبلؿ مؤلفات ابن تيمية  ،لعبداهلل بن ٤تمد
ُْ.
الزىرا٘ب  ،مكتبة ابن تيمية – الرياض  ،ط1434 ، 1ق .
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إرشاد السالك إٔب أشرؼ ا١تسالك ُب فقو اإلماـ مالك  ،لعبدالرٛتن ٤تمد بن
ُٓ.
عسكر البغدادم  ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده – مصر  ،ط. 3
إرشاد الفحوؿ إٔب ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ  ،للشوكا٘ب ٖ ،تقيق  :أٛتد
ُٔ.
عزك عناية  ،دار الكتاب العريب  ،ط1419 ، 1ق.
اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث ٠ ،تليل بن عبداهلل القزكيٍت ٖ ،تقيق  :د :
ُٕ.
٤تمد سعيد إدريس  ،مكتبة الرشد – الرياض  ،ط1409 ، 1ق .
أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب  ،لزكريا بن ٤تمد األنصارم  ،دار
ُٖ.
الكتاب اإلسبلمي .
اإلشارة ُب معرفة األصوؿ كالوجادة ُب معرفة الدليل  ،أليب الوليد الباجي ،
ُٗ.
ٖتقيق  :عادؿ أٛتد عبدا١توجود ك علي ٤تمد عوض  ،مكتبة نزار مصطفى الباز – مكة
ا١تكرمة  /ط1418، 2ق
اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة  ،البن حجر ٖ ،تقيق  :عادؿ أٛتد عبدا١توحود ك
َِ.
علي ٤تمد معوض  ،دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1415، 1ق .
األصل اٞتامع إليضاح الدرر ا١تنظومة ُب سلك ٚتع اٞتوامع ٟ ،تسن بن
ُِ.
عبداهلل السيناكم  ،مطبعة النهضة – تونس  /ط1404 ، 1ق .
أصوؿ التخريج كدراسة األسانيد  ،للدكتور ٤ :تمود الطحاف  ،ا١تطبعة العربية
ِِ.
– حلب  /ط1398 ، 1ق .
أصوؿ السرخسي  ،أليب بكر السرخسي ٖ ،تقيق  :أبو الوفاء األفغا٘ب ٞ ،تنة
ِّ.
إحياء ا١تعارؼ النعمانية – حيدر أباد .
أصوؿ الشاشي  ،أليب علي الشاشي  ،دار الكتاب العريب – بَتكت ،
ِْ.
1402ق .
أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو  ،لعياض السلمي  ،دار التدمرية –
ِٓ.
الرياض  ،ط1426 ، 1ق.
إعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح ا١تعُت  ،أليب بكر عثماف بن ٤تمد
ِٔ.
الدمياطي  ،دار الفكر – بَتكت  ،ط1418 / 1ق .
األعبلـ  ،للزركلي  ،دار العلم للمبليُت – بَتكت  ،ط2002 ، 15ـ .
ِٕ.
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أعياف العصر كأعواف النصر  ،لصبلح الدين خليل الصفدم ٖ ،تقيق  :د :
ِٖ.
علي أبوزيد كآخركف  ،دار الفكر ا١تعاصر – بَتكت  ،ط1418 ، 1ق .
اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع  ،لشمس الدين ٤تمد بن أٛتد ا٠تطيب  ،دار
ِٗ.
الفكر – بَتكت .
اإلماـ ابن حزـ الظاىرم إماـ أىل األندلس  ،حملمد عبداهلل أيب صعيليك  ،دار
َّ.
القلم – دمشق  ،ط1415 ، 1ق .
اإلماـ ابن حزـ كمنهجو التجديدم ُب أصوؿ الفقو  ،أليب الفضل عبدالسبلـ
ُّ.
بن ٤تمد  ،ا١تتكبة اإلسبلمية – القاىرة  ،ط1422 ، 1ق .
إنباه الركاة على أنباه النحاة  ،للوزير ٚتاؿ الدين أيب اٟتسن علي القفطي ،
ِّ.
ٖتقيق ٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم  ،دار الفكر العريب – القاىرة  ،ط1406 ، 1ق .
اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ  ،للمرداكم ٖ ،تقيق ٤ :تمد حامد
ّّ.
الفقي  ،ط1375 ، 1ق .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،البن ٧تيم .
ّْ.
البحر احمليط  ،للزركشي  ،دار الكتيب  ،ط1414 ، 1ق .
ّٓ.
البداية كالنهاية  ،البن كثَت ٖ ،تقيق  :د :عبداهلل الًتكي  ،ىجر للطباعة كالنشر
ّٔ.
 ،ط1419 ، 1ق .
بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  ،للكاسا٘ب  ،دار الكتب العلمية – بَتكت ،
ّٕ.
ط1406 ، 2ق .
البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع  ،للشوكا٘ب  ،دار الكتاب
ّٖ.
اإلسبلمي – القاىرة .
الربىاف ُب أصوؿ الفقو  ،للجويٍت  ،تعليق  :صبلح بن ٤تمد بن عويضة  ،دار
ّٗ.
الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1418 ، 1ق .
بغية ا١تتلمس ُب تاريخ رجاؿ أىل األندلس  ،للظيب أٛتد بن ٭تِت عمَتة  ،دار
َْ.
الكتاب العريب – القاىرة 1967 ،ـ .
بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة  ،للسيوطي ٖ ،تقيق  :أبو الفضل
ُْ.
إبراىيم  ،مطبعة عيسى البايب كشركاه  ،ط1384 ، 1ق.
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بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ( حاشية الصاكم )  ،أليب العباس أٛتد ا٠تلوٌب
ِْ.
الصاكم ا١تالكي  ،دار ا١تعارؼ .
البناية شرح ا٢تداية  ،للعيٍت ٖ ،تقيق  :أٯتن صاّب شعباف  ،دار الكتب العلمية
ّْ.
– بَتكت  ،ط1420 ، 1ق .
بياف ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب  ،لشمس الدين أيب الثناء األصفها٘ب ،
ْْ.
ٖتقيق  :د ٤ :تمد مظهر بقا  ،مركز البحث العلمي كاحياء الًتاث اإلسبلمي – جامعة أـ
القرل .
البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي  ،أليب اٟتسُت العمرا٘ب  ،اعتٌت بو  :قاسم
ْٓ.
٤تمد النورم  ،دار ا١تنهاج – بَتكت  ،ط1421 ، 1ق .
البياف كالتحصيل  ،البن رشد ٖ ،تقيق  :أٛتد الشرقاكم  ،دار الغرب
ْٔ.
اإلسبلمي – بَتكت  ،ط1408 ، 2ق .
تاج الًتاجم  ،لقطلوبغا ٖ ،تقيق ٤ :تمد خَت رمضاف يوسف  ،دار القلم –
ْٕ.
بَتكت  ،ط1413 ، 1ق .
تاج العركس  ،للزبيدم ٖ ،تقيق  :مصطفى حجازم  ،كزارة اإلعبلـ –
ْٖ.
الكويت 1413 ،ق .
التاج كاإلكليل  ،للمواؽ ا١تالكي  ،دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط، 1
ْٗ.
1416ق .
تاريخ ابن يونس  ،البن يونس الصدُب ٖ ،تقيق  :د :عبدالفتاح فتحي  ،دار
َٓ.
الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1421 ، 1ق .
تاريخ أربل  ،لؤلربلي  ،دار الرشيد للنشر – العراؽ 1980 ،ـ .
ُٓ.
تاريخ اإلسبلـ  ،للذىيب ٖتقيق  :د :عمر التدمرم  ،دار الكتاب العريب –
ِٓ.
بَتكت  ،ط1410 ، 2ق .
تاريخ الثقات  ،للعجلي  ،دار الباز  ،ط1405 ، 1ق .
ّٓ.
التاريخ الكبَت  ،للبخارم  ،دائرة ا١تعارؼ العثمانية – حيدر أباد .
ْٓ.
تاريخ بغداد  ،للخطيب البغدادم ٖ ،تقيق  :مصطفى عبدالقادر عطا  ،دار
ٓٓ.
الكتب العلمية -بَتكت  ،ط1425 ،1ق.
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تاريخ دمشق  ،البن عساكر ٖ ،تقيق ٤ :تب الدين عمر العمرم  ،دار الفكر
ٔٓ.
– بَتكت – 1415ق .
التبصرة ُب أصوؿ الفقو  ،أليب إسحاؽ الشَتازم ٖ ،تقيق  :د ٤ :تمد حسن
ٕٓ.
ىيتو  ،دار الفكر – دمشق  ،ط1403 ، 1ق .
تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق  ،للزيلعي  ،ا١تطبعة الكربل األمَتية – بوالؽ ،
ٖٓ.
القاىرة  ،ط1313 ، 1ق.
التحبَت شرح التحرير  ،للمرداكم ٖ ،تقيق  :د  :عبدالرٛتن اٞتربين  ،ك د:
ٗٓ.
عوض القر٘ب  ،د :أٛتد السراح  ،مكتبة الرشد – الرياض  ،ط1421 ، 1ق .
التحفة اللطيفة ُب تاريخ ا١تدينة الشريفة  ،للسخاكم  ،دار الكتب العلمية –
َٔ.
بَتكت  ،ط. 1
ٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج  ،البن حجر ا٢تيتمي  ،ا١تكتبة التجارية الكربل –
ُٔ.
مصر 1357 ،ق .
ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،للز٧تا٘ب ٖ ،تقيق ٤ :تمد أديب الصاّب  ،مؤسسة
ِٔ.
الرسالة – بَتكت  ،ط1402 ، 4ق .
ٗتريج الفركع على األصوؿ دارسة تارٮتية كمنهجية كتطبيقية  ،لشوشاف  ،دار
ّٔ.
طيبة للنشر – الرياض  ،ط1419 ، 1ق .
ٗتريج الفركع على األصوؿ من كتاب العناية شرح ا٢تداية للبابرٌب  ،إعداد :
ْٔ.
ىنوغ بنت علي إبراىيم القثَت  ،رسالة ماجستَت  /جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية ،
1422ق .
التخريج عند الفقهاء كاألصوليُت – دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية  ، -د:
ٓٔ.
يعقوب الباحسُت  ،مكتبة الرشد الرياض  ،ط1434 ، 5ق.
تذكرة اٟتفاظ  ،للذىيب  ،دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1419 ، 1ق .
ٔٔ.
ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسائل ١تعرفة أعبلـ مذىب مالك  ،للقاضي عياض ،
ٕٔ.
ٖتقيق ٤ :تمد الطناجي  ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف ا١تغربية ا١تملكة ا١تغربية  ،ط1403 ، 2ق .
تشنيف ا١تسامع ّتمع اٞتوامع ف للزركشي ٖ ،تقيق  :أيب عمرك اٟتسيٍت  ،دار
ٖٔ.
الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1420 ، 1ق .
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تعريف باألماكن الواردة ُب البداية كالنهاية البن كثَت ١ ،توقع اإلسبلـ .
ٗٔ.
التقريب ٟتد ا١تنطق كا١تدخل إليو باأللفاظ العامية كاألمثلة الفقهية  ،البن حزـ
َٕ.
ٖ ،تقيق  :إحساف عباس  ،دار مكتبة اٟتياة – بَتكت  ،ط1900 ، 1ـ .
التقرير كالتحبَت  ،آلبن أمَت اٟتاج  ،ضبط كتصحيح  :عبداهلل ٤تمود ٤تمد
ُٕ.
عمر  ،دار الكتب العلمية – بَتكت 1419 ،ق .
تقوٙب النظر ُب مسائل خبلفية ذائعة كنبذ مذىبية نافعة  ،أليب شجاع ٤تمد
ِٕ.
الدىاف ٖ ،تقيق  :د  :صاّب ا٠تزٙب  ،مكتبة الرشد – الرياض  ،ط1422 ، 1ق .
تكملة ا١تعاجم العربية  ،لرينهات بيًت آف دكزم  ،نقلو إٔب العربية ٤ :تمد
ّٕ.
النعمي ك ٚتاؿ خياط  ،كزارة الثقافة كاإلعبلـ – العراؽ  ،ط1980 ، 1ـ .
شبَت
ْٕ.
التلخيص ُب أصوؿ الفقو  ،للجويٍت ٖ ،تقيق  :د  :عبداهلل النيبإب ك َّ
أٛتد العمرم  ،دار البشائر اإلسبلمية – بَتكت  ،ط1417 ، 1ق .
التمهيد ُب ٗتريج الفركع على األصوؿ  ،لئلسنوم  ،مؤسسة الرسالة  -بَتكت
ٕٓ.
 ،ط1400 ، 1ق .
التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كاألسانيد  ،البن عبدالرب ٖ ،تقيق  :مصطفى
ٕٔ.
العلوم  ،كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – ا١تغرب 1387 ،ق .
هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ  ،للمزم ٖ ،تقيق  :د :بشار عواد معركؼ ،
ٕٕ.
مؤسسة الرسالة – بَتكت  ،ط1400 ، 1ق .
هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ  ،للمزم ٖ ،تقيق د  :بشار عواد  ،مؤسسة
ٖٕ.
الرسالة – بَتكت  ،ط1402 ، 1ق .
تيسَت التحرير  ،ألمَت بادشاه  ،دار الفكر – بَتكت .
ٕٗ.
الثقات ٦تن ٓب يقع ُب الكتب الستة  ،لقاسم بن قطلوبغا ٖ ،تقيق  :شادم آؿ
َٖ.
نعماف  ،مكتبة ابن عباس للنشر كالتوزيع  ،ط1432 ، 1ق.
جامع الًتمذم  ،حملمد بن عيسى الًتمذم  ،دار السبلـ للنشر كالتوزيع –
ُٖ.
الرياض  ،ط1429 ، 4ق .
جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة األندلس  ،حملمد األزدم  ،الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة – مصر
1966 ،ـ .
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ٚتهرة اللغة  ،حملمد بن دريد ٖ ،تقيق د  :رمزم بعلبكي  ،دار العلم للمبليُت
ِٖ.
– بَتكت  ،ط1987 ، 1ـ .
اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية  ،لعبدالقادر القرشي ٤ ،تمد مكتب خانو –
ّٖ.
كراتشي .
حاشية البجَتمي على شرح ا١تنهج  ،حملمد البجَتمي  ،مطبعة اٟتليب – مصر ،
ْٖ.
1369ق.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت  ،حملمد بن عرفة الدسوقي  ،دار الفكر –
ٖٓ.
بَتكت .
حاشية الشركا٘ب كالعبادم على ٖتفة احملتاج  ،ا١تكتبة التجارية الكربل – مصر
ٖٔ.
1357 ،ق .
حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب  ،لعلي بن اٛتد الصعيدم ،
ٕٖ.
ٖتقيق  :يوسف البقاعي  ،دار الفكر – بَتكت 1414 ،ق .
اٟتاكم الكبَت ُب فقو اإلماـ الشافعي  ،للماكردم ٖ ،تقيق  :علي معوض ك
ٖٖ.
عادؿ عبدا١توجود  ،دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1414 ، 1ق .
حجة الوداع  ،البن حزـ ٖ ،تقيق  :أبو صهيب الكرمي  ،بيت األفكار الدكلية
ٖٗ.
– الرياض 1418 ،ق .
خبلصة األثر ُب أعياف القرف اٟتادم عشر  ،حملمد أمُت اٟتموم  ،دار صادر
َٗ.
– بَتكت .
دراسة ٖتليلية مؤصلة لتخريج الفركع على األصوؿ عند األصوليُت كالفقهاء ،
ُٗ.
إعداد  :جربيل بن ا١تهدم ميغا  ،رسالة دكتوراة  /جامعة أـ القرل 1422-1421 /ق .
الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة  ،البن حجر ٖ ،تقيق ٤ :تمد عبدا١تعُت
ِٗ.
خاف ٣ ،تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية – ا٢تند  /ط1392 ، 2ق .
الدالئل ُب غريب اٟتديث  ،لقاسم العوُب ٖ ،تقيق  :د٤ :تمد القناص  ،مكتبة
ّٗ.
العبيكاف – الرياض  ،ط1422 ، 1ق .
الدليل عند الظاىرية  ،لنور الدين خادمي  ،دار ابن حزـ – بَتكت  ،ط، 1
ْٗ.
1421ق .
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الديباج ا١تذىب ُب أعياف علماء ا١تذىب  ،البن فرحوف ا١تالكي ٖ ،تقيق  :د :
ٓٗ.
٤تمد األٛتدم  ،دار الًتاث – القاىرة .
ديواف اإلسبلـ  ،لشمس الدين الغىزم ٖ ،تقيق  :سيد كسركم حسن  ،دار
ٔٗ.
الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1411 ، 1ق .
الذخَتة  ،للقراُب ٖ ،تقيق ٤ :تمد بوخبزة ،ار الغرب اإلسبلمي – بَتكت ،
ٕٗ.
ط1994 ، 1ـ .
الذيل على طبقات اٟتنابلة  ،البن رجب ٖ ،تقيق >  :عبدالرٛتن العثيمُت ،
ٖٗ.
مكتبة العبيكاف – الرياض  ،ط1425 ، 1ق .
رد احملتار على الدر ا١تختار ُب شرح تنوير األبصار ( حاشية ابن عابدين ) ،
ٗٗ.
البن عابدين  ،دار الفكر – بَتكت  ،ط1412 ، 3ق .
ََُ .الرسالة  ،للشافعي ٖ ،تقيق  :أٛتد شاكر  ،مطبعة مصطفى البايب اٟتليب
كأكالده – مصر  ،ط1357 ، 1ق .
َُُ .رسالة ُب ا١تنطق  ،للدمنهورم  ،مكتبة ا١تعارؼ – بَتكت  ،ط1417 ، 1ق .
َُِ .رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب  ،لتاج الدين السبكي ٖ ،تقيق  :علي
معوض ك عادؿ عبدا١توجود  ،عآب الكتب – بَتكت  ،ط1419 ، 1ق .
َُّ .الركض ا١تربع  ،للبهوٌب  ،دار ا١تؤيد – جدة  ،ط1423 ، 1ق .
َُْ .الركض ا١تعطار ُب خرب األقطار  ،حملمد اٟتمَتم ٖ ،تقيق  :د  :إحساف عباس
 ،مكتبة لبناف – لبناف  ،ط1980 ، 2ـ .
َُٓ .ركضة الطالبُت  ،للنوكم ٖ ،تقيق  :زىَت الشاكيش  ،ا١تكتب اإلسبلمي –
بَتكت  ،ط1412 ، 3ق .
َُٔ .ركضة الناظر كجنة ا١تناظر  ،البن قدامة  ،مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر  ،ط2
1423 ،ق .
َُٕ .سنن ابن ماجة  ،البن ماجو القزكيٍت  ،دار السبلـ للنشر كالتوزيع – الرياض ،
ط1429 ، 4ق .
َُٖ .سنن أيب داكد  ،أليب داكد السجستا٘ب  ،دار السبلـ للنشر كالتوزيع – الرياض
 ،ط1429 ، 4ق .
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َُٗ .السنن الكربل  ،للنسائي ٖ ،تقيق  :حسن شليب  ،مؤسسة الرسالة – بَتكت ،
ط1421 ، 1ق .
َُُ .سنن النسائي الصغرل  ،للنسائي  ،دار السبلـ للنشر كالتوزيع – الرياض ،
ط1429 ، 4ق .
ُُُ .سَت أعبلـ النببلء  ،للذىيب ٖ ،تقيق  :شعيب األرنؤكط  ،مؤسسة الرسالة ،
ط1405 ، 1ق .
ُُِ .شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية  ،حملمد بن ٥تلوؼ  ،دار الكتاب العريب
– بَتكت  ،ط1349 ، 1ق .
ُُّ .شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب  ،البن العماد اٟتنبلي ٖ ،تقيق :
عبدالقادر األرنؤكط ك ٤تمود األرناؤكط  ،دار ابن كثَت – دمشق  ،ط1406 ، 1ق .
ُُْ .شرح األخضرم على السلم ا١تنورؽ  ،لؤلخضرم  ،مكتبة كمطبعة مصطفى
البايب اٟتليب كأكالده – مصر  ،الطبعة األخَتة 1367 ،ق .
ُُٓ .شرح التلويح على التوضيح  ،لسعد التفتازا٘ب  ،مكتبة صبيح – مصر .
ُُٔ .الشرح الكبَت  ،لشمس الدين ابن قدامة ا١تقدسي  ،أشرؼ على طباعتو :
٤تمد رشيد رضا  ،دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر .
ُُٕ .الشرح الكبَت على ٥تتصر خليل  ،للدردير  ،دار الفكر – بَتكت .
ُُٖ .شرح الكوكب ا١تنَت  ،للفتوحي ٖ ،تقيق  :د٤ :تمد الزحيلي ك نزيو ٛتاد ،
مكتبة العبيكاف – الرياض  ،ط1418 ، 2ق .
ُُٗ .شرح الورقات ُب أصوؿ الفقو  ،للمحلي ٖ ،تقيق د :حساـ الدين عفانو ،
جامعة القدس  ،ط1420 ، 1ق .
َُِ .شرح تنقيح الفصوؿ  ،للقراُب  ،شركة الطباعة الفنية ا١تتحدة  ،ط1393 ، 1ق
.
ُُِ .شرح ٥تتصر الركضة  ،للطوُب ٖ ،تقيق  :عبداحملسن الًتكي  ،مؤسسة الرسالة ،
ط1407 ، 1ق .
ُِِ .شرح ٥تتصر خليل  ،للخرشي  ،دار الفكر للطباعة – بَتكت .
ُِّ .شرح منتهى اإلرادات  ،للبهوٌب ٖ ،تقيق  :د  :عبداحملسن الًتكي  ،مؤسسة
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الرسالة – بَتكت  ،ط1426 ، 2ق .
ُِْ .شرح منح اٞتليل على ٥تتصر خليل  ،حملمد عليش  ،دار الفكر – بَتكت ،
ط1404 ، 1ق .
ُِٓ .صحيح أيب داكد  ،لؤللبا٘ب  ،مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع – الكويت /ط، 1
1423ق .
ُِٔ .صحيح البخارم  ،للبخارم  ،دار السبلـ للنشر كالتوزيع – الرياض  ،ط، 4
1429ق .
ُِٕ .صحيح مسلم ١ ،تسلم بن اٟتجاج  ،دار السبلـ للنشر كالتوزيع – الرياض ،
ط1429 ، 4ق .
ُِٖ .صحيح كضعيف سنن ابن ماجة  ،لؤللبا٘ب  ،مركز نور اإلسبلـ ألْتاث القرآف
كالسنة – اإلسكندرية .
ُِٗ .صحيح كضعيف سنن النسائي  ،لؤللبا٘ب  ،مركز نور اإلسبلـ ألْتاث القرآف
كالسنة – اإلسكندرية .
َُّ .صفة جزيرة األندلس  ،حملمد اٟتمَتم  ،دار اٞتيل – بَتكت  ،ط، 2
1408ق .
ُُّ .الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس  ،البن بشكواؿ ٖ ،تقيق  :د :بشار عواد
معركؼ  ،دار الغرب اإلسبلمي – تونس  ،ط2010 ، 1ـ .
ُِّ .الضوء البلمع ألىل القرف التاسع  ،للسخاكم  ،دار اٞتيل – بَتكت .
ُّّ .طبقات اٟتفاظ  ،للسيوطي  ،دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط1414 ، 2ق
.
ُّْ .طبقات اٟتنابلة  ،للقاضي أيب يعلى  ،تصحيح ٤ :تمد حامد الفقي  ،مطبعة
السنة احملمدية – القاىرة .
ُّٓ .طبقات الشافعية  ،البن قاضي شهبة ٖ ،تقيق  :د :اٟتافظ عبدالعليم  ،دار
عآب الكتب – بَتكت  ،ط1407 ، 1ق .
ُّٔ .طبقات الشافعية الكربل  ،لتاج الدين السبكي ٖ ،تقيق :د :عبدالفتاح اٟتلو ك
د٤ :تمد الطناجي  ،ىجر للطباعة كالنشر  ،ط1431 ، 2ق .
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ُّٕ .الطبقات الكربل  ،البن سعد ٖ ،تقيق  :د :عبدالعزيز السلومي  ،مكتبة
الصديق – الطائف 1416 ،ق .
ُّٖ .طبقات ا١تفسرين  ،للداككدم  ،دار الكتب العلمية – بَتكت  ،ط، 1
1403ق .
ُّٗ .طوؽ اٟتمامة كظل الغمامة ُب األلفة كاألالؼ  ،البن حزـ ٖ ،تقيق  :عبداٟتق
الًتكما٘ب  ،دار ابن حزـ -بَتكت  ،ط1434 ، 2ق .
َُْ .العدة ُب أصوؿ الفقو  ،للقاضي أيب يعلى ٖ ،تقيق  :د :أٛتد ا١تباركي  ،ط2
1430،ق .
ُُْ .عمدة الفقو  ،البن قدامة  ،مكتبة كمطبعة النهضة اٟتديثة – مكة ا١تكرمة ،
1422ق .
ُِْ .غاية الوصوؿ ُب شرح لب األصوؿ  ،لزكريا األنصارم  ،مطبعة مصطفى البايب
اٟتليب كأكالده – مصر  ،ط1354 ، 2ق .
ُّْ .غرائب ابن حزـ ُب أصوؿ الفقو كالعقيدة  ،للدكتور  :عبدا١تتعاؿ اٞتربم  ،دار
التوزيع كالنشر  ،ط1434 ، 1ق .
ُْْ .الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية  ،لزكريا األنصارم  ،ا١تطبعة ا١تيمنية .
ُْٓ .فتح القدير  ،البن ا٢تماـ  ،دار الفكر – بَتكت .
ُْٔ .فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب  ،لزكريا األنصارم  ،دار الفكر – بَتكت ،
1414ق .
ُْٕ .فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب ( حاشية اٞتمل )  ،لسليماف
بن عمر األزىرم  ،دار الفكر .
ُْٖ .الفصل ُب ا١تلل كاألىواء كالنحل  ،البن حزـ  ،مكتبة كمطبعة علي صبيح
كأكالده – القاىرة .
ُْٗ .فصوؿ البدائع ُب أصوؿ الشرائع  ،لشمس الدين ٤تمد الفنارم الركمي ٖ ،تقيق
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