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(ٔ) 

 
 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

ايررٟ   ًٜرد ٚ  ٜٛيرد ، ٚ  ٜهرٔ ير٘ نفرٛا  حرد،         ، احلُد هلل ايٛاحد األحد ايفرس  ايمرُد  

٘  ع٢ً ْعُ٘ اييت ال حيمٝٗا ايعرد ،  ٚ غهسٙ فٗٛ  ٌٖ ايجٓا٤ ٚاحلُد،  محدٙ  ثٓرا٤ ًٜٝرل    ٚ ثر  عًٝر

 ا اييت تجكٌ ايعبد.َٔ ايرْٛب ٚاخلطاٜ ٚ ضتػفسٙ،  جبالي٘ ٚاجلد

 ٘ ٚ غرررٗد  ٕ ذلُررردا عبررردٙ ٚزضرررٛي٘ ٚصرررفٝ٘   ، ٚ غرررٗد  الل  يررر٘  ال اهلل ٚحررردٙ ال غرررسٜو يررر

  ىل ّٜٛ ايدٜٔ. ٚخًًٝ٘،ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ تطًُٝا نجريًا

 ٚبعد:

فإن العلم مٌراث األنبٌاء ىسببٌ  األفباٌاءو ىرٌبر مبا ٌسنباف  فٌبن المسنافسبىن و 
ىهى السبٌ  للبوى  عبن اٌبال الب ٌنو ىال رٌبو المىفب  ىَعلَم ٌشمر إلٌن المشمرىنو 

 إلى رضى الكرٌم الرامنو رفع هللا قب ر ههلبن ىهفباابن و ف با  سعبالى        

                 
و ىفاض  سبباانن ببٌن ههب  العلبم ىؼٌبرهم بمبا (ٔ) 

  ا  سعالىٌبٌن فضلوم و ف                  
 (ٕ)

. 

ىإوا كببان العلببم بوببوا الملابببة العلٌمببةو ىالمنةلببة الرفٌعةوىالمكانببة ال لٌلببةو فببإن 
العلىم باسب فلسوا بالشرٌعة ىالؽاٌة الم فى ة من ى ى  البشرٌة  ر با،و ىهرفعوبا 

 ما كان هقرب إلى سلك الؽاٌة.   ر ة ىهةكاها مكانة
ىإن علم هفى  الا ن من هشرؾ سلك العلىم ىهرفعوا لما فٌن من اال الشبرٌعةو 
ىالىفى  بالعب  إلى سا ٌو العبى ٌة السً رلو مبن ه لوبا إ إو ال ٌمكبن للعبب  الىفبى  

و ىارسسبام م سضبباهما  إلبى السعبب  إال عببن  رٌبو فوببم كببلم هللا سعببالى ىكببلم رسببىلن
 اً فً الاٌاة و ىهوا العلم ال لٌ  هى السببٌ  المىفب  إلبى ولبك الاوبمو ىاٌننبو كبان منو

 هوا العلم من هقرب سلك العلىم لسافٌ  الؽاٌة.
هوا إلى  انب كىنن م ف اً للىفى  إلى هعلى الب ر ا، ال ٌنٌبة و ىهبً منةلبة 

هلٌببة السببً ال اال سوببا و فالعببالم ال ٌمكنببن الىفببى  إلببى سلببك المنةلببة إال إوا اّفبب  األ
ٌسىف  إلٌوا إال بالنلر فبً األ لبة اإل مالٌبة ى الال، األلابال المعٌنبة علبى االسبسنبا و 

  ىهوا من  ملة مىضىعا، هوا العلم.
رفٌعبببة فبببً المنةلبببة العلٌمبببة ىالمكانبببة سلبببك اللمبببا هن كبببان للعلبببم الشبببرعً ى

ىمسبعبً السبنةو و ىم سابً األلبر و ىامباة الشبر  و النببىة  ًال ٌنوىكان ههلبن هبم ىارلب
ىهسسبفببر مببن نببىرا مببا اسببس ع، لببولك  و ىهسسمسببك بؽببرةاو هر ، هن هلساببو بركبببن 

ب وسبٌبلً   مَ ْلبا عِ ا هن كبان علبم هفبى  الا بن مبن ولبك قب  اسبسى ن األعبالً وىكبان ا  بىلم 
الااى  ى رٌو الُكم   من النالرٌن فً الشر  ىالُرل ص منوم وىكان ه  العلبىم اللٌبة 

 ىال رى  من بابن.و    سعٌ، بسىفٌو هللا ىمنِّن لسلىك  رٌ ن فو ىهساسوا 

                                            
 ( من سىرة الم ا لة . ٔٔ( من الٌة )ٔ)
 ( من سىرة الةمر . 9( من الٌة )ٕ)
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ً  ىكرمببن هن سر ٌبب، الافبب  ال راسببً لمرالببة    ىإن مببن إاسببان هللا علبب
م هوا المىضى  لٌكىن لبنبة مسممبة لسلبك هنا وا هق ِّ  ىهاو لم االرسبار الشام  و ال كسىراا 

ى  هى بعنبىان   بنباء األفبى  ىهوا المىض اللبنا، السالاة فً بنٌان مرالة ال كسىرااو
 مع س بٌو ولك على مسان  األ لة المساو علٌوا.  راسة سأفٌلٌةو على األفى  و

  ٖداف ايبحح:  

 بنباءلبم ٌعبن ببن ال ارسبىن لعلبم ال بنباءمن  ىانب علم ال  العناٌة ب انب مومّ هىالً 
                                                                                                    عنببببببببببببب  األفبببببببببببببىلٌٌن عناٌبببببببببببببة كافٌبببببببببببببةوىهى بنببببببببببببباء األفبببببببببببببى  علبببببببببببببى

هببوا اللؽببرة بىضببع  راسببة سأفببٌلٌة لوببوا المىضببى  الموببم س مببع  األفببى وىولك لسبب ّ 
 ومارقاسن فً سٌاو ىاا وب  ىسضٌؾ لن إضافة مناسبة فٌما لم ٌسا ث عنبن األفبىلٌىن

 هى ٌعسنىا بس عٌ ا.
 ء ى راسببة السررٌ ببا، األفببىلٌة فببً مسببان  األ لببة المساببو علٌوبباو اسببس رالانٌاً 
 سررٌج منوا  راسة ن  ٌة ىافٌة.  ى راسة ك ّ 

  ضباب اختٝاز املٛضٛع ٚبٝإ  ُٖٝت٘:

 سسبٌن هسباب ارسٌار هوا المىضى  ىههمٌسن فً الن ا  السٌة 
ٌن  هن االعسنببباء بوبببوا المىضبببى  ٌسببباع  علبببى معرفبببة البببرىاب  ال انمبببة ببببهىالً 

 ىفوبم المسبان  فومباً  و المسان  األفىلٌة مما لن هلر لاهر فً  ى ة النلبر ىاالسبس ال 
 ىالبع  عن السناقل. و  قٌ اً 

 فوبى ٌبرب  هٌضباً و  هن هوا المىضى  كما هنن ٌرب  بٌن المسبان  األفبىلٌة لانٌاً 
ٌة ىٌببٌن وىهوا األمر مما ٌىاِّ  النلرة إلى العلىم الشرع كبلمعلم الىبٌن علم األفى  

إو سراب  علىموا مشٌر  إفً سراب  الشرٌعة إ ماالً  لاهراً  الىشانج بٌنواوكما هن لن هلراً 
 ىهنوا سررج من مشكاة ىاا ة.و إلى سراب وا 
ن  الببب العلببم علببى النلببر المىسببىعً لاللبباً   هن الباببث فببً هببوا المىضببى  ٌمببرِّ

هى نلبر مبن و ىااب ة ىال ٌ علن ٌ سفر علبى نلبر مبن ةاىٌبة  اٌن نلرا فً المسان و
 وة علم ىاا وكما ٌ علن كلٌر الر ى  إلى العلبىم الشبرعٌة األربري لٌسبساٌ  منوبا مبا 

 ىهوا مما ٌمكِّن  الب العلم فً العلم.و ٌناسبن 
بن األفبىلً مبن السبر ٌ  ببٌن رابعاً   هن البابث ىالنلبر فبً هبوا المىضبى  ٌمكِّ

على نلرا فً ال اع ة السً سبنى علٌوبا  بناءً و ىارسٌار األقىي منوا و األقىا  األفىلٌة 
 المسألة.

 هن هببوا المىضببى  لببن هلببر لبباهر فببً اسببسرراج لمببرا، الربببلؾ فببً رامسبباً 
 المسان  األفىلٌة.

إو هبببوا البابببث ٌضببباً  راسبببة   ٌببب ة للمكسببببة إ   ال  ة فبببً المىضبببى سا سببباً 
ة ىٌ رسببن  راسببو شببساسن  ىٌلببمّ و ىٌعسنببً بمىضببى   قٌببو ٌ مببع مسببانلن  األفببىلٌةو

 منو ٌة مناسبة.

 ايدزاضات ايطابك١:

هوا المىضى  ـ باسب علمبً ـ مىضبى    ٌب  لبم ٌسببو لبن هن بابث هى  ر  
من بوا وؼٌر هن هناك بعبل ال راسبا، السبً لوبا شبًء مبن السعلبو بووا الكٌاٌة السً هق ّ 
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ر علبى هنوبا ال سب لِّ  إالّ  و بمىضى  بناء األفى  على األفى  من  وبة هى هربري 
 ىبٌان هوا ال راسا، كالسً   وهوا المىضى

 رسالة مس لة لنٌ   ر بة الب كسىراا فبً  امعبة هم ال بري بمكبة ال راسة األىلى
المكرمة س لوا األخ الةمٌ  مام  بن عب  الكرٌم المونباوىهً بعنبىان سررٌج األفبى  

 على األفى  عن  ال ىفً فً شرح مرسفر الرىضة.  
 ىٌبلال ما ٌلً 

مبن لمبانٌن  رافبة ببباب  الال، األلاالوىقب  ابى، قرٌبباً   هن هوا ال راسبةهىالً 
 وا فً  الال، األلاالوىلم سسعرل لباب األ لة المساو علٌوا. مسألة كلّ 

بكسبباب  ىهٌضبباً  م مببن األعبببلم ىهببى ال ببىفًولَبب هن هببوا ال راسببة مسعل ببة بعَ لانٌبباً 
وا الباببث بربببلؾ هببو ىال ارسبببا  لوببا بؽٌببر ال ببىفً ىال بؽٌببر كسابببن المببوكىر  نومعببٌّ 

 ن. بعالم هى بكساب معٌّ  هى مسعل اً  فلٌ  م سفراً و الم  م 
 رسببالة مسبب لة لنٌبب   ر ببة البب كسىراا فببً كلٌببة الشببرٌعة  امعببة ال راسببة اللانٌة

 عانل بببن عببب  هللا لبب كسىرىهببً م  مببة مبن األخ ا اإلمبام مامبب  بببن سبعى  اإلسبببلمٌةو
ىهلرهمبببا فبببً مسبببان  هفبببى  ىهبببً بعنىان الساسبببٌن ىالس ببببٌ  الع لٌبببان  الشبببورانًو

 الا نو راسة ن  ٌة. 
 ىٌبلال ما ٌلً 

ىبٌانببا و هببوا الرسببالة قبب  ارسفبب، ب اعبب ة هفببىلٌة ىاابب ة س عٌبب ا لوببا    هن  هىالً 
بٌنما هوا المىضى  الم  م ال ارسبا  لن ب اعب ة  ىن  للارى  األفىلٌة المرر  ة علٌواو

ًّ هرريوكما هنن ال ارسبا  لبن بس عٌب  ال ىاعب  الم و  بنباءىإنمبا ب راسبة وا، ال علٌوباو بنب
 ىإب اء الرهي اىلن.و ىق ح النلر فٌن 

 هوا الرسالة ق  بال، فً مسان  األ لة المساو علٌوا س، عشرة مسألةو  هن  لانٌاً 
 نة مسبألة كلوبا فبً مباابث األ لبة المسابو علٌوباوابٌنما فً هوا الباث الم  م هكلر من م

 ارسبلؾ المىضىعٌن. ىهوا السااى، إنما هى أل  
 رسبالة مسب لة لنٌب   ر بة الما سبسٌر فبً كلٌبة الشبرٌعة  امعبة ال راسة اللاللة

ىهبً  ىهبً م  مبة مبن األخ إٌرىنب ي سرمبوي هنبىرو اإلمام مام  بن سعى  اإلسبلمٌةو
 بعنىان األلر األفىلً ل اع ة اشسرا  ال  رة للسكلٌؾ. 

 ىٌبلال ما ٌلً 
ًِّ ، ب راسبة قاعب ة ىااب ة ىالس عٌب  لوبا ىالمسبان  المالرسالة ق  سعل    هن  هىالً   بنب

 بٌنما هوا الباث الم  م ال ٌسعلو ب اع ة ىاا ة. و علٌوا  ىن سعلو بؽٌرها
 هوا الرسالة ق  بال، فً مسان  األ لة المساو علٌوبا هرببع مسبان  ف ب و  هن  لانٌاً 

 نة مسألة.ابٌنما هوا الباث الم  م ق  اىي هكلر من م
 رسالة مسب لة لنٌب   ر بة الب كسىراا فبً كلٌبة الشبرٌعة  امعبة الرابعة ال راسة

 نافببر بببن عببب  هللا ال كسىر اإلمببام مامبب  بببن سببعى  اإلسبببلمٌةوىهً م  مببة مببن األخ
  راسة نلرٌة س بٌ ٌة. ىهً بعنىان هسباب ارسبلؾ األفىلٌٌنو الى عانًو

 ىٌبلال ما ٌلً 
 األفى  على األفى   راسة سأفٌلٌة.الرسالة لم سعسن ب راسة بناء   هن  هىالً 
ىهلببر االرببسبلؾ فببً األفببى  علببى و الرسببالة بالبب، هسببباب الربببلؾ   هن  لانٌبباً 

ىلبم  مع إل اء الضىء على نمباوج س بٌ ٌبة مبن المسبان  األفبىلٌةوو المسان  األفىلٌة 
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ىإنمببا اكسابب، بمببا  سعببسن باسببس راء المسببان  األفببىلٌة المبنٌببة علببى هفببى  هرببريو 
إضبافة إلبى  راسبة سلبك و بٌنمبا هبوا البابث الم ب م ٌعسنبً باالسبس راء  ىضى وٌر م الم

 المسان  المبنٌة  راسة مناسبة.
الرسالة بال، المسان  األفىلٌة من  وة كىنوبا همللبة سببٌن هن األفب    هن  لاللاً 

الوي بنٌ، علٌن من هسباب الربلؾوبٌنما هوا الباث الم  م ٌعسنً ب انبب بنباء المسبان  
ىلٌة على األفى  من اٌث بٌان نى  البناء فبً كب  مسبألة ىى وبن ىالاكبم علٌبن األف
 .ىر اً  قبىالً 

 خط١ ايبحح:

 ١َ،ٚمتٗٝد،ٚبابني،ٚخامت١:ٖٚٞ تتهٕٛ َٔ َكدِّ

ىههمٌسبنو ىال راسبا،  ىهسبباب ارسٌباراو ىفٌوا اإلعبلن عبن المىضبى و١َ:املكدِّ

 لم ر ة الباث ىمنو ن. الساب ةو

 .ىمفا رها األفىلٌة ةاع ال  معنىُٗٝد:ايتَّ
 .يبٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ ايباب األٍٚ:ايدزاض١ ايتأص١ًٝٝ

 ففى  سسة ىفٌن 
 ـ الفصل األول:حقٌقة بناء األصول على األصول:

 مبااث هربعة ىفٌن 
 المباث األى  سعرٌؾ بناء األفى  على األفى  . 

شببببون مبببن المبابببث اللانً المىاةنبببة ببببٌن بنببباء األفبببى  علبببى األفبببى  ىمبببا ٌ
 المف لاا،.

 المباث اللالث هنىا  بناء األفى  على األفى .
 .بناء األفى  على األفى  المباث الرابع   شرى  فاة

 ـ الفصل الثانً:حكم نسبة بناء األصول على األصول إلى األئمة.
 ـ الفصل الثالث:فائدة بناء األصول على األصول.

 صول بسسبا  اللال..ـ الفصل الرابع: عالقة بناء األصول على األ
 ـ الفصل اللامس: الطرق الدالة على بناء األصول على األصول:

 ىفٌن مبالان 
 المباث األى  نفىص األفىلٌٌن ىعباراسوم.

 المباث اللانً اال سوا  ىاالسسنبا .
 ـ الفصل السادس:عناٌة األصولٌٌن ببناء األصول على األصول.

 َطا٥ٌ األ ي١ املتفل عًٝٗا:ايباب ايجاْٞ: ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ ع٢ً 

 ىفٌن سموٌ  ىهربعة ففى  
 التمهٌد:المراد باألدلة المتفق علٌها. 

 ر ايفمٌ األٍٚ: بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ يف َطا٥ٌ ايهتاب:

  اً مبالالنان ىعشرىن ىفٌن سموٌ  ى
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 .سموٌ   سعرٌؾ الكساب لؽة ىاف بلااً  
 المباث األى  سااض  الكساب.

 مة معانً الكساب.المباث اللانً سر 
 .ه  فً الكساب ما ال ٌاوم معناا؟ المباث اللالث 

 المباث الرابع النسخ ه  هى رفع هى بٌان؟.
   اكم النسخ.مارالمباث ال

  نسخ المأمىر بن قب  السمكن من الاع .  المباث السا
   رى  النسخ  مٌع األاكام.سابعالمباث ال
  نسخ الاكم إلى ؼٌر ب  .لامنالمباث ال

  نسخ الاكم مع ب اء السبلىة.ساسعلمباث الا
  نسخ الربر.العاشر المباث

 المباث الاا ي عشر  لبى، النسخ فً او من لم ٌبلؽن.
 المباث اللانً عشر الةٌا ة على النص ه  هً نسخ؟.

 المباث اللالث عشر نسخ الكساب بالسنة.
 المباث الرابع عشر نسخ السنة المسىاسرة بالكساب.

 م  عشر نسخ السنة المسىاسرة بالاا .المباث الرا
 المباث السا   عشر نسخ الكساب ىالسنة المسىاسرة بالمسساٌل.

 . ىالنسخ بن المباث السابع عشر  نسخ ماوىم المىاف ة
 ىالنسخ بن. المباث اللامن عشر  نسخ اإل ما 
 .ىالنسخ بن المباث الساسع عشر  نسخ ال ٌا 

 ابً.المباث العشرىن النسخ ب ى  الفا
 المباث الاا ي ىالعشرىن إوا رىي الفاابً ربراً ىقا  بنسرن.

 ىالعشرىن نسخ اكم الار  بنسخ اكم األف . لانًالمباث ال

 ر ايفمٌ ايجاْٞ: بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ يف َطا٥ٌ ايط١ٓ:

  اً مبالىاا  ىعشرىن ىفٌن سموٌ  ى
 .سموٌ   سعرٌؾ السنة لؽة ىاف بلااً 

 الماسم  لل بلة ىؼٌرا.  سى  المباث األى  فع  الر
 المس ر  عن ال رانن.  المباث اللانً  فع  الرسى  
 قب  ىرى  الشر .  المباث اللالث  فع  الرسى  

 ه  سمسنع ع بل؟.  المباث الرابع المعفٌة قب  ىرى  البعلة على النبً 
 البعلة.إمكان ىقى  المعفٌة من األنبٌاء ـ علٌوم السبلم ـ بع   المباث الرام 

 .النبً من  ىقى  السوى ا  المباث الس
 .ا ٌة الس رٌر من النبً المباث السابع

هبب  ٌبب   علببى ال ببىاة مببن  وببة الشببر  هى     س رٌببر النبببً لببامنالمباببث ال
 البراءة األفلٌة؟.

 المباث الساسع  لبى، الع ان  بربر الاا .
 .المباث العاشر اكم  اا  ما لب، بربر الاا  هى منكرا
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 .فً الراىيالع الة  اشسرا المباث الاا ي عشر  
 المباث اللانً عشر رىاٌة م وى  الع الة.

 المباث اللالث عشر  رىاٌة المبس  .
 المباث الرابع عشر سار  الع   بالةٌا ة.

 المباث الرام  عشر  قبى  رىاٌة الفاابً.
 المباث السا   عشر  والة الفاابً.

 فو  ٌام  على السما ؟. قا  النبً   الفاابًالمباث السابع عشر إوا قا  
لمعنٌبٌن مسنبافٌٌن ىاملبن  مابسمبلً  المباث اللامن عشر إوا رىي الفاابً ربراً 

 على ها هما.
 المباث الساسع عشر اكم المرس .

  الربر إوا عم  بمى بن األكلر ه  ٌ   على فاسن؟.المباث العشرىن
 .ً الر  المضبى  الما و إلمام  العم  بما ى   فالمباث الاا ي ىالعشرىن

 ر ايفمٌ ايجايح: بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ يف َطا٥ٌ اإلمجاع:

  اً مباللبللة ىعشرىن ىفٌن سموٌ  ى
 .سموٌ   سعرٌؾ اإل ما  لؽة ىاف بلااً 

 المباث األى  ا ٌة إ ما  األمم الساب ة.
 المباث اللانً ا ٌة إ ما  ؼٌر الفاابة.

 م معا علٌن ؼٌر معلىم بالضرىرة. المباث اللالث اكم من  ا 
 .المباث الرابع  اشسرا  المعفىم فً اإل ما 

 اشسرا  بلىغ الم معٌن ا  السىاسر. المباث الرام 
 م سو  سىاا ه  ٌكىن إ ماعا؟. م  المباث السا   قى  الىاا  إوا لم ٌكن لَ 

 المباث السابع لبى، اإل ما  ب رٌو الاا .
 امً فً اإل ما .المباث اللامن اعسبار الع

 المباث الساسع اعسبار السابعً مع الفاابة.
 المباث العاشر اعسبار األفىلً فً اإل ما  الا وً.

 المباث الاا ي عشر اعسبار الااسو فً اإل ما .
 المباث اللانً عشر ه  ٌشسر  هن ٌكىن لئل ما  مسسن ؟.

   اإل ما  عن قٌا .المباث اللالث عشر
 ة على هه  العفر.ما  هه  ك  عفر ا   المباث الرابع عشر إ 

المباببث الرببام  عشببر إوا ه مببع ههبب  عفببر علببى اكببم فوبب  لوببم هى لبعضببوم 
 الر ى  عنن؟.

 .هى ؼالبوم هى علمانوم معٌنالمباث السا   عشر  اشسرا  ان رال ك  الم 
 ؟.المباث السابع عشر االسااو بع  االرسبلؾ ه  ٌكىن إ ماعاً 

 علٌ  بعلة ؼٌر علة الم معٌن.المباث اللامن عشر  الس
 المباث الساسع عشر اإل ما  السكىسً.

 المباث العشرىن إ ما  الرلااء األربعة.
 المباث الاا ي ىالعشرىن إ ما  هه  البٌ،.
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 على فاسن؟. ىالعشرىن اإل ما  عن ربر ه  ٌكىن  لٌبلً  اللانًالمباث  
معبببارل لبببن ىالعشبببرىن ه  ٌمكبببن ى بببى  رببببر هى  لٌببب  ال  لالبببثالمبابببث ال

 ىسشسرك األمة فً ع م العلم بن؟.

 ر ايفمٌ ايسابع: بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ يف َطا٥ٌ ايكٝاع:

  اً مبالسسعة ىلبللىن ىفٌن سموٌ  ى
 .سموٌ  سعرٌؾ ال ٌا  لؽة ىاف بلااً 
 .المباث األى  العم  بال ٌا  ع بلً 

 المباث اللانً  رٌان ال ٌا  فً اللؽا،.
 ال ٌا  فً األسباب.المباث اللالث   رٌان 

 المباث الرابع  ال ٌا  على هف  لب، باإل ما .
 المباث الرام  ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا .
 المباث السا   ال ٌا  على هف  مرسلؾ فٌن.
 المباث السابع  العلة ه  هً باعلة هى م لرة؟.

 المباث اللامن سعلٌ  األاكام.
 المباث الساسع اشسرا  العك  فً العلة.

 لمباث العاشر السنفٌص على العلة ه  هى همر بال ٌا ؟.ا
 لبى، الاكم فً ما  النص بالعلة هم بالنص . المباث الاا ي عشر 

 المباث اللانً عشر المناسبة ه  سنررم بماس ة را اة هى مساىٌة؟.
 المباث اللالث عشر لبى، العلة بال ىران.
 المباث الرابع عشر لبى، العلة بالشبن.

 لرام  عشر السعلٌ  بالاكمة.المباث ا
 المباث السا   عشر السعلٌ  بالىفؾ المركب.

 المباث السابع عشر السعلٌ  باالسم.
 السعلٌ  بالاكم الشرعً.المباث اللامن عشر 

 المباث الساسع عشر السعلٌ  بالعلة ال افرة.
 المباث العشرىن السعلٌ  بالما  هى  ةنن.

 .هى الع م ناًلاالمباث الاا ي ىالعشرىن السعلٌ  ب
 المباث اللانً ىالعشرىن سعلٌ  الشًء ب مٌع هىفافن.

 المباث اللالث ىالعشرىن السعلٌ  باإلضافا،.
 .ع م الشر  ىهبى ى  المانع ع م الاكم سعلٌ   المباث الرابع ىالعشرىن 

 .فأكلر المباث الرام  ىالعشرىن سعلٌ  الاكم الىاا  بعلسٌن
 لٌ  اكمٌن فأكلر بعلة ىاا ة.سع المباث السا   ىالعشرىن 
 اشسرا  هال  نكىن مسعب ٌن فً الاكم بال  ع؟.  المباث السابع ىالعشرىن

 المباث اللامن ىالعشرىن لبى، الناً األفلً بال ٌا .
 المباث الساسع ىالعشرىن سرفٌص العلة.

 المباث اللبللىن ه  ٌن  ع المسس   بالن ل؟.
 فً العلة بع  سى ٌن الس ا  علٌوا. الةٌا ة  المباث الاا ي ىاللبللىن
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 المباث اللانً ىاللبللىن ال  ح بع م السألٌر. 
 المباث اللالث ىاللبللىن ال  ح بالارو.

 المباث الرابع ىاللبللىن ال  ح بالارو بضرب من ضرىب الشبن.
 المباث الرام  ىاللبللىن المعارضة فً األف .

  .المباث السا   ىاللبللىن المعارضة فً الار
 .ال ىاب إوا كان الس ا  عاماً  سرفٌصالمباث السابع ىاللبللىن 

 المباث اللامن ىاللبللىن  ال  ح بع م العك .
 ىاللبللىن ال  ح بالكسر. ساسعالمباث ال

 :ٚفٝٗا  ِٖ ايٓتا٥ج َع ايتٛصٝات.اخلامت١ 

 َٓٗج ايبحح:

 ىٌسضمن لبللة همىروىهً كالسً 
 بالمىضى  األمر األى  منوج الكسابة الراص 

 ىبٌانن فً الن ا  السٌة 
  اسببببس راء المفببببا ر ىالمرا ببببع المس  مببببة ىالمسببببأررةو ىاالعسمببببا  علببببى هىالً 

 المفا ر األفٌلة فً ك  مسألة.
هى السبً و   اسس راء مىا ن بناء األفى  على األفبى  المنفبىص علٌوبا لانٌاً 

 ٌمكن اسسنبا وا بالسأم  فً مسان  األ لة المساو علٌوا. 
و هى سعرٌبؾ بمفب لااسوا و   السموٌ  للمسألة بما ٌىضاوا من سفبىٌر لوبا لاً لال

لمبا لوبا مبن  ألقبىا  فٌوبااوكبر ه لم و هى سارٌر لما  النةا  فٌوا إوا رهٌ، الاا ة لولك
ارسبا  بالبناءو ىق  هكساً بأهم األقىا  فً المسألة إوا كان، األقىا  كلٌرةو ىإوا وكبر، 

مبس ناً بوكر قى  ال موىر و لم األكلر فاألكلرو إال هننً قب  ه ربر األقىا  فإنً هرسبوا   
قى  األكلبر إوا كبان قبىالً بالسافبٌ  و هى كبان قبى  األقب  هكلبر مناسببة لل بى  المبوكىر 

 .قبلن
ىؼالبا ال هسمًِّ هشرافاً فً ال انلٌن بال ى  الموكىر و ىهكسابً بالنسببة للمبوهب 

هى عببالمٌن فببً المببوهبو ىقبب  هسببمً بعببل ال ببانلٌن فببً و إال  إوا كببانىا هفببرا اً كعببالم 
 الوامشو ىال هلسةم ولك. 

    راسة المسان  المبنٌة على هفى  هرري فً ضىء الن ا  السٌة رابعاً 
ج علٌوببأ و ىهعنببىن لببولك ب ىلً بنبباء ـبب وكببر المسببألة المبنٌببة ىال اعبب ة المرببر 

بب ه ببوكر األفبى  المرسب بة بعلبم المسألةو لم هوكر ال ىاع  ىاألفى  المبنً علٌوباو ىه
الكبببلم و لببم باألفببى  المرسب ببة بالمسببان  األفببىلٌةو إال  إوا رهٌبب، فانبب ة مببن س بب ٌم 

موا  .المسألة األفىلٌة على المسألة الكبلمٌة فإنً هق ِّ
 لم إنً هوكر األفى  الكلٌةو لم األفى  ال ةنٌة المرسب ة ب ةء من المسألة.

هى هشببار إلٌببن علببى  وببة اإل مببا   علٌببن هى وكببرا ـبب نسبببة البنبباء إلببى مببن نببصٕ
ىاإلشارةو ىهكساً بن ب  هى ن لبٌن ٌبٌنبان هى ٌشبٌران إلبى البنباء و ىال هةٌب  علبى الن لبٌن 

 .ؼالبا إال بن   شارح لن   سابو
ج هى من ؼٌبراٖ و لبم  وهى اال سوبا  فبً بٌبان ى وبن ـ بٌان ى ن البناء من المررِّ

 .، على البناءوكر المناقشة إن كان، ق  ىر 
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و ىولببك بعبب  وكببر ى ببن البنبباء ـبب بٌببان مببا فببً البنبباء مببن ربببلؾ إن ى بب ٗ 
 .السابو

 .  نـ بٌان رهًٌ فً ك  بناء قبىال هى ر ا مع السى ٌ٘
 رامسا العناٌة بالسىلٌو لك  ما هوكر.

 األمر اللانً منو ً فً السعلٌو ىالسومٌش 
 ىبٌانن فً الن ا  السٌة 

ا،وىهعةىهبببا لسبببىرهاوىهبٌن منوبببا مبببا كبببان  ٌبببة كاملبببة ن هرقبببام الٌ هببببٌّ هىالً 
ب ىلً الٌببة )كببوا(من سببىرة كببواوىما كببان  ببةءاً مببن  ٌببة هقببى  فٌببن من الٌة)كببوا(من 

 سىرة كوا.
  فً سررٌج األاا ٌث هسبع ما ٌلً لانٌاً 
ن من هررج الا ٌث هى األلبر بلالبن البىار  فبً البابثوهى بنابىا إن كبان ه ـ هبٌّ 

   ا بلالن.ضمن ن   إن لم ه
ب ـ هاٌبب  علببى مفببا ر الابب ٌث هى األلببر بببوكر الكسبباب ىالبببابولم ال ببةء 

 ىالفااة ىرقم الا ٌث إن ى  .
 ج ـ إن كان الا ٌث فً الفاٌاٌن هى فً ها هما هكساً بسررٌ ن منوما.

  ـ ىإن لببببم ٌكببببن فٌومببببا هقببببىم بسررٌ ببببن مببببن ؼٌرهمببببا مببببن المفببببا ر 
 ء فً الاكم علٌن إن ى  ، ولك.المعسم ةوىهارص على وكر هقىا  العلما

  هسبببع فببً عببةى األشببعار الر ببى  إلببى  ىاىٌببن قانلٌوبباوهى إلببى كسببب األ ب لاللبباً 
 ىاللؽة المعسم ة.
  هعببةى نفببىص العلمبباء ى راءهببم إلببى كسبببوم مباشببرةوفإن لببم هسمكببن مببن رابعبباً 

 الر ى  إلى كسبوم عةىسوا إلى من ن لوا عنوم.
 عن  ن لوا من الكسب المعسم ة فً ك  موهب.  هىلِّو هقىا  المواهب رامساً 

ال بةء ىالفبااة   هىلِّو المعانً اللؽىٌة من معا م اللؽبة المعسمب ةوواكراً سا ساً  
ىالمببا ة اللؽىٌببةو همببا المعببانً االفبب بلاٌة فأىل وببا مببن كسببب ههبب  الاببن الببوي ٌسبعببن 

 هى من كسب المف لاا، المرسفة بوا. المف ل و
ً الباث من هلاال هري هنوا ؼرٌبةوهى مف لاا، هري ن ما ىر ، ف  هبٌّ سابعاً 

 الاا ة إلى بٌانوا.
ـ باسسلناء الفاابة هسر م لؤلعبلم لامناً 

(ٔ)
ىولبك ببوكر اسبم  وىاألنمة األربعبة ـ  

هى نابى ولبكولم ببوكر  هى ف ٌوباً  المسر م ىنسبنوىمىل اولم شبورسن العلمٌبة ككىنبن ماب لاً 
 فاسن إن ى  ،وىوكر مفا ر السر مة.شًء من م لااسنولم هرسم السر مة بى

ؾ بالارو الىار ة فً البابثوساسعاً  ىاألسبماء و ببوكر االسبم المشبوىر لوبا   هعرِّ
ممببا سمٌببة، بببن مببن  رانواوكبب  ولببك علببى  وببة  ء  ىشببً لببم وكببر نشببأسواو المرا فببة لببنو
 االرسفار.

  هسبببع فببً االببة الن بب  عببن المفبب ر بببالنص اإلاالببة علٌببن بببوكر اسببمن عاشببراً 
ىلبن هوكبر  بكلمبة انلرو ل ةء ىالفااةو ىفً االة الن   بالمعنى بوكر ولبك مسببىقاً ىا

ىإنمبا هوكبر ولبك فبً قانمبة المفبا ر  فً فلب البابث المعلىمبا، المسعل بة ببالمرا عو

                                            
 ( ىلم هسر م ألا  منوم إال لوي الٌ ٌنو لكىنن ىر  بل بن. ٔ)
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إال إوا ارسلا، ال بعة فبإننً هشبٌر إلبى مبا ٌمٌبة ال بعبة المسبساا  منوبا  ىالمرا عو 
ـ ىهببً السببً هوكرهببا هىال فببً قانمببة المفببا ر همببا ال بعببة المعسمبب ة  فببً المىضببعو

 ىالمرا ع ـ فبل هشٌر إلى ما ٌمٌةها.
 األمر اللالث منو ً فٌما ٌسعلو بالنااٌة الشكلٌة ىالسنلٌمٌة ىلؽة الكسابة 

 ىبٌان ولك فً الن ا  السٌة 
 هعسنً بضب  األلاال السً ٌسرسب على ع م ضب وا شًء مبن الؽمبىل هى هىالً 

 اللب .
 هعسنً بفاة المكسىب ىسبلمسن من النااٌة اللؽىٌة ىاإلمبلنٌة ىالناىٌة. لانٌاً 
  هعسنً بعبلما، السرقٌم ق ر اإلمكان.لاللاً 
  هسبع فً إلبا، النفىص المنوج السً رابعاً 

 ه ـ ىضع الٌا، ال ر نٌة بٌن قىسٌن ممٌةٌنوعلى هوا الشك  }       {.
 قىسٌن ممٌةٌنوعلى هوا الشك   )     (. ب ـ ىضع األاا ٌث ى لار الفاابة بٌن     

 : »    «.ج ـ ىضع النفىص السً هن لوا للعلماء بٌن قىسٌنوعلى هوا الشك 
ىهً فوبر  الٌبا،و  ىس رب االسساا ة منبنو  هضع فوار  سر م الباثورامساً 

 ىفور  الا ى  ىالمفب لاا،و ىفور  األشعارو ىفور  األاا ٌثو ىفور  اللارو
ىفوبر  ىفور  سرا م األعببلم و  ىفور  الارو ىالمواهبو الا وٌةو ىفور  المسان 
 المىضىعا،.

 هذا وقد واجهنً بعض الصعوبات فً هذا البحث، ومنها:
ـبب قلببة مببا ٌمكببن االعسمببا  علٌببن كمببا ة علمٌببة ٌر ببع إلٌوببا فببً إعبب ا  الباببث و ٔ

ٌ ما فببً ال انببب السأفببٌلًو فكبببلم األفببىلٌٌن فٌببن قلٌبب  ىمنلببىر فببً ربا ٌببا المسببان  السبب
األفىلٌةو ىكولك الاا  هٌضا فً المسان  المباىلبة فبً ال انبب الس بٌ بًو ف ب  ٌاسباج 
البااث إلى الر ى  إلبى عشبرا، المرا بع لٌفب  إلبى البنباء فبً مر بع هى مبر عٌنو 

 مما ٌ ع  مومة البااث بالؽة الفعىبة.
ن إال  ىٌضبباؾ إلببى ولببك هنببن ال ٌمكببن الىفببى  إلببى البنبباء هى إلببى السببر ٌ  فٌبب

ب راسة المسألة من هىلوا إلى  ررها مرىرا بباألقىا  فٌوبا ىاأل لبة ىالمناقشبا، الملبارة 
اى  ه لسواو ب  ق  ٌس لب األمر  راسبة هكلبر مبن مسبألة فبً مسبألة ىااب ةو السبٌما إوا 
كانب، المسببألة قب  بنٌبب، علببى هفبى  ع ٌبب ةو ىلببوا فمبا ٌكسبببن البااببث إنمبا هببى ربلفببة 

 لباث. و ا المبوى  فً ا
ـبب هن الباببث ال ٌببرسب  بعلببم األفببى  ف بب و ىإنمببا ٌببرسب  بؽٌببرا مببن العلببىمو ٕ

ىبرافة علم الكبلمو ب  إن البااث فً البناء ٌاساج إلى  قة النلر فبً علبم الكببلم لمبا 
بٌن هوٌن العلمٌن عن  األفىلٌٌن من السبراب  الىلٌبوو ىهبوا ٌ عب  الباابث ٌاسباج فبً 

هكلبر مبن علبم فبً ىقب، ىااب و ىفبً هبوا سشبسٌ، للبوهنو نلرا إلى البناء إلى مرا عبة 
 ىفعىبة فً النلر.

ىبع  فإنً هام  هللا سعالى علبى سبىالً نعمبنو ىهشبكرا علبى سسبابع إاسباننو فوبى 
ر لً ك   عسٌر.  الوي باضلن ول   لً الفعاب و ىٌس 

ىال ٌاىسنً فً هوا الم  مة هن هشكر فضٌلة شبٌرنا األسبساو الب كسىر/عٌال ببن 
مً السلمً المشرؾ على الرسالةو الوي ساض  ب بىلبن اإلشبراؾ علبى هبوا الرسبالةو نا

 



(ٔٔ) 

م لً من علمن فاقس اب، مبن لمباراو ىلبم   ىفس  لً من ىقسن مع كلرة مشاؼلنو ىق  
ً  بكببرٌم سى ٌوببن ىسبب ٌ  إرشببا او فشببكر هللا لببن سببعٌن و ىبببارك لببن فببً علمببن  ٌبربب  علبب

 ىىقسنو ى ةاا هللا عنً رٌر ال ةاء.
هشببكر كلٌببة الشببرٌعة الؽببراء ىمشبباٌرً الكببرام ىبرافببة فببً قسببم هفببى   كمببا

الا نو كما هشكر ك  من هعاننً على إسمام هوا البابث و السبٌما ىالب ي الكبرٌمٌن اٌبث 
هىلٌانً ك  عناٌةو لم عانلسً الكرٌمة السً ىقاب، معبً و ىهؼضب،  رفوبا النشبؽالً و 

 ىلم هلو منوا إال الفبر ىالسضاٌة.
ما سّ رسن ق  ىضبعسن ببٌن ٌب ي ال بارك الكبرٌم قب  ببول، فٌبن ؼاٌبة  ىرساما فووا

 و ي و ىق ا، فٌن بنٌبا، فكبري و ىلبم هضبن ب وب  هى هبرب  بىقب، و ؼٌبر هنبً هسبلم 
ٌّما ىقب   بأن الكما  السام ال ٌكىن إال  هلل سعالى و ىهّنى السبلمة مبن الر بأ ىالةلب  و السب

ة المة باة ىضبعؾ المبىر و فباهلل سعبالى ىر ، فً هوا الباث مىر  الكبار مع البضاع
هسببأ  هن ٌ عبب  مببا بولسببن ورببرا لببً ٌببىم ال ٌناببع مببا  ىال بنببىنو ىهن ٌ علببن رالفبباً 
مباركاًو ىهن ٌناع بن كاسبن ىقارنبن ىمبن ىقبؾ علٌبنو ىالامب  هلل رب العبالمٌنو ىفبلى 

 م ال ٌن. هللا ىسلم على نبٌنا مام و ىعلى  لن و  ىفابن و ىسلم سسلٌما كلٌراً إلى ٌى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ٕٔ) 
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(ٖٔ) 

 
 .األصٛي١ٝ ٠ايكاعد املبحح األٍٚ: َع٢ٓ

 لة عبن األربري و سعرٌؾ ال اع ة األفىلٌة ٌنبنبً علبى سعرٌبؾ كب  لالبة مسبس
ٌّن المرا  بلال ال اع ة و لم لال األفىلٌة.  ىلوا هب

همببا ال اعبب ة فوببً فببً اللؽببة ه  الشببًء و ىهساسببن و ىهفببلنو ىمنببن قىاعبب  البٌبب،  هي 

 هساسنو ىمنن قىلبن سعبالى               
(ٔ)

و ىقىلبن 

                  
(ٕ)

. 

ىسسسعم  ال اع ة فً األمىر المعنىٌةو ىمنن قىلوم  قىاع  ال ٌن  هي هسسن ىهركانن
(ٖ)

. 

ف، بسعرٌاا، ع ٌ ة ىهما ال اع ة فً االف بلح فُعرِّ
(ٗ)

  . 

ىمن هاسنوا سعرٌاوا بأنوا  ال ضٌة الكلٌة 
(٘)

. 

ٌّة كلٌة و من ب ة على  مٌع   ةنٌاسواهى هنوا  قض
(ٙ)

. 

ٌّة  هي قى  ٌاسم  الف و ىالكوب لواسن ىقىلوم  قض
(7)

. 

ىقىلوم كلٌة  هي إنوا ال ضٌة الماكىم على  مٌع هفرا ها
(8)

. 

هما األفىلٌة  فوً نسبة إلى األفى 
(9)

األفى  فً اللؽبة   مبع هفب و ىهبى ٌبأسً وو 
 على معان و منوا 

ي لب، هفلوا و ىاسسأفلن  هي قلعبن ـ هسا  ك  شًء ٌ ا  اسسأفلَْ، هوا الش رة  ه ٔ
 من هفلن و ىهف  ال ب  هى الاان   هي هسالوما .

ـ هسببا  الشببًء و ىمنببن قببىلوم  فبببلن ال هفبب  لببـن ىال ففبب  وهي ال نسببب لببـن ىال  ٕ
 لسانو ىاألب  هف  للىل  . 

ـ منشأ الشًء الوي ٌنب، منن ٖ
(ٔٓ)

. 

ؽببةو فببوكرىا لببولك كلمببا، ىقبب  اعسنببى األفببىلٌىن بسعرٌببؾ كلمببة األفبب  مببن  وببة الل
                                            

 ( من سىرة الب رة . 7ٕٔ( من الٌة )ٔ)
 ( من سىرة النا  . ٕٙ( من الٌة )ٕ)
 (ما ة قع  . ٓٔ٘/ٕ(و المفباح المنٌر)9ٖٕ/ٔٔ(و لسان العرب)8ٓٔ/٘( انلر  م اٌٌ  اللؽة)ٖ)
(و 9ٕـ8ٕ/ٔ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر)ٓٔ٘/ٕ(و المفباح المنٌر)ٔٔ/ٔ( انلر  األشباا ىالنلانر للسبكً)ٗ)

 و ىما بع ها(. 9ٔ(و ال ىاع  الا وٌة للبااسٌن)ٗٗ/ٔشرح الكىكب)
 ( بسفرؾ. ٖٗ/ٔ( انلر  السىضٌ  على مسن السن ٌ  )٘)
 (. 9ٕٔ( السعرٌاا،)ٙ)
 (. ٕٕٙ(و السعرٌاا،)ٖٙ/ٔ( انلر شرح السلىٌ )7)
 (. ٖٔ/ٔ( انلر ااشٌة الع ار على  مع ال ىامع)8)
و إال إوا ه ري ال مع م ري العلبم. انلبر  الشبافٌة فبً علبم ( األف  هنن ال ٌنسب إلى ال معو ب  ٌر  إلى مار ا9)

 (و ىمن هوا الباب كلمة األفى .ٓ٘ٔ(و الس بٌو الفرفً)ٕٗالسفرٌؾ)
(و ٕٕٗٔ(و ال بامى  المابٌ  )٘٘ٔ/ٔ( و لسبان العبرب )7(و هسبا  الببلؼبة )9ٓٔ/ٔ( انلر  م اٌٌ  اللؽبة )ٓٔ)

 هف . ( ما ة  ٕٓ( و المع م الىسٌ  )ٙٔالمفباح المنٌر )

 



(ٔٗ) 

  امعةو منوا  

ـ هن األف  هى ما ٌبسنى علٌن ؼٌرا  ٔ
(ٔ)

 . 

ـ هنن ما منن الشًء  ٕ
(ٕ)

 . 

ـ هنن ما اسسن  الشًء فً ى ى ا إلٌن وهى ما اسسن  سا ٌو ولك الشًء إلٌن  ٖ
(ٖ)

. 

ـ هنن ما ٌسار  عنن ؼٌرا  ٗ
(ٗ)

  . 

ىقٌ  ؼٌر ولك 
(٘)

  . 

ٌن إنما هً مااىلة لىضع  امع سر ع إلٌن  مٌع المعبانً ىهوا السعرٌاا، من األفىلٌ
 الموكىرة عن  علماء اللؽةو فلٌ  فنٌعوم رالٌاً من الاان ة هى مرالاا لكبلم هه  اللؽة. 

ىبعٌ اً عن س بٌو ال ىاع  المن  ٌة فً السعرٌاا، الموكىرة 
(ٙ)

فإنبن ببالنلر إلٌوبا ٌسببٌن  
عن المعانً السً وكرها هه  اللؽةو ىٌمكن هن  هنوا مس اربة المعنى و ىهنوا ؼٌر رار ة

 ٌر ع ما وكر من معانً هوا الكلمة إلى ها  معنٌٌن  

األى   هى ما وكرا ههب  اللؽبة و ىهبى هن معنبى األفب  هسبا  الشبًء و ىٌمكبن إعبا ة 
  مٌع المعانً األرري إلٌنو فأسا  الشًء ىمنش ا هى هساسن. 

لٌٌن ب ىلوم  مبا ٌبسنبى علٌبن ؼٌبراو ىمبا ٌبسنبى ىاللانً  المعنى الوي وكرا بعل األفى
 علٌن ؼٌرا هى هسا  الشًء وكما هن هسا  الشًء هى ما ٌبنى علٌن ؼٌرا . 

ىهما سعرٌؾ األفى  اف بلااً  ف   هُ لو األف  عن  األفىلٌٌن على معان ع ٌب ة و 
 منوا  

ىب الفبببلة هىالً  البب لٌ و ىهببى الؽالببب فببً إ بلقببن و ىملالببن  قببىلوم  األفبب  فببً ى بب
 النص ىاإل ما و هي ال لٌ . 

ٌ  ها بعضوم بالمسسمرة و ىهى من شأن ال اع ةو ىملالن قىلوم  األفب   لانٌاً  ال اع ةو ىق
 ب اء ما كان على ما كان .

 لاللاً  الرا     ىملالن قىلوم  األف  براءة الومة  هي الرا  . 

 ا  علٌن األرة فً سارٌم الربا رابعاً  الم ٌ  علٌن و ىملالن قىلوم  الان ة هف  ٌ
(7)

 

                                            
 (.7ٗٔ/ٔ(و السابٌر )٘/ٔ(و السموٌ  )78( و الىرقا، مع األن م الةاهرا، )9/ٔ( انلر  المعسم  )ٔ)
(و البابر ٖٕٔ/ٔ(و شبرح مرسفبر الرىضبة )ٕٔ/ٔ(و نواٌبة الىفبى  )٘ٔ( انلر  سن ٌ  الافى  مبع شبران )ٕ)

 (. 8ٗٔ/ٔ(و السابٌر )٘ٔ/ٔالماٌ  )
 (.ٖٕٔ/ٔلرىضة )(و شرح مرسفر ا7/ٔ( انلر  اإلاكام )ٖ)
 (. 8ٗٔ/ٔ(و السابٌر )ٙٔ/ٔ( انلر  البار الماٌ  )ٗ)
( و ىللم ارنبة ببٌن سعرٌابا، األفبىلٌٌن لؤلفب  لؽبة  انلبر   7ٗٔ/ٔ(و السابٌبر )٘ٔ/ٔ( انلر  البار الماٌ  )٘)

 ىما بع ها(.  ٖٔالسارٌو بٌن األفى  ىالارى  للشلري )
(و شببرح مرسفببر ٕٕ/ٔ(و نواٌببة الىفببى  )ٌ٘ٔ  الافببى  )( اعسنببى بعببل األفببىلٌٌن بببولك  انلببر شببرح سن ببٙ)

 (. 9ٗٔ/ٔ(و السابٌر )٘ٔ/ٔ(و البار الماٌ  )ٕٗٔ/ٔالرىضة )
(و شبرح ٕٗ/ٔ( و نواٌبة الىفبى  )ٙٔ-٘ٔ( انلر  إل بلقا، األف  عن  األفبىلٌٌن   شبرح سن بٌ  الافبى  )7)

( و 8/ٔ(و فىاس  الرامى، )79) (و األن م الةاهرا،7ٔ-ٙٔ/ٔ(و البار الماٌ  )ٕٙٔ/ٔمرسفر الرىضة )
 (.ٖٓ(و علم هفى  الا ن للربٌعة )ٕٗ-ٓٗهفى  الا ن الا  ىالمىضى  ىالؽاٌة للبااسٌن )

 



(ٔ٘) 

ىالمرا  بكلمة  )األفى ( فً الباث هفى  الا نو ىمن ال ارج فبً هلابال العلمباء  
إ بلو كلمة األفى  مع إرا ة الِعْلم المسمى بعلبم هفبى  الا بنو بب  قب  ٌكبىن ولبك هبى 

المرا  عن  اإل بلو 
(ٔ)

 . 

ؾ فٌن األفىلٌىن بناء على ربلفوبم فبً هما سعرٌؾ هفى  الا ن باعسبارا َعلََماً ف   ارسل
 المرا  بكلمة هفى  عن  اإلضافة و ىفً ولك هقىا  ع ٌ ة و منوا  

 ـ هن المرا  باألفى    األ لة . ٔ

ىارســـارا كلـــــٌر مـــن األفىلٌـــــٌن كال ىٌــــــنً 
(ٕ)

 و  

ىالؽةالً 
(ٖ)

و ىهبً الر اب  
(ٗ)

و ىؼٌرهم 
(٘)

 . 

ٌؾ الؽةالً بأنن  عبارة عن ه لة األاكام و ىمعرفبة ى بى   اللسوبا ىمن سعرٌااسوم  سعر
على األاكام من اٌث ال ملة ال من اٌث السافٌ  
(ٙ)

 . 

 ـ هن المرا  باألفى   ال ىاع  . ٕ

ىارســــــارا  مـــــع و كــــــابن مالـــــ  
(7)

 و   

                                            
( ه لبو عب   مبن العلمباء كلمببة األفبى  فبً سسبمٌة كسببوم األفببىلٌة كال فباص إ إو سبمى كساببن الافبى  فببً ٔ)

ي فً المافى  فً علم األفبى  وىؼٌبرهم . األفى و ىالؽةالً فً المنرى  من سعلٌ ا، األفى  و ىالراة
 ( . 7٘-٘٘/ٔىانلر لولك هٌضا  السارٌو بٌن األفى  ىالارى  )

هبببى المعببالً عببب  الملببك بببن عببب  هللا بببن ٌىسببؾ ال ببىٌنً ال ببانً هببى ال ببىٌنً  (وى78/ٔ( انلببر  البرهببان )ٕ)
ببر   هبـو 7ٔٗىقٌ   هـو9ٔٗسنة  ىل  ىالمشوىر بإمام الارمٌنو المل ب بضٌاء ال ٌنو النٌسابىري الشافعًو

هوا مع الةه  ىالىر  وىلن مبن و ىىفؾ باال سوا   ىكان إمام الشافعٌة فً ةماننو فً علم الكبلم ىاألفى و
 هـ.78ٗسىفً سنة  فً هفى  الا ن ووىكبلهما ىالبرهان وىالسلرٌص  الشام  فً هفى  ال ٌنو المفناا،

 ب با، و (8ٙٗ/8ٔسٌر هعببلم النبببلء )و (7ٙٔ/ٖىفٌا، األعٌان)و (8٘/ٔوٌ  سارٌخ بؽ ا  البن الن ار)  انلر   
 ب بببا، الشبببافعٌة الببببن قاضبببً شبببوبة و (٘ٙٔ/٘ ب بببا، الشبببافعٌة الكببببري)و (97ٔ/ٔسبببنىي)الشبببافعٌة لئل

 .(7ٓ٘/٘الع   اللمٌن)و (ٕ٘٘/ٔ)
ىسً الؽةالً هبى اام  مام  بن مام  بن مام  بن هام  ال هى الؽةالً  (وى٘/ٔ( انلر   المسسفاى )ٖ)

ألشسا، العلىمو ىلن  كان  امعاً  ىهى اإلمام البار الاافل الا ٌن األفىلً المسكلمو هـوٓ٘ٗالشافعًوىل  سنة 
 هـ .٘ٓ٘ىالمنرى  وىكساب الىسٌ و سىفً سنة  ىالمسسفاىو المفناا، الكلٌرةوكإاٌاء علىم ال ٌنو

ىفٌا، و (7ٖمسساا  من وٌ  سارٌخ بؽ ا )الو (7ٙالمنسرب فً كساب السٌاو لسارٌخ نٌسابىر) انلر     
 ب ا، الشافعٌة و (ٔٔٔ/ٕسنىي )( ب ا، الشافعٌة لئلٕٕٖ/9ٔسٌر هعبلم النببلء)و (ٕٙٔ/ٗاألعٌان)
 .(9ٖٕ/ٔ ب ا، الشافعٌة البن قاضً شوبة )و(9ٔٔ/ٙالكبري)

ىل  بكلبىوان   ا ي الانبلًومااىل بن هام  بن الاسن الكلىوانً البؽهى هبى الر اب  وى (ٙ/ٔ( انلر  السموٌ  )ٗ)
هبـوكان إمامباً عبلمبة ىرعباً فبالااًو ٕٖٗقرٌبة هسبا  بؽب ا  ـ سبنة  ىفبس  البىاىو ىسكىن البلمو ـ باس  الكاؾو

السموٌببب  فبببً هفبببى  الا نوىاالنسفبببار فبببً المسبببان    وماٌ ببباً بالا بببن ىاألفبببى  ىالرببببلؾو ىمبببن م لااسبببن
 سنة. 78هـوىلن ٓٔ٘ا  سنة ىؼٌر ولكوىسىفً فً بؽ  الكباروىر ى  المسان  و

المسساا  من وٌ  سارٌخ و (ٕ٘ٔ/7ٔالمنسلم)و (9ٓـ89/٘األنساب)و (8ٕ٘/ٕ ب ا، الانابلة) انلر     
 .(٘ٗ/ٙشورا، الوهب)و (ٙٔٔ/ٔالوٌ  على  ب ا، الانابلة)و (8ٖٗ/9ٔسٌر هعبلم النببلء)و (ٕٕٙبؽ ا )

 (.ٕٗ/ٔ(و البار الماٌ  )٘ٔمع شران )(و سن ٌ  الافى  ٙ( و اللمع )7/ٔ( انلر  اإلاكام )٘)
 ( بسفرؾ .٘/ٔ( المسسفاى )ٙ)
هببى عبب  هللا مامب  ببن مالب  ببن مامب  الم  سبً الفبالاً هبى اببن مالب    وى (٘ٔ/ٔ( انلر  هفى  ابن مال  )7)

  هـوىهى اإلمام العبلمبة الا ٌبن الببار7ٖٓىقٌ   هـو7ٔٓىل  ببٌ، الم    سنة  الانبلًو المل ب بشم  ال ٌنو
ىؼٌبر  ىال اب الشبرعٌةو وىهفبى  الا بنالارى و ىالنك، علبى الماررو  األفىلً ولن مفناا، كلٌرةو منوا

 =                                                        هـ .7ٖٙولكوسىفً سنة 

 



(ٔٙ) 

ىسبعن المر اىي  
(ٔ)

و ىارسارا ابن الومام 
(ٕ)

الااج وىسبعن ابن همٌر 
(ٖ)

. 

ىمببن سعرٌابباسوم  سعرٌببؾ ابببن مالبب  لببـن بأنببن  ال ىاعبب  السببً ٌسىفبب  بوببا إلببى اسببسنبا  
األاكام الشرعٌة الارعٌة 
(ٗ)

   . 

 ـ هن المرا  باألفى   م مى  ال رو  هي  رو الا ن . ٖ

ىهوا ما ارسارا الراةي 
(٘)

و ىسبعن علٌن  ررىن  
(ٙ)

 . 

عببارة عبن م مبى   برو الا بن علبى سببٌ   ىمن سعرٌااسوم  سعرٌؾ البراةي لبـن بأنبن 
اإل ما  و ىكٌاٌة االسس ال  بوا و ىكٌاٌة اا  المسس   بوا
(7)

. 

ىمن ال  ٌر بالبوكر هن األفبىلٌٌن اس وبىا فبً سعبرٌاوم لؤلفبى  اس باهٌن  فمبنوم مبن 
السا، إلى المعنى االسمً و كالسعرٌاا، الساب ةو ىمنوم من السا، إلى المعنبى الىفباً 

سعرٌاا، بووا االس اا   سعرٌؾ ابن الاا ب بأنن  العلبم بال ىاعب  السبً ٌسىفب  و ىمن ال
بوا إلى اسسنبا  األاكام الشرعٌة الارعٌة عن ه لسوا السافٌلٌة
(8)

 . 
                                                                                                                                

الكامنببة البب رر و (8ٖٓ/ٗٔالب اٌببة ىالنواٌببة)و (9ٙٔوٌبب  العبببر للاسببٌنً)و (ٕ٘ٙالمع ببم المرببسص)  انلببر=
 .(89ٓٔ/ٖالساب الىابلة)و (ٖٓٗ/8شورا، الوهب)و (ٖٙ٘/ٕال رر المنض )و (ٕٔٙ/ٗ)

 المل بب بعببلء الب ٌنو علً بن سلٌمان بن هام  المر اىي الانبلًوهى المر اىي   وى (7ٖٔ/ٔ( انلر  السابٌر )ٔ)
ن ىاألفبى  وانسوب، إلٌبن ىهبى اإلمبام العبلمبة الما بو الببار  فبً الا ب هبـو8ٔ7ىل  فً مر ا قرب نابل  سنة 

اإلنفبباؾ فببً معرفببة الببرا   مببن  منوببا فببن ؾ مفببناا،و اببنون ِّ ان ىمُ فبباِّ فوببى إمامببن ىمُ  رناسببة المببوهبو
 هـ .88٘ىشران السابٌر وسىفً ب مشو سنة  ىسارٌر المن ى  فً األفى و والربلؾ

و (ٓٔ٘/9شببورا، الببوهب ) و(ٙٗٗ/ٔالببب ر ال ببالع)و (9ٔٗ/ٖى ٌببة الكبببلم)و (ٕٕ٘/٘الضببىء البلمببع)  انلببر    
 .(7ٖ9/ٕالساب الىابلة)

المل بب كمبا   مامب  ببن عبب  الىااب  ببن عبب  الامٌب  السٌىاسبً ال باهري الانابً الماسرٌب ي وهى ابن الومام   ( ٕ)
هـوىكان عبلمة بارعا فً هفبى  الب ٌانا، ىالساسبٌر ىالا بن 79ٓىالمشوىر بالكما  بن الوماموىل  سنة  ال ٌنو

ىشبرح  ىالمسباٌرة فبً هفبى  الب ٌنو السارٌر فً هفى  الا نوها من العلىمو ىمن مفنااسن و ىؼٌرىهفىلن 
 هـ .8ٙٔسىفً سنة و فس  ال  ٌروىلم ٌسمن

 و(7ٖٗ/9شورا، الوهب )و (ٙٙٔ/ٔبؽٌة الىعاة)و (7ٓ8/ٕى ٌة الكبلم)و (7ٕٔ/8الضىء البلمع)  انلر    
 .(8ٓٔالاىان  البوٌة)و (ٕٔٓ/ٕالب ر ال الع)

 مام  بن مام  بن مام  الالببً الانابًوهى ابن همٌر الااج و ى (8ٕ/ٔنلر  السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )( اٖ)
الس رٌبر   وىمبن مفبنااسن فبً الانبىنىكبان ف ٌوبا هفبىلٌا مشباركا  هبـو8ٕ٘ىل  سنة  الشوٌر بابن همٌر الااجو
مفببلً ىؼنٌببة الموسبب يو ىؼٌببر ى لبببة الم لببً ىبؽٌببة الموسبب ي فببً شببرح منٌببة ال ىالسابٌببر شببرح السارٌببرو

 هـ.879ولكوسىفً سنة 
الب ر  و(9ٓٗ/9شورا، الوهب )و (ٔٙٔنلم الع ٌان)و (8٘9/ٕى ٌة الكبلم)و (ٕٓٔ/9الضىء البلمع)  انلر    

 . (8ٕٓ/ٕه ٌة العارفٌن)و (ٕٗ٘/ٕال الع)
 (. ٘ٔ/ٔ( هفى  ابن مال  )ٗ)
مبً ٌ مامب  ببن عمبر ببن الاسبٌن البرةاي ال رشبً السهببى عبب  هللاهبى البراةي   وى (8ٓ/ٔ( انلر  المافبى  )٘)

هبـوىهى ٗٗ٘البكري ـ نسبة إلى هبً بكر الف ٌوإإو ٌنسوبً نسببن إلٌبن ـ الشبافعًوالمل ب فربر ال ٌنوىلب  سبنة 
 فً األفى  ىالارى  ىالساسٌر ىالربلؾ ىالعربٌبة ىال بب ولبن المفبناا، الكلٌبرةو إمام المسكلمٌنوكان بارعاً 

 هـ بم ٌنة هراة .ٙٓٙسىفً سنة ىؼٌرهماو  ً علم األفى و ىاألربعٌن فً هفى  ال ٌن والمافى  ف  ىمنوا
ىفٌببا، األعٌببان و (ٕٗٗعٌببىن األنببباء فببً  ب ببا، األ ببباء)و (9ٔٔإربببار العلمبباء بأربببار الاكمبباء)  انلببر     

لسبببببان و (٘ٙ/ٕ ب ببببا، الشبببببافعٌة البببببن قاضبببببً شببببوبة)و (8/8ٔ ب ببببا، الشببببافعٌة الكببببببري)و (8ٕٗ/ٗ)
 .(ٕ٘ٔ/ٕ ب ا، الماسرٌن)و (ٕٙٗ/ٗمٌةان)ال

 (. ٕٗ/ٔ(و البار الماٌ  )ٕٗ/ٔ(و نواٌة الىفى  )8ٙٔ/ٔ( انلر  السافٌ  )ٙ)
 (. 8ٓ/ٔ( المافى  )7)
(و منوبباج الىفببى  مببع نواٌببة السببى  ٖٕٓ/ٔ(وىانلببر  الاافبب  )8ٔ/ٔ( مرسفببر المنسوببى مببع شببرح العضبب  )8)

 



(ٔ7) 

ىللسىف  إلى سعرٌؾ مرسار الب  من نلرة سأملٌة فبً السعرٌابا، السباب ةو ىٌمكبن  
 مبلالة ما ٌلً  

فبببى  الا بببن الربببسبلفوم فبببً الم فبببى  بكلمبببة  هىالً  ارسلبببؾ سعرٌبببؾ األفبببىلٌٌن أل
األفببى وفمن  عبب  األفببى  هببً األ لببة و ف بب  اعسببرل علٌببن  بببأن مببن المعلببىم هن 

ة مىضبببى  األفبببى و ىلٌسببب، هبببً مىضبببى  العلبببم ٌرسلبببؾ عبببن العلبببم ناسبببنو ىاأل لببب
األفى 
(ٔ)

 . 

هى هن ىقبب  ه ٌببب  بببأن المببرا  باأل لببة فببً السعرٌببؾ  مسببان  األ لببة ال األ لببة   ناسببوا و 
المرا  باأل لة  هً ال ىاع  الباالة عن هاىا  األ لة 
(ٕ)

. 

همببا مببن وهببب إلببى هن األفببى  هببً م مببى  ال ببرو و ف بب  اعسببرل علٌببن  بببأن ههبب  
العبرؾ ٌسببمىن مببن عببرؾ  ملببة ؼالبببة مببن هفببى  الا ببن هفببىلٌاً وىال ٌمكببن ألابب  هن 

األفببىلً وببب  إن ٌ ببى  إن مببن  وبب  باببباً مببن هفببى  الا ببن ٌمسنببع هن ٌ لببو علٌببن اسببم 
بعل الكسب األفىلٌة لم ٌسسىعب فٌوا  مٌع هبىاب هفى  الا ن
(ٖ)

. 

ىلما سبو فإن ال ى  بأن األفى  ٌرا  بن ال ىاع  هى هسلم األقىا  ىهر اوا 
(ٗ)

. 

لانٌا ارسلؾ اس اا األفىلٌٌن فً سعرٌؾ األفى  بٌن االلساا، إلبى المعنبى االسبمً هى 
و ىهً  هفى  الا بن ههبً ال ىاعب  ىاأل لبة هى معرفسوبا الىفاً وىولك بناًء على مسألة

 ىالعلم بوا ؟. 

ؾ األفى  بالمعنى االسمً ناا إلى هن هفبى  الا بن هبً ال ىاعب  هى األ لبة و  فمن عر 
ىمببن وهببب إلببى السعرٌببؾ الىفبباً فوببى قبب  ناببا إلببى هن هفببى  الا ببن هببً معرفببة سلببك 

 ال ىاع  هى األ لة. 

ٌر من األفىلٌٌن و ىارسارا هكلر الما  ٌن منومو ىاالس باا ىاالس اا األى  سار علٌن كل
اللانً وهب إلٌن بعضوم 
(٘)

  . 

ىالوي ٌلور هن  كبل اإل بلقٌن فاٌ  و ىلك  منوما ى نو فإن الا بن كمبا ٌسىقبؾ علبى 
األ لة ٌسىقؾ على العلم بواو لكن الوي ٌسبر   هبى هن األفبى  س لبو علبى ال ىاعب  هى 

رب إلببى المبب لى  اللؽببىيو فاألفببى  لؽببة مببا ٌبنببى علٌببن و ىهقببرب األ لببة إ ألن ولببك هقبب
شًء إلى ولك ال ىاع  هى األ لة ال العلم بوا 
(ٙ)

  . 

لاللاً  هن بعل هوا السعرٌاا،  ع  مبن  ملبة األفبى   كٌاٌبة االسبساا ة مبن األ لبة هى 
                                                                                                                                

 (.ٖٗ/ٔاألفى  )(و سن ٌ  ٕٓٔ/ٔ( وشرح مرسفر الرىضة )٘/ٔ)
 (.ٓٔ/ٔ(و نشر البنى  )٘ٗ/ٔ( انلر  ااشٌة الع ار )ٔ)
(و سببلم ٘ٗ/ٔ(و ااشببٌة الع ببار )٘٘/ٔ(و ااشببٌة البنببانً مببع س رٌببرا، الشببربٌنً )ٓٔ/ٔ( انلببر  نشببر البنببى  )ٕ)

 (. 9/ٔالىفى  )
 (. 8٘ٔ-7٘ٔ/ٔ( انلر  ناان  األفى  )ٖ)
( و علبم 99و ٖٗو انلر  هفى  الا ن الاب  ىالمىضبى  ىالؽاٌبة )( هفال بعل الباالٌن فً س رٌر هوا المسألة ٗ)

 ( . ٕٙ/ٔ(و السارٌو بٌن األفى  ىالارى  )ٕٖهفى  الا ن للربٌعة )
(و ٕٓٔ/ٔ(و سشبنٌؾ المسبامع )ٕ٘/ٔ(و البابر المابٌ  )88( انلر  لووا المسألة ىالربلؾ فٌوا   منبع المىانبع )٘)

 (. 78ٔ/ٔالسابٌر )
(و هفببى  الا ببن الابب  9/ٔ(و شببرح المالبً علببى  مببع ال ىامببع مببع ااشبٌة البنببانً )89نببع )( انلبر   منببع المىاٙ)

 ( .98ىالمىضى  ىالؽاٌة )

 



(ٔ8) 

ال ىاع  و ىاا  المسساٌ و ىبعل األفىلٌٌن هرر وبا عبن األفبى و ىإنمبا سبوكر  
كسبن لسىقؾ معرفسن على معرفسواإ ألنوا  رٌو إلٌنفً 

(ٔ)
. 

ىق  ه ٌب عن ولك  بأن الم فى  بأفبى  الا بن األ لبة هى ال ىاعب  مبن اٌبث ٌلبب، بوبا 
هاكام الا نو ى برو اسبساا ة األاكبام مبن ه لسوبا و ىابا  المسبساٌ و فالبابث عبن  برو 

نو ىهببى األ لببة االسببساا ة ىاببا  المسببساٌ  ٌر ببع إلببى الباببث عببن مىضببى  هببوا الابب
اإل مالٌة من اٌث إلبا، األاكبام الشبرعٌة العملٌبة بوبا إ ألنوبا ال سكبىن كبولك إال بعب  

كىنوا را اة ملبلً و ىكىن المسسنب  لوا م سو اً 
(ٕ)

 . 

ىإوا سبٌن هوا فإن هبوا المباابث من ر بة ضبمن هفبى  الا بن و إمبا باالعسببار المبوكىر 
ى األمبرٌن فبإن النلبر فٌوبا را بع إلبى النلبر فبً  ناا و هى نلراً لسع   المىضى و ىعل

 األ لة ىال ىاع  بشمىلٌةو ىلولك لم سوكر فً  ملة من السعرٌاا، . 

ٌ  ، بعل السعرٌاا، األاكام المسسنب ة بالارعٌة و ىٌ ف  ببولك فبرى  الا بنو  رابعاً  ق
بالا بن إال مبن ىاللاهر هن هوا ال ىاع  ٌسساا  منوا فً  ملة األاكام الشرعٌة ىال سس ٌ  

  وة الؽلبة .

رامساً  وكر، بعل السعرٌاا، ةٌا ة فً السعرٌؾ و ىهً قىلوم  عن ه لسوا السافبٌلٌة 
و ىقبب  انس بب  ولببك ابببن مالبب  بببأن هببوا الةٌببا ة ضببانعةإ ألن األاكببام ال سافبب  إال عببن 

 رٌو  لٌ  سافٌلً و فبل اا ة للنص على ولك ل رىلن فً لالة األاكام 
(ٖ)

   . 

ىلى السعرٌاا، ىلع  ه
(ٗ)

القواعدد التدً ٌتوصدل ألفى  الا ن باعسببارا َعلََمباً هبى هنبن    
 بها إلى استنباط األحكام الشرعٌة من األدلة

(٘)
 . 

 شرح التعرٌ. الملتار:

 ال ىاع     ن  فً السعرٌؾ. 

السً ٌسىف  بوا   قٌ  فبً السعرٌبؾو ىمعنباا هي السبً ٌبسمكن الم سوب  عبن  رٌ وبا مبن 
 ى اسسنبا  األاكام الشرعٌة .الىفى  إل

ىاالسبببسنبا   فبببً اللؽبببة االسبببسرراجو ٌ بببا  نبببب  البنبببر إوا اسبببسررج ماءهبببا و ىٌ لبببو 
االسسنبا  على اسسرراج الاكم باال سوا  
(ٙ)

  . 

                                            
 (. ٘ٙ/ٔ( انلر  شرح المالً على  مع ال ىامع )ٔ)
( و هفببى  الا ببن الابب  ىالمىضببى  ىالؽاٌببة ٙ-٘/ٔ( و سببلم األفببى  )7ٙ-ٙٙ/ٔ( انلببر  س رٌببرا، الشببربٌنً )ٕ)

(ٕٔٓ .) 
 (. ٘ٔ/ٔهفى  ابن مال  ) ( انلر ٖ)
( ه ببا  بعببل الببباالٌن فببً سعرٌببؾ هفببى  الا ببن و ىوكببر السعرٌاببا، ىمناقشببسوا و انلببر  هفببى  الا ببن الابب  ٗ)

و ىمبا بعب ها( و السارٌبو ببٌن األفبى   8٘و ىما بع ها( و علم هفى  الا ن للربٌعة ) 88ىالمىضى  ىالؽاٌة )
 و ىما بع ها(. 9٘/ٔىالارى  )

(و علبم هفبى  الا بن للربٌعبة 7ٓٔ(و هفى  الا ن الا  ىالمىضى  ىالؽاٌة )ٗٔالا ن للرضري ) ( انلر  هفى ٘)
(٘8 .) 

 (و ما ة   نب  .889( و ال امى  الماٌ  )9ٓ٘( انلر  المفباح المنٌر )ٙ)

 



(ٔ9) 

فبن ال ر ببانً  ىعر 
(ٔ)

بأنببن   اسببسرراج المعببانً مببن النفببىص بَاببْر  الببوهن ىقببىة  
ال رٌاة
(ٕ)

. 

الا ببن و ىكببّ  اكببم شببرعً ٌمكببن هن ٌسببساا  مببن علببم ىاألاكببام الشببرعٌة   ٌ فبب  بوببا 
 األفى  فً سا ٌ ن .

ٌَّة، صو صنهدا  ٌمكن سعرٌاوا بأنوا  األفىلٌة ةال اع ىإوا سبٌن ما سبو ف دٌة صصدول ٌَّ ٌة كل ٌَّ قض
ٌَّة منطبقة على جمٌع جزئٌاتها ٌة صصول ٌَّ ٌة كل ٌَّ  .قض

ٌ ة  لبٌان هن شأن ال ىاع  األفىلٌة ه ٌ ة كل ن سكبىن كبولكإألن مبا قب  ٌربرج ىقىلً  قض
من المسبسلنٌا، هبى فبً ا ٌ سبن لبٌ   ارببلً فبً ال اعب ةإ الربسبل  شبرى  السااقبن بوباو 

 فٌكىن اٌننو  اربلً فً قاع ة كلٌة هرري.

باً بعب   ٌّة باعسبار ما ٌن رج ساسوبا مبن ال ةنٌبا،و فوبً كالعبامِّ إفإنبن ٌب بى عام  لم إنوا كل
 سرفٌفن.

قا  الشا بً
(ٖ)

ًّ  نإ   » اً إ إوا لب،  األمر الكل  ٌ فسرلؾ بعل ال ةنٌا، عن م سضبى كل
بب  ٌ الؽالببب األكلببري معسبببر فببً الشببرٌعة  فببإن  إ  ىهٌضبباً و  اً الكلببً ال ٌرر ببن عببن كىنببن كل

ًّ  إ ال  عً اعسبار العامّ  ًّ  ألن المسرلابا، ال ةنٌبة ال ٌنبسلم منوبا كلب  ٌعبارل هبوا الكلب
«اللاب،

(ٗ)
. 

ًّ فال ةنإ  ىهٌضاً  »ىقا     ٌا، المسرلاة ق  ٌكىن سرلاوا لاكم رار ة عن م سضى الكلب
...« فبل سكىن  ارلة ساسن هفبلً إ 

 (٘)
. 

ببة سن بببو علببى  ٌّ ٌ ة كل ىال اعبب ة األفببىلٌة ملبب   األمببر الم لببو ٌاٌبب  الى ببىبو فوببً قضبب
 كلٌر من ال ةنٌا،و هى ٌسعرؾ منوا هاكام  ةنٌاسوا .

                                            
هبـوىكان 7ٓٗعلً بن مام  بن علً الاناًوالمشوىر بالشرٌؾوهى بالسٌ  ال ر انًوىلب  سبنة هى ال ر انً  ( ٔ)

شبرح   فبً فنبىن كلٌرةوفبنؾ مفبناا، كلٌرةومنوبا فً الباث ىال    ومشباركاً  فارساً  اراً و نلِّ نارٌراً  الماً ع
 هـ.8ٔٗىشرح الس رٌ  وىالسعرٌاا، وسىفً سنة  المىاقؾو

 .(ٕ٘ٔالاىان  البوٌة)و (88ٗ/ٔالب ر ال الع)و (9ٙٔ/ٕبؽٌة الىعاة)و (8ٕٖ/٘الضىء البلمع)  انلر    

 (. 8ٖ( السعرٌاا، )ٕ)
اإلمبام العبلمبة الما بو وكبان المالكًوإبراهٌم بن مىسى ببن مامب  الل رمبً الَؽْرَنبا ً  هبى إسااو هى الشا بً( ٖ)

ببارا لبسببا ىرعببا شببرح  وىاالعسفببامى والمىاف ببا، وىمن مفببنااسن هفببىلٌا ماسببرا ف ٌوببا مابب لا لؽىٌببا بٌانٌببا نل 
                              .                          هـ79ٓسنة  وسىفًالربلفة

كااٌببة الماسبباج و (ٙٗنٌبب  االبسوبباج)و (97/ٔ رة الا ببا )و (99ٔ)يلببب، البلببىو (ٙٔٔانلر برنببامج الم بباري)
 (.9ٔٔ/ٔفور  الاوار  ىاأللبا، )و (ٖٕٔ/ٔش رة النىر الةكٌة)و/ب( ٙٔ)

 (.7ٗـٙٗ(و ىانلر  ال ىاع  الا وٌة للبااسٌن)8ٗـ8ٖ/ٕ( المىاف ا،)ٗ)

 (.8ٗ/ٕالمىاف ا،)( ٘)

 



(ٕٓ) 

 
 .األصٛي١ٝ ٠ايكاعد املبحح ايجاْٞ: َما ز

ا هن كان الؽرل من  مٌبع العلبىم الشبرعٌة سىضبٌ  كببلم هللا سعبالى ىكببلم رسبىلن  لم 
   لٌاف  السعب  بما فٌوما من األىامر ىالنىاهًو فإنن ال ؼرابة هن سلس ً هبوا العلبىم

فببً  رٌ ببة سببٌر ىاابب ة و كمببا هنببن ال ؼرابببة هن ٌسببساٌ  بعضببوا مببن بعببل و ىٌعسمبب  
الو ؾ من ال ىاع  األفىلٌة ىضبع ضبىاب  ىهسب   بعضوا على بعل و ىلما هن كان

ٌمكببن مببن ربللوببا الىفببى  إلببى اسببسنبا  األاكببام الشببرعٌة ب رٌ ببة  قٌ ببة كببان مببن 
الضرىري اسساا ة علم األفى  من العلىم األرري كّ  مبا ٌكبىن را مباً لوبوا ال فب  إ 

ىلبولك لسكىن سلك ال ىاع  ااىٌبة لمبا سب عى الاا بة إلٌبن فبً فوبم النفبىص الشبرعٌةو 
سنىعببب، المشبببارب السبببً اسبببس ى منوبببا علبببم األفبببى  بسنبببى  الاا بببة لاوبببم النفبببىص 

 الشرعٌة.

ىمن العلىم السً اسساا  منوا علم األفى 
(ٔ)

  ما ٌلً  

صوالً: علم الكالم 
(2)

  . 

ٌ ن الم ي ىق  ب
(ٖ)

لسىقؾ العلم بكبىن ه لبة األاكبام ماٌب ة »سبب هوا االسسم ا  و ف ا    
فة هللا سعالى ىفااسنو ىف و رسىلن فٌما  اء بن و ىؼٌر ولك مما لوا شرعاً على معر

«ال ٌعرؾ فً ؼٌر علم الكبلم
(ٗ)

  . 

ىر ى  ال ىاع  األفىلٌة إلى ال ىاعب  الكبلمٌبة همبر ال شبك فٌبنو ىهبى لباهر للعٌبانو 
ىهوا ما  عا الشٌراةي
(٘)

هبى علبم ببٌن علمبٌن ال ٌ بىي » ألن ٌ ى  عن هفى  الا بن   

                                            
( و مرسفر المنسوبى مبع بٌبان 8-7/ٔ(واإلاكام )9٘( و المنرى  )78-77/ٔ( انلر لبٌان سلك العلىم  البرهان )ٔ)

(و شببرح 9ٕٔ-9ٓٔ/ٔ( و السابٌببر )88-87(و سبلسبب  الببوهب )ٕٔ٘/ٔ( و رفببع الاا ببب )ٖٓ/ٔالمرسفببر )
 (. 8ٗ/ٔالكىكب )

فبن اببن ( عّرؾ العض  علم الكبلم بأنن  علم ٌ سٕ)  ر معن على إلبا، الع ان  ال ٌنٌة بإٌرا  الا ج ى فع الشببنو ىعر 
رل ىن بأنن   علم ٌسضمن الا اج عن الع ان  اإلٌمانٌبة باأل لبة الع لٌبة و ىالبر  علبى المبس عبة المنابرفٌن فبً 

علبو بال ب ا  االعس ا ا، عن موهب السلؾ ىهه  السنة )ٌرٌ  األشاعرة( . ىٌسبساا  مبن ولبك هن علبم الكببلم ٌس
بن  فً الع ان  و ىلووا وكر ابن سٌمٌة هن ال  ا  فً هفى  ال ٌن بالع   ٌسمى كبلماً و ىهٌضاً هن مبنوم مبن رف 
بب ا ببولكو ىبنبباء علببى مبا سبببو فببإن علبم الكبببلم ٌاببارو علبم هفببى  البب ٌن هى  ٌِّ باأل لبة الع لٌببةو ىمببنوم مبن لببم ٌ 

فٌنب رج فبً ولبك األفبى  الع  ٌبة و ىهٌضباً األفبى  الكبلمٌبة الع ٌ ةو لكن المرا  هنا هبى مبا ٌشبم  األمبرٌن 
 الع لٌة . 

و ٖٖٙ/ٔٔ( و م مببببى  الاسبببباىي )ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ( و مٌببببةان األفببببى  )78-77/ٔانلببببر لببببولك  البرهببببان )
( و شببرح المىاقببؾ 7( و المىاقببؾ )9ٓٗ/ٔ) العبببر ى ٌببىان المبسبب ه ىالربببر )سببارٌخ ابببن رلبب ىن(( و 7ٖٓ/9ٔ
 ( . ٕٖٔ/ٕ( و ماساح السعا ة )8ٓٔاف  )( و إرشا  ال ٓٗ/ٔ)

 لم الشافعًو المل بب بسبٌؾ الب ٌن و هبى الاسن علً بن هبً علً بن مام  السؽلبً الم ي الانبلًوهى الم ي ( ٖ)
ىفبان اببن كلٌبر باسبن الرلبو  ىكان بارا فً الكبلم ىاألفبى  ىالمن بو ىعلبم الرببلؾو و هـٔ٘٘ىل  سنة 

ىرقة ال لبوىوكر هن ؼالب مبا قٌب  فٌبن مبن ضبعؾ الب ٌن ىسبرك الفببلة ٌؽلبب ىسبلمة الف ر ىكلرة البكاء 
ىهبكبار  ىمنسوبى السبى  فبً األفبى و اإلاكبام فبً هفبى  األاكبامو  ىمبن مفبنااسن على اللن ع م فباسنو

 هـ.ٖٔٙاألفكار فً الكبلموسىفً سنة 
سبٌر و (9ٖٕ/ٖىفٌبا، األعٌبان )و (ٔٙٔإرببار العلمباء بأرببار الاكمباء)و (9ٖ٘/ٖالسكملة لىفٌا، الن لبة)  انلر   

لسبببببان  و(ٔ٘ٔ/ٖٔالب اٌبببببة ىالنواٌبببببة )و (ٖٙٓ/8 ب بببببا، الشبببببافعٌة الكببببببري)و (ٖٗٙ/ٕٕهعببببببلم النبببببببلء)
 . (ٖٗٔ/ٖالمٌةان)

 ( . 8-7/ٔ( اإلاكام )ٗ)
إمببام الشبافعٌة فببً  هبببى إسبااو إبببراهٌم ببن علببً ببن ٌىسببؾ الاٌرىة ببا ي الشببٌراةي الشبافعًوهى الشبٌراةي ( ٘)

 



(ٕٔ) 

ىالٌ بببىي هبببى  ىن هفبببى  السىاٌببب  و فكأنبببن فبببر  ألاببب هما هفببب  الا بببن  ىنبببن و  
«لآلرببر

 (ٔ)
و ىقببا  السببمرقن ي 

(ٕ)
إن علببم هفببى  الا ببن ىاألاكببام فببر  لعلببم هفببى   »

« الكبلم
(ٖ)

 . 

ىقا  الةركشً 
(ٗ)

فووا الكساب هوكر فٌن ـ بعبىن هللا » فً م  مة كسابن سبلس  الوهب   
و ب ٌعة الملا و منوا ما سار  على قىاع  منبن ـ مسان  من هفى  الا ن و عةٌةة المنا  
«مبنٌةو ىمنوا ما نلر إلى مسان  كبلمٌة...

(٘)
. 

 ىمن األمللة السافٌلٌة على بناء ال ىاع  األفىلٌة على ال ىاع  الكبلمٌة ما ٌلً  

ـبب قببا  ال بىسببًٔ
(ٙ)

ىمببنوم مببن  عبب  هببوا المسببألة فرعبباً لمسببألة »فببً سكلٌببؾ الكببافر   
ىعمبب  هى قببى  ببببل عمبب و فمببن  علببن قببىالً ىعمبببلً  عبب  الكبب  مببن اإلٌمببان هنببن قببى  

اإلٌمانو ىهى مرا ب باإلٌمان و فٌكىن مرا باً بالعبا ا، هٌضباًو ىمبن  علبن قبىالً بببل 
و لم ر   علٌن« عم  لم ٌرا بن بوا

(7)
  . 

اافلن هن  اللبة المع بةة   »  ـ ىقا  المر اىي فً مسألة ىقى  السوى من النبً ٕ
علبى فب قوم م ل باً فبً العمب  ىالسبوىو هى مبا  لب، إال علبى مبا فب ر عبنوم ه   لب، 
« عم اً ؟ 

(8)
   . 

ىهفب  الرببلؾ ٌلساب، »ـ ىقا  الةركشً فً مسألة األمر بالشًءو نوً عن ضب ا   ٖ

                                                                                                                                
مببع الةهبب   ىكببان علمببا فببً الا ببن ىاألفببى  ىالربببلؾ ىال بب  و ىقٌبب  ؼٌببر ولببكو هببـو9ٖٖىلبب  سببنة و انببنةم

ىشببرح اللمعوىهمبا فببً األفببى   ىاللمببعو ىالسنبٌببن فببً الا بنو الموببوب فببً المبوهبو ىمببن مفبنااسن ىالبىر و 
 هـ.7ٙٗوسىفً سنة 

 ب ا، الشافعٌة  و(ٕٙ/ٙالىافً بالىفٌا،)و (9ٕ/ٔىفٌا، األعٌان)و (ٕٗالمسساا  من وٌ  سارٌخ بؽ ا )  انلر    
 . (8ٖٕ/ٔ ب ا، الشافعٌة البن قاضً شوبة)و (ٕ٘ٗ/8ٔسٌر هعبلم النببلء)و (ٕ٘ٔ/ٗالكبري)

 ( . 8ٖٓ/ٙ( ن لن عنن فً البار الماٌ )ٔ)
بٌبراً ىالمل بب بعببلء الب ٌنوكان شبٌراً ك هبى بكر مام  ببن هامب  ببن علبً السبمرقن ي الانابًوهى  السمرقن ي ( ٕ)

ىمٌةان األفى  فً نسانج الع ى  فً هفبى  الا بنو ىاللبباب  سااة الا واءو  ىمن مفنااسن فاضبلً  لٌ  ال  رو
  .هـ9ٖ٘ىسىفً سنة  ىؼٌر ولكو فً األفى و

  (.9ٓ/ٕه ٌة العارفٌن)و (8٘ٔالاىان  البوٌة)و (7ٕ٘ساج السرا م)و (8ٔ/ٖال ىاهر المضٌة)  انلر    
 ( . 97/ٔ( مٌةان األفى  )ٖ)
هببببى عبببب  هللا مامبب  ببببن بوبببا ر بببن عبببب  هللا الةركشبببً الشببافعًوالمل ب ببببب ر ال ٌنوىلببب  سبببنة هى الةركشببً ( ٗ)

البار الماٌ  فً  ىمن مفنااسن  هـوىكان إماما عبلمة ما  ا م ق ا ف ٌوا هفىلٌا ما لا بارعا فً العلىمو7ٗ٘
 هـ.79ٗ  مة ابن الفبلحوسىفً سنة ىسشنٌؾ المسامع شرح  مع ال ىامع وىالنك، على م األفى و

و (ٕٖٓ/ٔى ٌبة الكبببلم )و (ٖٓٔ/ٕٔالن بىم الةاهببرة)و (8ٖٔ/ٖإنبباء الؽمببر)و (97ٖ/ٖالب رر الكامنببة)  انلبر    
 . (7ٕ٘/8شورا، الوهب)

 ( . 8٘( سبلس  الوهب)٘)
ر  فً األفى  ىالرببلؾ هبى ةٌ  عبٌ  هللا بن عمر بن عٌسى ال بىسً الاناًواإلمام العالم الباهى  ال بىسً  ( ٙ)

 ىالنلر فبً الاسباىيو و ىكساب سأسٌ  النلر ىقٌ  هى هى  من هبرة علم الربلؾ وفن ؾ س ىٌم األ لةو ىالا نو
 هـ .ٕٖٗهـوىقٌ  ٖٓٗسىفً ببراري سنة 

 ىهً بلٌ ة بٌن براري ىسمرقن . نسبة إلى ال بىسٌة هى  بىسةو ىضم الباءو باس  ال ا و  ىال بىسً    

و 99ٗ/ٕال بىاهر المضبٌة )و (ٕٔ٘/7ٔسٌر هعبلم النببلء)و (8ٗ/ٖىفٌا، األعٌان)و (ٗ٘ٗ/ٕاألنساب)  رانل    
و (ٓ٘ٔ/٘شبورا، البوهب)و هبـ(7٘ٗىفٌبا، سبنة 78/٘الن بىم الةاهبرة)و (ٖٖٓو 9ٕٔساج السرا م)و (7ٗ/ٗ

 . (9ٓٔالاىان  البوٌة)
 ( . ٕ٘ٔالوهب ) (و سبلس 7٘/ٔ( و ىانلر  هفى  السررسً)8ٖٗ( س ىٌم األ لة )7)
 ( . ٖٗٗٔ/ٖ( السابٌر )8)

 



(ٕٕ) 

ٌر ع إلى إلبا، الكبلم الناسً هب  هبى مسعب   هم »و قا  فً اللانً  « على همرٌن 
« ال ؟ 

(ٔ)
  . 

مسان  الرا عة إلى الساسٌن ىالس بٌ  ىمن همللة ولك  ال
(ٕ)

و هى إلى سكلٌؾ ما ال ٌ باو  
(ٖ)

و هى ؼٌرهما من المبااث الكبلمٌة  
(ٗ)

  . 

 ثانٌاً: علم اللغة العربٌة. 

ىهى من العلىم المومبة السبً اسبسم  منوبا علبم األفبى  كلٌبراً مبن مسبانلنو ىسببب هبوا 
وا إال  باوم اللؽة العربٌبةو و ىلوبوا االسسم ا  هن نفىص الشرٌعة عربٌةو ىال ٌمكن فوم

إنما ب ه، بما ىفا، مبن هن ال بر ن نبة  بلسبان العبرب  ىن ؼٌبرا إ »قا  الشافعً   
ْعلَُم من إٌضاح ُ مِ  علِم الكساِب ها    وَ  سعة لسان العبرب و ىكلبرَة ى ىهبن  ٌَ ألنن ال 

علببى مببن  وبب  و ى مببا  معانٌببن ىسارقوببا و ىمببن علمببن انسابب، عنببن الشبببن السببً  رلبب، 
«لسانوا

(٘)
. 

ٌّببةو ىلببن ٌسببسكم  المببرء ربببل  االسببس بل  بببالنلر فببً »ىقببا  ال ببىٌنً   الشببرٌعة عرب
اناً من الناى ىاللؽة  ٌ « الشر  ما لم ٌكن ر

(ٙ)
  . 

ىلكلببرة ر ببى  مسببان  هفببى  الا ببن إلببى اللؽببة قببا  ال رافببً
(7)

عببن هفببى  الشببرٌعة   
و ىهبى فبً ؼالبب همبرا لبٌ  فٌبن إال ىهفىلوا قسمان  ها هما المسبمى بأفبى  الا بن»

قىاع  األاكام الناشنة عن األلاال العربٌة رافة و ىما ٌعرل لسلك األلاال من النسبخ 
و ىالسببر ٌ  و ىناببى األمببر للى ببىب و ىالنوببً للساببرٌم و ىالفببٌؽة الرافببة للعمببىم و 
 ىناى ولك و ىما ررج عن هوا النم  إال كىن ال ٌا  ا بة و ىرببر الىااب و  ىفباا،

                                            
 ( . 7ٔٔ-7ٓٔ/ٕ( و اإلاكام )79ٔ/ٔ( و ىانلر  البرهان )ٕٙٔ( سبلس  الوهب )ٔ)
( ومرسفببر المنسوببى مببع شببرح ٗٗٔو ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖو 7ٓٔ/ٔ( و اإلاكببام )ٕٕٔ/ٔ( انلببر مببلبلً  المسسفبباى )ٕ)

 ( . ٕٗٔٔ/ٖ( و هفى  ابن مال  )ٖٕٓو 9ٗٔو ٕٕ/ٕالعض  )
 ( .ٙٙ/ٕ( و الىفى  )97ٖ( و المنرى  )8ٕ٘/ٔانلر ملبلً   البرهان ( ٖ)
(و مٌببببةان ٖٔٔ/ٔ(والىفببببى )ٔ٘ٔو 9ٗٔـبببب8ٗٔو ٖٗٔ/ٔ( والسلرببببٌص)9ٗٗ/ٕ( انلببببر مببببلبلً  البرهببببان )ٗ)

(و 9٘٘/ٕ(و رىضبة النبالر)ٗ٘ـٖ٘(و المافى  البن العربً)9ٕٔو 8ٕٗو 77ٕو ٕ٘ٓو 98ٔ/ٔاألفى )
و 98ٖو 7ٖٙو 9ٖٙو ٖٖٗو 7ٗ/ٔ(و الباببر الماببٌ )98ٕ/7الاسبباىي)(و م مببى  8ٗشببرح سن ببٌ  الافببى )

و 9٘ٔو ٕ٘ٔو ٖٗٔو ٖٖٔو 9ٕ( و سبلسبب  الببوهب )9ٕ/ٗو   ٖٓ٘و 9ٖٗو  ٔٓٔ/ٕو   7ٕٗـببٕٙٗو ٕٗٗ
 (.7ٖٓو 9ٖٙو 8ٕٔو ٕٗٓو 8ٗٔو ٖٙٔ

 ( . ٓ٘( الرسالة )٘)
 ( . ٕ٘/٘و 98ٔو ٙٗٔو ٗٗٔ/ٗ(و ىانلر   المىاف ا، )ٖٓٔ/ٔ( البرهان )ٙ)
 هبى العبا  هام  بن إ رٌ  بن عب  الرامن الفبنوا ً ال رافبً المفبريوالمل ب شبواب الب ٌنوهى ال رافً   (7)

هنبىار  منوبا ولن مفناا، ىكان إماماً  لٌبلً عالما بارعا فً الا ن ىاألفى  ىالعلىم الع لٌة و هـوٕٙٙىل  سنة 
ىشبرح سن بٌ   فبً ارسفبار المافبى و ىسن بٌ  الافبى  ىهبى المشبوىر ببالارىوو البرىو فً هنبىاء الابرىوو

 سنة. 7٘ىلن  هـو8ٗٙسىفً سنة  ىؼٌر ولكو ىالورٌرةو الافى و
ىالفنوا ً بضببم الفببا  هى كسببرها ى وانوىسببكىن النببىنوىفس  الواء نسبببة إلببى فببنوا ة قبٌلببة مببن امٌببر     

 بالمؽرب.
و لى ب ن مبن المعبافر ٌ با  لبن ال رافبة ىال رافً باس  ال اؾ ىالراءونسبة إلى ال رافةوىهً مالة بمفر نسب، إ    

 فنسب لوا .و فسمٌ، بوموىنة  بوا ال رافً فسرة من اٌاسن و نةلىا بوا 
و (88ٔشبب رة النببىر )و (ٖٙٔ/ٔاسببن المااضببرة)و (ٕٙالبب ٌباج المببوهب)و (ٖٖٕ/ٙالببىافً بالىفٌببا،)  انلببر    

مع ببم و (٘ٙٗ/ٗل رافً األنسبباب)الاببل ىلو (7٘/ٕلببب اللببباب )و (ٓٙ٘/ٖ األنسبباب ).انلرىللاببل الفنوا ً
 . (9ٖ٘/ٗالبل ان)

 



(ٕٖ) 

« الم سو ٌن 
(ٔ)

  . 

ٌ ن ال ىٌنً هنن كٌؾ اسساا  األفىلٌىن من علم اللؽة و ف ا    ا كان هوا »ىق  ب ىلكن لم 
ٌُنَساى النى  فناً م مىعاً 
(ٕ )

ٌُ ف  لم ٌكلر منبن األفبىلٌىن مبع مسبٌ  الاا بة إلٌبنو   ى
ببان الاا ببة علببى ولببك الاببن و ىاعسنببىا فببً فببنوم بمببا هؼالببن هنمببة العر ببة و ىهاببالىا مل  ٌّ ب

ىاشسّ  اعسنا هم بوكر ما ا سمع فٌبن إؼابا  هنمبة اللسبان ىلوبىر م فب  الشبر  و ىهبوا 
كالكبلم على األىامبر ىالنبىاهًو ىالعمبىم ىالرفبىصو ىقضباٌا االسبسلناء ىمبا ٌسفب  
بووا األبىابو ىال ٌوكرىن ما ٌنفن ههب  اللسبان إال  علبى قب ر الاا بة الماسبة السبً ال 

« ع ى  عنوا
(ٖ)

  . 

ٌّة ما ٌلً   ىمن ٌّة على ال ىاع  العرب  همللة بناء ال ىاع  األفىل

سانر  على ها  السأىٌلٌن فً هنوا مأرىوة مبن سبىر »ـ قا  ال رافً فً هلاال العمىم  ٔ
«الم ٌنة الماٌ  بوا

(ٗ)
  . 

الربلؾ ٌلسا، علبى هنوبا بمعنبى البباقًو هى بمعنبى »ـ ىقا  الةركشً فً بٌان ولك   ٕ
« ال مٌع

(٘)
 . 

ىقا  ال ىفً ـٖ
(ٙ)

» بع  وكرا مسألة العام  فً المسسلنى النفب ههى إال هى الاع  ؟   
إوا س رر ولك انبنى على هوا المسألة مسألة هرريو ىهبً هن االسبسلناء إوا سع بب  مببلً 
نسو بعضوا على بعل باٌث ٌفبل  هن ٌعبى  علٌوبا منابر ا، ر بع إلبى  مٌعوبا فبً 

ؾ فً المسألةو لّم وكر الربل« ها  ال ىلٌن...
(7)

   . 

ه  بٌن اللال ىم لىلن مناسببة  بٌعٌبة؟... و ىمنشبأ الرببلؾ هنبن »ـ ىقا  الةركشً   ٗ
و  لبم  وكبر رببلؾ ههب  «ه  ىقع فبً كبلموبم اللابل الىااب  المىضبى  للشبًء ىضب ا؟

اللؽة فً ولك
(8)

. 

ر فً اا  اإللبا،   ٘ لنابىي ىللربلؾ السابا، علبى الرببلؾ ا»ـ ىقا  فً ال مع المنك 
« فً  ىاة االسسلناء من النكرا،

(9)
  . 

                                            
 ( . 8٘(و سبلس  الوهب)78ٕ( و ىانلر الفع ة الؽضبٌة)ٕ/ٔ( الارىو )ٔ)
(= = مبا ة   7ٕٗٔ( من الناىو ىهى ال رٌو ىال وة ىال ف وىنااا ٌناىا هي قف ا. انلر  ال امى  الماٌ  )ٕ)

 ناا. 
 .  (8/ٔ(و ىانلر  اإلاكام )ٖٓٔ/ٔ( البرهان )ٖ)
 ( . ٓٗ٘/ٔ( الع   المنلىم فً الرفىص ىالعمىم )ٗ)
 (. 9ٕٕ( سبلس  الوهب )٘)
هبى الربٌع سبلٌمان ببن عبب  ال بىي ببن عبب  الكبرٌم ال بىفً الفرفبري البؽب ا ي الانبلًوالمل بب هى ال ىفً ( ٙ)

راو ـوىكان نة ببل ة  ىفى ـ ىهً قرٌة من هعما  قرٌة فرفر بالعابن م ال ٌنوىل  سنة بضع ىسبعٌن ىسسم
ـ اسوببم بالرفلوفببنؾ البلببب  و بببالناى ىاللؽببة ىالسارٌخوىكببان  ٌنبباً سبباكناً قانعبباً  عالمبباعبلمببة هفببىلٌاً ف ٌوبباً 

ىالفببع ة الؽضبببٌة فببً الببر  علببى منكببري  ووىشران فببً مرسفببر الرىضببةـ ارسفببر فٌببن رىضببة النببالر
 هـ.7ٔٙالعربٌةوسىفً سنة 

البب رر و (ٖٙٙ/ٕ ب ببا، الانابلببة)علببى وٌ  و البب(ٕ٘٘/ٗة ال نببان)مببر و (ٗٗ/ٗوٌبب  العبببر للببوهبً)  انلببر     
 . (8/7ٔشورا، الوهب)و (99٘/ٔبؽٌة الىعاة)و (ٗ٘ٔ/ٕالكامنة)

 ( . 99٘( الفع ة الؽضبٌة)7)
 (. 9ٗٔ( سبلس  الوهب )8)
و 88ٕو 8ٕٙو 7ٕٙو ٕ٘ٙو ٕٗٙو ٕٔٙو 8ٕ٘و ٖٕ٘و 7ٕٕو 7ٙٔ( و ىانلبر منبن  )ٖٕٕ( سبلس  البوهب )9)

 (. 8ٖ٘/ٗانلر  البار الماٌ )(و ىٕٖٖ

 



(ٕٗ) 

 وهل ٌمكن صن تبنى القواعد األصولٌة على المسائل الفقهٌة ؟.  

ال شك هن ال ىاع  األفىلٌة سسسم  من علبم الا بن مبن  وبة سفبىٌرها و ف اعب ة  األمبر 
الم لو للى ىب إنما ٌمكن سفىٌرها بملا  فرعً ف وً 
(ٔ)

   . 

ىلٌة مبنٌة على مسألة ف وٌة و فووا مما ىقع فٌن الربلؾ على هما هن سكىن ال اع ة األف
 قىلٌن   

   هن بناء األفى  على الارى  هى سررٌ وا منوا ؼٌر  انة. القول األول

ىق  نبص علبى هبوا كلٌبر مبن األفبىلٌٌن و كبابن السباعاسً مبن الاناٌبة 
(ٕ)

و ىال اضبً 
اسٌن 
(ٖ)

وىابن برهان
(ٗ)

و ىالراةي
(٘)

وىالم ي
(ٙ)

الاا بوىابن 
(7)

 و  

                                            
 (.9ٕٔ/ٔ(و السابٌر )ٖٔ/ٔ( و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )8/ٔ( و اإلاكام )78/ٔ( انلر  البرهان )ٔ)
(و سٌسبببٌر السارٌبببر 7ٙ-ٙٙ/ٔ(و ىانلببر  الس رٌبببر ىالسابٌبببر )ٔٔ/ٔ( انلببر  نواٌبببة الىفبببى  الببببن السببباعاسً )ٕ)

اءوىقٌ  هبى العبا  هام  بن علً بن سؽلب الشامً األفب  البؽب ا ي هبى الضٌهى  ابن الساعاسً  ( و ى7ٗ/ٔ)
هـوىكان إمامباً عبلمبة ل بة اافلبا ٔ٘ٙالاناً والمعرىؾ بابن الساعاسًوىالمل ب ملار ال ٌنوىل  ببعلبك سنة 

كسابً البة ىي ىاإلاكبام فبً هفبى  الا بنوىم مع  مس نا فً الارى  ىاألفى  وفنؾ ب ٌع النلام ال امع بٌن
 هـ .9ٗٙبارٌن فً الارى وىشرح م مع البارٌنوىؼٌر ولكوسىفً سنة ال

 و(9٘ساج السرا م )و (7ٕٕ/ٗمر ة ال نان)و (ٓٓٗ/ٔة)ٌال ب ا، السنو (8ٕٓ/ٔال ىاهر المضٌة)  انلر    
 . (ٕٙالاىان  البوٌة)

بى علً اسٌن بن ههى ال اضً اسٌن  (و ىٕٖٔ/ٖ(و ىانلر  البار الماٌ  )9ٓ( ن لن عنن فً سبلس  الوهب )ٖ)
المشوىر بال اضً اسٌنو اإلمام العبلمة ومام  بن هام  المرىويوىٌ ا  هٌضا المرى الّرىوي الشافعً 

الما و الم قو وكان  ب  ف نو لن السعلٌو الكبٌرو ىشرح سلرٌص ابن ال اصو ىلن الاساىيوىؼٌر ولك سىفً 
 هـ .ٕٙٗسنة 

ىووىق  ٌراؾ فً ىالمرى الرىوي باس  المٌم ىالىاىوىسكىن      الراءوىضم الراء اللانٌةونسبة إلى مرى الرُّ
بىا  «الرى  » النسبةوفٌ ا  المرىويوىهً بل ة مبنٌة على ىا ي مرىوىالىا ي باألع مٌة ٌ ا  لن   بال ا وفرك 

 ف الىا مرى الرىو .و على اسم البل  الوي ما ا فً هوا الىا ي ىالبل  اسما 

سٌر هعبلم و (ٖٗٔ/ٕىفٌا، األعٌان)و (ٗٙٔ/ٔسووٌب األسماء ىاللؽا،) و(ٕٕٙ/٘األنساب)  انلر     
مر ة ال نان و (ٖٙ٘/ٗ ب ا، الشافعٌة الكبري )و (9ٙٔ/ٔسنىي) ب ا، الشافعٌة لئلو (ٕٓٙ/8ٔالنببلء)

(ٖ/8٘.) 

ً هبى الاس  هام  بن علهى ابن برهان (و ى9ٔ(و ىن   عنن فً سبلس  الوهب )ٓ٘ٔ-9ٗٔ/ٔ( انلر  الىفى  )ٗ)
ىفبً وهبـوىبر  فبً المبوهب 79ٗبن مام والمعرىؾ بابن َبرهان ـ باس  الباء ـ الانبلًولم الشافعً وىل  سبنة 

هبـوىقٌ   ٕٓ٘ىالىفى وىكلوا فً علبم األفبى  وسبىفً سبنة  ىالى ٌةو ىالىسٌ و و األفى  وفنؾ البسٌ 
 هـوىلن قرٌب األربعٌن سنة.8ٔ٘

و (79ٕ/ٔ ب ا، الشافعٌة البن قاضً شوبة )و (ٖٓ/ٙشافعٌة الكبري) ب ا، الو (99/ٔىفٌا، األعٌان)  انلر    
 . (ٔٓٔ/ٙشورا، الوهب)و (ٕٓٔو 8ٕٓ/ٕٔالب اٌة ىالنواٌة)و (ٕٕ٘/ٖمر ة ال نان)

 ( . ٗٗٔ/ٔ( انلر  المعالم مع شران )٘)
 ( . 8/ٔ( انلر  اإلاكام )ٙ)
هبى عمرى علمان بن عمر بن هببً بكبر هى ابن الاا ب وى (ٖٔ/ٔ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )7)

بارعبا فبً وهبـوىكان ركنبا فبً العلبم ىالعم 7ٓ٘الكر ي المفري المالكًو المعرىؾ بابن الاا بوىل  سبنة 
ىمبن مفبنااسن  امع األموبا،و  مس نا للموهب ل ة ا ة مسىاضبعا عاٌابا ووالعلىم األفىلٌة ىال ر نٌة ىالعربٌة 

فبببر المنسوىوىالمعبببرىؾ بالمرسفبببر األفبببىلًوىالكافٌة فبببً النابببىو ىالمعبببرىؾ بالمرسفبببر الارعًوىمرس
                                     هـ.ٙٗٙىشراوا وسىفً سنة 

ؼاٌببببة و (88ٔ/ٖٔالب اٌببببة ىالنواٌببببة)و (ٕٗٙ/ٖٕسببببٌر هعبببببلم النببببببلء)و (8ٕٗ/ٖىفٌببببا، األعٌببببان) انلببببر     
شبببب رة و (٘ٓٗ/7شببببورا، الببببوهب)و (ٖٗٔ/ٕبؽٌببببة الىعبببباة)و (89ٔالبببب ٌباج المببببوهب)و (8ٓ٘/ٔالنواٌببببة)
 . (7ٙٔالنىر)

 



(ٕ٘) 

ىال ىفً  
(ٔ)

و ىابن مال   
(ٕ)

و ىالمر اىي 
(ٖ)

و ىؼٌرهم 
(ٗ)

  . 

 ىاسس   ه الء ب لٌلٌن 

 الدلٌل األول:

هن الا ن فان ة األفى و فوى مسأرر عننو ىلى انبنبى األفبى  علبى الا بن للبةم مبن ولبك 
لببك البب ىرإ ألن العلببم باألاكببام ٌسىقببؾ علببى لبببى، األ لببة و فلببى سىقابب، األ لببة علببى س

األاكام لكان  ىراً 
(٘)

 . 

 الدلٌل الثانً:

هن العالم ق  ٌكىن إنما بنى فرىعن على ه لة رافةو ىلم ٌبنوا على الم رك األفبىلًو 
ج من فرىعبن مبا لعلبن ال ٌ بى  ببنو كمبا هنبن قب  ٌ بى  بالمب رك  ىاٌننو ال ٌمكن هن ٌرر 

األفىلً و ىال ٌ ى  ببلةمن فً الارى  لمعارل  رر اقسضى ولك
(ٙ)

 . 

     هن ولك  انة.القول الثانً

ىقبب  ُن بب  هببوا ال ببى  عببن الاناٌببة
(7)

و ىهببى اللبباهر مببن فببنٌعومو ف بب  بنببىا كلٌببرا مببن  
هفىلوم على الارى  الىار ة عن هنمسوم
(8)

و كما هنن لباهر هٌضبا مبن فبنٌع كلٌبر مبن 
األفىلٌٌن 
(9)

. 

 ىلم هر لووا ال ى   لٌبلً ٌمكن هن ٌعسم  علٌن . 

 ً هن بناء األفى  على الارى  ال ٌرلى من االسٌن   ىالوي ٌلور ل

الاببا  األىلببى  هن ٌكببىن مببن ببباب هن المسببألة الارعٌببة هفبب  للمسببألة األفببىلٌة فببً 
 الى ى و ىاٌننو ال ٌسس ٌم بناء األفى  على الارى  ألمرٌن 

 هىالً  هن الارى  لمرة األفى و ىلى بنٌ، األفى  على الارى  للةم من ولك ال ىر.

ٌبباً  هن األفببى  سبباب ة علببى الاببرى  فببً الى ببى و ىال ٌمكببن هن ٌبنببى السببابو علببى لان
 البلاو .

                                            
 (.88ٖو ٖٓٔ/ٕ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٔ)
  .(8ٔ/ٔ( انلر   هفى  ابن مال  )ٕ)
 ( . 9ٕٔ/ٔ( انلر  السابٌر )ٖ)
 (.  ٙٗٔ( انلر  السا ٌ ا، فً شرح الىرقا، )ٗ)
(و السا ٌ ا، فً شرح الىرقبا، 89) ( و سبلس  الوهبٕٔ٘/ٔ(و رفع الاا ب )ٖٔ/ٔ( انلر  بٌان المرسفر )٘)

(ٔٗٙ . ) 
 (. ٕٖٔ/ٖ(و البار الماٌ )9ٓ(و سبلس  الوهب)88ٖ/ٕ(و شرح مرسفر الرىضة)ٓ٘ٔ/ٔ( انلر   الىفى )ٙ)
 (.9ٓ( انلر سبلس  الوهب )7)
( و مسبلم اللببى، مبع 8ٖٗ(و س بىٌم األ لبة)7٘ـب7ٗ/ٔ( انلر ملبلً   فً مسألة سكلٌؾ الكاار  هفبى  السررسبً)8)

(و مٌبببببةان 9ٖٔ/ٔ(وىفبببببً مسبببببألة اإل مبببببا  بعببببب  ربلؾ هفبببببى  السررسبببببً)ٖٓٔ/ٔفبببببىاس  الرامبببببى،)
 (.7ٖٔ/ٕاألفى )

(و 9ٗٔو  ٔٗٔو ٕٖٔو ٖٓٔ_9ٕٔو 8ٔٔ_7ٔٔو ٕٔٔو 9٘_8٘( انلبببببر مبببببلبلً  الم  مبببببة الببببببن ال فبببببار)9)
( 7ٙٔٔ/ٖ( و هفببى  ابببن مالبب  )9ٕٔ_8ٕٔ(و شببرح سن ببٌ  الافببى )8ٖٖ/ٖ(و السلرببٌص)8ٙٔ/ٔالبرهببان)

(و البابر 9ٖٔو ٕٔٔن لبن عبن ال بىٌنً و 89(و سبلسب  البوهب )8ٖٖ/ٕ(و اإلبوباج )ٗٔٔ/ٗورفع الاا ب )
 (.89ٖٓ/ٙ(و السابٌر )ٖٔٔ/ٖالماٌ )

 



(ٕٙ) 

الابا  اللانٌببة  هن ٌكبىن مببن بباب بنبباء النلٌببر علبى النلٌببرو ىاٌننبو ال ٌلوببر لببً  
مانع من بناء األفى  على الابرى  بوبوا المعنبى و إو ال ٌلبةم مبن هبوا البنباء هن سكبىن 

 ري فً الى ى و ىمن هوا الباب   المسألة الارعٌة هفبلً لؤلر

البنبباء علببى الشببوا ة فببً  ملببة مببن المسببان  كمسببألة اشببسرا  الع الببة فببً الببراىي
(ٔ)

و 
ىمسألة رىاٌة م وى  الع الة 
(ٕ)

و ىةٌا ة الل ة  
(ٖ)

و ىقا  ابن برهبان فبً مسبألة رببر  
..« ىألن الرىاٌة كالشوا ة »الىاا  ال ٌاٌ  العلم   

(ٗ)
. 

بى، النسخ فبً ابو مبن لبم ٌبلؽبن علبى مسبألة عبة  الىكٌب  قبب  علمبن هما بناء مسألة ل
بالعة  
(٘)

 و فلٌ  ب ٌ  لما سبو من السعلٌ  ىال لٌ .  

لكن ق  ٌام  فنٌع األفىلٌٌن عمىما على هنبن مبن بباب اإلاالبة فبً  الاكبم ىسربرٌج 
  األقىا   ىن سرسٌب األف  على الار و ىق  ٌاوم هوا من كبلم بعل األفبىلٌٌن وىقب

الرببلؾ فبً هبوا المسبألة»ن   الةركشً عن بعل األفىلٌٌن قىلن  
(ٙ)

إنمبا نشبأ مبن  
ارسبلفوم فً الارى  من الما ى  فبً ال بوؾ هب  س بب  شبوا سن بعب  السىببة هم ال ؟ علبى 
معنى هنوم ارسلاىا فً هوا المسألة السً هً فر  ه اهم هوا االربسبلؾ البوي هبى هفب  

ٌما هى فر  هوا األف  إلى مبواهب و لبم رسببىا علٌبن هبوا لولك الار  و ال هنوم وهبىا ف
األف إألن هوا عك  الىا ب من اٌث إن الار  ٌسرسب علبى هفبلن ىٌسبسىي علٌبن و 

«ال هنن ٌسرسب األف  على فرعن ىٌسسىي علٌن
(7)

. 

ىبع  هن وكر الشٌراةي هن فً مسألة سكرار األمر و ىما ٌ سضٌن األمر اللانً ى وبٌنو 
مببا علببى قببىلٌن للشببافعً فببً الارى وىهببى إوا قببا  لةى سببن هنبب،  ببالو ىٌمكببن سارٌعو

ٌشبببن هن »  بالووىلم ٌكببن لبن نٌببة االسببسنناؾ فبً الكلمببة اللانٌبةو فاٌببن قببىالنو لبم قببا   
ٌكىن الى وان ُررِّ ا من هوٌن ال بىلٌنو فببل ٌسى بن علبى هبوا اعسبرال معسبرل ببأن 

نا بولك سعرٌؾ موهب الشافعً ـ ٌ ى  هكوا نعرؾ اكم األفى  من الارى إ ألنا قف 
ناا  ٌ «رامن هللا ـ ىهن هوٌن الى وٌن ٌرر  ان على هفلن على ما ب

(8)
. 

ىٌسأٌ  هوا بأن بعل من نص علبى المنبع مبن بنباء األفبى  علبى الابرى  فبنع ولبكو 

                                            
 (.ٕٕٔ/ٖ(و السموٌ  )9ٖ7/ٖ( انلر  الع ة )ٔ)
(و البابببر المابببٌ  78/ٕ(و اإلاكبببام )ٖ٘٘/ٕ(و السلربببٌص )9ٖٙ/ٕ(و شبببرح اللمبببع )7ٖٖ( انلبببر  السبفبببرة )ٕ)

(ٗ/ٕ8ٓ . ) 
 (. 7٘ٔ/ٖ(والسموٌ  )ٕٖٔ( والسبفرة )ٕٔ٘( و اإلشارة )ٓٔٓٔ/ٖ( انلر  الع ة )ٖ)
(و ىهوا مع هن ابن برهان ممن ال ٌري ال بىاة و ىانلبر   سبلسب  البوهب فبً هبوا المسبألة 7ٗٔ/ٕ( الىفى  )ٗ)

 .  ( ع م ال ىاة9ٔ(و ف   ن   عن ابن برهان هوا البناءو مع ن لن عنن فً الب اٌة )9ٖٔ)
(و ٗٔٔ/ٗ(و رفع الاا بب )7ٙٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )8ٗٗ/ٔ(و المسى ة )9ٖٔ/ٔ( انلر  رىضة النالر )٘)

(و ىق  ن   فً رىضة النالر ىالمسى ة سررٌج مسألة النسخ على مسألة عبة  الىكٌب  عبن 89ٖٓ/ٙالسابٌر )
ب لئلمبام هامب  ٌكبىن مىاف باً (و إنما هى فً سررٌج ى بن فبً المبوه9ٖ٘/ٕهبً الر ابو ىكبلمن فً السموٌ  )

فبً اببن السببكً ل ىلن فً عة  الىكٌ و ىلٌ  هى فً بناء هى سررٌج المسألة األفىلٌة على الا وٌةو ىق  وكر 
ج مسببألة الىكالببة علببى مسببألة النسببخ ( ٗٔٔ/ٗرفببع الاا ببب) .ىانلببر  السلرببٌص هن مببن األفببىلٌٌن مببن رببر 

(ٕ/ٖ٘9.) 
    م  مسعا اة. ( هً مسألة  االسسلناء الىار  بعٙ)
 (. ٕٖٔ/ٖ( انلر  البار الماٌ )7)
 (و ىفٌن سعرٌووىلعلوا سعرٌؾوىفٌن ٌرربانوىفىابوا ٌرر ان. ٕٖٕ/ٔ( شرح اللمع)8)

 



(ٕ7) 

فوببوا الةن ببانً 
(ٔ)

لببم ال ٌراببى علٌببك هن »ٌ ببى  فببً م  مببة كسابببن فببً السرببرٌج   
«األفى الارى  إنما سبنى على 

(ٕ)
ح ببنوىإنما هبى  و لم سراا ٌنسب للشافعً ما لم ٌفرِّ

مسسررج من فرىعن
(ٖ)

. 

لبم ٌن ب  عبن الشبافعً ىال »ىابن برهان ق  هنكر بناء األفى  علبى الابرى  فبً قىلبن  
عن هبً انٌاة ـ رضً هللا عنوما ـ نص فً ولكو ىلكن فرىعوم سب   علبى ولبكو ىهبوا 

  سبنببى علببى األفببى و ىال سبنببى األفببى  علببى ر ببأ فببً ن بب  المببواهب إ فببإن الاببرى
الارى و فلع  فااب الم الة لم ٌبن فرى  مسانلن على هبوا األفب و ىلكبن بناهبا علبى 

«ه لة رافةو ىهوا هف  ٌعسم  علٌن فً كلٌر من المسان 
(ٗ)

. 

لم ٌن   عن الشافعً نبص فبً هبوا المسبألة برفىفبواو ىإنمبا هربو مبن » ىهى ٌ ى   
«لما ى  فً ال وؾموهبن فً مسألة ا

(٘)
. 

ىق  ٌكىن هوا البناء من بباب السىسبع فبً العببارة و ىفبرل المسبألة فبً الابر  الا وبً 
سىضببٌااً للمسببألة األفببىلٌة إ لكببىن المسببألة الا وٌببة هقببرب منوببا سفببىراً و ىلوببوا قببا  

ال ببىٌنً فببً مسببألة عببى  االسببسلناء إلببى ال مبب  السبباب ة
(ٙ)

ىوكببر األفببىلٌىن  ٌببة   » 
ال وؾ
(7)

«ملاالً مارىضاً إلٌضاح المسألة 
(8)

. 

ىقا  ابن برهان فً مسألة األمر ال ٌسناى  المأمىر بن على فاة الكراهة
(9)

المسألة   »
ولبم وكبر بنباء المسبألة علبى  «مارىضة فً ال ىاؾ المسلب وى ىاؾ ال نب ىالما ث

قاع ة هفىلٌة
 (ٔٓ)

. 

                                            
ىلب  و  الشبافعً هبى اللناء مامبى  ببن هامب  ببن مامبى  ببن برسٌبار الةن بانىو ىٌ ا  هبىالمناقب ( الةن انً  هى ٔ)

و ىسربرٌج الابرى  ساسبٌر ال بر ن من مفنااسن ىبارعا فً الا ن ىالربلؾوهـو كان عبلمة هفىلٌا ماسرا 7ٖ٘
 سنة. 8ٖهـو ىلنٙ٘ٙعلى األفى وىسرىٌ  األرىاح فً سووٌب الفااحو قس  فبرا على ٌ  السسار سنة 

الببن قاضبً شبوبة  ب ا، الشافعٌة (و8ٖٙ/8) ب ا، الشافعٌة الكبري  (وٖ٘ٗ/ٖٕ)سٌر هعبلم النببلء انلر  
 (. ٔٙٔ/7(و األعبلم)ٕٖٔ/ٔ( و  ب ا، الشافعٌة لئلسنىي )ٗٙ/7لن ىم الةاهرة )(و إٙٔ/ٕ)

 (. ٖٗ( سررٌج الارى  على األفى )ٕ)
 (. 79ٕو 9ٓٔو 7٘( انلر سررٌج الارى  على األفى )ٖ)
 ( . ٓ٘ٔ_9ٗٔ/ٔ( الىفى )ٗ)
م ٌعسبرل علٌبن بمبا ٌاٌب  ( فإنبن ن ب  هبوا البنباء ىلبٕٙ٘/ٔ(و ىانلبر  الىفبى )ٖٔٔ/ٖ( ن لن فً البار الماٌ )٘)

هنبببن  قبببا  الرىاٌبببة علبببى الشبببوا ة فبببً مسبببألة رببببر الىااببب  ال ٌاٌببب  العلبببم. انلبببر  إنكبببار وا، البناءوىسببببو 
 (. 7ٗٔ/ٕ)الىفى 

(و ٖٓٔ_9ٕٔ( ىهبببً قببب  بنٌببب، علبببى مسبببألة شبببوا ة الماببب ى  فبببً ال بببوؾ.انلر  الم  مبببة الببببن ال فبببار )ٙ)
 (. ٖٔٔ/ٖ(والبار الماٌ )ٕٙ٘/ٔالىفى )

  ٌرٌبب  مببا فببً سببىر النببىر مببن قىلببن سعببالى ( 7)                           

                                         

                  . 

ىُبنبً علٌبن قببى  شبوا ة »( ـ بعب  هن وكبر المسبألة األفبىلٌة ـ قبا   ٖٕ٘(و ىفبً المنربى )ٖٕٙ/ٔ( البرهبان)8)
 « . الما ى  فً ال وؾ

مببأرىوة مببن  المسببألة(  »ٕٔٔ( ىهببً قبب  بنٌبب، علببى مسببألة فبباة  ببىاؾ ال نبببو قببا  فببً سبلسبب  الببوهب)9)
 «. الارى وىهى فاة  ىاؾ ال نب

( مبا ٌاٌب  هن مسبألة  بىاؾ 9ٕٙ/ٕ(و ىفً الس رٌب ىاإلرشبا )9٘ٙٔ/ٗ( ن لن عن األىس  فً ناان  األفى )ٓٔ)

 



(ٕ8) 

ر مبن العلمباء رٌبر مبن ىهوان المامبلن هما المسى وانإ إو إن االعسبوار عبن كلٌب 
 سر نسوم بالاف  بٌن السنلٌر ىالس بٌو.

ىاٌننو ٌ ا  ببالسارٌو ببٌن معنبى البنباء فبً بباب بنباء األفبى  علبى األفبى و ىمعنباا 
بالنسبببة لبنبباء األفببى  علببى الاببرى و فوببى فببً بنبباء األفببى  علببى األفببى  بمعنببى  

بنباء علبى الابرى  و فوبى سرسٌب قاع ة على قاعب ة قب  سكبىن هفببلً لوباو همبا فبً بباب ال
 بمعنى  اإلاالة فً الاكم ىسررٌج األقىا   ىن سرسٌب األف  على الار . 

ىإوا سبٌن للنالر هن ال ىاع  األفىلٌة ق  سكىن مبنٌة على قىاع  هرري من علىم 
هرري و فإن هوا ال ٌ  ح فً اسس بللٌة ال ىاع  األفىلٌة و فإن األفىلٌٌن بالىا فً 

 ق ىا فً فوم هشٌاء من كبلم »بالن هفااب سلك العلىم و فوم ملبلً   قىاع هم ما لم ٌ
العرب لم ٌف  إلٌوا النااة ىال اللؽىٌىنو فإن كبلم العرب مسسع   اً و ىالنلر فٌن 
ب و فكسب اللؽة سضب  األلاال ىمعانٌوا اللاهرة  ىن المعانً ال قٌ ة و السً  مسشعِّ

على اسس راء اللؽىيو ملالن   اللة فٌؽة ساساج إلى نلر األفىلً ىاسس راء ةان  
)افع ( على الى ىب وى )ال ساع ( على السارٌم وىكىن )ك ( ىارىاسوا للعمىمو ىما 

« هشبن ولك
(ٔ)

 . ىهكوا الاا  فً ب ٌة العلىم السً اسساا  منوا علم األفى  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
 ال نب فر  للمسألة األفىلٌة . 

  ( .ٖٓٓ(و علم هفى  الا ن للربٌعة )ٗٔ-ٖٔ/ٔ( و ىانلر  البار الماٌ  )7/ٔ( اإلبواج )ٔ)

 



(ٕ9) 

  
 
 
 
 
 

 البا  األول: الدراسة التسصٌلٌة.

 وفٌه ستة فصول:

 الفصل األول:حقٌقة بناء األصول على األصول.

:حكم نسبة بناء األصول علدى األصدول الفصل الثانً
 إلى األئمة.

 الفصل الثالث:فائدة بناء األصول على األصول.

الفصددل الرابددع: عالقددة بندداء األصددول علددى األصددول 
 بسسبا  اللال..

الفصددل اللددامس: الطددرق الدالددة علددى بندداء األصددول 
 .على األصول

لفصدددل السدددادس:عناٌة األصدددولٌٌن ببنددداء األصدددول ا
 على األصول.

  

 



(ٖٓ) 

  

 

 الفصل األول:حقٌقة بناء األصول على األصول:

 مباحث:صربعة وفٌه 

 المبحث األول:تعرٌ. بناء األصول على األصول . 

المبحدددث الثانً:الموازندددة بدددٌن بنددداء األصدددول علدددى 
 األصول وما ٌشبهه من المصطلحات.

 بناء األصول على األصول.المبحث الثالث:صنواع 

بندداء األصددول علددى  المبحددث الرابددع : شددروط صددحة
 .األصول

 

 



(ٖٔ) 

 
 املبحح األٍٚ: تعسٜف بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ.

بنببباء األفبببى  علبببى األفبببى  لابببل مركبببب وىال ٌمكبببن إٌضببباان إال بإٌضببباح 
مار اسبببنو ىكلمبببة بنببباء األفبببى  علبببى األفبببى  مركببببة مبببن مابببر ٌنو ىهمبببا  البنببباءو 

ىلكبب  منومببا معنٌببان  لؽببىي ىافبب بلاًو ىفٌمببا ٌلببً هبببٌن الم فببى  بكبب   ىاألفببى و
 مار  من  وسٌن اللؽىٌة ىاالف بلاٌة.

الً: تعرٌ. البناء لغة صوَّ
 
. 

البناء لؽة
(1)

   مف ر بنى ٌبنً بناء ىبنٌاناً  و فوى باٍن ىمبنً.

ىقبب   عبب  ابببن فببار 
(ٕ)

لوببوا الكلمببة هفبببلً ىاابب اً ٌ مببع شببسا، معانٌوبباو ىهببى  
لضمو فبناء الشًء ضم بعضن إلى بعلا

(ٖ)
و ىقا  ؼٌبرا عبن البنباء  هبى ىضبع شبًء 

على شًء على فاة ٌرا  بوا اللبى،
(ٗ)

  . 

ىمن المعانً الموكىرة فً هوا الما ة   البناء و ىهى ن ٌل الو مو ىٌ لو البناء 

ٌُبنى و ىمما ىر  فً هوا الما ة قىلن سعالى      على ما        

   
(٘)

 وىقىلن              (ٙ)   وىقىلن      

     (7)  وىقىلن           (8). 

وا ىٌ ا   بنى الر   الر     إوا اف نعنو ىبنى ال عام ب نن و هى بنبى اللابم  إ
من و ىبن، ال ى  على ىسرها  إوا لفب ،و ىٌ با   البانٌبة مبن ال سبً  السبً  نن ىعل  سم 
لفو ىسرها بكب ها و اسى كا  ٌن  بع ىسرهبا فبً ب نوبا مبن لفبىقن بوبا و ىبنبى علبى 
ههلن  إوا ةف، إلٌنو ىالمبناة افٌر هى ن ع ٌبس ن السا ر علبى بٌعبنو ىكبانىا ٌ علبىن 

                                            
(وؼرٌببببببب الاببببببب ٌث ٕٖٓ/ٔ( انلببببببر  لمببببببا ة )بنببببببى( ىلمبببببببا سببببببٌأسً مببببببن المعببببببانً  م ببببببباٌٌ  اللؽببببببة )ٔ)

(و النواٌبة فبً ٓٔ٘/ٔ(ولسبان العبرب )ٖٔ(و هسبا  الببلؼبة )7ٗٔ(ومابر ا، هلابال ال بر ن)ٖٕٓ/ٔللر ابً)
و (ٕٔٗ( و الكلٌببا، )ٕٖٙٔ( و ال ببامى  الماببٌ  )ٖٙ(و المفببباح المنٌببر )7٘ٔ/ٔؼرٌببب الابب ٌث ىاأللببر)

 ( . 7ٕالمع م الىسٌ  )
هبى الاسٌن هام  ببن فبار  ببن ةكرٌبا ال ةىٌنبً البراةي المبالكً اللؽىيوكبان رهسبا فبً اللؽبة هى ابن فار   ( ٕ)

هـو 9ٖ٘ىؼٌر ولكوسىفً سنة  م اٌٌ  اللؽةوىالم م وىف ن اللؽة و ىاأل بوبفٌرا بموهب مالك وىمن م لااسن
 ىقٌ  ؼٌر ولك.

و (8ٔٔ/ٔىفٌببا، األعٌببان)و (ٖٖ٘/ٔمع ببم األ ببباء )و (7ٕٔ/ٔانببباا الببرىاة)و (ٕٕٓ/ٕ)انلببر سرسٌببب المبب ارك     
 . (ٓٙ/ٔ ب ا، الماسرٌن)و (ٕٖ٘/ٔبؽٌة الىعاة) و(ٕٔٔالابلكة ىالمالىكىن )و (ٖٓٔ/7ٔسٌر هعبلم النببلء)

 ( ما ة بنى. ٕٖٓ/ٔ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٖ)
 (. ٕٔٗ(و الكلٌا، )7ٖ/ٔ( انلر  شرح األشمىنً على هلاٌة ابن مالك)ٗ)
 ( من سىرة الةمر.ٕٓ( من الٌة )٘)
 ( من سىرة الوارٌا،.7ٗ( من الٌة )ٙ)
 ( من سىرة الشم .٘( الٌة )7)
 ( من سىرة الفافا،.97( من الٌة )8)

 



(ٖٕ) 

الُاُفر على األن با  
(ٔ)

 ىفبىن بوبا و ىإنمبا سبمٌ، مبنباة ألنوبا سسربو مبن هُ مٌ 
(ٕ)

 
ٌىف  بعضوا ببعلو ىبنبى علبى كبلمبن  ااسبوااو ىبنبى البٌب، علبى بىانٌبن  هي علبى 

 . قىاع او ىانبنى علٌن كوا  هي سرسب علٌن

ىبسأمب  كب  معنببى مبن هبوا المعببانً ٌسببٌن للنبالر هن هببوا المعبانً المببوكىرة ال 
و فوً س ىر اى  معنى الضمو ؼٌر هن هبوا الضبم علبى  سررج عن ما وكرا ابن فار 

 نىعٌن 

األى   ضببم شببًء إلببى شببًء ٌبسنببً علٌببنو فوببى كال اعبب ة لببـنو ىمببن هببوا ٌسببمى 
البناء بناءو ىسسمى ال ىاع  بىانً إ ألنن ٌبنى علٌوبا ىٌعسمب  علٌوباو ىٌ با  ابسنبى علٌبن  

 هي سرسب علٌن.

ٌ  قاعب ة لبـنو ك بىلوم  بنببى اللبانً  ضبم شبًء إلبى شبًء ٌعضبب ا ىٌ ىٌبن و ىلب
 الر   الر   إوا اف نعن. 

با  ىهوان ال سمان فٌوما ىضبع شبًء علبى شبًء ل فب  اللببى، و فببل ٌربرج عم 
 .ىضع شًء على شًء على فاة ٌرا  بوا اللبى،وكرا بعضوم من هن معنى البناء  

 لكببن ٌنبؽببً اإلشببارة إلببى هنببن قبب  ٌلساببو ببباللال مببا ٌ علببن إ بلقببا م اةٌبباو قببا 
الةمرشببري
(ٖ)

«ىمببن الم بباة  بنببى علببى ههلببن...  » 
(ٗ)

و ىٌسضبب  ولببك بببالنلر إلببى 
عبلمببا، الم بباة و كفبباة ناٌببن و ىعبب م ى ببىب ا ببرا او  ىسبببا ر ؼٌببرا لببىال ى ببى  

ال رٌنةو ىناى ولك
(٘)

. 

 ثانٌا:تعرٌ. البناء اصطالحاً.

هن ٌكبىن اسسعمل، كلمة البناء فبً علبىم مسعب  ة إال  هن هبوا االسبسعما  ال ٌعب ى 
اسسعماالً لوبا فبً المعنبى اللؽبىي  ىن إضبافة هى س ٌٌب و إال  هنبن ٌسبسلنى مبن ولبك بعبل 
العلبىمو ىالسببً ىر ، فٌوببا كلمببة البنبباء مبع إرا ة مفبب ل  ربباص إضببافة إلببى إ بلقوببا 

 ىإرا ة المعنى اللؽىي منوا و ىفٌما ٌلً هعرل لولك  

ـ البناء فً علم النحو والصر.1
(ٙ)

: 

                                            
( 99ٔ( األن ببببا   مع ن ع بالكسببببروىبالاس وىبالسارٌك كعنبوىهىبسببببا  مببببن األ ٌم.انلر ال ببببامى  الماببببٌ )ٔ)

 ما ة ن ع.
 ( ما ة ه م.89ٖٔ( األُُ م  مع ه ٌمو ىهى ال ل وهى ال ل  الم بىغ.انلر ال امى  الماٌ )ٕ)
المعبرىؾ ب بار هللا الةمرشبري المعسةلبً و سم مامى  بن عمر بن مام  الرىارةمً اهبى ال  هى  الةمرشري( ٖ)

و ٌبا فبً موهببن م باهرا ببن معسةلٌبا قىعلبىم العربٌبةو رهسا فبً هـ و ىكان بارعا فً الساسٌر و  7ٙٗىل  سنة 
و ىهسبا  الببلؼبة و  الابانو فبً ؼرٌبب الاب ٌثفبً اللؽبة و ىىالمافب  فبً الساسبٌر و الكشباؾ  ىمن مفنااسن
 سنة. 7ٔو ىلن  هـ8ٖ٘سىفً سنة 

(و 79ٕ/ٕ)بؽٌبة الىعباة و  (ٔ٘ٔ/ٕٓ)سبٌر هعببلم النبببلء  (و٘٘ٗ/ٕ(و العببر)8ٙٔ/٘)ىفٌا، األعٌان انلر  
  (.9ٗٔ/ٙ)شورا، الوهب 

 (.9ٖ/ٔ( وىانلر الرفانص البن  نً)ٖٔ( هسا  الببلؼة )ٗ)
 (. ٖٖٙ/ٔ(و المةهر للسٌى ً )ٕ٘ٗ/ٔ(و السابٌر )7ٖٔ/ٔ(و شرح اللمع )7ٕٔ/ٕ( انلر لولك  السموٌ  )٘)
انلر المفبباح السؽٌٌرو الر و ٌ ا  فرفن إوا ر اوىقٌ   مبا  معانٌبن ( علم الفرؾ كلمة فرؾ معناها اللؽىيٙ)

 (و ما ة فرؾو ىانلر ما سٌأسً.  =8ٙٓٔ(و ال امى  الماٌ )8ٖٖ/ٔالمنٌر)
ىمبا  بره علبى هٌكلبن مبن ن فبان و من اٌث بنا ا ىىةنن و ىعلم الفرؾ هى  علم ٌباث فً اللال المار  =

هى ةٌا ةوىسببمً هببوا العلببم بببولكإألن فٌببن سؽٌٌببرا ألفبب  الكلمببة الىاابب  إلببى همللببة مرسلاببة لمعببان م فببى ة ال 

 



(ٖٖ) 

بناء فً علم الناى ىالفرؾ كمف ل  راص مؽاٌر للمعنى ىر ، كلمة ال 
 اللؽىيوىق  ارسلاىا فً سعرٌان بناء على ربلفوم فً البناء ه  هى معنىي هى لالً ؟  

فبن بأنبن  مبا  بًء ببن ال لبٌبان م سضبى العامب  مبن شببن  فمن قا  هبى لالبً عر 
اإلعرابوىلٌ  اكاٌة هى اسباعاً هى ن بلً هى سرلفاً من سكىنٌن
(ٔ)

  . 

فبن بأنبن لبةىم  ربر الكلمبة  ىمن قا  هى معنبىي ىالاركبا، سب   علٌبن و ف ب  عر 
االة ىاا ة من الشك  ال سسؽٌر بسؽٌر العام  م ل اً 
(ٕ)

. 

ىملالن  بناء كْم ى هْ  على السكىنوىهٌَن ىقاَم على الاس وىناى ولك
(ٖ)

. 

سؽٌر اإلعراب سبمً  ىق  قٌ  إنما سمًِّ بناًء ألنن لما لةم ضرباً ىاا اً فلم ٌسؽٌر
بناء من اٌبث كبان البنباء الةمباً مىضبعن الٌبةى  مبن مكبان إلبى ؼٌبرا و ىلبٌ  كبولك 

سانر المن ىال،
(ٗ)

  . 

 ـ البناء فً علم الفقه:2

ىر ، لالبببة البنببباء عنببب  الا وببباء و ىهبببً ال سعببب ى ؼالبببباً المعنبببى اللؽبببىي فبببً 
لك ال رى  بوااسسعمالوم و ىلووا س لو على البناء على الةى ة و ىٌ ف  بو

(٘)
. 

ؾ بعضبوم هبوا المعنبى  لكنوا س لو هٌضاً على معنبى رباص بالفببلةو ىقب  عبر 
الربباص بأنببن  عبب م س  ٌبب  السارٌمببة األرببري ىإسمببام مببا ب ببً مببن الفبببلة السببً سبببو 

للمفلً الا ث فٌوا بالسارٌمة األىلى
(ٙ)

. 

فببن بعبببارة هعببم و ف ببا  إنببن  ٌ لببو علببى االعسبب ا  بمببا م ضببى مببن ىمببنوم مببن عر 
األفعا و فمن ها ث فً فبلسن ٌسىضأ و ىٌبنً على فبلسن  هي ٌسابع فببلسن و ىٌعسب  

بما مضى منوا  ىن اا ة إلى إعا سوا
(7)

. 

ىهببوا المعنببى األعببم هببى الببوي ٌ ٌبب ا فببنٌع الا وبباء و فببإنوم ال ٌرفببىن البنبباء 
ناببى باالعسبب ا  بمببا مضببى مببن الفبببلة ف بب و ببب  ىكببولك ؼٌرهببا كال وببارة ىاألوان و ى

ولك
(8)

. 

                                                                                                                                
ىقٌب  علبى و وا كاسمً الااع  ىالماعى  ىناى ولكوىٌوكر هن ىاضعن هى معباو ببن مسبلم الوبراء ساف  إال ب

 وىكان، مسانلن من ر ة فً علم الناى اسى مٌةا ىهفر ا هبى علمان الماةنً. بن هبً  الب 
إرشبببا  ال افببب  إلبببى هسبببنى و (ٙالشبببافٌة فبببً علبببم السفبببرٌؾ)و (ٕٙالماسببباح فبببً الفبببرؾ)  انلبببر لبببولك

مع بم و (ٙٗ/ٖؤٕ/ٔكشاؾ اف بلاا، الانبىن)و (7ٔشوا العرؾ)و (7ٕٔ/ٔماساح السعا ة)و (ٕ٘الم اف )
 (.ٕ٘ٔ) للب ي المف لاا، الناىٌة ىالفرفٌة

 (. 7ٗ/ٔ( انلر   شرح األشمىنً على هلاٌة ابن مالك مع ااشٌة الفبان )ٔ)
انلر هٌضبا  الرفبانص الببن  نبً (و ى7ٗ/ٔ( انلر   شرح األشمىنً على هلاٌة ابن مالك مع ااشٌة الفبان )ٕ)

(و مع بببم ٕ٘ٔ/ٔ(و كشببباؾ افببب بلاا، الانبببىن )ٕٔٗ(و الكلٌبببا، )ٓٓٔ(و شبببرح شبببوىر البببوهب)7ٖ/ٔ)
 (. ٗٓٔ( و مع م علىم اللؽة العربٌة لؤلش ر )ٕٙالمف لاا، الناىٌة ىالفرفٌة للب ي )

 (. ٖٗ/ٔ( انلر  شرح ابن ع ٌ  على هلاٌة ابن مالك)ٖ)
 (. 7ٖ/ٔن  نً)( انلر الرفانص البٗ)
 (. ٓٔٔ(و مع م لؽة الا واء )ٕ٘ٔ/ٔ( انلر كشاؾ اف بلاا، الانىن )٘)
 (.ٕ٘ٔ/ٔ( انلر  كشاؾ اف بلاا، الانىن )ٙ)
 (.ٓٔٔ( انلر  مع م لؽة الا واء )7)
(و ااشبببببببٌة 9٘ٔ/ٕو ٓٔ٘/ٔ(و المبببببببب  )ٖٔٔ/ٖو 89ٖ/ٔ(و الم مبببببببى ) ٕٕٗو 89/ٔ( انلبببببببر  المبسبببببببى )8)

 (.ٕٗٓو 9ٗٔ/ٔال سىقً)

 



(ٖٗ) 

ىهوا اإل بلو الراص ٌر ع إلى معنبى الضبمإ ألن هى  العببا ة ٌضبم إلبى  
  ررها و ىٌعس  بن فٌوا و فبل ٌاف  هررها عن هىلوا و ىال سب   الن  اعوا.

عباؾ هى من هفابن قًء هى رُ ىق  اسساا  الا واء هوا اإل بلو من لال الا ٌث  )
 لَ قَ 

(ٔ)
(ىهى فً ولك ال ٌبسكلمو م لٌبن على فبلسن لو فلٌسىضأ و فلٌنفرؾ  و هى موي 

 

(ٕ)
 . 

 ـ البناء فً علم األصول :3

لم ه   اسب سسبعً سعرٌااً  قٌ اً للبناء عن  األفىلٌٌن و ىلوا فإن ىضع سعرٌبؾ 
 قٌو للبناء لٌ  من السوىلة بمكانوىولك لع م عناٌة العلماء بسعرٌان سعرٌااً اف بلاٌاً 

ىسىضٌ  الىاضاا، من  ملة المشكبل،و ىهٌضاً لش ة  ولم لىضىح معناا فً ال ملة و
 ارسبا  االسسعما  األفىلً بالمعنى اللؽىي . 

 ؼٌر هنن ٌمكن هن ٌسساا  سعرٌؾ البناء من ربل  النلر فً همرٌن  

هىلوما  النلر فً اسسعماال، األفىلٌٌن للالة البناء على  وة الرفبىص فبً 
 ولك البناء المرسب  بال ىاع  األفىلٌةوىمن 

اعلبم هن ولبك ٌبسنبً علبى »ـ قا  ال ىٌنً فبً مسبألة إ مبا  الرلاباء األربعبة  ٔ
هف .. ىهبى هن قبى   ابا  الفباابة ـ مبن كبانىا ـ لبٌ  با بة و فبإن ناٌنبا كىنبن ا بة 

« انساى السر ٌ 
(ٖ)

 . 

ـ رضبً هللا عبنوم ـ ع البة الفباابة   »ـب ىقبا  الؽةالبً فبً رىاٌبة الفباابًٕ
« م على اإل بلوو ىعلٌن ٌنبنً قبى  رىاٌسومىهى معس  نا فً  مٌعو

(ٗ)
. 

هوا »  نسخ الكساب ىالسنة المسىاسرة بالمسساٌل  فً مسألة ابن برهانـ ىقا  ٖ
« ؟ الربلؾ ٌنبنً على هن الربر المسساٌل ماوا ٌاٌ 

(٘)
 . 

                                            
( ال ل  ما ررج من الالو م ء الام هى  ىننو ىلٌ  ب ًءو سىاء هل اا هى هعا ا إلى ب ننو هما إوا ُؼلب علٌن فوبى ٔ)

 ( ما ة قل .7ٖٔ(و ال امى  الماٌ )ٖٔ٘/ٕقًء.انلر المفباح المنٌر)
ببَلةِ َباب ما  اء فً اْلِبَناِء على اكساب إقامة الفبلة ىالسنة فٌواو  نسننفً ابن ما ن ( رىاا ٕ) (و ٕٕٔٔ/8ٖ٘/ٔ)لف 

ىال ارق نً فً السننو كساب ال وارةو باب فً الىضىء من الرارج مبن البب ن كالرعباؾ ىال بًء ىالا امبةو 
(و ىالبٌو ً فً السنن الكبريو كساب ال وارةو باب سرك الىضىء من ررىج ال م من ؼٌر ٔٔ/ٖ٘ٔ/ٔىناىا)

 .( عن عانشةٕٗٔ/ٔمررج الا ث)
نببن مببن رىاٌببة إسببماعٌ  بببن عٌبباش عببن ابببن  ببرٌجو ىرىاٌببة إسببماعٌ  عببن الا بباةٌٌن ىهُعبب  هببوا الابب ٌث بأ

ضعٌاةوىابن  رٌج ا اةيو لم ق  رالابن الاابال مبن هفبااب اببن  برٌجو فبرىىا عبن اببن  برٌج عبن هبٌبن 
و ىالبب ارق نً و بببن عبب ي وىاةرعببة  ىىهبببو ابباسم مرسبببل و ىلببوا ضببعان الشببافعً و ىهامبب و ىالببوهلًو ىهبى

 و ىر اىا إرسالن. ىؼٌرهم وىالبٌو ً 
َىاُب عن »  ىقا  هَْاَم ُ  ٍج عن هبٌن عن النبً االف  ٌْ هوا هبى »الوهلً مام  بن ٌاٌى  و ىقا «ُمْرَسبًل  بن ُ َر

البوي ٌرىٌبن و بن  رٌج عبن ببن هببً ملٌكبة عبن عانشبة اىهما ا ٌث و ىهى مرس  و بن  رٌج االفاٌ  عن 
ىق  رىاا إسماعٌ  بن عٌاش مبرة هكبوا مرسببل كمبا رىاا » لبٌو ً اقا  و ى«فلٌ  بشئإ إسماعٌ  بن عٌاش 

 «.ىهى مرس و بن  رٌج اىهى المااىل عن  وال ماعة
البب ر (و ٕٔٔ/ٔ(و المابرر فبً الاب ٌث)ٔٙٔ/ٔ)سن ٌ  سا ٌو هاا ٌبث السعلٌبو (و 8ٖ/ٔ)نفب الراٌة انلر  
 (.8ٗٔمفباح الة ا ة للبىفٌري) (و ةىان  ابن ما ن9ٖٕ/ٔ(و سلرٌص الابٌر)7ٓٔ/ٗ)المنٌر

 (. ٕٗٔ/ٖ( السلرٌص )ٖ)
 (ٖٙ٘( المنرى )ٗ)
 ( عن كسابن الكبٌر فً األفى . ٖٔٔن لن فً سبلس  الوهب )( ٘)

 



(ٖ٘) 

ىبنباء المسبألة علبى هن الةٌبا ة المابر »ةٌا ة الل بة  فً مسألة قا  ـ ىٗ 
(ٔ)

 
ىعن هم ٌنة وفعن نا ال ومنةلة ربلؾ اإل ما  هم ال؟   بوا ه  سنة  

(ٕ)
 »
(ٖ)

. 

قالبب، المعسةلببة » فببً نسببخ الربببر قببا  المبب يـبب ى٘
(ٗ)

ألنببن كببوبو إ ال ٌ ببىة  
ىهبى مبنبً علبى هفبىلوم فبً وىهى ؼٌر مسفبىر مبن الشبار   وىالسكلٌؾ بالكوب قبٌ 

« ىقب  هب لنباا وسعالىىى ىب رعاٌة المفلاة فً هفعا  هللا و الساسٌن ىالس بٌ  الع لً 
(٘)

 . 

الربببلؾ هنببا ٌنبنببً علببى الربببلؾ فببً   »فببً مسببألة المرسبب  ال ببىفًـبب ىقببا  ٙ
« رىاٌة الم وى إ إو الساق  من السن  م وى 

(ٙ)
  . 

ـ ىقا  اإلسنىي7
(7)

الرببلؾ ٌنبنبً »فً مسألة لبى، اإل مبا  ب رٌبو الابا    
« على هن  لٌ  هف  اإل ما  ه  هى م  ى  هى ملنىن؟ 

(8)
  . 

 ىهوا االسسعماال، المن ىلة ملا  عن ؼٌرها مما لم ٌن  .

 النلر فً سعرٌؾ بعل المف لاا، الم اربةوىمن ولك  لانٌوما  

ٌ ما هن علببم ال بب   ـبب مببا ٌسببمى بالبنبباء عنبب  ال بب لٌٌن ـ السبب
(9)

هببى مببن العلببىم  

                                            
 .  ( لعلوا المنَاَر و هى المسار  ٔ)
 .  ( لعلوا سنة ٕ)
 ( عن األىس  . 8ٕٖن لن فً سبلس  الوهب )( ٖ)
  بن ع اء ـ ىهى هف  م السوم ـ اعسة  م ل  الاسن البفريو ( المعسةلة سمىا بولك على الفاٌ  ألن ىافٗ)

ىانار  برهٌن فً مرسكب الكبٌرةو ىهنن لٌ  بم من ىال كبافرو بب  هبى فبً منةلبة ببٌن المنبةلسٌنو ف با  الاسبن 
و فسمىا بولكو ىقٌ  ؼٌر ولكو ىٌسمىن بال ومٌة إ لمىاف سوم لكلٌر من  راء  وم «اعسةلنا ىاف » البفري 

و ىبال  رٌببة إ إلنكببارهم ال بب ر وىبالمع لببة إ ألنوببم ناببىا الفبباا،و فع لببىا هللا سعببالى عببن فببااسنو بببن فبباىان
ىبالىعٌ ٌة إ ألنوم ٌ ىلىن بالىع  ىالىعٌ و ىمعناا هن هللا سعالى فبا و فبً ىعب ا ىىعٌب ا و فببل ٌؽابر البونب 

ا ٌىاف بىن الربىارج فبً ال بى  بسرلٌب  إال بع   السىبةو ىٌسمٌوم مرالاىهم مرانٌث الرىارج إ ألن هىانلوبم كبانى
مرسكب الكبٌرة فً النار مع قىلوم إنن لٌ  بكافرو فوم ىاف ىهم فً السرلٌ و لكن لم ٌ ىلىا بكاراو ىلوبم هفبى  
رمسةو ىهً السىاٌ و ىٌعنىن بن ناً الفاا،و ىالع  و ىٌعنىن بن ناً ال  رو ىالىع  ىالىعٌ و ىالمنةلة بٌن 

معرىؾ ىالنوً عبن المنكبرو ىٌعنبىن ببن الربرىج علبى األنمةوىقب  ان سبم، فبرقسوم إلبى المنةلسٌنو ىاألمر بال
امٌة.           انٌةو ىاللمامٌةوىالنل   فرو كلٌرة كالىافلٌةوىالوولٌةوىال االٌةوىالُ ب 

(و الملببببب  78(و الابببببرو ببببببٌن الابببببرو)7ٖٓ/ٔ(و الافببببب  فبببببً الملببببب )ٖٕ٘/ٔانلر م ببببباال، اإلسببببببلمٌٌن)
 لمعسةلة ىهفىلوم الرمسةوىمىقؾ هه  السنة منوا لعىا  بن عب  هللا المعسو. (و اٖٗ/ٔىالنا )

 (. ٗٗٔ/ٖاإلاكام )( ٘)
 (. ٖٖٔ(و سبلس  الوهب )ٖٓٗ/ٕ(و اإلبواج )9ٓٗ/ٕ( البرهان )٘ٗٔ/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٙ)
الشبافعًو المل بب ب مبا   هبى مام  عبب  البراٌم ببن الاسبن ببن علبً األمبىي ال رشبً األسبنىيهى  سنىي  اإل( 7)

نبا 7ٓٗال ٌنوىل  سنة  ٌِّ هـوىكان ف ٌواً ماهراً باراً فً األفى  ىالارى  ما  اً من اباً مس نبا مساننباً فبً العلبىم  
مسىاضعاًوفنؾ ال ب ا، الكبريوىالىسب ىو ىالفبؽريو ىنواٌبة السبى و ىةىانب  األفبى وىؼٌر ولبكوسىفً 

 هـ.77ٕسنة 
اس ولم السكىن نسبة إلى إسنى بالكسبر ىببالاس  م ٌنبة بأقفبى فبعٌ  مفبروىق  ٌنسبب بالكسر ىبال  سنىيىاإل     

 لوا األسنانً.
شبورا،  و(9ٕ/ٕبؽٌبة الىعباة)و (ٖٗ٘/ٕال ررالكامنبة)و (ٓٔٗالع   الموهب)و (9ٔ/ٔٔالن ىم الةاهرة)  انلر     

و (9٘/ٔلبببب اللبببباب)و (ٕٕٗ/ٔىلضبببب  النسببببة مع م البلببب ان)و (ٕٖ٘/ٔالبببب ر ال بببالع)و (8ٖٖ/8) البببوهب
 . «هسن»ما ة   (7ٔ٘ٔال امى  الماٌ )

 (. 9ٖٔ/ٖ( نواٌة السى  )8)
امسب ا  الرفبىمة  ( ال     هف  كلمة     س   على اسساكام فً الشًء مع اسسرسا  ٌكبىن فٌبنو ىٌ لبو علبى9)

 (وٖٖٗ/ٔىمرا عبببببة الكببببببلمو ىٌ بببببا   َ بببببَ ل، الابببببب   هي فسلسبببببن فبببببسبل ماكمبببببا.انلر  م ببببباٌٌ  اللؽبببببة)

 



(ٖٙ) 

ىر  اللفٌ ة بعلم هفى  الا نو ب  إن كلٌراً من هفاابن هم من األفىلٌٌن ـ ىقب   
 فً كسب ال    لال البناء مع ىفا على كلمة الارل. 

ىالابببرل ىالبنببباء مفببب ل  ٌبببرا  ببببن بٌبببان بعبببل  بببرو  اللبببة المسبببس   فبببً 
 االسس ال  و ىهى  

هن ٌاببرل ال اللببة علببى المسببألة فببً بعببل شببعبوا ىففببىلواو لببم ٌبنببً علٌوببا 
 ؼٌرها لع م الارو بٌن ما  الارل ىؼٌرا.

ررة بببأن ٌ عبب  ىملالببن  هن ٌسببس   علببى هن ا لربببا ٌكببىن فببً الم عىمببا، المبب  
كبلمن على البر رافةو فوى شعبة من شعب الم عىما، الم ررةوىإوا سل م بن الرفبم 

بنى ؼٌرا علٌنو ىلةم الم اب  هن ٌسلِّم بؽٌرا إ إو الاكم فً ال مٌع ىاا 
(ٔ)

. 

ؾ بأنبن بنباء المسبأل ة علبى فالبناء إواً  بةء مبن مفب ل  الابرل ىالبنباءو ىُعبرِّ
ؼٌرها
 (ٕ)

 . 

ىهوا السعرٌؾ سىاء رب  بعلم األفى  هى بؽٌرا ٌبلال هنن لٌ  سعرٌاباً  قٌ باً إ 
إو ٌلببةم منببن البب ىر إ ألنببن ال ٌمكببن معرفببة وا، بنبباء المسببألة إال بمعرفببة وا، البنبباءو 
ىالعك  بالعك و ىعور من وكر هوا السعرٌؾ هنن لبم ٌسى بن لسعرٌبؾ البنباء كمفب ل  

ؾ سعرٌااً منضب اً علبى معٌنو ىإنما  هرا  هن ٌىض   رٌ اً من  رو ال اللة ال هن ٌعرِّ
  رٌ ة الا ى  المن  ٌة .

ؾ اعسمبب  علببى شببورة كلمببة البنبباء وىكىنوببا مببن الىضببىح  لببم قبب  ٌ ببا  إن المعببرِّ
ٌ رها من قبٌ  المبوما، .  بمكانو ب  لى هرا  هن ٌىضاوا بما هى هىض  منوا لربما ف

من سعرٌبؾ السربرٌج رافبة سربرٌج الابرى  علبى الابرى  و  ـ ىهٌضاً ق  ٌسساا 
ؾ السررٌج بأنن   ن   اكم مسألة إلى ما ٌشبووا ىالسسىٌة بٌنوما فٌن  ىق  عرِّ
(ٖ)

. 

ىقببا  ابببن ببب ران
(ٗ)

السرببرٌج ٌكببىن مببن ال ىاعبب  الكلٌببة لئلمببام هى الشببر  هى   »

                                                                                                                                
 (ما ة    .9ٖ/ٔ(و المفباح المنٌر)9ٗٗ/ٗالفااح)

ىعلببم ال بب   علم ٌسعببرؾ منببن كٌاٌببة س رٌببر الا ببج الشببرعٌةو ى فببع  الشبببن ىقببىا ح األ لببةو ىسرسٌببب النكبب،  
و ىهبى مبن فبرى  علبم النلبر و  سب ر بوبا علبى اببرام ىن بل ٌهى علم بااث عن ال رو السبً الربلفٌةو ىقٌ  

 .ص بالعلىم ال ٌنٌةلكنن رُ و ةاء مبااث المن و ه من ال    الوي هى ها   مأرىوو ىمبنى لعلم الربلؾ 
(و كشبببباؾ افبببب بلاا، 8ٕٔ/ٔ(و ماسبببباح السببببعا ة)ٓٔٔانلببببر  إرشببببا  ال افبببب  إلببببى هسببببنى الم افبببب )

 (.   ٕٗٙ/ٔ(و  سسىر العلماء)79٘/ٔ(و كشؾ اللنىن)8ٕٖ/ٔالانىن)
(و ىانلبر   وكبر 9ٖٗ(و إرشبا  الاابى  )ٖٙ٘/٘مابٌ )(والبابر ال8ٖـب7ٖ( انلر  المنواج فً سرسٌب الا باج )ٔ)

 (. ٘ٗ( و اإلٌضاح ل ىانٌن االف بلح )ٖ٘ٙالبناء فً الكافٌة فً ال    )
(و إرشببا  الااببى  ٖٙ٘/٘(و الباببر الماببٌ )8ٖـبب7ٖ( انلببر مببع سفببرؾ ٌسببٌر  المنوبباج فببً سرسٌببب الا بباج )ٕ)

(ٖ9ٗ . ) 
( و ىهببوا السعرٌببؾ ىإن ىر  بمببا ٌشببٌر إلببى 7ٕ٘/ٕٔو ٙ/ٔ( وىن لببن فببً اإلنفبباؾ )9ٗ8/ٕ( انلببر  المسببى ة )ٖ)

ارسفافن بسررٌج الارى  على الارى  إال هن لالن عام و فٌمكن هن ٌسساا  منن فً سعرٌؾ السربرٌج عمىمباًو 
ؾ السررٌج بسعرٌاا، هرري لكنوا م فىرة على سررٌج الارى  على الارى  و هى رىعً فٌوبا  انبب  ىق  ُعرِّ

و ٔٔ( و السررٌج عن  الا وباء ىاألفبىلٌٌن للبااسبٌن )ٗٓٔ. انلر  كشؾ الن اب الاا ب ) كىنن علماً مسس بلً 
 (. ٖٙ/ٔ( و سررٌج الارى  على األفى  لشىشان )87ٔ

عبب  ال با ر ببن هامب  ببن مفب اىوالمعرىؾ ببابن بب ران الب ىمً الانبلبً السبلاًوىل  ب ىمبة هبى ابن بب ران  ( ٗ)
ف ٌوببا هفببىلٌا عارفببا ببباأل ب ىالسارٌخوسببلاً الع ٌبب ةو لببن مفببناا، هببـوىكان 8ٕٓٔبببال رب مببن  مشببو سببنة 

 



(ٖ7) 

نبا علبى الع  إ ألن ااف  معنباا  بنباء فبر  علبى هفب  ب بامع مشبسرك وكسررٌ  
سارٌو الفا ة
(ٔ)

فرىعاً كلٌرةو ىعلى قاع ة سكلٌؾ ما ال ٌ او هٌضاً فرىعاً كلٌبرة فبً  
« هفى  الا ن ىفرىعن

(ٕ)
 . 

ىبناء على ولك ف   ٌسبا ر إلى الوهن سعرٌؾ البناء مسساا ا من سعرٌؾ السربرٌج 
للسشبببابن بٌنومبببا مبببن  وبببة افبببى  اللمبببرةو ىهبببً اشبببسراكوما فبببً سىاٌببب  الاكبببم ببببٌن 

سألسٌنو فٌ ا  إن البناء   ن   اكم مسألة إلى ما ٌشبووا ىالسسىٌة بٌنومبا فٌبنو هى هبى الم
 بناء مسألة على مسألة ب امع مشسرك .

لكببن ٌمكببن هن ٌعسببرل علببى سعرٌاببن األى  بأنببن لببٌ  مببن شببر  البنبباء ىقببى  
المشببابوةو ف بب  ٌ ببع البنبباء عببن  رٌببو الببسبلةم  ىن هن سكببىن إابب ي المسببألسٌن شبببٌوة 

 رري .باأل

ؾ ببن البنباءو ىهبى  ٌُعبر  ىلووا كان هوا السعرٌؾ م سفراً علبى  انبب ىااب  ممبا 
  انب ال ٌا  الوي ساف  بن المشابوة .

ىهوا االعسرال ىار  هٌضاً علبى سعرٌابن بأنبن  بنباء مسبألة علبى مسبألة ب بامع 
لبة مشسرك و كما هن هوا السعرٌؾ ٌةٌب  علبى األى  بأنبن ٌلبةم منبن الب ىرإ إو ىر ، لا
 البناء فً سعرٌؾ البناءو ىٌلةم من ع م معرفة إا ي الكلمسٌن ع م معرفة األرري .

ىبع  السأم  ىالنلر فً اسسعماال، األفىلٌٌن سىاء للابل البنباء ىسفبرٌااسن هى 
مببا ٌ اربببن مببن األلاببال السببً سبب  ي معنببااو ىهٌضببا للسعرٌاببا، المن ىلببة للمفبب لاا، 

 مىضااً لمعنااو ىولك بأن ٌ ا  فً سعرٌان   الم اربة ٌمكن هن نضع لـن سعرٌااً 

 ضم مسسلة إلى مسسلة صلرى على جهة ٌعر. منها الحكم. 

هرواً من معنى البناء لؽةو ىهوا ما ٌاف  فبً البنباء « ضم»ىق  عب ر، ب ىلً  
ٌ  سبن ب بىلً   مسدسلة إلدى مسدسلة »االف بلاً و ىالضبم  بن  ٌشبم  كب  ضبمو ىقب  ق

بناء ى ى  مسألسٌن سر ع إا اهما إلى األرريو ىسضبم إلٌوبا إ ألن من ماهٌة ال«صلرى
 لٌسساا  اكم اللانٌة منوا.

ىالمسألة  هً ك  م لب ٌبرهن علٌن فً العلم و ىٌكىن الؽرل مبن ولبك العلبم 
معرفسوا 
(ٖ)

. 

                                                                                                                                
الم ر  إلى موهب اإلمام هام  بن انبب و ىنةهبة الربا ر العبا ر شبرح رىضبة النالروىسوبوٌب   كلٌرةومنوا

 هـ .ٖٙٗٔسارٌخ  مشووىؼٌر ولكوسىفً ب مشو سنة 
 .(ٕٕٔ/ٕمع م األفىلٌٌن )و (8ٗٔ/ٕ)مع م الم لاٌنو (7ٖ/ٗاألعبلم)و (ٕٓٙ/ٔه ٌة العارفٌن)  انلر     

( سارٌو الفا ة  هى هن ٌ مع بٌن ما ٌ ىة بٌعن ىما ال ٌ ىة بٌعن فً فبا ة ىااب ة ببلمن ىااب و ىلبن= =لببلث ٔ)
 فىر 

 األىلى هن ٌبٌع معلىما ىم وىالوك ىلك بعسك هوا الار  ىما فً ب ن هوا الار  األرري بكوا.
 را و هى ما ٌن سم علٌن اللمن باأل ةاء كبٌ، مشسرك بٌنوما.اللانٌة هن ٌبٌع مشاعا بٌنن ىبٌن ؼٌ

 اللاللة هن ٌبٌع ملكن ىملك ؼٌرا بؽٌر إونن و هى مبااا ىمارما بلمن ىاا  كر  ىرمر.
(و ىانلببببر س سببببٌما  رببببر فببببً  رىضببببة ٗ٘ٔـببببٔ٘ٔ/ٔٔانلببببر  الم نببببع ىالشببببرح الكبٌببببر مببببع اإلنفبببباؾ)

 (.9ٖٙ/ٕ(و مؽنً الماساج)8ٗ/ٖال البٌن)
 (.8ٖٖو ٖٙٔ ر  )( المٕ)
 (. 7ٕٔ( انلر  السعرٌاا، )ٖ)

 



(ٖ8) 

 «  على جهة ٌعر. منها الحكم»ىقىلً   

و هى  ىولك ٌكىن على ى ىا كأن سكبىن إاب ي المسبألسٌن م ٌسبة علبى  األربري
 شبٌوة بواو هى مبلةمة لواوهى من ر ة فً عمىموا.

بٌان للى ن الوي ٌكىن فٌن البناءوفالبناء سبىاء كبان بنباء قٌبا  « الحكم»ىقىلً 
هى سبلةم هى ؼٌرهما إنما هى بناء فً الاكموفسلاو المسألة بمبا هبى هفب  لوبا و هى الةم 

 لوا فً اكموا.  

للؽبببىي فبببً منسوبببى اللوبببىر و فومبببا ىالمناسببببة ببببٌن هبببوا السعرٌبببؾ ىالمعنبببى ا
مشسركان فً معنى الضم و الوي هى ا ٌ ة البناء كما قا  ابن فار 
(ٔ)

 . 

ىالبناء بووا المعنى ٌمكن س سٌن إلى هربعة هقسام
(ٕ)

  

 األى  بناء الارى  على األفى .

ىملالن  ى ىب ؼس   ةء من الره  فً الىضىء للسٌ ن من ؼس  كام  الى ن 
مر بالشًء همر بما ال ٌسم ولك الشًء إال بنبناء على هن األ

(ٖ)
  . 

 اللانً بناء الارى  على الارى .

ىملالن قى  الىنشرٌسً
(ٗ)

ما فً الومبة هب  هبى كالابا  هم ال؟و ارسلابىا فٌبنو  » 
«ىعلٌن فرؾ ال ٌن الم   

(٘)
. 

ىمعناا هن فرؾ ال ٌن الم    مبنً على الربلؾ فبً مبا فبً الومبة ههبى ابا  
 هم م   ؟.

 لالث بناء األفى  على الارى .ال

 ىسبو بٌان الربلؾ فٌن.

 الرابع بناء األفى  على األفى .

 ىهى مىضع الباث فً هوا الرسالة.

هما سعرٌؾ األفى  ف   سبو بٌانن
(ٙ)

  . 

                                            
 ( ما ة  بنى. ٕٖٓ/ٔ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
( ٌسببساا  هببوا مببن س سببٌم السرببرٌج عنبب  األفببىلٌٌن و ىببباب السرببرٌج ىالبنبباء ىاابب  و ىإن كببان سببٌأسً السارٌببو ٕ)

و السرببرٌج بببٌن األفببى  (ٖٔبٌنومببا.انلر ألقسببام السرببرٌج  السرببرٌج عنبب  الا وبباء ىاألفببىلٌٌن للبااسببٌن)
 (. ٗٗٔىالارى  للشلري )ضمن م لة الباىث الا وٌة المعافرة ص 

 (. 8٘و 8ٖ( انلر  السموٌ  لئلسنىي)ٖ)
هـو ىكبان عبلمبة ف ٌوبا 8ٖٗ( الىنشرٌسً  هى هبى العبا  هام  بن ٌاٌى بن مام  الىنشرٌسً المالكًوىل  سنة ٗ)

المعٌبار المعببرب ىال ببامع المؽببرب عبن فسبباىي ههبب  هفرٌ ٌببة ناىٌبا اافلببا ىرعببا مسبٌن البب ٌنو مببن مفببنااسن  
ىاألنبب ل  ىالمؽربوىإٌضبباح المسببالك إلببى قىاعبب  اإلمببام مالكوىعبب ة البببرىو فببً  مببع مببا فببً المببوهب مببن 

 هـ.9ٔٗال مى  ىالارىوو سىفً سنة 
(و 8ٖٔ/ٔ(وه ٌة العارفٌن)7ٕٗ/ٔ(وش رة النىر الةكٌة)88(و نٌ  االبسواج)ٕٕٔٔ/ٕانلر  فور  الاوار )

 (.  ٖٖٔ/ٗ(والاكر السامً)ٕٖ٘/ٔ(ومع م الم لاٌن)9ٕٙ/ٔاألعبلم)
 (. 7ٔٔ( إٌضاح المسالك إلى قىاع  اإلمام هبً عب هللا مالك )٘)
 ىما بع ها . ٖٕ( انلر ما سبو ص ٙ)

 



(ٖ9) 

 ثالثاً:تعرٌ. بناء األصول على األصول.  

سبو هن بٌن، هن المرا  بكلمسً األفى  فً العنىان هفبى  الا بنو ىهن إ ببلو 
لالة األفى  هى من باب االرسفار  رٌباً علبى عبا ة العلمباء فبً إ ببلو سلبك الكلمبة 
 ىن س ٌٌ هاو إوا كان كولك فإن البناء الم فبى  هنبا هبى مبا ارسبب  بعلبم هفبى  الا بن و 

 ىٌمكن هن نااى  سعرٌان بأنن   

 .ٌة صلرى على جهة ٌعر. منها الحكمترتٌ  قاعدة صصولٌة على قاعدة صصول

 عرٌ.:شرح الت

ؾ و ىما ة  َرَسَب السرسٌب لؽة  « ترتٌ :»قىلً ساٌ  اللببا، مف ر رس ب المضع 
ىعبب م الساببرك
(ٔ)

و فببالمعنى سلبٌبب، قاعبب ة علببى قاعبب ة هرريوىهببوا اللاببل هلٌببو ب رٌ ببة 
األفىلٌٌن فً البناءإ ألن عملوم ال ٌ سفر على م ر  الضبم و ىإنمبا ٌس باىةا إلبى هن 

ري من  وة الاكمو ىلووا كان السعبٌبر ببن هىلبى مبن السعبٌبر ٌكىن سلبٌسا ل اع ة على هر
 بالضم.

السعبٌببر بال اعبب ة هقببرب إلببى معنببى األفببى وىهلٌو با ٌ ببة « قاعدددة»ىقببىلً 
المسببان  األفببىلٌةو ىالسببً سعسبببر قضبباٌا كلٌببة و فالمسببان  األفببىلٌة قىاعبب  السببسنبا  

 األاكام ٌن بو اكموا على  ةنٌا، فرعٌة كلٌرة.

ىولببك كببأن سكببىن إابب ي المسببألسٌن « جهددة ٌعددر. منهددا الحكددم علددى»ىقببىلً 
م ٌسة على المسألة األرريوىاٌننو ٌلةم ى ى  علة  امعة بٌنوماو ىملالن  ما قالبن اببن 

بنباء المسبألة علبى هن الةٌبا ة المابر »برهان فً مسبألة ةٌبا ة الل بة  
(ٕ)

بوبا هب  سنبة   
«منةلببة ربببلؾ اإل مببا  هم ال ؟

(ٖ)
 ة الل ببة علببى مرالاببة اإل مببا  و فوببى قبب  قببا  ةٌببا

 الشسركوما فً كىن ك  منوما فٌن مرالاة الىاا  ىااللنٌن لما اساو علٌن ال مٌع.

إوا ى   المعنى ال امع بٌن األفب  »ىفً مسألة ال ٌا  فً اللؽا، قا  ال ىفً 
«ىالار  فً األسماء اللؽىٌة ى ب هن ٌ ىة ال ٌا  كال ٌا  الشرعً

(ٗ)
. 

ىرىقا  ابن عبب  الشبك
(٘)

ةا شبرومة قلٌلبة و ىمبنوم ال اضبً قٌاسباً علبى   »   بى 
«ال ٌا  الشرعً

(ٙ)
 . 

ىفً هوا الملا  قٌا  مسألة ال ٌبا  فبً اللؽبا، علبى مسبألة ال ٌبا  الشبرعً و 
فإوا  اة ال ٌا  الشرعً عن  ى ى  ال امع بٌن األف  ىالار  و فكولك ٌ بىة ال ٌبا  

                                            
 ( ما ة رسب. ٖٔٔ( انلر  ال امى  الماٌ )ٔ)
 ( كوا وىلعلوا المنار  هى المسار .ٕ)
 (.ٖٕٖ(و ىانلر ملاال  رر فً   السبفرة )8ٕٖلوهب )( ن لن فً سبلس  اٖ)
  ( .77ٗ/ٔ( شرح مرسفر الرىضة )ٗ)
ماب ال ٌن بن عب  الشكىر البواري الون ي الاناًوإمام عبلمبة ف ٌبن هفبىلً من  بًومن هى ابن عب  الشكىر ( ٘)

 هـ .9ٔٔٔم لااسن مسلم اللبى، فً األفى وىال ىهر الار وىسلم العلىم فً المن ووسىفً سنة 
اإلعبلم بمن فً سارٌخ و (7/ٔم  مة فىاس  الرامى،)و (8ٔٗ/ٕإٌضاح المكنىن)و (٘/ٕه ٌة العارفٌن)  انلر     

هفى  الا ن و (7ٔ/ٖمع م الم لاٌن )و (8ٖٕ/٘األعبلم) و(ٕٕٔ/ٖالاس  المبٌن)و (79ٖ/ٙالون  من األعبلم)
 .(ٖٗ٘سارٌرن ىر الن)

 (.ٔٔٔ/ٔ(و الىفى  )9ٙٔ/ٔ( و ىانلر  السلرٌص )8ٙٔ/ٔ( مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )ٙ)

 



(ٗٓ) 

ر و  ب بامع اشبسراكوما فبً إلببا، مبا اللؽىي عن  ى ى  ال بامع ببٌن األفب  ىالاب 
للمعلىم للمسكى،
(ٔ)

. 

ما قالن سبراج الب ٌن األرمبىيىمن هوا الباب هن سكىن شبٌوة بواوىملالن 
(ٕ)

فبً  
« هوا ٌشبن الربلؾ فً ب اء األعرال»مسألة النسخ رفع هى بٌان   

(ٖ)
 . 

ع هى سكببىن الةمببة لوببا وىالةم الشببًء عنبب  األفببىلٌٌن   مببا ال ٌلببب، الشببًء مبب
ع من
(ٗ)

. 

ىالمرا  هنبا هن ٌكبىن ببٌن المسبألسٌن سبراب  باٌبث ال ٌمكبن اربسبلؾ ال بى  فبً 
 المسألسٌن .

ىٌنبب رج ضببمن الببسبلةم الببسبلةم بببٌن مسببألسٌن إابب اهما مسارعببة عببن األرببريو 
ىهٌضاً السبلةم بٌن مسألسٌن مسنالرسٌن لٌس، إا اهما مسارعبة عبن األربري و بب  همبا 

بنبباء نسببخ السببنة المسببىاسرة  ىٌان فببً الر ببى  إلٌببنو ملبب سر عببان إلببى هفبب  ىاابب  سسببس
بالاا  علبى نسبخ ال بر ن برببر الابا 
(٘)

مسسباىٌسان و ى سر عبان إلبى  و فومبا مسبألسان
 هف  ىاا  و ىهى اشسرا  كىن الناسخ مساىٌاً للمنسىخ هى هقىي منن.

 هى سكىن المسألة من ر ة ضمن عمىم المسألة األربريو ىملالبن قبى  الم ب  ببن
سٌمٌة
(ٙ)

 ال ٌ ا  على الم اةو  » 

                                            
 (.8ٙٔ/ٔ( وفىاس  الرامى، )77ٗ/ٔ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٔ)
هبى اللناء مامبى  ببن هببً بكبر ببن هامب  األرمبىي األوربٌ بانً ال مشب ً الشبافعًو هى األرمىي  ال ٌن سراج ( ٕ)

ؾ فببن  ومن  ٌبباً = =ان عبلمببة ف ٌوبباً هفببىلٌاً مسكلمبباً هببـوىك9ٗ٘المل ببب بسببراج ال ٌنوىلبب  بم ٌنببة هرمٌببة سببنة 
السافببٌ  مببن المافببى و ىم ببالع األنببىار فببً المن ببو ىالاكمةوىشببرح الببى ٌة و ىؼٌببر ولببكو سببىفً سببنة 

 .هـ8ٕٙ
  ىفس  المٌم.بضم الومةةوىسكىن الراءو ىاألرمىي      

و ىلضب  النسببة  (7ٕٖالع   الموهب) و(7ٖٔ/8 ب ا، الشافعٌة الكبري)و (8ٓ/ٔسنىي) ب ا، الشافعٌة لئل  انلر
 (.9ٗ/ٔلب اللباب)

 (.8/ٕ( السافٌ  )ٖ)
(و ىانلببر لسعرٌببؾ الببسبلةم  كشبباؾ 9ٖ(و اإلٌضبباح ل ببىانٌن اإلفبب بلح)ٕٗٓ/ٗ( انلببر  شببرح الكىكببب المنٌببر)ٗ)

 (و االسس ال  عن ٔٙ(و  رو االسس ال  ىم  ماسوا )ٔٔٔ( و ضىاب  المعرفة)89-88/ٗاف بلاا، الانىن )
(و ىاألفبباوانً فببً ٓٗ/ٔ(و ىنببص بعببل األفببىلٌٌن كببالؽةالً فببً المسسفبباى)ٖ٘األفببىلٌٌن للعمٌرٌنببً)

(و على هن الم فى  بالسبلةم عن هم ال ٌا  االسسلنانً المسف   ىهى البوي سبوكر فٌبن النسٌ بة 7٘ٗ/ٔالكاشؾ)
ة مبأرىوة مبن هاب  هى ن ٌضوا بالاع  و لكنن م لبؾ مبن قضبٌة شبر ٌة و هبً كببري ال ٌبا وىمن قضبٌة املٌب

 رفً هوا ال ضٌة الشر ٌة هى مبن ن ٌضبوا و ىسىضبع فبً ال ٌبا  م رىنبة بلابل لكبن هى مبا ٌ بىم م اموبا مبن 
 اال ىا، االسسلنانٌةوىهً فؽري ال ٌا .

ىملالببن إوا كانبب، الفبببلة فبباٌاة و فالمفببلً مس وببر و لكببن الفبببلة فبباٌاة و فالمفببلً مس وببروهى لكببن 
 ة ؼٌر فاٌاة.المفلً ؼٌر مس ورو فالفبل

(و س  ٌبب  علببم المن ببو ٕٕٓ(و سسببوٌ  ال  بببً)ٖٙٔانلببر لوببوا النببى  مببن ال ٌببا  سارٌر ال ىاعبب  المن  ٌببة)
 (.ٕ٘٘(و  رو االسس ال  ىم  ماسوا عن  المنا  ة ىاألفىلٌٌن)9ٕٙ(و ضىاب  المعرفة)ٙٗٔللفعٌ ي)

 (. ٖٗٓ( انلر  سبلس  الوهب )٘)
علً بن سٌمٌبة      سم الرضر بن مام  بن اعب  السبلم بن عب  هللا بن هبً ال  هبى البركا،( الم   بن سٌمٌة  هى ٙ)

رهسبا فبً الا بن ىهفبىلن و كبان س رٌبا هـ 9ٓ٘ىل  سنة فً ةمانن و شٌخ الانابلة  وم   ال ٌنب المل ب الارانً
األاكببامو المنس ببى مببن هاا ٌببث  فببنؾو مببع البب ٌن ىالس ببىيو ناببى الال ببراءا، ىالساسببٌر ىىبارعببا فببً الابب ٌث 

 سنةىالمارر فً الا نوىالمسى ة فً األفى وىق  ةا  فٌوا ىل ا عب الالٌم و ىااٌ ا شٌخ اإلسبلموسىفً الم   
  هـ. ٕ٘ٙ

 



(ٗٔ) 

وكرا ابن ع ٌ  
(ٔ)

ىلبم ٌبوكر فٌبن ربلفباًو ىاكبى اببن الةاؼبىنً 
(ٕ)

الرببلؾ  
«فٌن عن بعل األفااب بناء على هن اللؽة سلب، قٌاساً 

(ٖ)
 و ىالم اة  ةء من اللؽة. 

 مع هنن ٌمكن ام  ولك على  وة السبلةم هٌضاً.

 ن البناء.  بٌان للى ن الوي ٌكىن فٌ« الحكم»ىقىلً 

ىلم هنبص  فبً السعرٌبؾ علبى كبىن المسبألة األفبلٌة سببباً للرببلؾ فبً المسبألة 
الارعٌة إ ألنن لٌ  مبن شبر  البنباء ى بى  رببلؾ فبً الابر  المبنبً علبى ؼٌبراو ف ب  

 سكىن المسألة الارعٌة مبنٌة على هرري و ىال ٌكىن ولك البناء ملٌراً للنةا  فٌوا.

فببً الباببث مببن هن البنبباء الببوي سببٌكىن مىضببى  ىاٌننببو ٌسبببٌن مببا سببألسةمن 
ال راسة و هى  سرسٌب قاع ة هفىلٌة على قاع ة هفىلٌة هرري على  وة ٌعبرؾ منوبا 

 الاكم .

ىهمببا مببا سسببألر بببن المسببألة و ىلببٌ  قاعبب ة هفببىلٌة ممببا هعٌبب ، إلٌببن المسببألة ـ 
كإعا ة المسألة إلى الب اء 
(ٗ)

ملبلً فً  ملة من المسان 
(٘)

نى بنإ ألنبن ال ٌعسببر ـ فبل هُع 
 قاع ة هفىلٌة اسى ٌمكن هن ٌبنى علٌن .

كما هنن ٌررج عن مسمى ال راسة المسان  ؼٌر األفبىلٌة وكالبنباء علبى مسبألة 
 عة  الىكٌ  قب  علمنو ىناى ولك .

لكنً ه ر  فبً مسبمى األفبى  السبً ه ر  بناءهبا علبى ؼٌرهبا المسبان  السبً 
لمسببان  األفببىلٌة وكمسببألسً سااضبب  ال ببر ن ٌببوكرها األفببىلٌىن ىلٌسبب، مببن فببمٌم ا

 ىسر مسن.

                                                                                                                                
(و البببببببوٌ  علبببببببى  ب بببببببا، 98ٔ/ٖٔ)الب اٌبببببببة ىالنواٌبببببببة (و 9ٕٔ/ٖٕ)سبببببببٌر هعببببببببلم النبببببببببلءانلبببببببر  
 (. ٖٗٗ/ٙ)شورا، الوهب (و ٕٙٔ/ٕ(والم ف  األرش )9ٕٗ/ٕالانابلة)

و ىكبان إمامباً عبلمبة ٖٔٗهبى الىفاء علً بن ع ٌ  ببن مامب  البؽب ا ي الانبلًوىلب  ببؽب ا  سبنة هى ابن ع ٌ  ( ٔ)
ىسعل ، ببن بعبل ووبر  فً علم الكببلم ىاألفبى  ىالابرى  ىفنبىن هربريو ىمبا  إلبى االعسبةا ولم سباب منبن

ى  الا بنو ىؼٌبر ولبكوىسىفً ال    على  رٌ ة الا واءوىالىاض  فً هفىش اا، هه  الكبلموفنؾ الانىنو
 هـ.ٖٔ٘سنة 

مٌبببةان االعسببب ا  و (ٖٗٗ/9ٔسبببٌر هعببببلم النبببببلء)و (79ٔ/7ٔالمنبببسلم)و (9ٕ٘/ٕ ب بببا، الانابلبببة)  انلبببر     
شبورا،  و(ٙ٘٘/ٔؼاٌة النواٌبة)و (ٕٗٔ/ٔ ب ا، الانابلة)على وٌ  و ال(97ٔ/ٕٔالب اٌة ىالنواٌة)و (ٕٙٗ/ٖ)

 .(8٘/ٙالوهب)
و ىلب  اإلمبام العبلمبة شبٌخ الانابلبةالانبلبًو  هللا بن نفبر البؽب ا ي هبى الاسن علً بن عبٌ   هىبن الةاؼىنً( إ)

هببببببـوىكان مساننببببببا فببببببً علببببببىم كلٌببببببرة كاألفببببببى  ىالا ببببببن ىالابببببب ٌث ىالعربٌببببببةو ىمببببببن ٘٘ٗسببببببنة 
 هـ.7ٕ٘مفنااسن اإلقنا وىالىاض وىالربلؾ الكبٌروىؼٌرهاو سىفً سنة 

(و الب رر 8ٓٔ/ٔ(و الوٌ  على  ب با، الانابلبة)ٕٖٕ/ٕلم ف  األرش )(و اٙٓٙ/9ٔ)سٌر هعبلم النببلءانلر  
 (.ٖٖٔ/ٙ)شورا، الوهب (و ٕٕٗ/ٔالمنض )

 (.ٕٙٗ/ٗ(وىانلر  هٌضا البار الماٌ )ٕٖٓ/ٔ(و ىانلر منن  )8ٖٓ/ٔ( المسى ة)ٖ)
( و 7ٖٕ/ٔ(و الىاضبب )ٖٕ٘ـ سعببالى هللا عببن ولببك ـ .انلببر السبفببرة) هى هن ٌلوببر هلل مببا كببان راٌبباً ( الببب اء ٗ)

 (.9ٓٔ/ٖ(واإلاكام )ٕٔ/ٕالىفى )
( ورىضبببة النبببالر 8ٓٔ/ٔالمسسفببباى )و( 97ٖ/ٔالمعسمببب  ) ( انلبببر مبببلبل فبببً مسبببألة النسبببخ رفبببع هى بٌبببان  (٘

(و إاكبببام الافبببى  ٕٓٗ/ٔ(و المعسمببب  )ٖٗٙ/ٔو ىفبببً مسبببألة اكبببم النسبببخ  هفبببى  ال فببباص )(87ٕ/ٔ)
هفبببى  السررسبببً و ( 8ٖ٘/ٔل فببباص )هفبببى  ا (و ىفبببً نسبببخ الرببببر 98ٕ/ٖ(والمافبببى  )99ٖ/ٔ)
(ٔ/٘9). 

 



(ٕٗ) 

كما هننبً هسىسبع فبً البنباء و فبأوكر األفبى  السبً بنبى علٌوبا األفبىلٌىن  
بعببل قىاعبب  هفببى  الا ببن و ىإن كانبب، مببن األفببى  الكبلمٌببة وكالساسببٌن ىالس بببٌ  و 

 ىمسألة رعاٌة المفلاة و ى اللة المع ةة على النبىة و ىولك ألمرٌن 

ن هوا العلم على  وة الرفىص علم لفبٌو بعلبم األفبى و ىٌعنبى ببن هىلوما ه
 األفىلٌىن ما ال ٌعنىن بؽٌرا من العلىم.

لانٌوما أل بب  هن ٌكبببىن الاببب ٌث عببن البنببباء اببب ٌلاً مسببسىعباً ألؼلبببب مبببا وكبببر 
األفىلٌىنإ ألن هؼلب ما وكر فً باب البناء هى إما هن ٌكىن من علم األفى  هى مبن 

 علم الكبلم.  

 

 



(ٖٗ) 

 
 املبحح ايجاْٞ:املٛاش١ْ بني بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ َٚا ٜػبٗ٘ َٔ املمطًحات.

 ٌسعلو بووا المباث مف لاان مشابوان لبناء األفى  على األفى  و ىهما 

 األى   مف ل  سررٌج األفى  على األفى .

 ىاللانً  مف ل  قٌا  األفى  على األفى .

نبة بٌنبن ىببٌن مفب ل  بنباء ىفٌما ٌلً ع ب  م لبب رباص بكب  مفب ل  للمىاة
 األفى  على األفى .

 

المطل  األول: الموازنة بٌن بناء األصول على األصول وتلرٌج األصول على 
 األصول.

ؾ  –السررٌج لؽبة  مفب ر ربّرج  و ىهبى ٌاٌب  السع ٌبة اسبى ال ٌكبىن  –المضبع 
 الررىج واسٌاً. 

 ن  ىق  وكر ابن فار  هن لما ة   ررج و السً منوا رّرج هفلٌ

 األى   النااو عن الشًءو ىمنن قىلوم  ررج ٌررج ررى اًو ىهى ض  ال رى .

اللببانً  ارببسبلؾ لببىنٌنو ىمنببن ٌ ببا  للشبباة رر بباء   إوا ابٌضبب، ر بلهببا إلببى 
 رافرسوا . 

ىوكر ابن فار  هنن ٌمكن ال مع بٌنوما 
(ٔ)

 . 

ربرو ىلع  ى ن ال مع هن ارسبلؾ اللىنٌن فٌن ررىج لكب  منومبا عبن ا ٌ بة ال
ىلوا فٌمكن ال ى  ببأن المعنٌبٌن ٌر عبان إلبى الناباو عبن الشبًءو ىهبوا ٌمكبن هن ٌر بع 

 إلٌن معنى السررٌج المف ل  علٌن.

ؾ السررٌج اف بلااً بما ٌاٌ  رب ن بسربرٌج الابرى  علبى الابرى و هى  ىق  ُعرِّ
ٌُسبساا  مبن ولبك سعرٌبُؾ سربرٌج األفبى   بسررٌج الابرى  علبى األفبى  و ىٌمكبن هن 

 ى األفى .عل

ىمن السعرٌاا، الىار ة سعرٌان  بأنن ن   اكم مسألة إلى مبا ٌشببووا و ىالسسبىٌة 
بٌنوما فٌن 
(ٕ)

 . 

ىق  انُس   هوا السعرٌؾ بأنن   قفر السربرٌج علبى عملٌبة ال ٌبا و ىال ٌبا  إنمبا 
هى  رٌو ىاا  من  رو معرفة السررٌج 
(ٖ)

   . 

ؾ هٌضاً بأنن بناء فر  على هف  ب امع مشسرك  ىُعرِّ
(ٗ)

  . 

                                            
( ٕٕٗ( و المع بم الىسبٌ  )7ٖٕ( و ال بامى  المابٌ  )ٕ٘/ٗ( و لسبان العبرب )7٘ٔ/ٕ( انلر  م اٌٌ  اللؽبة )ٔ)

 ما ة   ررج. 
 (. 7ٕ٘/ٕٔو ٙ/ٔ( و ىعنن فً اإلنفاؾ )9ٗ8/ٕ( انلر  المسى ة )ٕ)
 ( . ٘ٙ/ٔ( انلر  سررٌج الارى  على األفى  لشىشان )ٖ)
 (8ٖٖو ٖٙٔ(و الم ر  البن ب ران )٘ٗٙ/ٖ( انلر شرح مرسفر الرىضة)ٗ)

 



(ٗٗ) 

 ىما اعسرل بن على السعرٌؾ السابو ٌسى ن على هوا السعرٌؾ هٌضاً.  

ؾ بأنن   اسسرراج اكم مسألة من مسألة منفىفة  ىعرِّ
(ٔ)

  . 

ب  المسبألة السبً ٌن ب  منوبا الاكبم بكىنوبا منسبىبة  ٌِّ ىق  اعُسبرل علٌبن بأنبن لبم ٌ 
مبن المسبان  السبً ال عبلقبة للم سو  مما ٌ ع  السعرٌؾ ؼٌر مانع ل رى  هنىا  هرري 

لوا بالمىضى 
(ٕ)

  . 

ب  بعبل البباالٌن سعرٌابن بأنبن  اسبسنبا  األاكبام الشبرعٌة العملٌبة مبن  ىلوا ر  
نص الم سو  
(ٖ)

  . 

ؾ سرببرٌج األفببى  علببى األفببى  و فبلببب  مببن النلببر فببً  ىإوا هر نببا هن نعببرِّ
مع ال ىاع  األفىلٌة  اسسعما  األفىلٌٌن لكلمة السررٌج إوا رب ، بال ىاع  األفىلٌة
 األرري و ىفٌما ٌلً هعرل لشًء من األقىا  الىار ة عنوم   

 -رضبً هللا   عبنوم  –فف   ىنر ع إلى ساسٌر الفباابة »قا  هبى الر اب   
ج ى ن هنن ال ٌر ع إلٌوم على ما قلنا إن قىلوم لٌ  با ة «و ىٌسرر 

(ٗ)
  . 

ىقا  الون ي
(٘)

اإل مبا  ىقبب  ان برال العفبر و  فأما إوا رالاوم بعب  انع با   »
ج على اعسبار ان رال العفر « فٌرر 

(ٙ)
  . 

ىقببا  ابببن سٌمٌببة
(7)

ففببار فببً المببوهب لبللببة هقببىا و ىاكببً عببن هبببً بكببر   » 
الباقبلنً
(8)

  

                                            
 (. ٗٓٔ( انلر  كشؾ الن اب الاا ب )ٔ)
 (. ٗٙ/ٔ( انلر  سررٌج الارى  على األفى  لشىشان )ٕ)
(و ىلسعرٌان كعلبم . انلبر  8٘/٘(و ىانلر  البار الماٌ )٘ٙ/ٔ( انلر  سررٌج الارى  على األفى  لشىشان )ٖ)

 (. 87ٔعن  الا واء ىاألفىلٌٌن للبااسٌن )السررٌج 
 ( . 8ٖٗ/ٔ( و ىانلر  المسى ة )8ٖٕ/ٔ( السموٌ  )ٗ)
هبى عب  هللا  مامب  ببن عبب  البراٌم ببن مامب  األرمبىي الونب ي األشبعري الشبافعًوالمل ب بفباً هى الون ي  ( ٘)

للرٌر وفنؾ نواٌبة الىفبى  فبً علبم  كان ف ٌواً هفىلٌاً مسكلماً منالراً ماباً وىهـ ٗٗٙال ٌنو ىل  بالون  سنة 
 هـوىقٌ  ؼٌر ولك.7ٔ٘األفى وىالاانو فً هفى  الا نو ىالةب ة فً هفى  ال ٌنوىؼٌر ولكوىسىفً سنة 

 ب بببا، الشبببافعٌة الكببببري و (ٕٖٓ/ٕسبببنىي) ب بببا، الشبببافعٌة لئلو (ٕٙٔ/ٕمع بببم الشبببٌىخ للبببوهبً)  انلبببر    
و (ٗٔ/ٗالب رر الكامنبة )و (9ٖٔلمبوهب)االع ب  و (7ٕٕ/ٗنبان)مر ة ال و (77/ٗٔالب اٌة ىالنواٌة)و (ٕٙٔ/9)

 . (8ٙ/8شورا، الوهب)
 ( . ٕٔٓٙ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٙ)
مٌببري ال مشبب ًو المل ببب بس ببً هبببى العبببا  هامبب  بببن عببب  الالببٌم بببن عببب  السبببلم الارانببً النُ هى ابببن سٌمٌببة ( 7)

إلسبلم ىعلم األعبلم البار الةارر علما ىف وا هـوىهى شٌخ أٙٙال ٌنوىالمشوىر بابن سٌمٌةوىل  باران سنة 
بلبػ  ر بة اال سوبا  وهبوا مبع = =اسبىوىبر  فً الانبىن  وىهفىال ىاعس ا ا ىعربٌة ىساسٌراوهلٌن، لن العلىم

 الع ٌ ة الىاسب ٌةوىالع ٌ ة الس مرٌبةوىالاسىي وىمنوامعرىفبة مشبوىرة ىمفنااسنوالةه  ىالىر  ىش ة الرىؾ 
 هـ.7ٕ8الع   ىالن  وسىفً سنة الامىٌةوى رء سعارل 

على  ب ا،  الوٌ و (ٗٗٔ/ٔال رر الكامنة)و (9ٙٗٔ/ٗسوكرة الااال)و (ٔٗٔ/ٗٔالب اٌة ىالنواٌة) انلر    
 . (77ٕ/ٗال نان) مر ةو(ٖٙ/ٔال الع)الب رو(ٙٗ/ٔ ب ا، الماسرٌن)و(ٕٓ٘ ب ا، الااال)و(87ٖ/ٕالانابلة)

ب بببن مامبب  الببباقبلنً األشببعري المببالكًو الشببوٌر بال اضببًوىبابن هبببى بكببر مامبب  بببن ال ٌببهببى الببباقبلنً  ( 8)
الباقبلنًواإلمام العبلمبة البابر الببار  فبً علبم الكببلم ىاألفبى  ىالا بن ىال ب  وىهى هاب  مبن سبألر بوبم علبم 

فبن ؾ المفبناا، الكلٌرةوكالس رٌبب ىاإلرشا وىرسبالة الابرة  هفى  الا ن سألرا ىاضااو كان فاضبل ىرعا و
 هـ.ٖٓٗما  بع باسم اإلنفاؾ مما ٌ ب اعس ا ا ىال ٌ ىة ال و  بنو ىإع اة ال ر ن وسىفً سنة ىهى و

 ىالباقبلنً باس  الباءوىكسر ال اؾوىسش ٌ  البلمونسبة إلى الباقبلء ىبٌعن .     

 



(ٗ٘) 

ىهبببً بكببر البب قاو 
(ٔ)

مببن الشببافعٌة ال ببى  بالسعببارل إوا  وبب  السببارٌخ ىلببم  
بببلو ىهببوا ٌبب   علببى هنببن موهبببن العمبب  باللبب انً إوا علببم السببارٌخ و ىهببى رىاٌببة عببن ٌافِّ

هام و ىهكوا ٌسررج عن ي على قى  من لم ٌ ة سأرٌر البٌبان عبن ىقب، الر باب إلبى 
« ىق، الاا ة من هفاابنا

(ٕ)
 . 

ىقبببا  الةركشبببً ر اً علبببى مبببن بنبببى ماوبببىم المرالابببة هببب  ٌب بببى ا بببة بعببب  
ىهبوا »المعنبى   السرفٌص ؟ على ناً الاكم فٌن عما ع ا المن ىو من قبٌب  اللابل هى
« السررٌج فٌن نلر و ب  ٌنبؽً الساا، ولك على  ىاة سرفٌص العلة

(ٖ)
. 

ٌنبؽببً سررٌ ببن علببى الربببلؾ فببً اشببسرا  »ىقببا  فببً االعسبببار ب ببى  العببامً  
« ال اللة ىاألمارة فً انع ا  اإل ما 

(ٗ)
 . 

ه  ٌ ر  فً العمىما، الىاقعة معبن كمبن  -المرا ب بالاس  »ىقا  اإلسنىي   
ىالببوٌن ىناىهمببا؟ ال ٌاضببرنً الن لؤلفببىلٌٌن فٌوببا كبببلم و ىال ٌبعبب  سررٌ وببا علببى 

ـ ٌعنً المسكلم ٌ ر  فً عمىم مسعلو ر ابن ـ« المسألة الساب ة
(٘)

 . 

 ىبسأم  ما ىر  عنوم ٌسض  هنوم ٌ ل ىن لال السررٌج على همرٌن مسبلةمٌن 

 موا.األى  اسسنبا  اكم مسألة من مسألة هرري ق  نص على اك

اللانً اسسنبا  رهي لعالم هى موهب فً مسألة هفىلٌة لٌ  فٌوا نبص عبنوم مبن 
 مسألة هفىلٌة هرري لوم فٌوا نص.

ٌُعنبى ب انبب اسبسنبا  سلبك الراءو ىضبمن ولبك ٌكبىن اسبسرراج  ىلوا فالسررٌج 
 اكم للمسألة. 

ؾ سربرٌج األفبى  علبى األفبى  بأنبن  ىبناء على مبا سببو فإنبن ٌمكبن هن نعبرِّ
 نبا  اكم قاع ة هفىلٌة من اكم قاع ة هفىلٌة هرري منفىفة. اسس

ج لوبا الاكبم عبن ن ب  الرببلؾ فٌوبا و  ٌُربر  ىلٌ  من الشبر  رلبى ال اعب ة السبً 
فال اع ة المرر  ة على ؼٌرها ق  سكىن قاع ة ن   األفبىلٌىن فٌوبا الرببلؾ و ىسكلمبىا 

قاعبب ة االعسبببار ب ببى   عبن اكموببا و كمببا فببً الملبا  الببوي وكببرا الةركشببً مبن سرببرٌج
العبامً علبى قاعبب ة اشبسرا  ال اللبة ىاألمببارة فبً انع با  اإل مببا و فومبا مسبألسان نببص 
ج اٌننبو اسبسنبا   راء  األفىلٌىن على اكموما ىالربلؾ فٌومباو ؼٌبر هن قفب  المربرِّ

                                                                                                                                
ٌر سبو (9ٕٙ/ ٗىفٌبا، األعٌبان )و (ٖٕٓ/ٕسرٌب المب ارك)و (ٕ٘ٙ/ٔاألنساب)و (79ٖ/٘سارٌخ بؽ ا )  انلر     

 . (ٕٓ/٘شورا، الوهب)و (7ٕٙال ٌباج الموهب )و (9ٓٔ/7ٔهعبلم النببلء)
ىلب  والب قاو ب هى عبرؾ ببابن الب قاووىٌال اضً مام  بن مام  بن  عار البؽب ا ي الشبافعً ( هبى بكر ال قاو هى ٔ)

الا بن  فبنؾ كساببا فبً هفبى و ىشرح المرسفروكان ف ٌوا هفىلٌا فاضبل عالما بعلىم كلٌرة هـ و ىٖٙٓسنة 
 هـ .9ٕٖسىفً سنة و على موهب الشافعً

البببن  ب ببا، الشببافعٌة (و ٕٔ/8)الكامبب  فببً السببارٌخ (و 9ٕٕ/ٖ(وسببارٌخ بؽبب ا )8ٔٔ) ب ببا، الا وبباء انلببر  
 (. ٖٕ٘/ٔلئلسنىي)  ب ا، الشافعٌة (و7ٕٓ/ٗ)الن ىم الةاهرة (و 7ٙٔ/ٔقاضً شوبة)

 ( . 8ٖٔ/ٔ( المسى ة )ٕ)
 (. 8ٕٗ( سبلس  الوهب )ٖ)
 (.ٖٗٗو 7ٕٕ(و ىانلر منن  )ٖ٘ٗ( سبلس  الوهب )ٗ)
( و البابببر المابببٌ  7ٕٕٙ/ٙ(و نابببان  األفبببى  )ٖٙ٘/٘( وىانلبببر ألمللبببة هربببري  الىاضببب )ٕٖ٘( السموٌببب  )٘)

 (. ٖٓٗو ٖٙٔ/ٔ)

 



(ٗٙ) 

لؤلنمة فً سلك المسألة و مع بٌان سبلةم الاكمٌن و ىهنن ٌنبؽً هن ٌكىن الاكبم فبً  
 اللانٌة مرسب اً بالاكم فً ال اع ة األىلى . ال اع ة 

ج و  ىق  سكىن ال اع ة المرر  ة ؼٌبر منفبىص علبى اكموبا ىلبى عنب    المربرِّ
 كما هى الاا  فً الملا  الوي وكرا اإلسنىي. 

بب  فببً السعرٌببؾ قببىلً منفىفببة إ ألن مببن المعلببىم هن المببرا  بببولك  ٌِّ ىلببم هق
فببىص الشببرعٌة و كمببا هن س ٌٌبب  ال ىاعبب  نفببىص األفببىلٌٌن ىال ٌشببسبن الاببا  بالن

 بكىنوا هفىلٌة ٌرفص م ا  الا ٌث بان األفى   ىن ؼٌرا.

ىإوا سبٌن ما سبو فإنن ٌسض  ى ن االلس باء ببٌن سربرٌج األفبى  علبى األفبى  
ىبناء األفى  على األفى و فوما ٌلس ٌان فبً هن كببلًّ منومبا فٌبن اسبسنبا  لاكبم قاعب ة 

ٌُعنبى باسبسنبا   هفىلٌة من ربل  سرسٌبوا على قاع ة هفىلٌة هرريو ؼٌر هن السربرٌج 
 راء األنمة فً ال ىاع  السً لم ٌنفىا فٌوا على اكم من قىاع  هرري منفىص علبى 

 اكموا.

همبا البنبباء فببالنلر األفبلً فٌببن إلببى سرسٌبب ال اعبب ة األفببىلٌة علبى ؼٌرهببا مببن 
ن هسبا  عملٌبة البنباءو ىإنمبا ال ىاع  األفىلٌةو ىهمبا النلبر إلبى األقبىا  فببل ٌعسببر مب
 سبلةم األقىا  مما ٌشٌر إلى الفاة من الر أ فً البناء.

ٌُع ُّ بناءإ ألن فٌن سرسٌباً ل اع ة على هربريو همبا البنباء ف ب   ىعلى هوا فالسررٌج 
ٌكىن سررٌ اً إن ارسب  باسسرراج  راء األنمةو ىربما ال ٌكىن كبولك إن لبم ٌبرسب  بمبا 

 وكر.

ا العمبىم ىالرفبىص الم لبوإ إو إن هاب هما ٌن ببو علبى كب  مبا فالنسبة بٌنوم
ٌن ببو علٌببن الربرو بٌنمببا الربر ال ٌن بببو إال علبى بعببل األفبرا  السببً ٌن ببو علٌوببا 
األى و فأا هما هعم م ل اًو ىالربر هربص م ل باًو ىعلبى هبوا فكب  سربرٌج بنباء إ ألن 

ولبك فٌبن عناٌبة باسبسرراج  راء فٌن سرسٌباً على ى بن ٌسبساا  منبن الاكبم و ىةٌبا ة علبى 
ٌُعنبى ببالنلر فبً  لؤلنمة فٌما لم ٌنفىا علٌنو ىلٌ  ك  بنباء سررٌ باً إألن البنباء قب  ال 

  راء األنمة. 

 هوا ما سبٌن لً بع  النلر ىالسأم  ال ىٌ  فً هوا المسألةو ىهللا هعلم.  

 



(ٗ7) 

 
ول المطل  الثانً: الموازنة بٌن بناء األصول على األصول وقٌداس األصد

 على األصول.

ال ٌا   مف ر قا  ٌ ٌ  ىٌ ى  قٌاسباًو قلبب، البىاى فبً ٌ بى  ٌباءو ىهفبلن  
 قىاساً لكن لما انكسر ما قب  الىاى ان لب، ٌاء .

ىٌر ع هف  الكلمة إلى س  ٌر شًء لشًء و ٌ ا  قس، الشًء  إوا ق رسبن علبى 
 ملالن.

ر ؼىرهببا بببن و  ىمنببن ٌسببمى الم بب ار قٌاسبباًو ىقببا  ال بٌببب الشبب ة بالم ٌببا  قبب  
ىٌ ا  ٌ سا  فبلن بأبٌن  هي ٌسلك سبٌلن ىٌ س ي بن 
(ٔ)

  . 

ىق  هضاؾ بعل األفبىلٌٌن إلبى هبوا المعنبى معنبى  ربر و ىهبى   المسباىاة و 
ىمنن قا  النع  بالنع   هي ااواا ىساىاا 
(ٕ)

  . 

ىقبب  قٌبب  إن هببوا المعنببى إنمببا هضببٌؾ ألن مببن الةم الس بب ٌر المسبباىاةو ىقٌبب  إن 
ل ٌا  مشسرك لالً بٌن المساىاة ىالس  ٌر ا

(ٖ)
 . 

ىهمببا سعرٌاببن فببً االفبب بلح و ف بب  ارسلببؾ األفببىلٌىن فببً سعرٌاببن ىسعبب  ، 
عباراسوم فً ولك 
(ٗ)

ؾ بن ال ٌا  هبى سعرٌبؾ البٌضباىي  و ىمن هاسن ما ُعرِّ
(٘)

و ىقب  
ؾ ال ٌا  بأنن   إلبا، مل  اكم معلىم فً معلبىم  ربر الشبسراكوما فبً علبة  الاكبم عر 

عن  الملب، 
(ٙ)

 . 

ىبعبارة م اربة لسعرٌؾ ال ٌا  فإنن ٌ ف  ب ٌا  األفى  على األفبى  إلببا، 
 مل  اكم قاع ة هفىلٌة فً قاع ة هرري الشسراكوما فً علة الاكم عن  الملب،.

ىمن المعلبىم هن  لبب إٌ با  الابرو ال ٌسى بن إال ىببٌن األمبرٌن المابرو بٌنومبا 
 اا ة للسارٌو بٌن همرٌن ال ٌلس ٌان فً شًء . ق ر من السشابن إ إو ال

                                            
(و 8ٖٖو 8ٖٔ(و هسبا  الببلؼبة )7ٖٓو ٖ٘ٗ/ٔٔ(و مبا ة قبى  و لسبان العبرب )ٓٗ/٘( انلر  م باٌٌ  اللؽبة )ٔ)

 ( ما سً قى  و قٌ  .7ٖٖو 7ٖٕ  )ال امى  الماٌ
(و اإلبوبباج ٖ٘ٔ/ٗ(و رفببع الاا ببب )٘/ٖ(و مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )8ٖٔ/ٖ( انلببر  اإلاكببام )ٕ)

 (.8ٖٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٙ/٘(و البار الماٌ  )ٖ/ٖ)
 (.9( انلر  نبرا  الع ى  )ٖ)
(و مرسفبر المنسوبى مبع بٌبان 8ٗٔ/ٖو اإلاكبام )(٘/٘(و المافبى  )87ٗ/ٕ( انلر لسعرٌؾ ال ٌا   البرهبان )ٗ)

(و البابببر ٖ/ٖ(و اإلبوببباج )ٓٗٔ/ٗ(و رفبببع الاا بببب )9ٕٔ/ٖ(و شبببرح مرسفبببر الرىضبببة )٘/ٖالمرسفبببر )
 ( .  7/٘الماٌ  )

مامب  الشبٌراةي البٌضباىي الشبافعً األشبعري والمل بب نافبر ببن هبى الرٌر عب  هللا بن عمبر هى البٌضاىي  ( ٘)
الىفبى  إلبى = =منواج الما مبرةا ف ٌوا هفىلٌا نلارا فالاا مسعب ا وىلن مفناا،و منوا ال ٌنوكان إماماً ع

هبـوىقٌ  8٘ٙسبىفً سبنة  علم األفى وى ىالع األنىار من م الع األنلارو ىهنىار السنةٌ  ىهسبرار السأىٌب  و
 ؼٌر ولك .

و (7ٕٖ/ٖٔالب اٌبة ىالنواٌبة )و (7٘ٔ/8 ب با، الشبافعٌة الكببري)و (ٖٙٔ/ٔسبنىي) ب ا، الشافعٌة لئل  انلر    
 ب بببا،  و(ٓ٘/ٕبؽٌبببة الىعببباة)و (7ٕٔ/ٕ ب بببا، الشبببافعٌة الببببن قاضبببً شبببوبة)و (ٕٕٓ/ٗمبببر ة ال نبببان)

 . (8ٕٗ/ٔالماسرٌن)
(و ىسعرٌؾ البراةي ىال رافبً قرٌبب منبنو ىهبى إلببا، ملب  اكبم معلبىم ٕ/ٗ( منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٙ)

(و سن ٌ  الافى  مع شران ٔٔ/٘لة الاكم عن  الملب، . انلر  المافى  )لمعلىم  رر أل   اشسباهوما فً ع
(ٖ8ٖ .) 

 



(ٗ8) 

ىلوا فإنن بالنلر إلى البناء ىال ٌا  ٌسببٌن الس ا همبا فبً معنبى ىااب و ىهبى  
هن من ا ٌ ة البنباء  ضبم مسبألة إلبى هربري سكبىن هفببلً لوبا و ىهبوا بعٌنبن هبى ا ٌ بة 

 ال ٌا  فإنن  ضم معلىم إلى معلىم الشسراكوما فً العلة . 

 ا ٌشسركان فٌما ٌلً  ىعلى هوا فوم

 هىالً  هن معنى الضم مى ى  فٌوما .

لانٌاً  هن المسألة المضمىمة إلبى األربري سكبىن فرعباً لوبا هى شببٌوة بوباو ىهبوا 
 مى ى  فٌوما .

لاللاً  هن ال ٌا  إنما ٌكبىن لعلبة  امعبة ببٌن األفب  ىالابر و ىفبً البنباء ٌمكبن 
لعلببة المشببسركة السببً هى ببب، مببا مببن اضببم مسببألة إلببى هرببري سكببىن هفبببلً لوببا لمببا بٌنو

 .البناء

ىٌكىن ال ٌا  بٌن همرٌن مسنالرٌن ٌلاو ها هما ببالرر لمبا بٌنومبا مبن  بامع 
مشسرك
(ٔ)

 و ىهوا ما ٌكىن هٌضاً فً بناء النلٌر على النلٌر . 

 ىمن األمللة على البناء الشسراكوما فً العلة   

ة نسببخ الشببًء إلببى ؼٌببر ببب   ـبب مببا وكببرا الببباقبلنً مببن االسببس ال  علببى س ببىٌٔ
 ملة إلى ؼٌر ب  و فنسخ الشًء إلبى ؼٌبر بب   م بٌ  علبى نسبخ ب ىاة نسخ السكلٌؾ 

السكلٌؾ  ملة إلى ؼٌر ب   ب امع هن الك  سكلٌؾو ب  إنن قٌبا  هىلبىي فبإوا  باة رفبع 
السكلٌؾ  ملة فرفع الاكم الىاا  هىلى بال ىاة 
(ٕ)

. 

بناء المسألة على هن الةٌا ة المار  »لل ة  ـ ىقا  ابن برهان فً مسألة ةٌا ة إ
«بوا ه  سنة  منةلة ربلؾ اإل ما  هم ال ؟

(ٖ)
 . 

ىإوا لببب، نسببخ الكسبباب بربببر الىاابب  و ى ببب  ببىاة نسببخ »ـبب ىقببا  الببراةي  ٖ
« الربر المسىاسر بنإ ألنن ال قان  بالارو

(ٗ)
 . 

نسبخ السبنة إوا  باة نسبخ ال بر ن ببال ر ن و فبؤلن ٌ بىة »ـ ىقا  ابن برهبان  ٗ
«بال ر ن هىلى ىهاري

(٘)
  . 

ىهبى كبالربلؾ فبً هن ةىا  »ـ ىقا  الون ي فبً مسبألة النسبخ رفبع هى بٌبان  ٘
« األعرال بالوا، هى بالض 

(ٙ)
 . 

الرببلؾ هنبا ٌنبنبً علبى الرببلؾ »ـ ىقا  ال ىفً فً بناء الا ٌث المرس    ٙ

                                            
ؾ ال ىٌنً قٌا  ال اللة بأنن االسس ال  بأا  النلٌرٌن على الربر و ىهبى هن سكبىن العلبة  البة علبى الاكبم ٔ) ( عر 

الاكبم المرسلبؾ  ىال سكىن مى بة و ىوكر البا ً ىؼٌرا هن من هضرب قٌا  ال اللبة هن ٌسبس   بلببى، نلٌبر
(و ٓٗٔ(و المعىنبة فبً ال ب   )7ٕفٌن فً الار  على لبىسن فً الار  . انلر    المنواج فً سرسٌبب الا باج )

 (. 8ٕٗ(و ال    البن ع ٌ  )9ٕٕالىرقا، مع األن م الةاهرا، )
 (. 9ٖ/ٗ( و البار الماٌ  )9ٖٕ/ٕ(و اإلبواج )79ٗ-78ٗ/ٕ( انلر  السلرٌص )ٕ)
 (.ٖٕٖ(و ىانلر  السبفرة )8ٕٖ  الوهب )( ن لن فً سبلسٖ)
 (. 8ٗٔ/ٖ(و ىانلر  اإلاكام )ٖٖٙ/ٖ( المافى  )ٗ)
 (. ٙٗ/ٕ( الىفى  )٘)
 (. 9ٕٕٕ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٙ)

 



(ٗ9) 

« فً رىاٌة الم وى  إ إو الساق  من السن  م وى  
(ٔ)

  . 

سعرضببىا لآلاببا  ىالمسببىاسر و ىسببكسىا عببن المسببساٌلإ »ىقببا  الةركشببً   ـب 7
« ألنن ٌ رو اكمن من المسىاسر ب رٌو األىلى

(ٕ)
 . 

ىمرا ا هن المسبساٌل ال ٌ بىة نسبخ ال بر ن ببن و ىهبى م بٌ  علبى المسبىاسر و 
 فمن منع نسخ ال ر ن بالسنة المسىاسرة و فؤلن ٌ ى  بمنع نسخ ال ر ن بالاا  ه  ر .

ـ ىقا  ابن الل اام8
(ٖ)

سكلٌؾ الؽاف  فٌن ربلؾ مبنً على السكلٌبؾ بالمابا و   » 
« فإن منعنا واك منعنا هوا ب رٌو األىلى.. 

(ٗ)
  . 

 هما الارو بٌنوما فٌمكن سلم  ولك إوا نلرنا إلى بعل رىاص ال ٌا  فملبلً   

ء مبا لبٌ  فً ال ٌا  ٌكىن اكم الار  كاكم األفب  سمامباًو بٌنمبا ن ب  فبً البنبا
 كولكو ىمن ولك  

ـ من بنبى اكبم نسبخ المسبساٌل للكسباب ىمسبىاسر السبنة علبى مسبألة مباوا ٌاٌب ا 
هبوا الرببلؾ ٌنبنبً علبى هن الرببر »الربر المسساٌل ؟كما قا  اببن برهبان عبن ولبك  

« المسساٌل ماوا ٌاٌ ؟
(٘)

  . 

ة النسببخ بببن و ىمببن قببا  ٌاٌبب  ا للببن لببم فمببن قببا  إن المسببساٌل ٌاٌبب  ال  ببع  ببى 
ة النسخ بن و ىمن الىاض  هن اكبم األفب  ـ ىهبى إفبا ة ال  بع هى اللبن ـ ٌرسلبؾ  ٌ ىِّ

 عن اكم الار  و ىهى  ىاة النسخ من ع من .

ـ ىمللن من بنى مسألة لببى، النسبخ فبً ابو مبن لبم ٌبلؽبن علبى مسبألة هب  كب  
م سوبب  مفببٌب ؟و كمببا وكببر ولببك هبببى العببة
(ٙ)

  ٌبنببى علببى هن كبب  م سوبب»فببً قىلببن   
مفٌب ى
(7)

«المفٌب ىاا 
(8)

  . 

فونا اكم األف  ـ ىهى على ال ى  بالسفىٌب هن ك  م سو  مفٌب لاكم هللا و 

                                            
(و قىا ببع األ لببة 99ٗ/ٔ(و ىانلببر همللببة هرببري  شببرح اللمببع )8ٕٕ/ٕ( البلببب  مببع شببرح مرسفببر الرىضببة )ٔ)

 (.9ٓٔ(و ال ىاع  البن اللاام )ٖ٘ٗ  الوهب )(و سبلس8ٔٔ/ٗ(و البار الماٌ  )ٙ٘ٗ/ٔ)
 ( .7ٔٔ/ٗ( البار الماٌ  )ٕ)
عببلء الب ٌن اببن بالمعبرىؾ  و ال مشب ً الانبلبً لبمهبى الاسن علً بن مام  ببن عببا  البعلبً ( ابن اللاام  هى ٖ)

ا هببـ و كببان عبلمببة ف ٌوبب7ٕ٘و ىلبب  سببنة شببٌخ الانابلببة فببً ىقسببن و ىقٌبب  فببً اسببمن ؼٌببر ولببكو ىهببىاللاببام
ىس رٌب  و ربار العلمٌة فً ارسٌارا، الشٌخ س بً الب ٌن ببن سٌمٌبةىاألوال ىاع  األفىلٌة  من مفنااسنهفىلٌاوى

 .ىق   اىة الرمسٌنهـ و 8ٖٓسىفً سنة  والعناٌة فً سارٌر هاكام النواٌة
 (. 97/ٕ)ال ار  (و 9ٗٔ/٘)الضىء البلمع (و 7ٖٕ/ٕ(و الم ف  األرش )ٖٔٓ/ٗانلر  إنباء الؽمر)

 (. 9ٖ( ال ىاع  البن اللاام )ٗ)
 (.ٖٔٔ( ن لن فً سبلس  الوهب )٘)
ملار بن عب  هللا بن علً المفري الشافعًوالمل ب بس ً ال ٌنو   ابن  قٌو من  وة همن واشبسور هى هبى العة ( ٙ)

ببى هبـوىل  ه7ٙ٘بالم سرحإألنن كان ٌاال كساب الم سرح فً علم ال    لمام  بن مام  البرىي المسبىفً سبنة 
ٌِّ وىكبان هـوىكان إماما بارعبا فبً هفبى  الب ٌن ىهفبى  الا بن ىالا بن ىالربلؾٔٙ٘هـوهى  ٓٙ٘العة سنة  نبا  

 هـ.ٕٔٙىرعاوىمن مفنااسن شرح الم سرح فً ال   وسىفً سنة 
و (ٖٕٗ/ٕسنىي ) ب ا، الشافعٌة لئلو (7ٕٖ/8 ب ا، الشافعٌة الكبري)و (ٖٖٗ/ٕالسكملة لىفٌا، الن لة) انلر     

 . (79ٖٔ/ٕ) كشؾ اللنىنو (9ٓٗ/ٔاسن المااضرة)و (ٖ٘ٔع   الموهب)ال

 ( لع  فىاب العبارة  هى. 7)
 (. 97ٕ( ن لن فً سبلس  الوهب )8)

 



(٘ٓ) 

ىعلى ال ى  بالسر نة المفٌب ىاا  ـ ٌرسلؾ عن اكم الار  و ىهى  ىاة النسخ  
 من ع من.

ىبالنلر هٌضاً إلى همللبة البنباء ٌسضب  للنبالر هن مبن األمللبة مبا لبٌ  مبن بباب 
 و ىمن ولك ال ٌا  

ـ ما وكرا الباقبلنً من بناء مسبألة نسبخ الرببر علبى مسبألة النسبخ ههبى رفبع هى 
بٌان؟إ ألن من قا  هبى رفبع فببل ٌ ٌبة نسبرن إ ألن الرببر إن كبان فب قاً كبان الناسبخ 

الرافببع لبببعل مببا ٌبب   علٌببن كببوباً بربببلؾ مببا لببى قٌبب  هببى بٌببان 
(ٔ)

و ىهببوا الةم ىلببٌ   
 .قٌاساً 

ألة لبى، الع انب  برببر الابا  علبى مسبألة إفبا ة رببر الابا  ـ ىكوا من بنى مس
للعلم هى اللن إ ألن من قا  بإفا سن العلم لةمبن ال بى  بلببى، الع انب  بوباو ىمبن لبم ٌ ب  

بولك لم ٌلةمن ولك 
(ٕ)

  . 

ـ ىمللن من بنى مسألة ا ٌة اإل ما  السكىسً على مسألة السفىٌب ىالسر نبة 
ر الر بأ و ىبمبا هنببن سبك، ىالمفبٌب ىااب و فٌلبةم هنبن ٌببري إ ألنبن ٌلبةم الم سوب  إنكبا

و ىمببن ٌببري السفببىٌب فبببل ٌلةمببن فببىاب ال ببى  المنسشببرو ىاٌننببو ٌكببىن ولببك ا ببة
ولك
(ٖ)

. 

ىاٌننببو فالببوي ٌلوببر لببً هببى هن ال ٌببا  هابب  ال ببرو السببً ٌافبب  بوببا البنبباء و 
اء قٌاساً و فالنسببة ىٌمكن ال ى  إن البناء هعم من ال ٌا و فك  قٌا  بناء و ىلٌ  ك  بن

بٌنوما هً العمىم ىالرفىص الم لوإ ألن البناء ٌعم كب  هفبرا  ال ٌبا و بٌنمبا ال ٌبا  
 ٌرسص ببعل هنىا  البناء.

                                            
 ( .77/ٗ( انلر  رفع الاا ب )ٔ)
 (. ٕٙٙ/ٗ( انلر  البار الماٌ  )ٕ)
 (. ٖٓٙ( انلر  سبلس  الوهب )ٖ)

 



(٘ٔ) 

 
 املبحح ايجايح:  ْٛاع بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ.

بالنلر إلى ىاقع البناء عن  األفىلٌٌن ن   هن البنباء عنب هم لبٌ  نىعباً ىااب اًو 
ن إلببى هقسببام باعسبببارا، مرسلاببة و ىفٌمببا ٌلببً مببن الم الببب هبببٌن هببوا ببب  ٌمكببن س سببٌم

 األنىا  . 

 

 المطل  األول: صنواع البناء من حٌث حقٌقته. 

إوا نلرنا إلى ىاقبع المسبان  السبً وكبر، فبً البنباء ٌبلابل هن البنباء فٌوبا لبٌ  
 قسمٌن   على ىسٌرة ىاا ةو ىلووا فإننا بالسأم  فٌوا ن   هن البناء كان على ها  

 القسم األول: بناء الفرع على األصل. 

عبة عبن قاعب ة هفبىلٌة هربري سبىاء عبن  ىٌ ف  بن هن ال اع ة األفبىلٌة مسارِّ
  رٌو ال ٌا  هى السبلةم هى العمىم. 

ىق  سماا بعل الباالٌن البنباء السببـبً 
(ٔ)

و ىهبوا اسبن ببالنلر إلبى األؼلببو  
 للربلؾ . ىإال فإنن لٌ  من الةم البناء كىنن سبباً 

ىهوا النى  هبى هكلبر نبىعً البنباء همللبةو ىاأللابال السبً سب   علٌبن كلٌبرة ملب   
فر  المسألة و ىمنشأ الربلؾ و ىمأرو الربلؾ و ىهف  المسألة و ىهوا مرر  بة علبى 

 سلك و ىالساا، المسألة على المسألة األرريو ىناى ولك من األلاال. 

 ىمن همللة هوا النى    

ىال ببى  بالفبببلح ىاألفببل  فببر  مببن فببرى  مببوهبوم فببً »ىٌنً   ـبب قببا  ال ببٔ
«الس بٌ  ىالساسٌن الع لٌٌن

(ٕ)
  . 

هبوا فبر  مسبألة »ـ ىقبا  اببن برهبان عبن مسبألة نسبخ الاكبم قبب  العلبم ببن   ٕ
«سكلٌؾ ما ال ٌ او

(ٖ)
 . 

ـ ىقا  المباةريٖ
(ٗ)

ىقب  قب منا هٌضباً وكبر االربسبلؾ فبً »فبً اكبم المرسب    
ر ب  هب  ٌسضبمن ولبك سع ٌلبن هم ال؟ و ىهبوا األفب  ممبا ٌلساب، إلٌبن  رىاٌة الع   عن

                                            
 ( . 98٘/ٕ( انلر  هسباب ارسبلؾ األفىلٌٌن )ٔ)
 (.8ٕٔ/ٔ( البرهان )ٕ)
 ( . ٙٙ/ٕ( الىفى  )ٖ)
هبـو ىهبى اإلمبام ٖ٘ٗهبى عب  هللا مامب  ببن علبً ببن عمبر السمٌمبً المباةري المالكًوىلب  سبنة هى  الماةري  ( ٗ)

ال ب ىاأل ب ىالاسببابواسى قٌبب  بلببػ رسبببة ىالعبلمببة الا ٌببن األفببىلً المساننوكببان مسكلمببا بفببٌرا بالابب ٌثو
فٌبن شبرح  إٌضباح المافبى شرح السل ٌنوىكساب المعلم باىان  فباٌ  مسبلم و ى منوااال سوا  ولن مفناا، و

 هـ .ٖٙ٘البرهان وسىفً سنة 

 ىالماةري   باس  المٌم ى الةايوىق  سكسر نسبة إلى ماةروىهً بلٌ ة ب ةٌرة ف لٌة .     

 و(7ٕ  سببوكرة الااببال )لاببل األلاببال بببوٌو (ٗٓٔ/ٕٓسببٌر هعبببلم النببببلء)و (8ٕ٘/ٗىفٌببا، األعٌببان)  انلببر     
شب رة  و(٘ٙٔ/ٖهةهار الرٌبال )و (ٕٕٙ/٘الن ىم الةاهرة)و (7ٕٙ/ٖمر ة ال نان)و (79ٕال ٌباج الموهب)

 . (7ٕٔالنىر )

 



(ٕ٘) 

«هٌضاً فً مسألسنا هوا 
(ٔ)

 . 

فأما إوا رالاوم بعب  انع با  »ـ ىقا  الون ي فً االعسبار بالسابعً مع الفاابة  ٗ
ج على اعسبار ان رال العفر « اإل ما  ىقب  ان رال العفر إ فٌرر 

(ٕ)
   . 

ة اكم شرعً عن ناو ىربالؾ المعسةلبة...و ىهفب  اإلباا»ـ ىقا  الةركشً   ٘
« هوا الربلؾ هنا الربلؾ السابو فً الساسٌن ىالس بٌ  الع لٌٌن

(ٖ)
 . 

 

 القسم الثانً: بناء النظٌر على النظٌر. 

ىٌ ف  بن هن سكىن ال اع ة األفىلٌة مبلةمة فً الاكبم ل اعب ة هفبىلٌة هربري 
ً الر بى  إلبى هفب  ىااب   و ىقب  ٌكبىن و هى م ٌسة علٌوا قٌا  شبنوىق  سسسباىٌان فب

 السبلةم عكسٌا و فسكىن الاان ة منن بانسةا  الاكم العكسً من المسألة المبنً علٌوا . 

ىق  سبمى بعبل البباالٌن هبوا ال سبم مبن البنباء بنباء النلٌبر السكمٌلبًإ ألن مبن 
فىانبب  هببوا البنبباء سكمٌبب  ن ببص بعببل المسببان  بببالر ى  إلببى بعضببوا الرببر 
(ٗ)

قبب  و ى 
ٌكىن ولك هٌضاً ىلى كان االنسةا  عكسٌاوفٌكىن المرا  إن الكببلم فبً هبوا المسبألة هبى 

 مل  الكبلم فً سلك هى شبٌوا لن.

ىؼالباً ما ٌكىن بناء النلٌر بناًء مللٌاً إ ألن المسألة ؼالباً ما سكىن مل  المسألة  
 األرري فً الاكم ىالر ى  إلى هف  ىاا . 

بباً للربلؾو فٌكبىن الشببن بالمسبألة األربري هى المبلةمبة ىق  ٌكىن هوا البناء س
لوببا ملٌببراً للنلببر ىالربببلؾ فببً المسببألة الم رىقببةو ؼٌببر هن هببوا البنبباء ال ٌاٌبب  سرسببب 
المسألة على األرري باٌث سكىن هفبلً سر ع المسألة المبنٌة إلٌن ىسسرسب علٌبن إ ألن 

ىالر ببى  إلببى هفبب  ىاابب و فلٌسبب، كلسببا المسببألسٌن المسنببالرسٌن مسسبباىٌسان فببً الرسبببة 
 إا اهما بأىلى من األرري فً كىنوا هفبلً لوا .

 ىهوا النى  هق  همللة من النى  السابوو ىمن األلاال ال الة علٌن  

ـ قىلوم ٌشبن   قبا  سبراج الب ٌن األرمبىي فبً مسبألة النسبخ رفبع هى   بٌبان   ٔ
« هوا ٌشبن الربلؾ فً ب اء األعرال»

(٘)
 . 

السبكًىقا  ابن 
(ٙ)

ىمنشبأ »فبً العبام إوا ربص هب  ٌكبىن ا ٌ بة فبً البباقً؟   

                                            
 (. 89ٗ( إٌضاح المافى  )ٔ)
 (. ٕٔٓٙ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٕ)
 ( . 9ٓٔ( سبلس  الوهب )ٖ)
 (. ٗٓٙ/ٕ( انلر  هسباب ارسبلؾ األفىلٌٌن )ٗ)
 (.8/ٕفٌ  )( السا٘)
هبببى نفببر عببب  الىهبباب بببن علببً بببن عببب  الكببافً بببن علببً األنفبباري الرةر ببً السبببكً هى ابببن السبببكً ( ٙ)

العربٌبة ىهـوىكان ف ٌواً هفىلٌاً ماهراً فً الاب ٌث ىاأل ب 7ٕ7الشافعًوالمل ب بساج ال ٌنو ىل  بال اهرة سنة 
 هـ.77ٔبواج شرح المنواج وسىفً سنة األشباا ىالنلانرو ىهسم اإلوى مع ال ىامع  ىمن مفنااسن و

ال رر  و(ٗٓٔ/ٖ ب ا، الشافعٌة البن قاضً شوبة )و (8ٙ/ٔالن ىم الةاهرة)و (ٕ٘ٔالمع م المرسص)  انلر     
 .(ٓٔٗ/ٔالب ر ال الع)و (78ٖ/8شورا، الوهب)و (ٕ٘ٗ/ٕالكامنة)

 



(ٖ٘) 

ٌِّر اللال مرا اً بن الباقً بن هى ال ؟و   ٌُف السر   هن إرا ة إرراج بعل الم لى  ه  
« ىالاو ال و ىهى ٌشبن الربلؾ فً االسسلناء

(ٔ)
  . 

ـبب ىقببىلوم ملبب   قببا  ابببن العربببًٕ
(ٕ)

المسببألة الرامسببة  فببً  ببىاة سببأرٌر   » 
« سرفٌصو ىهى مل  ما س ب م و ىهببٌن منبن و ىال بى  فٌبن كبال ى  فٌبنال

(ٖ)
وىٌعنبً بمبا 

 .  س  م سأرٌر البٌان

ـببب ىقبببىلوم نلٌبببر  قبببا  الةركشبببً فبببً مسبببألة هببب  ٌعمببب  االسبببسلناء ب رٌبببو ٖ
« قل،  هى نلٌر الربلؾ فً هن النسخ رفع هى بٌان»المعارضة هى البٌان؟  

(ٗ)
   . 

ىهمبا إن  وب  »بلؾ فً السً قبلوا و قبا  المب ي  ـ ىقىلوم الربلؾ فٌوا كالرٗ
« السارٌخ فالربلؾ كالربلؾ فٌما إوا كان ال ى  رافاً بن

(٘)
 . 

ىقا  ابن ق امة
(ٙ)

ال ر بة السا سبة   هن ٌربص »فً  ر با، ماوبىم المرالابة   
اسبببماً باكبببم فٌببب   علبببى هن مبببا عببب اا بربلفبببن و الرببببلؾ فٌوبببا كبببالربلؾ فبببً السبببً 

«قبلوا
(7)

 الربلؾ فً ماوىم الع    .وٌعنً ك

الكببلم فبً »ـ ىقىلوم الكبلم فٌوا كالكبلم فً المسبألة األربري ك بى  المب ي  ٘
« عى  الفاة إلى ما ٌلٌواو هى إلى ال مٌع كالكبلم فً االسسلناء

(8)
  . 

ٌ ىة عنب نا سابرٌم ىااب  ال بعٌنبن ربلفباً للمعسةلبة و ىالكببلم »ىقا  اإلسنىي   
ٌ رفٌن كالكبلم فً الىا «  ب المر

(9)
 . 

ـ ىقىلوم هما سىاءو قا  ال رافً فً مسألة السمسك بالعام  ىن االسس فاء فبً ٙ

                                            
(و البار الماٌ  7ٌٓٗ  لئلسنىي )(و السمو8ٙٔو 8ٓٔو 7ٙٔو 7ٖٔ/ٔ(و ىانلر   المسى ة )ٖٖٔ/ٕ( اإلبواج )ٔ)

 (.79ٖو 7ٖٙ/ٕ)
هبـ 8ٙٗهى هبى بكر مام  بن عب  هللا بن مام  بن عبب  هللا المعبافري المبالكً األشبعريوىل  سبنة  ابن العربً ( ٕ)

العىافببم مببن   وىكببان إمامببا اافلببا مسباببرا فببً العلببىم مس نببا للربببلؾ ىاألفببى  وىلببن مفببناا، كلٌرةومنوببا
 هـو ىقٌ  ؼٌر ولك. ٖٗ٘ىالمافى  فً علم األفى وسىفً سنة  و ر نال ىافموىهاكام ال

 .باس  المٌم ىالعٌنوىكسر الااء ىالراءونسبة إلى معافر بن ٌعار ب ن من قا ان  المعافريى 
و سببببارٌخ قضبببباة األنبببب ل  (8ٓبؽٌببببة الملببببسم )و (8٘٘/ٕالفببببلة)و (ٙٙ)لل اضببببً عٌببببال الؽنٌببببة  انلببببر     

  ىلضبببببببب  المعبببببببافريو (8ٙٗ/ٕالعببببببببر)و (97ٕم مببببببب  األناببببببب )و (8ٕٔالببببببب ٌباج)و (7ٖٔ)للنبببببببباهً
 . (9ٔٔ/8سىضٌ  المشسبن) و (ٖٖٖ/٘األنساب)

 (. ٖٕٖ/ٔ(و ىانلر   المسى ة )ٓ٘( المافى  البن العربً )ٖ)
 ( . 8٘ٗ-7٘ٗ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٖٔ/ٔ(و المسى ة )ٙٙٔ/ٔ(و ىانلر  البرهان )98ٕ/ٖ( البار الماٌ  )ٗ)
 (. 9ٖٔ/ٔ( اإلاكام )٘)
هبى مام  عب  هللا بن هامب  ببن مامب  ببن ق امبة الم  سبً ال مباعٌلً الفبالاً الانبلبًو المل بب هى ابن ق امة ( ٙ)

ا ىرعبا عابب ا علبى ٌوا هفىلٌهـوىكان إماما ل ة ف ٔٗ٘بمىفو ال ٌنوىالمعرىؾ بابن ق امةوىل  ب ماعٌ  سنة 
ىالكافًوىالم نعوىالعم ةوىرىضبة النبالر ى نبة  ؽنبًوىمن مفبنااسن الموقانىن السلؾوبلػ اإلمامبة فبً العلبىم

 هـ.ٕٓٙالمنالر فً األفى وسىفً سنة 
المرسفر الماساج إلٌن من سارٌخ الاافل ال بٌلً و (7ٓٔ/ٖالسكملة لىفٌا، الن لة)و (ٖٖٓالس ٌٌ )  انلر     

 و(ٖٖٔ/ٕالانابلة)  ب ا،على وٌ  و ال(7ٓٔ/ٖٔالب اٌة ىالنواٌة)و (٘ٙٔ/ٕٕسٌر هعبلم النببلء)و (ٕٕٔ)
 . (٘٘ٔ/7شورا، الوهب)

 ( . 79ٙ/ٕ( رىضة النالر )7)
 ( . ٕٖٔ/ٕ( اإلاكام )8)
 (. 7ٕٔ( و ىانلر  ةىان  األفى  )8ٔ( السموٌ  )9)

 



(٘ٗ) 

« ىالمسببألسان سببىاء»الباببث عببن المرفببص    
(ٔ)

ٌعنببً هببوا ىمسببألة السمسببك  
 بالا ٌ ة  ىن الااص عن الم اة . 

 ىمن همللة بناء النلٌر على النلٌر العكسً  

ـبب قببا  المبباىر ئ
(ٕ)

ٌعنببً اإلسٌببان بالمببأمىر علببى الى ببن  –مسببألة ىهببوا ال  »
م لببىب المسببألة األرببري و ىهببً كببىن النوببً  االً علببى  –الم لببىب ٌ سضببً اإل ببةاء 

« الاسا و ىالربلؾ لم  كالربلؾ هونا على ال ملة
(ٖ)

  . 

«ىال ى  فً فٌؽسن كال ى  فً فٌؽة األمر»ـ ىقا  ال ىٌنً فً النوً   ٕ
(ٗ)

  . 

لببم هن مببا وكرنببا مببن مسببان  األىامببر سسضبب  بببن هاكببام اع»ـبب ىقببا  الؽةالببً   ٖ
« النىاهً إ إو لك  مسألة ىةان من النوً على العك 

(٘)
 . 

                                            
 ( . 9ٙٔٔ/٘( ناان  األفى  )ٔ)
ـوىهى هٖٗٙهبى الاسن علً بن مام  بن ابٌب الماىر ي البفري الشافعًوىل  بالبفرة سنة هى الماىر ي  ( ٕ)

اإلمام ال لٌ  والا ٌن األفىلً الل ة اللب،وعالم الشافعٌة فً ةماننوفنؾ الاباىي الكبٌروىاإلقنا وكبلهمبا فبً 
 هـ .ٓ٘ٗالا نوىه ب ال ٌن ىال نٌاوىاألاكام السل انٌةو ىؼٌر ولكوسىفً سنة 

 الىر  . ءىالماىر ي  نسبة إلً بٌع ما
 ب ا، و (٘٘ٔ/ٖمٌةان االعس ا )و (8ٕٔ/٘األنساب)و (ٖٔٔ ب ا، الا واء)و (ٕٓٔ/ٕٔسارٌخ بؽ ا )  انلر

 ب ا، الشافعٌة و (8٘/ٕٔالب اٌة ىالنواٌة) و(7ٕٙ/ٙ ب ا، الشافعٌة الكبري )و (ٕٙٓ/ٕسنىي)الشافعٌة لئل
 .(ٖٕٓ/ٔالبن قاضً شوبة)

فً مىضعن مبن (و ىلم هرا 9ٓٗ/ٕ(و ىن لن فً البار الماٌ  عن إلكٌا ال بري )٘٘ٔ( ن لن فً سبلس  الوهب )ٖ)
 ه ب ال اضً هى الااىي .

 (.99ٔ/ٔ( البرهان )ٗ)
( و البابببر المابببٌ  8ٙٔ( و شبببرح سن بببٌ  الافبببى  )ٕ٘(و ىانلبببر مبببلبلً   س بببىٌم األ لبببة )ٕٗ/ٕ( المسسفببباى )٘)

 (.9ٕٗو 7ٖٙ/ٕ)

 



(٘٘) 

 
 المطل  الثانً: صنواع البناء من حٌث الكلٌة والجزئٌة.

ٌمكن س سٌم البناء من اٌث ى ن سألٌرا على المسألة الارعٌبة ههبى لبألٌر كلبً هم 
  ةنً؟ إلى قسمٌن  

 ء الكلً.األول: البنا

ىٌ ف  بن هن ٌكىن بناء المسألة على المسبألة بنباء كبامبلً م ل باً و باٌبث سكبىن 
المسألة م لرة فً المسألة األرري من ك  ى ن ىعلى ك  قى و ىسمٌسن كلٌاً إ ألن كب  
عة عنوا هى المبلةمة لوبا هى الشببٌوة  المسألة المبنً علٌوا م لر على ك  المسألة المسارِّ

بما وكرا ال ىٌنً فبً هنبىا  البنباء ابٌن كبلمبن علبى الابرل ىالبنباء و  بواو ىهى هشبن
ًَ  « ما ٌسمى بناء الشبًء علبى مبا هبى مبنبً علٌبن بكب  ابا »ىهن منن  ََ َّ و لبم مبث 

بك  مسألسٌن ٌمكن هن س ع  إا اهما هفبلً و ىاألرري فرعاً 
(ٔ)

 . 

إو قبب  سكببىن ىمببا وكببرا ال ببىٌنً فببً ملالببن ال ٌن بببو علببى البنبباء الكلببً  انمبباً إ 
ا لوا و ب  هً هف   ةنً.   ٌ  المسألة هفبلً ألرري لكن وا لٌس، هفبل كل

لم  إن البناء الكلً ال ٌ سفر على بنباء مسبألسٌن ٌمكبن هن س عب  إاب اهما هفببلً 
ٌُمل   لن هٌضاً بك  مسألسٌن مسنالرسٌن سنالراً ساماً.   ىاألرري فرعاً و ب  ٌمكن هن 

   من سبلةم األقىا  فً المسألسٌن ىع م ارسبلفوما. ىٌبلال هاهنا هنن ال ب

ٌُمل   لولك بما ٌلً ىٌمكن هن 
(ٕ)

    

 –ٌعنً النسبخ رفبع هى   بٌبان  –ىلبلرسبلؾ فً هوا ال اع ة »ـ قا  ال ىٌنً  ٔ
« ٌنشأ ربلؾ فً  ىاة نسخ األربار

(ٖ)
  . 

 «هبى علبى الرببلؾ فبً المرسب »ـ ىقا  فبً المسبى ة عبن رىاٌبة الم وبى   ٕ
(ٗ)

 . 

هً فر  الساسبٌن »ـ ىقا  ابن الاا ب فً مسألة قبى   مٌع األاكام النسخ  ٖ
« ىالس بٌ 

(٘)
  . 

إن ف  الرببلؾ »ـ ىقا  ال ىفً فً مسألة نسخ ماوىم المىاف ة ىالنسخ بن   ٗ
عببن بعببل الشببافعٌة فٌببن و فوببى مبنببً علببى هنببن قٌببا   لببً هى ال و هى علببى هن  اللسببن 

« ٌة لالٌة هى ع لٌة السةام
(ٙ)

  . 

ىٌ رك نى  البناء من ربل  النلر فً كببلم األفبىلٌٌن و ىمبن رببل  الم ارنبة 
 بٌن المسألسٌن من  وة سبلةم األقىا  و ىع م ى ى  مانع من ولك.

ىقبب  ٌاوببم البنبباء الكلببً مببن اإلشببارة باالكسابباء بإابب ي المسببألسٌن هى البببابٌن عببن 

                                            
 (. 9ٖٙ( انلر  الكافٌة )ٔ)
 من ساو البناء هنن بناء كلً . ( علماً هن بعل هوا األمللة ق  ٌرالؾ فٌواو ؼٌر هن الماوىم من كبلم ٕ)
 ( . 7٘ٗ/ٕ( السلرٌص )ٖ)
 ( . ٖٓ٘/ٔ( المسى ة )ٗ)
 ( . ٖٕٓ/ٕ( مرسفر المنسوى مع ااشٌة العض  )٘)
 (. ٖٖٙ/ٕ( شرح مرسفر الرىضة )ٙ)

 



(٘ٙ) 

 الررو ىمن همللسن ما ٌلً   

اعلم هن ما وكرناا مبن مسبان  األىامبر سسضب  »ً باب النوً  ـ قا  الؽةالً فٔ
بببن هاكببام النببىاهًإ إو لكبب  مسببألة ىةان مببن النوببً علببى العكبب  و فبببل اا ببة إلببى 

«السكرار
(ٔ)

  . 

اعلم هن الم لو كالعبام و ىالم ٌب  كالرباص و فكب  مبا ٌ بىة »ـ ىقا  الون ي  ٕ
األ لبة و إمبا علبى الىفباو هى  بن سرفٌص العام من ربر الىاا  ىال ٌا  ىؼٌرهمبا مبن

على الربلؾو فإنن ٌ ىة بن س ٌٌ  الم لو عن  من ٌ ى  بن من ؼٌر سااى، و فببل اا بة 
« إلى إعا ة سلك المسان  بع  إاا ة العلم بوا

(ٕ)
 . 

العمبب  بببالم لو قببب  الباببث عببن الم ٌبب  ٌنبؽببً هن ٌكببىن »ـبب ىقببا  الةركشببً  ٖ
« رىاعلى الربلؾ السابو فً العمىمو ىلم ٌوك

(ٖ)
  . 

ىق  ٌنص على هن المسألة مبن هفبرا  األربري و كمبا قبا  الةركشبً عبن مسبألة 
اعلم هن هبوا المسبألة مبن  ملبة هفبرا  السبً »اعسبار السابعً مع الفاابة فً اإل ما   

« قبلوا و ىهً مرالاة الىاا  ه  ٌ لر ؟
(ٗ)

 . 

ألة الارعٌبة بنباء ىق  ٌكىن البناء كلٌاً لكن ال ٌ ري على قى  قانب  مبا فبً المسب
على ى ى  مبانع ٌمنبع مبن البنباء عنب  هبوا ال انب  علبى  وبة الرفبىصو لكبن إن كبان 
األكلر ق  رالاىا ولك البناء فع م السبلةم ببٌن األقبىا  مشبٌر إلبى كبىن البنباء لبٌ  بنباء 

 كلٌاً و ىق  ٌن ل بولك سماماً . 

 الثانً: البناء الجزئً.

فً بعل األاىا   ىهى بناء المسألة على مسألة هرري
(٘)

  . 

فالمسألة هنا لٌس، مبنٌة على المسبألة األربري ببإ بلو و ىإنمبا هبى نبى  بنباءو 
فالمسببألسان بٌنومببا سعلببو ال فببً الكبب  و ىهببوا ٌسببس عً هن سكببىن المسببألة المبنٌببة علببى 
ؼٌرهببا فٌوببا نببى  سببألر بالمسببألة األرببري و لكنببن سببألر  ةنببًو ىاٌننببو ٌكببىن األفبب  

هكلر من األقىا  ال ارٌة فً المسألة ال بك  األقىا  و ىٌسبٌن مبن ولبك  مرسب اً ب ى  هى
هن هوا النى  ال ٌشسر  فٌن سببلةم  مٌبع األقبىا  فبً المسبألسٌن و ىإنمبا سببلةم األقبىا  

 السً لوا ارسبا  بالبناء. 

 ىمن األمللة على ولك  

ـ ما قالن هببى الاسبٌن البفبرئ
(ٙ)

المسبألة  إوا كانب،»فبً اإل مبا  السبكىسً   

                                            
 (. ٕ٘ٙ/ٕ(و ىانلر  رىضة النالر )ٕٗ/ٕ( المسسفاى )ٔ)
 (.99ٔ/ٕ(و ىانلر  اإلبواج )788ٔ/٘( نواٌة الىفى  )ٕ)
 (.ٖٔٗو ٕٕٗ/ٖ(و ىانلر منن  )٘ٔٗ/ٖالبار الماٌ  )( ٖ)
 (. 99/ٖ( سبلس  الوهب )ٗ)
 (. ٖ٘ٙ( انلر  الكافٌة )٘)
مام  بن علً بن ال ٌب البفري المعسةلًوىل  بالبفرةو ىكان إماما عالماً هفىلٌا هى هبى الاسٌن البفري  ( ٙ)

 نوىالاانو فً هفى  ال ٌنو ىؼٌر ولكوسىفً وكٌاووا  ٌن مع ب عسنوفن ؾ المعسم وىشرح العم  فً هفى  الا
 هـ .ٖٙٗ

 



(٘7) 

من مسان  اال سوا  فال انلىن بأن الاو فً ىاا  ىما ع اا ٌ ب سركن ٌ ىلبىن فبً  
ولببك مببا قلنبباا الن فٌمببا لببٌ  مببن مسببان  اال سوببا و ىال ببانلىن بببأن كبب  م سوبب  مفببٌب 

« ارسلاىا
(ٔ)

 . 

فببأبى الاسببٌن ٌرٌبب  هن مببن قببا  بببأن الاببو ىاابب  ٌلةمببن ال ببى  با ٌببة اإل مببا  
و  ال ٌاب  لبن هن ٌسبك، إال علبى قبى  ٌبري فبىابنو همبا مبن قبا  السكىسًإ ألن الم س

بأن ك  م سوب  مفبٌب ف ب  ٌ بى  با ٌبة اإل مبا  السبكىسً بنباء علبى سفبىٌبن ل مٌبع 
 الم سو ٌنو ىق  ٌ ى  بع م ا ٌة هوا النى  من اإل ما  لعلة هرري.

عنببا علببى السكببرار اقسضببى الاببىر ق عبباًإ ألن الببة»ـبب ىقببا  ال رافببً  ٕ من إوا فر 
عنبا علبى عب م السكبرار ال ٌسعبٌن اقسضبا ا للابىرو  الااضر ٌن رج فبً السكبرارو ىإن فر 

« فٌ ري فٌن قىالن
(ٕ)

 . 

ىعلى هوا فمن قا  بأن النوً ٌاٌ  السكرار و فٌلةمن ال ى  بأنن ٌاٌ  الاىرو ىمبن 
 لم ٌ   بالسكرار و فبل ٌلةمن هي من ال ىلٌن فً المسألة. 

هبوا المسبألة »ة النسبخ قبب  البسمكن مسع بباً الؽةالبً   ـ ىقا  الون ي عبن مسبألٖ
لٌس، فر  سلك المسألة على اإل بلو هعنبً فبً ال بىاة ىعب م ال بىاة ـ كمبا ىقبع إلٌبن 

« اإلشارة فً كبلم الشٌخ الؽةالً رامن هللا سعالى ـ و ب  فً ع م ال ىاة ف  
(ٖ)

 . 

السكلٌببؾ بمببا علببم  مسببألةعلببى النسببخ قببب  البسمكن لونب ي وكببر هن بنبباء مسببألة فا 
من قا  إن المأمىر ال ٌعلبم كىنبن وف مر انسااء شر  ىقىعن عن  ىقسن لٌ  بناء م ل اً ال

مببأمىراً قببب  الببسمكن مببن االمسلببا  ٌلةمببن هن ٌ ببى  بعبب م  ببىاة النسببخ قببب  الببسمكن مببن 
ال ٌ بى  ببولك  قب ىو ٌ بى  ب بىاةا ف ب إو النسخ مللبنو ىهمبا مبن لبم ٌ ب  ببولك  إاالمسلا 

فبً  سلبك المسبألة علبى اإل ببلول الٌسب، فرعبالنسبخ قبب  البسمكن مسبألة ف  ٌرفنو ل لٌ
 .ب  فً ع م ال ىاة ف   والؽةالًهشار إلٌن كما ن ال ىاة ىع م

ىمن هوا النى  هن ٌكىن الار  مرسب اً ب ةء من األف  ال بكلنو مل  مبا وكبرا 
المسبألة مبنٌبة علبى  ال ىٌنً فً مسبألة هب  فبً الكسباب مبا ال ٌاوبم معنباا؟ مبن هن هبوا

مسألة السكلٌؾ بما ال ٌ او و لكن هوا البناء مسعلو ب ةء من المسألةو ىهبى فٌمبا ٌسعلبو 
المرسبار عنب نا هن كب  مبا ٌلبب، »بن سكلٌؾ  ىن ما ال ٌسعلو بن سكلٌؾ و قبا  ال بىٌنً  

 السكلٌؾ فً العلم بن ٌسساٌ  اسسمرار اإل ما  فٌن إ فإن ولك ٌ ر إلبى سكلٌبؾ المابا و
ىمببا ال ٌسعلببو بإاكببام السكلٌببؾ و فبببل ٌبعبب  اسببسمرار اإل مببا  فٌببن و ىاسببسنلار هللا سعببالى 

« بسر فٌنو ىلٌ  فً الع   ما ٌاٌ  ولكو ىلم ٌر  الشر  بما ٌناقضن
(ٗ)

  . 

 

                                                                                                                                
مٌةان و (87٘/ 7ٔسٌر هعبلم النببلء)و (9ٕٔإربار العلماء بأربار الاكماء)و (ٓٓٔ/ٖسارٌخ بؽ ا )  انلر    

 . (8ٔٔ ب ا، المعسةلة)و (7ٓباب وكر المعسةلة من كساب المنٌة ىاألم )و (ٗ٘ٙ/ٖاالعس ا )

 (. ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٖر  السموٌ  )( و ىانلٖٖ٘/ٕ( المعسم  )ٔ)
( ٙٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )88ٔو 88ٓ/ٕ(و ىانلر همللة هرري  البرهان )7ٔٔ( شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)

 (. ٕٖٖو ٖٖٔو ٕٔٔ( و سبلس  الوهب )7ٖٔ/ٕو ٕٙٔ/ٔو اإلبواج )
 ( . 9ٕ/ٗ(و البار الماٌ  )ٖٕ٘/ٕ(و ىانلر  اإلبواج )7ٕٕٗ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٖ)
 (. 8ٕٔ-7ٕٔ/ٕ(و ىانلر  الس رٌر ىالسابٌر )8٘/ٔهان )( البرٗ)

 



(٘8) 

 المطل  الثالث: صنواع البناء من حٌث تعدد األصل المبنً علٌه. 

الار  إلٌنو ىهوا األفب  قب   من  بٌعة البناء ى ى  مبنً علٌن و هى هف  ٌسسن 
ٌنار  بالسألٌر على المسألة المسارعة عنبنو ىقب  ال ٌنابر  و ىلبوا ٌمكبن س سبٌم البنباء مبن 

 هوا ال وة إلى قسمٌن  

 القسم األول: البناء على صصل واحد. 

ىٌعنببً ولببك هن المسببألة األفببىلٌة ال سضبباؾ إال إلببى هفبب  ىاابب و فٌكببىن هببوا 
 ؼٌراو ىهمللة هوا ال سم كلٌرةو ىمنوا    األف  هى الم لر فٌوا  ىن

ـ مسألة نسخ الكساب بالسنة الاا ٌبة إ ف ب  بناهبا ال بىفً علبى مسبألة ىااب ةو ٔ
ىهً اشسرا  كىن الناسخ مساىٌاً للمنسىخ هى هقىي منن
(ٔ)

  . 

ـ ىمسألة نسخ ماوبىم المىاف بة ىالنسبخ ببن إ ف ب  هعا هبا كلٌبر مبن األفبىلٌٌن ٕ
نى   اللة ماوىم المىاف ةو ه  هً لالٌة هى قٌاسٌة ؟ إلى هف  ىاا و ىهى 

(ٕ)
   . 

ال ٌ بىة النسبخ ب بى  الفباابًو »ـ ىالنسخ ب ى  الفباابً و قبا  ال بىٌنً  ٖ
ىهوا ٌبنى
(ٖ)

« على هف ..و ىهى هن قىلن لٌ  با ة 
(ٗ)

 . 

ع الة الفباابة ـ رضبً هللا     عبنوم ـ »ـ ىقا  الؽةالً فً رىاٌة الفاابة  ٗ
 « .  نا فً  مٌعوم على اإل بلو و ىعلٌن ٌنبنً قبى  رىاٌسومو ىهى معس

اإلبااببة اكببم شببرعً عنبب ناو ىرببالؾ المعسةلببةإ ألن »ـبب ىقببا  الةركشببً   ٘
اللاب، فٌوا رفبع الابرجو ىهبى مى بى  قبب  الشبر و ىهفب  هبوا الرببلؾ هنبا الرببلؾ 

« السابو فً الساسٌن ىالس بٌ  الع لٌٌن
(٘)

  . 

 على صكثر من صصل. القسم الثانً: البناء 

ىفً هوا ال سم سضاؾ المسألة األفىلٌة إلى هفلٌن هى هكلبر و ىٌكبىن كب  مبن 
األفى  الموكىرة م لراً فٌوا و ىهوا األفى  ق  ٌكىن بعضبوا مرسب باً ببالرر و كبأن 

 ٌر ع ها  األفى  الموكىرة إلى هف   ررو ىق  ال ٌكىن بٌنوا سراب  . 

 ىمن األمللة على هوا ال سم  

ـببب بنببباء مسبببألة النسبببخ قبببب  البببسمكن علبببى الساسبببٌن ىالس ببببٌ  و ىعلبببى رعاٌبببة ٔ
المفلاةو مع هن هف  رعاٌة المفلاة را ع إلى الساسٌن ىالس بٌ  
(ٙ)

 . 

بنىا هوا علبى ساسبٌن »ـ ىقا  الؽةالً فً مسألة قبى   مٌع األاكام للنسخ   ٕ

                                            
 ( . 9ٕٖ/ٕ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٔ)
( و ٖٖٙ/ٕ( وشبرح مرسفبر الرىضبة )ٖٔٙ/ٖ( و المافبى  )8ٕ8/ٖ( و الع ة )ٕٔ٘/ٔ( انلر  شرح اللمع )ٕ)

 ( . ٙٓٔ/ٗرفع الاا ب )
 ( فٌن ٌنبئ و ىلع  الفىاب ٌبنى . ٖ)
  ( .ٕٖ٘/ٕ( السلرٌص )ٗ)
 (.9ٓٔ( سبلس  الوهب )٘)
(و ىلر ببى  هابب هما لآلرببر   اإلرشببا  ٕٖٔ/ٖ( و ىلللببانً  اإلاكببام )8٘ٓ/ٕ( انلببر لؤلفبب  األى   البرهببان )ٙ)

 (.ٖٕٙلل ىٌنً )

 



(٘9) 

« الع   ىس بٌان و ىعلى ى ىب األفل  على هللا سعالى 
(ٔ)

  . 

ـ هعبا  المباةري الرببلؾ فبً اكبم المرسب  إلبى هفبى  منوبا  االربسبلؾ فبً ٖ
رىاٌة الع   عن ر   ه  ٌسضمن ولك سع ٌلن هم ال ؟ و ىه  ٌ بب البابث عبن هسبباب 

السع ٌ ؟ وىاكم قبى  سع ٌ  الىاا  
(ٕ)

  . 

هفب  »ـ ىقا  الةركشً   فً مسألة األمر بالشًء نوً عبن ضب ا ىالعكب   ٗ
ى همرٌن  ها هما  هن األمر بالشًء ه  هى همبر بمبا ال ٌبسم إال ببن هم الربلؾ ٌلسا، عل

« ال؟ و ىاللانً  ٌر ع إلى إلبا، الكبلم الناسً ه  هى مسع   هم ال؟
(ٖ)

  . 

الرببلؾ ٌلساب، علبى همبرٌن هاب هما  »ـ ىقا  فً مسألة إ ما  األمم الساب ة  ٘
هبب    مببا  فببً همببة النبببً  هن شببر  مببن قبلنببا شببر  لنببا هى ال ؟ ... و اللببانً  هن اإل

« ٌلب، بالسمع هى بالع   ؟
(ٗ)

  . 

ىمن ربل  ما سبو ٌسبٌن هنن لٌ  مبن شبر  البنباء اسابا  األفب  المبنبً علٌبنو 
ؼٌر هنن إوا سع   األف  فالؽالب هن المسألة األفبىلٌة ال سبنبى علبى كبّ  هفب  مبوكىر 

  بناًء كلٌاً و ىإنما ٌكىن لك  هف  هلر فً سلك المسألة .

 د

                                            
( وىانلبر ٕٗٔٔ/ٖ( و هفبى  اببن مالب  )ٗٗٔ/ٖ(و ىانلر لمسألة نسخ الرببر  اإلاكبام )ٕٕٔ/ٔ( المسسفاى )ٔ)

 (. 7ٓٔ/ٔه  سمسنع ع بلً   اإلاكام )  بعلة على النبً  لمسألة المعفٌة قب  ىرى  ال
 ( . 89ٗ-88ٗ/ٔ( انلر  إٌضاح المافى  )ٕ)
 ( . ٕٙٔ( سبلس  الوهب )ٖ)
و ٔٔٗو ٖٖٔو 9ٕٗو 8ٕٗو ٕٗ٘و ٕٓٙو ٗٗٔو ٖٔٔو 9ٗ-9ٕ( و ىانلببببر منببببن  )8ٖٖ( سبلسبببب  الببببوهب )ٗ)

 (. 7ٖ/ٕ(و ىانلر   اإلبواج )ٖٓٗ

 



(ٙٓ) 

 
 . بٓا٤ األصٍٛ ع٢ً األصٍٛ املبحح ايسابع : غسٚط صح١

الشرى   مع َشْر  و ىهى باس  الشبٌن ىسبكىن البراء  إلبةام الشبًء ىالسةامبنو 
ىالَشَر  بالسارٌك العبلمة 
(ٔ)

  . 

ؾ ال رافً الشر  اف بلاا بأنن  ما ٌلةم من ع من العب مو ىال ٌلبةم مبن »ىعر 
«ى ى ا ى ى  ىال ع م لواسن

(ٕ)
.  

فببن الشببا بً بأنببن  مببا كببان ىفببااً مكمبببلً لمشببرى ن فٌمببا اقسضبباا ولببك »ىعر 
«المشرى  و هى فٌما اقسضاا الاكم فٌن

(ٖ)
    . 

ٌّة المشبرى  ىساب ُّ مبن المبرا  ببن و ىلبم ه ب  ـ فٌمبا  ىمن ا ٌ ة الشرى  هنوا سم
ٌب، ه لع، علٌن ـ من ُعنً بوكر شرى  للبناء سكىن ااكمة على مبا وكبر بنباءو ىقب  ره

فً هلناء س ىٌم ما ىر  عن األفىلٌٌن من اكاٌة البنباء ضبرىرة ىضبع شبرى  سكشبؾ 
عببن المببرا  بالبنبباء و ىلوببوا ف بب  ا سوبب ، فببً ىضببع سلببك الشببرى  مسببساٌ اً مببن بعببل 
اإلشارا، السً سوكر  ر اً هلناء ن   الربلؾ فً البناء و هى المناقشة اى  ما وكبر بنباء 

ب عن  األفىلٌٌنو ىق  رلف، بع  النلر ىالسأم  إلبى و مع رب  ولك باالسسعما  الؽال
ىضع شر ٌن لفاة البناء و ىفٌما ٌلً هبٌن هبوٌن الشبر ٌن ببوكركّ  شبر  منوبا مبع 

 سىضٌان بما ٌكشؾ عن المرا  . 

 الشرط األول: وجود التغاٌر بٌن طرفً البناء. 

علٌبنو  ىٌ ف  ببولك هن ٌى ب  السمباٌة ببٌن األفب  ىالابر  و هى المبنبً ىالمبنبً
باٌث ال ٌكبىن هاب هما هبى عبٌن الربرإ إو ال لمبرة للبنباء اٌننبو و لبم إن ا ٌ بة البنباء 
ضم مسبألة إلبى هربري هى سرسٌبوبا علٌوباو ىإوا كانب، المسبألة األفبىلٌة المسارعبة هبً 

 عٌن المسألة األفلٌة فبل ى ى  للضم اٌننو و ىال ٌكىن ولك من البناء فً شًء . 

راسبًىلووا هنكر إلكٌا الو
(ٗ)

ىاببن برهبان بنباء مسبألة شبكر المبنعم علبى مسبألة  
هبً عٌنوبا ىلٌسب، فرعوباإ ألن الابر  قب  ٌى ب  بٌنبن ىببٌن »الساسٌن ىالس بٌ و ىقباال  

« هفلن مؽاٌرة و ىال مؽاٌرة هنا
(٘)

   . 

عببة »ىقببا  الةركشببً    إن األفببااب  علببىا مسببألة شببكر المببنعم ىاألفعببا  مار 

                                            
 ( ما ة   شر  . 9ٖٓ/ٔ( و المفباح المنٌر )8ٙ9) ( انلر  ال امى  الماٌ ٔ)
 (. 8ٕ( سن ٌ  الافى  مع شران )ٕ)
( 8ٓٔ/ٕ( والمسسفببباى )ٖٖٓ/ٕ( وهفبببى  السررسبببً )ٓٙ( وىانلبببر لسعرٌابببن   الاببب ى )ٙٓٗ/ٔ( المىاف بببا،)ٖ)

 (. ٘ٗٔ/ٕ( ومرسفر المنسوى مع شرح العض  )8ٕٗ/ٔورىضة النالر )
ن علبببً ببببن مامببب  ببببن علبببً ال ببببري الشبببافعًوالمل ب بعمبببا  ال ٌنوىشبببم  هببببى الاسبببهبببى  إلكٌبببا الوراسبببً ( ٗ)

هبـوىكان ٓ٘ٗاإلسبلموىالمعرىؾ بإلكٌبا الوراسبً ـ ىإلكٌبا باس  الٌباء هع مٌبة بمعنبى الكبٌبر ال ب ر ـوىل  سبنة 
عالمبا ما  با ف ٌوبا هفبىلٌا  ب لٌا اافلبا للاب ٌثوىمن مفبنااسن هاكبام ال بران وىشبااء المسسرشب ٌنوىهى فبً 

 هـ.ٗٓ٘بلؾوىلن كساب فً األفى وسىفً سنة الر
سٌر هعبلم و (8ٕٙ/ٖىفٌا، األعٌان)و (ٖٖٗالمنسرب من كساب السٌاو لسارٌخ نٌسابىر)  انلر    

 ب ا، الشافعٌة الكبري و (9ٕٕ/ٕسنىي) ب ا، الشافعٌة لئلو (7ٖٔ/ٖمر ة ال نان)و (ٖٓ٘/9ٔالنببلء)
 .(8ٗٔ/ٕٔالب اٌة ىالنواٌة)و (ٖٕٔ/7)

 ( و ىقا  ما  ن   )ق ( هنا للسا ٌوإ ألنن الب  من المؽاٌرة بٌن الار  ىاألف .99لن فً سبلس  الوهب )( ن ٘)

 



(ٙٔ) 

  ب ٌب و همبا األى   فبؤلن الشببكر هبى ا سنباب ال بببٌ  علبى الساسبٌن ىالس ببٌ  وىلببٌ 
ىارسكاب الاسنو ىهى عٌن مسألة الساسبٌن ىالس ببٌ و فكٌبؾ ٌ با  إنوبا فرعوبا؟و ىإلبى 
ولك هشار ابن برهان فً األىس  و ف ا   هوا المسألة عٌن مسألة الساسٌن ىالس بٌ  ىال 

«ناسبة و ىهً هً..ن ى  فرعوا إ إو ال ب  ىهن ٌسرٌ  بٌن الار  ىاألف  عٌن م
(ٔ)

  . 

ىبؽل النلر عبن الملبا  المبوكىر هب  هبى فبر  ا ٌ بة هم ال إال هن هبوا الكببلم 
ٌبٌن هنن الب  مبن ى بى  السؽباٌر و ىلعب  مبن وهبب إلبى السارٌبع 
(ٕ)

رهي ى بى  السؽباٌر  
 بٌن المسألسٌن .

ىفً مسألة السعلٌب  بالماب  هى  ةنبن اعُسبرل علبى البراةي ابٌن بنبى المسبألة 
السعلٌ  بالعلة ال افرةعلى 

(ٖ)
بأن هوا المسألة إنما هً مبن فبىر العلبة    ال افبرة و  

ٌ ة علٌوا إ فإن البناء مشعر بالمؽاٌرةو ىلٌ  األمر كولك فبل اا ة ل علوا مبن
(ٗ)

 . 

ىق  ه اب ال رافً عن هوا االعسرالو ىاسساسن ما هشار إلٌن الراةي من هوا 
م ى ةنن لبى كانب، هبً ىالعلبة ال افبرة شبٌناً ىااب اً البناء و ىوكر هن مسألة ما  الاك

لما اسن البناء ىال السارٌع و لم وكر الارو بٌن المسألسٌن من اٌث الفبىرة ىالمعنبىو 
فالعلة ال افرة ق  سكىن ىفااً اشسم  علٌن ما  النص لم ٌىضع اللال لنو ىالماب  مبا 

ىضع اللال لن و ىأل   الارو اسن البناء 
(٘)

 . 

 هنبن البب  مبن ى بى  السؽباٌر ن االعسرال ى ىاب ال رافً عنن ٌ كب ىما وكر م
 بٌن  رفً البناء.

  

 الشرط الثانً : اتفاق الطرفٌن فً صمر جامع. 

غ عملٌببة البنبباءو  ىٌ فبب  بببولك  هن ٌى بب  بببٌن  رفببً البنبباء قاسببم مشببسرك سببى 
 ىٌكىن هوا ال اسم بأا  همىر 

 ـ إما بالعلة المشسركة بٌن األف  ىالار . 

 ـ هى بى ى  الشبن بٌن ال رفٌن المشبن ىالمشبن بن. 

 ـ هى ٌكىن عن  رٌو السبلةم بٌن المبنً ىالمبنً علٌن.

 ـ هى بكىن ها  ال رفٌن هرص من الرر و فٌن رج فً عمىمن.

 ىلووا ٌس رو ن ل البناء عن  ى ى  الارو بٌن ال رفٌن .

ىلمبا بنبى اببن الرفعبة
(ٙ)

ى اإلباابة هى الالببر؟ مسبألة اكبم األشبٌاء هب  هبى علب 
                                            

 ( . 77ٗو 7ٕٗ/ٔ( و رفع الاا ب )ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٔ(و ىانلر  اإلبواج )9٘ٔ/ٔ( البار الماٌ  )ٔ)
 ( . 7ٙٗ/ٔ( و رفع الاا ب )ٓٔٗ/ٔ( وهب كلٌرىن إلى كىنوا فرعاً .انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٕ)
 (.8ٕ٘/٘( انلر  المافى  )ٖ)
 (.ٕٖ٘ٓ/7(و السابٌر )8ٓٙ/ٕ( انلر  الاىان  السنٌة )ٗ)
 (.ٙٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )٘)
هبببى العبببا  هامبب  بببن مامبب  بببن علببً المفببري الشببافعًوالمل ب بببن م البب ٌنوىالمعرىؾ بببابن هى ابببن الرفعببة ( ٙ)

 ن مشاركا فً العربٌة ىاألفى  وىمن مفنااسن الكااٌبة فبً شبرح هـوىكان بارعا فً الا٘ٗٙالرفعةوىل  سنة 
 هـ. 7ٔٓالسنبٌنوىالناان  فً ه م الكنان وىاكم المكٌا  ىالمٌةانوسىفً سنة 

 



(ٕٙ) 

هبوا ع ٌبب منبنإ »على ال ى  بالساسٌن ىالس ببٌ  و هنكبر ولبك الةركشبً و ىقبا    
ألن الربلؾ هن األف  فً المنافع اإلبااة إنما هى فٌما بع  الشر  بأ لة سبمعٌةو ىسلبك 

«المسألة فٌما قب  الشر و ىكأن ابن الرفعة سىهم اساا هما وىلٌ  كولك
(ٔ)

 . 

هبوا المسبألة ال سبنبى علبى الساسبٌن ىالس ببٌ و ىإنمبا البوي ٌبنبى ىمرا ا بووا هن 
على الساسٌن ىالس بٌ  هً مسألة اكم األعٌان المنساع بوا قب  الشر إ ألن الكبلم علبى 
الساسٌن ىالس بٌ  عن  ع م ىرى  الشر  و ىالشر  قب  ىر  فبً هبوا المسبألة و فافب  

 الارو المانع من البناء بٌن المسألسٌن . 

هن وكر شٌخ اإلسبلم ابن سٌمٌة هن من األفااب من بنى مسبألة  بىاة هن  ىبع 
ببِر  األمببر معل بباً بارسٌببار المببأمىر علببى مسببألة المنبب ىب مببأمىر بببن و قببا    َبْاببُث »ٌَ

هفاابنا فً المسألة ٌ   علبى هنوبم هرا ىا همبر إٌ باب و فببل ٌفب  البنباء علبى مسبألة 
« المن ىب مأمىر بن

(ٕ)
  . 

علبى فعب  هب  ٌب     ً على من بنى مسبألة س رٌبر النببً  ىاعسرل الةركش
على ال ىاة من  وة الشر  هى الببراءة األفبلٌة ؟ علبى الساسبٌن ىالس ببٌ  ببأن الكببلم 

فً الساسٌن ىالس بٌ  إنما هى قب  ىرى  الشر  و ىهوا المسألة بع  ىرى ا
(ٖ)

. 

اء بعببل ىفببً مسببألة بنبباء اكببم المرسبب  علببى رىاٌببة الم وببى  هنكببر هببوا البنبب
األفىلٌٌن لى ى  الارو و ىهى هن الع   ال ٌس   الىاس ة إال ىهى ع    عنب ا و ىإال 
لكببان سلبٌسبباً قا ابباً و فاببً المرَسبب  االعسمببا  فٌببن علببى المرِسبب  بربببلؾ الم وببى  و 

فاالعسما  فٌن على السامع لٌنلر فً ع الة الم وى  
(ٗ)

  . 

 كىن م لراً فً فاة البناء. ىبناء على هوا فإن ى ى  الارو بٌن ال رفٌن ٌ

ىمما ٌشبٌر إلبى ى بى  الابرو عب م البسبلةم ببٌن األقبىا  فبً  رفبً البنباءإ ألن 
الار  الب  هن ٌكىن  ارٌاً على ىفو األف و ىق  هشار إلى ولك ابن السبكًو ف با  فبً 
مسبألة اكبم األعٌبان المنسابع بوبا قبب  ىرى  الشبر  اعسراضباً علبى  بىاب لب لٌ  مبنببً 

ىل انبب  هن »  هفعببا  هللا سعببالى ببباألؼرال و ىالم ٌببب ٌمنببع السعلٌبب  و قببا   علببى سعلٌبب
عباً علبى ال بى  ب اعب ة الساسبٌن ىالس ببٌ  ى بب  ٌ ى  إوا كان الكبلم فً هوا الابر  مار 
المشببً فٌببن علببى قاعبب ة ال ببىمو ىهببم ٌعلِّلببىن هفعببا  هللا سعببالى و ىٌةعمببىن هنوببا سابعببة 

«للمفال 
(٘)

 . 

 ٌر  االعسرال على البناء أل   ولك.  ىلووا كلٌراً ما

                                                                                                                                
 ب ا، و (ٕٗ/9 ب ا، الشافعٌة الكبري )و (9ٕٙ/ٔسنىي) ب ا، الشافعٌة لئلو (ٕ٘وٌ  العبر للوهبً)  انلر   

البببببب ر و (8ٕٗ/ٔالببببب رر الكامنبببببة )و (9ٕٗ/ٗمبببببر ة ال نبببببان)و (ٕٔٔ/ٕالشبببببافعٌة الببببببن قاضبببببً شبببببوبة)
 . (٘ٔٔ/ٔال الع)

 (. ٖٕٗ( سبلس  الوهب )ٔ)
 ( .77ٔ-7ٙٔ/ٔ( المسى ة )ٕ)
 (. ٖٙٔ/ٔ( انلر  البار الماٌ  )ٖ)
 (.7ٕ٘/ٕ( انلر  شرح المالً مع ااشٌة البنانً ىس رٌرا، الشربٌنً )ٗ)
 ( . 8ٗٔ/ٔ( اإلبواج )٘)

 



(ٖٙ) 

ىق  اعسرل الكبىرانً 
(ٔ)

علبى مبن بنبى مسبألة اشبسرا  ان برال الكب  هى  
الؽالب هى العلماء على مسألسً اعسبار العامً ىالنبا ر بأنبن لبٌ  بنباًء فباٌااً و ىعل ب  

ولك بأن هوا البناء ٌلةم منن هن الموكىرٌن من هام  ىاببن فُبىرك
(ٕ)

ىُسبلٌم 
(ٖ)

ابىن مرسل 
فبً المسببألةو بعضببوم شببر  مىاف ببة العببامً وىبعضببوم ال ٌبببالً بمرالاببة النببا رو ىلببٌ  

األمر كولك إ إو لم ٌن   عن ها  منوم ما لةم من هوا الكبلم
 (ٗ)

. 

لكن ق  ٌف  األف  مع ع م السةام بعل ال انلٌن بن ببلةمنو ىلووا لمبا فبا   
ر علبى مسبألة النسبخ رفبع هى بٌبان و ابن السبكً قبى  البباقبلنً ببنباء مسبألة نسبخ الربب

ىبووا ٌلور لك هن من ىافو ال اضً على هن النسخ رفع ال ٌاسبن منبن البوهاب »قا   
« إلى س ىٌة نسخ األربار

(٘)
   . 

كما هن مرالاة العبالم لؤلفب  البوي قبا  ببن فبً الابر  ال ٌب   علبى عب م فباة 
مبانع هى ف ب ان شبر  هى علبة  البناء م ل اًإ ألنن ق  ٌكىن رالؾ فً هوا المسبألة لى بى 

 ر ها سمنع من البناء و ىمن همللة ولك   

هن الاناٌبببة ٌىاف بببىن المعسةلبببة فبببً هفببب  ال بببى  بالاسبببن ىال بببب  و ؼٌبببر هنوبببم 
و ف علوا المعسةلة مبن ال ببٌ  ع ببلً  ٌرالاىنوم فً  ىاة المعفٌة على النبً   ًَ ع بلً

هفب  ىااب و ىالمسبألة مبنٌبة علٌبنو  بٌنما منع الاناٌة من ولك و ىهبوا مبع اساباقوم علبى
لكن الاناٌة رالاىا لى ى  مانع ٌمنع من إلااو الار  بال ب  على  وة الرفىص 
(ٙ)

 . 

ىفً مسألة اساباو ههب  العفبر اللبانً بعب  الرببلؾ السبابو هب  ٌعسببر إ ماعباً؟ 

                                            
هام  بن إسماعٌ وىقٌ  ابن ٌىسؾ بن إسماعٌ  الوم انً الكىرانً الشافعًولم الاناًوالمل ب هى الكىرانً   ( ٔ)

هـوىكان إماما مسمٌةا فً هفى  ال ٌن 8ٓ9هـوىقٌ  8ٖٔبشرؾ ال ٌن ىشواب ال ٌنوىل  ب رٌة كىران سنة 
 ىهفى  الا ن ىالمن و ومشاركا فً الا نوفنؾ شرح فاٌ  البراريوىشرح  مع ال ىامعو ىؼٌر

 هـ .89ٖولكوىسىفً سنة 
السارٌخ  و(9ٖ/ٔالب ر ال الع)و (8ٖنلم الع ٌان)و (ٗ٘ٓٔ/ٖى ٌة الكبلم) و(ٕٔٗ/ٔالضىء البلمع)  انلر    

 .(ٗٓٔ/ٔمع م الم لاٌـن)و (ٖٙٙالمكل )
لم هبى بكر مام  بن الاسن بن فىرك الشافعً األشعري األفبوانًواإلمام العبلمة ال لٌب  المبسكهى ابن فىرك  ( ٕ)

مشك  الاب ث ىبٌانبن وىم  مبة فبً نكب، مبن   األ ٌب الناىي الا ٌن الىر  الةاه وفنؾ مفناا، كلٌرةومنوا
 هـ .ٙٓٗهفى  الا ن وىالا ى  فً األفى و سىفً سنة 

 العرى  باس  الااء.  جىفىرك بضم الااءوىسكىن الىاىوىفس  الراءوىهى اسم علموىوكر فً سا    

ىفٌبببا، و (ٓٔٔ/ٖنبببباا البببرىاة)إ و(ٓٙ  )ٌبببالس ٌو (7ٔالسبببٌاو لسبببارٌخ نٌسبببابىر) المنسربببب مبببن كسببباب  انلبببر    
ىانلبر لضببب  و (7ٕٔ/ٗ ب ببا، الشبافعٌة الكببري)و (ٕٙٔ/ٕسبنىي ) ب با، الشبافعٌة لئلو (7ٕٕ/ٗاألعٌبان)
 .(ما ة فركٕ٘ٙ/ٖٔساج العرى )  فىرك

الشبافعًوبر  فبً المبوهبو ىكبان عبلمبة فبً  بن هٌىب بن سلٌم الراةياهى هبى الاس  سلٌم ـ بالسفؽٌر ـ : سلٌم( ٖ)
ىر ى  المسبان  فبً  الارى  فً الا بن و  األفى  ىالارى  ىالساسٌر ىاأل ب ىالناى ىالمعانًوىمن مفنااسن

 هـ.7ٗٗالربلؾ وسىفً سنة 
 ب ا، الشافعٌة و (9ٙ/ٕنباا الرىاة)و ا(97ٖ/ٕىفٌا، األعٌان)و (ٕٖٔ ب ا، الا واء)  نلرا    

 ب ا، الشافعٌة و (ٗٙ/ٖمر ة ال نان)و (ٕٕ٘/ ٔ ب ا، الشافعٌة البن قاضً شوبة )و (88ٖ/ٗالكبري)
 .(7ٕ٘/ٔسنىي)لئل

 ( .99ٖ/ٖ( والٌا، البٌنا،)7ٕٙٔ/ٗ/ه ـ ب(و ىانلر  السابٌر )ٖٙٔ( انلر  ال رر اللىامع )ٗ)
 (. ٓٓٔ/ٗ(و ىانلر  البار الماٌ  )ٕ٘ٗ/ٕ( اإلبواج )٘)
 (. 98ٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٕٕٗ/ٕ) ( انلر  الس رٌر ىالسابٌرٙ)

 



(ٙٗ) 

بنبببى بعبببل األفبببىلٌٌن هبببوا المسبببألة علبببى مسبببألة هببب  سمبببى، المبببواهب بمبببى،  
هفاابوا؟
(ٔ)

وهب بعضوم إلى هن المٌ، ال ٌب   قىلنو  لكنن سلّم بأن اساباو ههب   و ىق 
العفر اللانً بع  الربلؾ السابو ٌعسبر إ ماعاًو ىعل   بأن قى  المٌ، ال ٌب   بشبر  

و ىهى هال  ٌ مع على ال ى  الرر 
(ٕ)

  . 

ىالربببلؾ ٌنبنببً علببى السكلٌببؾ »ىقببا  الةركشببً فببً مسببألة سكلٌببؾ الؽافبب     
ةا ارسلببؾ قىلببن فٌببن و فمببنوم مببن  بالماببا و فمببن هاالببن منببع سكلٌببؾ الماببا  و ىمببن  ببى 

ةا  ببر اً لا ٌ ببة البنبباءو ىمببنوم مببن منعببن و ىهببى المرسببارإ إو ال فانبب ة فٌببن بربببلؾ   ببى 
« السكلٌؾ بالماا 

(ٖ)
 . 

 ىبع  وكر هوٌن الشر ٌن ٌاسن هن هوكر سسا ال مااىال اإل ابة عننو ىهى 

 ال ٌكون اللال. لفظٌاً؟.هل ٌشترط فً البناء ص

ٌ ن الشا بً المرا  ببن  ىقب  ال ىاب عنن هبٌن الم فى  بالربلؾ اللالً و ىق  ب
ما كبان لباهرا الرببلؾ و »اٌن قا  فً الضرب اللانً من الربلؾ الوي ال ٌعس  بن   

« ىلٌ  فً الا ٌ ة كولك
(ٗ)

  . 

 كم . ىعلى هوا فوى ارسبلؾ فً اللال مع االسااو فً المعنى ىالا

ىممببا ٌببرسب  بمسببألة الربببلؾ اللالببً الربببلؾ فببً المفبب لاا، و فوببً مسببان  
 لالٌة من  وة هنوا ال ٌرسب  بوا عم .

ىال ىاب على هوا السسا   ٌاساج إلى سافبٌ و ولبك هن البنباء لبٌ  مبن شبر ن 
كمسببألة عبب م سكلٌببؾ  ى ببى  الربببلؾو ف بب  ٌى بب  البنبباء مببع كببىن المسببألة ؼٌببر ربلفٌببةو

اها مل أو فوً مبنٌة على مسألة ع م ىقى  السكلٌؾ بالماا و ىهما مسبألسان المكرا إكر
ن   فٌوا االسااو
(٘)

. 

هما إن كان، المسألة ربلفٌة و فالربلؾ فً بنانن على الربلؾ ال ٌرلى من هربع 
 ااال، 

 الاا  األىلى بناء ربلؾ معنىي على ربلؾ معنىي.

 رةو ىمنوا ىهوا النى  ال شك فً ىقىعنو ىهمللة ولك كلٌ

ىلبلربسبلؾ فبً هبوا ال اعب ة ـ ٌعنبً »ـ قى  ال ىٌنً فبً مسبألة نسبخ الرببر  ٔ
« النسخ رفع هى بٌان ـ ٌنشأ ربلؾ فً  ىاة نسخ األربار

(ٙ)
. 

الربلؾ هنا ٌنبنبً علبى الرببلؾ »ـ ىقا  ال ىفً فً بناء الا ٌث المرس     ٕ
« فً رىاٌة الم وى  إ إو الساق  من السن  م وى 

(7)
. 

                                            
 (. ٙ٘ٗ/ٔ(و البرهان )7ٕ9/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٔ)
 ( . 7ٖٗو 9ٓ/ٖ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )ٕ)
 (. ٓٗٔ( سبلس  الوهب )ٖ)
 ( . 7ٔ/ٔ( و ىانلر  الربلؾ اللالً عن  األفىلٌٌن )ٕٓٔ/٘( المىاف ا، )ٗ)
 (.89ٖ/ٔ(و ىلللانٌة  البار الماٌ )9ٓ٘/ٔو شرح الكىكب)(ٗ٘ٔ/ٔ( انلر للمسألة األىلى   اإلاكام)٘)
 (.7٘ٗ/ٕ( السلرٌص )ٙ)
 (.8ٕٕ/ٕ( البلب  مع شرح مرسفر الرىضة )7)

 



(ٙ٘) 

سكلٌببؾ الؽافبب  فٌببن ربببلؾ مبنببً علببى السكلٌببؾ »ـبب ىقببا  ابببن الل اببام    ٖ 
« بالماا و فإن منعنا واك منعنا هوا ب رٌو األىلى..

(ٔ)
  . 

 الاا  اللانٌة  بناء ربلؾ لالً على ربلؾ لالً. 

 ىهوا ال إشكا  فٌن سىاء كان، لالٌة اف بلاٌة هى ؼٌرها وىمن همللسن  

المنب ىب مبن السكلٌبؾ.. ىمأربو الرببلؾ ٌر بع المكبرىا ى»ـ قى  الةركشبً  ٔ
«إلى ساسٌر السكلٌؾ

(ٕ)
  . 

ىمنشببأ »ـبب ىقببا  فببً مسببألة البب الال، الببلبلث   هبب  هببً لالٌببة هى ع لٌببة؟   ٕ
الربلؾ ٌر ع إلى ساسٌر ال اللة الىضعٌة ه  هً عبارة عن إفبا ة المعنبى بؽٌبر ىسب  

ٌرا؟ فسعم اللبللبةإ ألن اللابل فسرسص بالم اب ة و هى إفا ة المعنى كٌؾ كان بىس  هى بؽ
« ٌاٌ  ال ةء ىالبلةم بىاس ة إفا سن للمسمى

(ٖ)
 . 

ـبب ىوهببب الم ٌعببًٖ
(ٗ)

إلببى هن الربببلؾ فببً اشببسرا  كببىن العلببة باعلببة ربببلؾ  
» لالببًو ىقببا  فببً مسببألة العلببة المناسبببة هبب  سنرببرم بماسبب ة را اببة هى مسبباىٌة؟ 

ًّ هٌضاً  ًّ علبى اربسبلؾ النلبر ىاالعسببار فالربلؾ فً هنوا سنررم هى ال سنررم لال مبنب
«فً العلة ما هًو ىلى نلر ك  ىاا  من الارٌ ٌن إلى ما نلر إلٌن الرر لىاف ن

(٘)
. 

 الاا  اللاللة  بناء ربلؾ معنىي على ربلؾ لالً.

 ىال ٌرلى األمر هنا من االسٌن 

 هىالً  هن ٌ ف  بالربلؾ اللالً االرسبلؾ فً اللال فً ؼٌر المف لاا،.

ىر  فبً هلابال األفبىلٌٌن مبا ٌشبٌر إلبى هن الرببلؾ اللالبً ال ٌبنبى علٌبن  ىق 
 ربلؾ معنىيو ىمن ولك 

هوا فً العىام و ىق  قلنا إن الربلؾ فٌوم لالًو ىٌمكن هن »ـ قا  ابن السبكً  
« ٌ ا  ٌنبنً علٌن إوا لم ٌكن فً العفر إال  م سو  ىاا 

(ٙ)
  . 

                                            
( و سبلسب  78ٕٙ/ٙ( نواٌبة الىفبى   )8ٕٖ(و ىانلبر مبلبلً  شبرح سن بٌ  الافبى  )9ٖ( ال ىاع  البن اللاام )ٔ)

و ٖٗٗو ٓٗٗو ٖ٘ٗو 8ٔٗو 7ٖٖو ٖٖٙ و9ٖ٘و ٕٖ٘و ٖٖ٘و 8ٖٓو 8ٕٗو ٕ٘ٗو ٖٕٗو 88ٔالبببببببوهب )
 (.ٓٙٙٔ/ٗ(و السابٌر )8ٗٗو ٙٗٗ

( و ىق  نص ابن الاا ب ىسبعن العض  ىالساساةانً على هن مسألة المكرىا ىالمن ىب من ٔٔٔ( سبلس  الوهب )ٕ)
السكلٌببؾ لالٌببة و ىوكببر الساسبباةانً هن مر عوببا ساسببٌر السكلٌببؾ . انلببر مرسفببر المنسوببى مببع شببرح العضبب  

 ( . ٘/ٕالساساةانً )ىااشٌة 
( هن الرببلؾ فبً مسبألة نبى = = الال، ٖٔ/ٕ( و ىق  وكر الم ٌعً فً سبلم الىفبى  )ٙٙٔ( سبلس  الوهب )ٖ)

األلاال   الم اب ةو ىالسضمن و ىااللسةام إنما هى ربلؾ لالًو ىانلر هٌضاً الربلؾ اللالبً عنب  األفبىلٌٌن 
 (. ٗ٘ٔ( و ىانلر ملاالً  رر فً سبلس  الوهب )ٕٗٔ/ٕ)

مام  برٌ، بن اسٌن الم ٌعً الاناًوماسً ال ٌار المفرٌةوىل  فً الم ٌعة بماافلة هسٌى  هى الم ٌعً  ( ٗ)
سلم الىفى  لشرح نواٌة  علىم ولن م لاا، كلٌرةومنواالمشاركا فً هفىلٌا هـوىكان فاضبل ف ٌوا 7ٕٔٔسنة 

 هـ. ٖٗ٘ٔ  فً علم السىاٌ  وسىفً سنة السى و ىالب ر السا ع على م  مة  مع ال ىامعو ىال ى  الماٌ

مع م و (ٓ٘/ٙاألعبلم )و (8ٔٔ/ٖالاس  المبٌن)و (97ٗ/ٕاألعبلم الشرقٌة)و (ٖٕٗ/ٗالاكر السامً)  انلر    
 . (٘ٔٙهفى  الا ن سارٌرن ىر الن)و (9٘ٔ/ٖالم لاٌن)

 (. 8٘_7٘/ٗ(و ىانلر منن)9٘ٔ/ٗ( سلم الىفى )٘)
 (. 7ٗٔ/ٕع الاا ب )(و ىانلر  رف8ٖ٘/ٕ( اإلبواج )ٙ)

 



(ٙٙ) 

ـ ىقا  البرمباىي 
(ٔ)

هب  هبى ا ٌ بة فبً الرفبع م باة فبً فبً مسبألة النسبخ  
لم قٌ  الرلؾ لالً و ىقٌ  معنىي و سلور فان سن فً  ىاة النسبخ بببل »الن   هى ال ؟  

« ب  
(ٕ)

   . 

ىكن، هاسب هن الربلؾ لالً لولكو لم لوبر لبً هن لوبوا  »ـ ىقا  الةركشً 
«المسألة هفبلً ىفرعاً 

(ٖ)
  . 

فبً ىؼٌبرا إن الرببلؾ فبً الفباة فإن قٌ  ٌاس  هوا البناء قبى  ال را»ـ ىقا   
لالًإ إو ال ربلؾ فً ى ىب ال ضاء ىع م اإللم فٌمن فبلى علبى لبن هنبن مس وبر و 

«لم بان ما لاًو قلنا لٌ  كولك و ب  الربلؾ فً ال ضاء لاب،
(ٗ)

 . 

ـبب ىقببا  فببً مسببألة إوا لببب، النسببخ ىلببم ٌبلببػ ربببرا قىمبباً فوبب  ٌلببب، النسببخ فببً 
ام إلى هنن لالًو ىقبا  اإلمبام هببى العبة  بب  ٌبنبى علبى فٌن ربلؾو هشار اإلم»ا وم؟  

« هن ك  م سو  مفٌب ىالمفٌب ىاا 
(٘)

  . 

بنبى األبٌبباري»ـب ىقبا    
(ٙ)

فبً شبرح البرهبان الربببلؾ فبً هبوا المسبألة علببى  
الربلؾ السً ـ إن شاء هللا ـ فً ال ٌا  هن اكبم األفب  هب  ٌضباؾ إلبى العلبة هم إلبى 

ب بلن  عبىي المب ي ىاببن الاا بب هن الرببلؾ فبً مسبألة النص؟ ... و ىبووا ٌلور 
« ال ٌا  لالً

(7)
  . 

ىاافلن فبٌرىرة الرببلؾ لالٌباًو ىإلٌبن هشبار اببن الاا بب هٌضباًو »ـ ىقا    
« ىلٌ  األمر كولكو ب  ٌسار  علٌن مسان 

(8)
  . 

ىٌسبٌن مما سببو ن لبن هن الرببلؾ المعنبىي ال ٌبنبى علبى رببلؾ لالبً اافبلن 
عبارة مع االسااو فً المعنى ىالاكم و ىكلٌراً ما ٌشار إلى ولك هلناء الرببلؾ نةا  فً 

                                            
هبى عب  هللا مام  بن عب  ال اٌم ببن مىسبى النعٌمبً البرمباىي الشبافعًوالمل ب شبم  ال ٌنوىلب   هىالبرماىي  ( ٔ)

النببوة الةكٌبة فبً ال ىاعب    هـوىكان إمامبا عبلمبة فبً الا بن ىهفبى  العربٌبة ىالاب ٌثومن سفبانٌان7ٖٙسنة 
لاٌةو ىشرح الف ىر بشرح ةىان  الشوىروىؼٌر ولبكوسىفً سبنة األفلٌةوىشراوا الاىان  السنٌة فً شرح األ

 هـ .8ٖٔ
 ىالبرماىي  بكسر الباءوىفس  المٌمونسبة إلى برمة بل  بالؽربٌة من مفر.      

و  (8ٕٓ/7)     الضبىء البلمببع و (ٔٙٔ/8إنبباء الؽمبر)و (ٔٓٔ/ٗ ب با، الشبافعٌة الببن قاضببً شبوبة)  انلبر     
ىلضببب  و (ٕٙ٘/9شببورا، الببوهب) و(ٔ٘ٔ/ٔالبب ار )و (9ٖٗ/ٔن المااضببرة)اسببو (99ٗ/ٕى ٌببة الكبببلم)

 . (ٕٔٔ/ٔلب اللباب)و (79ٗ/ٔالنسبة مع م البل ان)
 ( . ٗٙ/ٗ(و ىانلر  البار الماٌ )97ٕٗ/ٙ( و ىن لن فً السابٌر )ٙ٘ٙ/ٕ( الاىان  السنٌة)ٕ)
 ( . 9ٙ( سبلس  الوهب )ٖ)
 (. 9ٔٔ( سبلس  الوهب )ٗ)
 ( و ىاإلمام هى الراةيوىهبى العة هى الم سرح.97ٕ( سبلس  الوهب )٘)
هبـوكان بارعبا فبً العلبىم 7٘٘هبى الاسن علً بن إسبماعٌ  ببن علبً األبٌباري المالكًوىلب  سبنة هى األبٌاري ( ٙ)

لن بعضوم على الراةيو ىمن مفبنااسن   كالا ن ىاألفى  ىالكبلم ىالا ٌثوىكان ما  ا فً األفى  اسى فض 
شبببرح البرهانوىسببباٌنة الن ببباة علبببى  رٌ بببة اإلاٌببباء فبببً األربلووىشبببرح السوبببوٌبوىؼٌر السا ٌبببو ىالبٌبببان 
 هـ.ٙٔٙهـوىقٌ  8ٔٙولكوسىفً سنة 

 ىاألبٌاري باس  الومةةونسبة إلى هبٌار قرٌة بمفر على النٌ وبٌنوا ىبٌن اإلسكن رٌة هق  من ٌىمٌن.
سبفببٌر المنسبببن و (٘ٙٔ/ٔسكملببة اإلكمببا )و (77ٗ/ٕالسكملببة لىفٌببا، الن لببة)و (8ٓٔ/ٔمع ببم البلبب ان)  انلببر     

 (. ٙٙٔش رة النىر)و (ٗ٘ٗ/ٔاسن المااضرة)و (ٓٗٔ/ٔسىضٌ  المشسبن)و (ٖٕٔال ٌباج)و (ٖٗ/ٔ)
 ( . 9ٖٓ-8ٖٓ( سبلس  الوهب )7)
 (. 8ٕٕ/ٖ(و ىانلر  البار الماٌ )ٕٖٔ( ىانلر منن  )9ٖٖ( سبلس  الوهب )8)

 



(ٙ7) 

فً نى  الربلؾ ههبى معنبىي هم لالبً؟ و فمبن ٌبري معنىٌسبن ٌسبسن  إلبى المسبان   
المسارعة عنن 
(ٔ)

 . 

 لانٌاً هن ٌكىن الم فى  هى الربلؾ فً المف لاا،.

 من همللسن  ىق   اء فً هلاال األفىلٌٌن إعا ة الربلؾ إلٌواو ى

اعلم هن هوا المسألة هٌضاً من »ـ قى  الةن انً فً مسألة الةٌا ة على النص   
المسان  اللالٌة فً األفى  و فإن الرببلؾ فٌوبا مبنبً علبى الرببلؾ فبً ا ٌ بة النسبخ 

« ىماهٌسن
(ٕ)

  . 

ىالمسألة لالٌة ىإن انبنى علٌوا قببى  » ـ ىقا  اإلسنىي فً ساسٌر الفاابً   
« بؽٌر سةكٌة رىاٌسوم 

(ٖ)
 . 

ىمأربو الرببلؾ ٌر بع »ـ ىقا  الةركشً فً المكرىا ىالمن ىب من السكلٌبؾ   
«إلى ساسٌر السكلٌؾ

(ٗ)
. 

« ٌلسا، على ساسٌر العلة»ـ ىقا  فً سرفٌص العلة  
(٘)

. 

ى وان ألفباابنا مبنٌبان علبى »س لٌ اً     ـ ىقا  فً سسمٌة قبى  قى  النبً  
« الربلؾ فً ا ٌ ة الس لٌ 

(ٙ)
  . 

هبوا المسبألة ماّرعبة »ـ ىقا  الم ٌعً فً اعسببار قبى  السبابعً مبع الفباابة   
«على سعرٌؾ اإل ما 

(7)
  . 

 ىالوي ٌسبٌن لً من ربل  النلر فً سلك األمللة ىؼٌرها ما ٌلً 

هىالً  هن المفبب لاا، اا لببةو فوببً ال سنشببأ إال بعبب  سكببىن المسببان  ىابب ىلواو 
ؾ و ىضبب  اب ى ا علبى ؼبرار مبا اسبس ر مبن مسبان  و ىال ف  منوا السعرٌبؾ ببالمع ر 

 ىلوا فبل ٌمكن هن ٌبنى السابو على شًء الاو . 

لانٌاً  هن السعرٌاا، اب ى  ىرسبىم سسباو للبٌبان ال إللوبار األاكبام و ىالمسبان  
 هاكام فبل سبنى إال على هاكام .

 ىلوا فإن البناء علٌوا ال ٌرلى من ها  همىر  

 لك من باب السىسع فً العبارة . األى   هن ٌكىن و

اللببانً  هن ٌكببىن ولببك مببن ببباب بٌببان سألٌرهببا علببى الربببلؾ فببً المسببألةو ىمببن 

                                            
(و ٔٗ/ٙو  8ٕٙو ٘ٓٔ/٘و  ٕٙٙو ٗٙ/ٗو  89ٔ/ٖو   ٖ٘ٔو 87ٕ/ٔ( انلببببببببر مببببببببلبل  الباببببببببر الماببببببببٌ )ٔ)

(  عب  الرببلؾ لالٌبا 9٘ٔ/ٗ(و ىفبً سبلم الىفبى  )7ٙ/ٖ(و سٌسٌر السارٌبر)97ٕٗ/ٙو  8ٔ9ٔ/ٗالسابٌر)
 فً المسألة المباىلة وىر  على من قا  إن الربلؾ معنىيإألنن ٌنبنً علٌن فرى .

 ( . ٓ٘( سررٌج الارى  على األفى  )ٕ)
 (. ٖٖٓفى  )( ةىان  األٖ)
 ( . ٔٔٔ( سبلس  الوهب )ٗ)
 (. 9ٕٖ( سبلس  الوهب )٘)
و ٔٓٗو 9ٕٖو 8ٖٔو 78ٖو 7ٕٖو 8ٗٔو ٙٙٔو ٕ٘ٔو 8ٓٔو 9ٙ(و ىانلبببر منبببن  )9ٖٗ( سبلسببب  البببوهب )ٙ)

ٖٗ9 . ) 
 (. ٖٕٖ/ٖ( سلم الىفى  )7)

 



(ٙ8) 

 المعلىم هن البلاو ق  ٌ لر على الربلؾ فً السابو .  

اللالببث   هن ٌكببىن ولببك مببن ببباب االرسفببار و ىلئلشببارة إلببى الشببًء ال رٌببب و 
و فسكبىن المسبألة را عبة إلبى األاكبام  ىولك فٌما إوا اىي المف ل  هى السعرٌؾ اكماً 

فبببل سرلببى سلببك المسببألة مببن  ىالمسببان  السببً بنببً علٌوببا السعرٌببؾ ىهرببو منوبباو ىاٌننببو
    االسٌن

الاا  األىلى  هن سكىن مسألة كان الربلؾ فٌوا معنىٌاً و ىفً هوا الاالة ٌمكبن 
بٌبان و فوبً    هن ٌبنى علٌوا الربلؾ المعنبىي هى اللالبً و ملب  مسبألة النسبخ رفبع هى

معنىٌة عن  كلٌر من العلماءو ىكوا المسان  الساب ة السً هعٌ ، إلى ساسٌر الفباابً و 
 ىساسٌر العلة و ىسعرٌؾ اإل ما  . 

الاا  اللانٌة  هن سكىن مسألة كان الربلؾ فٌوا لالٌاً و ىفً هوا الاالبة ال ٌبنبى 
هعٌبب ، إلببى ساسببٌر الس لٌبب   علٌوببا إال مسببألة لالٌببةو ىولببك ملبب  المسببان  السبباب ة السببً

 ىالسكلٌؾ.

 ىربلفة ال ى  إن الربلؾ اللالً ال ٌبنى علٌن ربلؾ معنىي . 

 الاا  الرابعة  بناء ربلؾ لالً على ربلؾ معنىي. 

 ىالربلؾ اللالً ال ٌرلى من االسٌن 

الابا  األىلببى  هن ٌ فبب  بببن الربببلؾ فببً المفبب لاا، ىإ بببلو األلاببال و فاببً 
هن الربلؾ اللالً ق  ٌبنى على ربلؾ معنىيو ىالكلٌر من الربلؾ هوا الاالة ال شك 

فً المف لاا، مر ا إلبى الرببلؾ المعنبىي فبً المسبان  السبً قفب  ىضبع مفب ل  
لـوا 
(ٔ)

  . 

 ىمن همللسن ما ٌلً 

ىمببن هفبباابنا مببن ٌةٌبب  فببً ابب  األمببر   علببى سبببٌ  »ـبب قببا  الشببٌراةي   ٔ
إلٌببن هبب  هببى مببأمىر بببن؟ وفببإن قلنببا إنببن الى ببىبو بنبباء علببى هفبب و ىهببى هن المنبب ىب 

مببأمىر بببن فبببل اا ببة إلببى هببوا الةٌببا ة و ىإن قلنببا إنببن ؼٌببر مببأمىر بببن فبلببب  مببن هببوا 
« الةٌا ة

(ٕ)
 . 

هى اسااو علماء العفر على اكم الاا لةو ىعلى قبى  »ـ ىقا  عن اإل ما   ٕ
«من ٌ ع  ان رال العفر شر اً فً فاسن الب  هن ٌ ى   ىان راضوم علٌن

(ٖ)
  . 

ىقب  ارسلاب، المعسةلبة فٌبن بنباء علبى إنكبارهم »ـ ىقا  الم ي فً ا  األمبر  ٖ
«لكبلم النا 

(ٗ)
. 

اللاهر ه  ٌسبمى نفباً؟ و فٌبن رببلؾ و اكباا هببى سبع  »ـ ىقا  الةركشً   ٗ

                                            
 (.ٖٗ/ٕ( و شرح المعالم )ٔ٘ٔ/ٔ( انلر ملبلً  البرهان )ٔ)
 (.9ٖٔ/ٔ( شرح اللمع )ٕ)
 (. ٘ٙٙ/ٕ( شرح اللمع )ٖ)
 ( . 7ٖٔ/ٕ( اإلاكام )ٗ)

 



(ٙ9) 

الورىي 
(ٔ)

فً كسابن األشراؾ ىقا    إنن ٌنبنً على هنن هب  ٌ بىة سأىٌب  اللباهر  
« بال ٌا ؟و فٌن ربلؾ هٌضاً 

(ٕ)
 . 

الابببا  اللانٌبببة  هن ٌ فببب  ببببن الرببببلؾ البببوي ال ٌسعلبببو ببببن عمببب  فبببً ؼٌبببر 
المف لاا، و ب  هى فً مسان  ىقىاع  ٌنى  الرببلؾ فٌوبا إلبى رببلؾ فبً اللابل مبع 

 االسااو فً المعنى ىالاكم. 

ىالوي ٌلور لً هن الربلؾ اللالً ال ٌبنى اٌننبو علبى الرببلؾ المعنبىيإ ألن 
ٌكىن الربلؾ فً هفلن ربلفاً معنىٌاً قانماً و لم ٌكىن فبً فرعبن من ؼٌر المسفىر هن 

ربلفاً لالٌاً مع االسااو فبً المعنبى ىالاكبم و ىقب  هشبار إلبى هبوا الةركشبً فبً مسبألة 
ر اب المع ىم اٌن ن   عن الؽةالً فً االقسفا  هن الرببلؾ فبً هبوا المسبألة لالبً 

ىلبٌ  كمبا قبا و بب  هبً مسارعبة »ٌر ع إلى اللؽة من اٌث  ىاة اإل ببلوو لبم قبا   
« على هوا األف  العلٌم..

(ٖ)
 . 

ىفً ولك إشارة إلى هن المسألة الموكىرة ال ٌمكن هن سكىن لالٌة و ىهبً مبنٌبة 
 على مسألة معنىٌة ربلفٌة.

ىإوا سبٌن ما سبو من األقسام فإن ع م كىن الربلؾ لالٌباً لبٌ  شبر اً فبً كب  
البة مبا إوا كبان الربببلؾ فبً الابر  ربلفباً معنىٌبباً هابىا  البنباءو ىإنمبا هبى شببر  فبً ا

فٌشسر  اٌننو هال  ٌكىن مبنٌبا علبى هفب  الرببلؾ فٌبن لالبًو كمبا هن الرببلؾ اللالبً 
 ٌشسر  هال  ٌكىن مبنٌاً على الربلؾ المعنىي . 

 

       

 

 

       

 

 

 

                                            
و ىهى األنمة    كان ها و  هبً هام  بن مام  ال اضً الورىيهام  وىقٌ  ابن مام  بن الورىي  هى هبى سع  ( ٔ)

ىلبن شبرح ه ب و ىإمبا بعب ها بٌسبٌر ـ كا قبا  اببن السببكً ـ األقرب  قبلوا بٌسٌر ىهى إمافً ا ى  الرمسمانة 
و ىق  ىفان األسبنىي بأنبن شبرح مشبوىر ىهى المسمى باإلشراؾ على ؼىامل الاكىما،و با ي ال ضاء للع

                                                                                 هـوى ع  ولك بعضوم من باب االشسباا بورىي  رر.8ٔ٘ماٌ  و ىهرخ بعضوم ىفاسن سنة 
الببن قاضبً  ب با، الشبافعٌة  (وٖ٘ٙ/٘) ب با، الشبافعٌة الكببري (وٖٕٙ/ٕاللؽبا،)انلر  سوبوٌب األسبماء ى

كشبؾ اللنبىن  (و87ٔالببن ه اٌبة هللا) ب با، الشبافعٌة (و 9ٕٕ/ٕلئلسنىي) ب ا، الشافعٌة (و 9ٕٔ/ٔشوبة)
 (. ٘ٔٔ/ٖ(ومع م الم لاٌن)8ٗ/ٕ(وه ٌة العارفٌن)ٖٓٔ/ٔ)

 (. 9ٙٔ( سبلس  الوهب )ٕ)
( و ىٌ ف  باألف  العلبٌم مسبألة الكببلم الناسبً و ىهب  ٌسبمى فبً 9ٙ( و ىالال منن  )ٖٗٔ( سبلس  الوهب )ٖ)

 ( .  99األة  همراً ىنوٌاً هى ال ؟ و ىانلر  كبلم الؽةالً فً االقسفا  )

 



(7ٓ) 

 الفصل الثانً :  

 حكم نسبة بناء األصول على األصول إلى األئمة .  

مببن سابب ث عببن هببوا المسببألة علببى  وببة الرفببىص و ؼٌببر هنببن ال سرلببى  لببم هر
الكسب األفىلٌة عبن بعبل اإلشبارا، السبً ساٌب  فبً هبوا المسبألة و كمبا هنبن ٌمكبن هن 
ج إلبى ؼٌبر قانلبن و ىهبً  ٌسساا  اكم هوا المسبألة مبن الرببلؾ فبً نسببة ال بى  المربر 

سألة المبنً علٌوا و ىالوي ٌومنا مسألة ٌرسلؾ النلر فٌوا بارسبلؾ  رٌو البٌان فً الم
 فً هوا المسألة من سلك ال رو ما ٌلً  

 ال رٌو األى    قٌا  كبلم اإلمام .

 ال رٌو اللانً   الةم كبلم اإلمام .

ىهاسان المسألسان مما ىقع فٌوما الربلؾ و ىفٌما ٌلً هعرل لك  مسبألة منومبا 
 مع رب وا ببناء األفى  على األفى .

 الم اإلمام فً صصل على صصل آلر هل تصح نسبته إلٌه؟.صوالً: قٌاس ك

 ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على هقىا   

  ال ىاة و فٌ ىة هن ٌنسب إلبى اإلمبام قبى  فبً هفب  قٌاسباً علبى  القول األول
 قى  لن فً هف   رر.

ىارسارا كلٌر من الشافعٌة
(ٔ)

و ىبعل الانابلة
(ٕ)

و ىقا  ابن الفبلح
(ٖ)

   

«العم  علٌن »
(ٗ)

و ىهى م سضى فنٌع هفااب المواهب األربعة
(٘)

 . 

 ىاسس   ه الء بما ٌلً 

 الدلٌل األول:

هن ما اقسضاا قٌا  قىلن ٌ ىة نسبسن لن كما ٌنسب إلبى هللا سعبالى ىإلبى رسبىلن 
 ما    علٌن قٌا  قىلوما

(ٙ)
. 

                                            
(و ه ب 9ٓٔ( وؼٌبباث األمببم )8ٗٓٔ/ ٕ( وشببرح اللمببع )7ٔ٘(  كببال ىٌنً وىابببن الفبببلح. انلببر السبفببرة )ٔ)

( و ىانلبببر همللبببة للسربببرٌج فبببً المسبببان  7ٕٔ/ٙ( والبابببر المابببٌ  )7ٙ/ٔلم مبببى  )( واٗٗـببب ٖٗالاسبببىي )
 (.9ٔ8/ٕ(و المسى ة )٘ٗٔ/ ٗ( و المافى  )ٗ٘ٗ/ ٔاألفىلٌة فً  البرهان )

 ( .88( وفاة الاسىي)8ٖٖ/ٔ(  كاأللرم وىالررقً. انلر  سووٌب األ ىبة )ٕ)
علمببان بببن مىسببى الكببر ي الشببافعًوالمل ب بس ببً هبببى عمببرى علمببان بببن عببب  الببرامن بببن هى ابببن الفبببلح (  ٖ)

سبلاً ومسبابرا فبً فنبىن الاب ٌث و فبً األفبى  ىالابرى   عبلمبةهبـوىكان إمامبا ىرعبا 77٘ال ٌنوىل  سبنة 
ىعلىم الا ٌث فً المف ل  ىالمعرىؾ بم  مبة  ؾ شراا على فاٌ  مسلم واالعس ا  ـ كما قا  الوهبً ـ وهل  

            هـ.ٖٗٙىسٌ وسىفً سنة ابن الفبلحوىلن إشكاال، على ال
 ب بببا،  و(ٕٖٙ/8 ب بببا، الشبببافعٌة الكببببري)و (ٖٓٗٔ/ٗسبببوكرة الاابببال)و (ٖٕٗ/ٖىفٌبببا، األعٌبببان)  انلبببر    

 ب با، و (ٖٓ٘ ب با، الاابال)و (ٕٕٓ ب ا، الشافعٌة البن ه اٌبة هللا)و (ٖٔٔ/ٕالشافعٌة البن قاضً شوبة)
 (.    8ٕٖ/ٔالماسرٌن)

 (.ٗٗ(  ه ب الاسىي )ٗ)
 (.٘ٗ(  انلر  سارٌر الم ا  فٌما سف  نسبسن للم سو  من األقىا  )٘)
(و قىا ببع 8ٗٓٔ/ٕ( وشببرح اللمببع )7ٔ٘( والسبفببرة )9ٕٖ/ٔ( وسوببوٌب األ ىبببة )8ٙٙ/ٕ( انلببر  المعسمبب  )ٙ)

 ( .ٖٖٙ/ٕاأل لة )

 



(7ٔ) 

ى  ىنىقش   ببأن مبا    علٌبن ال ٌبا  شبرعاً ال ٌ با  فٌبن إنبن قبى  هللا هى قب 
و بمعنى هنوما  ال علٌبن و ىملب   و ىإنما ٌ ا  هوا  ٌن هللا و ى ٌن رسىلن  رسىلن 

هوا اإلضافة ال سف  فً قى  ؼٌرهما
(ٔ)

 . 

 الدلٌل الثانً:

هن اللاهر من اا  اإلمام اال را  ىع م السناقل و فإوا نص علبى اكبم مسبألة 
ن فً السناقلهفىلٌة و فٌلور هن نلٌرسوا مللوا عن ا و ىإال لةم ىقىع

(ٕ)
 . 

 ع م ال ىاة إال إوا ق ع بناً الارو .  القول الثانً :

ىارسارا بعل الشافعٌة
(ٖ)

و ىبعل الانابلة
 (ٗ)

 . 

 ىاسس لىا بما ٌلً 

 الدلٌل األول:

هن قى  اإلنسان مبا نبص علٌبن هى    علٌبن بمبا ٌ بري م بري البنص و ىمبا لبم 
ٌنسب لساك، قى ٌ لن هى ٌ   علٌن فبل ٌا  إضافسن لن إ إوا ال 

(٘)
 . 

ىنىقش  بأن السكى، على قسبمٌن   هاب هما  نابً األفب  و ىهبوا السباك، فٌبن 
ٌِّن وىهببوا  كمببن ال  ببىاب لببنو ىال ٌنسببب لببن شببًء باببا  و ىاللببانً سبباك، عببن ن ببو ببب

ٌنسب لن ك  ما كان فً معنى ما ن و بن
(ٙ)

. 

 الدلٌل الثانً: 

  قببى  سعببالى             
 (7)

و ىال ٌببا  علببى مببا  

نص علٌن الم سو  من اسبا  ما ال علم بن إ إو ال ٌ  ع فٌن برهي للم سو 
(8)

 . 

غ لل ٌبا  علبى  ىنىقش   بأنن إوا نص على شبًء و ف ب  لبب، عنب نا العلبم المسبىِّ
قىلن و لم إن ال ٌا  بملابة ن و المسكلم فً األف 
(9)

 . 

 الدلٌل الثالث:

لة األرري ق  ال سر ر ببا  الم سو  و ىلبم ٌنببن علبى اكموبا لالباً ىال هن المسأ
معنى و ىال ٌمنع هنوا لى ر ر، ببالن لفار فٌوا إلى ا سوا   رر
(ٔٓ)

. 

                                            
 ( .ٖٖٙ/ٕ( وقىا ع األ لة )7ٔ٘( انلر  السبفرة )ٔ)
 ( .9ٗ( انلر  سارٌر الم ا  )ٕ)
( و سوببوٌب األسببماء ٖٖٙ/ٕ( وقىا ببع األ لببة )8ٗٓٔ/ٕ(و شببرح اللمببع )7ٔ٘كالشببٌراةي. انلببر  السبفببرة )  (ٖ)

 (.7ٕٔ/ٙ( و البار الماٌ  )9ٓ/ٖىاللؽا، )
 (.88( و فاة الاسىي)9ٖ7/ٕ( والمسى ة )8ٕٖ/ٔ( انلر  سووٌب األ ىبة )ٗ)
 ( .7ٔ٘( والسبفرة)9ٖٔ/ٔ( انلر  سووٌب األ ىبة )٘)
 ( .99ٖ/ٔووٌب األ ىبة )( انلر  سٙ)
 ( من سىرة اإلسراء.ٖٙ( من الٌة )7)
 ( .9ٖٔ/ٔ( انلر  سووٌب األ ىبة )8)
 ( .98ٖ/ٔ( انلر  سووٌب األ ىبة )9)
 (.ٕٔٓٔ/ٖ( ورىضة النالر)7ٖٙ/ٗ( والسموٌ )7ٖٖ/ٕ( وقىا ع األ لة )8ٙٙ/ٕ( انلر  المعسم  )ٓٔ)

 



(7ٕ) 

 الدلٌل الرابع:  

و ببٌن المسبألسٌن و ىمبع قٌبام االاسمبا  ال ٌضباؾ  هنن ٌ ىة هن ٌكبىن ممبن ٌابرِّ
إلٌن
(ٔ)

 . 

علبة السبً أل لوبا لبب، الاكبم فبً   األفب  و هنن إن نبص علبى ال القول الثالث :
 فٌ ىة هن ٌلاو بن ما شاركن فً العلة و ىإن لم ٌنص على العلة فبل .

ىارسارا السمعانً
(ٕ)

وىبعل الانابلة 
(ٖ)

و ىهبى الاسٌن البفري
(ٗ)

. 

 ىاسس لىا بما ٌلً 

 الدلٌل األول: 

ا لبم ٌرفبن هن ال ٌا  إوا نص على علسن فوى كلال العمىم ٌ   علبى الشبمى  مب
 لٌ  و فٌ ىة هن ٌلب، بن موهبن كما ٌلب، ببالنص
(٘)

و ىٌ ٌب ا هن الشبار  مبن  هببن هن  
ٌعلِّببو الاكببم علببى العلببة إوا نب ونببا علٌوببا و فكببولك الم سوبب  إوا نب ونببا علببى عل ببة مببا نببص 

علٌن
(ٙ)

 . 

كمببا اسببس لىا بالبب لٌلٌن اللالببث ىالرابببع مببن ه لببة ال ببى  اللببانً مببع  علوببم ولببك 
ى واً فٌما إوا لم ٌبنص علبى علسبنو همبا إوا نبص ف ب  ى ب   لٌب  قبىي ٌب   علبى عب م مس

 الارو بٌن المسألسٌن و ىكىنن منسبواً إلى المسألة األرري.

 الترجٌح:

الرا   فً المسألة هى ال ى  اللالث و فالم سو  إن نص علبى علبة لببى، الاكبم 
 العلة فٌن .فً األف  و فٌ ىة هن ٌلاو بن ما ىاف ن من  وة لبى، 

هما قٌبا  كببلم الم سوب  علبى كببلم الشبار  فوبى قٌبا  مبع الابارو و فنفبىص 
الشار  نان مسعب ىن باوموا ىاالسسنبا  منوا و ىق     الشر  علبى ولبك و ىلضبرىرة 
سىسٌع م ارك النفبىص لسشبم   مٌبع الابىا ث و ىلبٌ  كبولك كببلم الم سوب  إ إوا ال 

 ن و ىالسٌما فً اسسنبا  رهي لن فً األفى  .اا ة من النلر ىاالسسنبا  من كبلم

هما كىن اللاهر من اا  الم سوب  عب م السنباقل فوبوا ؼٌبر ُمسبل م إ إو السنباقل 

                                            
 (.7ٕٔ/ٙالبار الماٌ  )( و8ٖٙ/ٗ( والسموٌ  )8ٙ7/ٕ( انلر  المعسم  )ٔ)
هبببى الملاببر منفببىر بببن مامبب  بببن عببب  ال بببار السمٌمببً هى السببمعانً وى (7ٖٖ/ٕ(  انلببر  قىا ببع األ لببة )ٕ)

ىببر  فبً و هـوىكان إماماً فاضبلً ىرعاً س ٌاً هاكم العربٌة ىاللؽبة ٕٙٗالسمعانً الاناًولم الشافعًو ىل  سنة 
ىؼٌببر  وىقىا ببع األ لببة فببً األفببى و ىالبرهببان فببً الربببلؾ ؾ الببر  علببى ال  رٌببةواألفببى  ىالارى وفببن  

 هـ.89ٗولكوسىفً سنة 
 ىالسمعانً  باس  السٌنوىسكىن المٌموىفس  العٌنونسبة إلى سمعان ب ن من سمٌم.    
 ب با، الشبافعٌة و (ٕٖٔ/ٔسبنىي ) ب با، الشبافعٌة لئلو (ٕٔٔ/ٖىفٌبا، األعٌبان)و (98ٕ/ٖاألنسباب)  انلر   

 .(9ٖٗ/٘شورا، الوهب)و (ٗٙٔ/ٕٔالب اٌة ىالنواٌة ) و(ٖٖ٘/٘الكبري)
(و رىضببة النببالر 9ٖ8/ٕ( والمسببى ة )ٖٙٙ/ٗ( كببأبً الر بباب وىابببن ق امببة وىابببن امبب ان . انلببر  السموٌبب  )ٖ)

 ( .88(و فاة الاسىي)ٕٔٓٔ/ٖ)
 (.8ٙٙ/ٕ( انلر  المعسم  )ٗ)
 ( .ٕٔٓٔ/ٖ)( ورىضة النالر 7ٖٖ/ٕ( وقىا ع األ لة)7ٖٙ/ٗ( انلر  السموٌ  )٘)
 ( .7ٖٙ/ٗ( انلر  السموٌ  )ٙ)

 



(7ٖ) 

 انة علٌن كما ٌ ىة على ؼٌرا من النا  ع ا المرسلٌن ـ علٌوم الفبلة ىالسببلم  
 ـو لم إن الارو ق  ٌكىن  قٌ اً ىلم ٌنسبن لن .

ٌُسبل م هما اسس ال  من منع ب اع  ة ال ٌنسب لساك، قى  فوى منباقش ببأن ولبك قب  
إوا لم ٌنص الم سو  على علسن و إو ال  اللة اٌننو على رهي لنو هما إن نص على علسبن 

 فواك ٌ ري م ري النص إ إوا لٌ  سكىساً م ر اً.

ىهمببا االسببس ال  بالٌببة فٌنبباقش بببأن ولببك فٌمببا إوا لببم ٌببنص الم سوبب  علببى علسببن 
 نصإ ألنن اٌننو ٌكىن اكماً مسسن اً إلى العلم .بربلؾ ما إوا 

هما ما قٌ  بأن المسبألة األربري قب  ال سر بر ببالبن و ىكبوا مبا وكبر مبن ااسمبا  
سارٌ ن بٌن المسألسٌن و فووا مسى ن فٌما إوا لم ٌنص على علسن و هما إوا نص على علسن 

ان ها  االاسمالٌن هر ب  فاالاسما  األقىي اٌننو هى ع م الارو بٌن المسألسٌن و ىإوا ك
 و فٌنبؽً العم  بن.

 ثانٌا: الزم كالم اإلمام فً صصل هل تصح نسبته إلٌه؟ .

 ىفً المسألة هقىا و ىهً  

هن الةم كبلم اإلمام ٌف  نسبسن إلٌن القول األول :
 (ٔ)

. 

 واستدل لهؤالء :

األفب  فبً بأن ال ان  ٌلةمن هن ٌلسةم ببلةم موهبن م ل اً ىإال لكان مسناقضاً و ى
قى  العالم اال را  ىع م السناقل و فٌعم  باألف  ما لم ٌ   على ربلفن
(ٕ)

 . 

 هن الةم كبلمن ال ٌف  نسبسن إلٌن . القول الثانً :

ىفبباان الةركشببً
(ٖ)

وىنسبببن الشببا بً لشببٌىرن مببن الب ببانٌٌن ىالمؽببربٌن و  
ىهنوم ٌرىنن رهي الما  ٌن
(ٗ)

 . 

 ىاسس لىا بما ٌلً 

 الدلٌل األول: 

هن الم سو  ق  ٌ ى  قىالً ىال ٌنسببن لمبا ٌلبةم منبن و بب  قب  ٌلبةم مبن قىلبن لبىاةم 
با لة هى كارٌة و ىهى ال ٌ ى  بوا و ىال علم لن بوا و ىلووا ال ٌ ىة هن ٌنسب لن ما لبم 

ٌ لن
(٘)

 . 

 الدلٌل الثانً:

عى كىنن الةماً ق  ٌكىن سىهماً لنن المسأرر الةماً    ٌُ هن ما 
(ٙ)

. 

                                            
 (.7ٕٔ/ٙ( والبار الماٌ  )ٕٗ/9ٕ( ىلم ٌنسب ألا  معٌن. انلر  م مى  الاساىي )ٔ)
 ( .9ٓ( انلر  سارٌر الم ا  )ٕ)
 ( .7ٕٔ/ٕٓ( و ىاكاا قىال فً م مى  الاساىي )7ٕٔ/ٙ( انلر  البار الماٌ  )ٖ)
 ( .7ٖٔ/ٕ( انلر  االعسفام )ٗ)
 ( .8ٕٔـ 7ٕٔ/ٕٓو  ٖٙٓ/٘ مى  الاساىي )( انلر  م٘)
 ( .9ٔ( انلر  سارٌر الم ا  )ٙ)

 



(7ٗ) 

 هن الةم كبلم اإلمام على قسمٌن   ثالث :القول ال 

_ الةم اببو و ىهببوا ٌنسببب لببن و ىٌ ببب هن ٌلسةمببن إ ألن الةم الاببو اببو و ٔ
 ىٌضاؾ إلٌن إوا علم من االن هنن ال ٌمسنع من السةامن بع  لوىرا .

_ الةم قىلن الوي لٌ  باو و فووا ال ٌ بب السةامبن و ىإن علبم مبن االبن هنبن ٕ
 ف   ٌضاؾ إلٌن و ىإال فبل ٌ ىة هن ٌنسب إلٌن.ٌلسةمن بع  لوىرا لن 

ىهى ارسٌار شٌخ اإلسبلم ابن سٌمٌة
 (ٔ)

. 

 ودلٌل هذا القول :

هن البببلةم إن كببان ا بباً فبلةمببن اببو هٌضبباً و ىمببا كببان كببولك ال ٌمسنببع إضببافسن 
 للم سو  و ىإن كان با بلً فبل ٌضاؾ إلٌن ألمرٌن 

ف  نسبسن لمن ٌلةمن للبةم سكاٌبر كلٌبر األى   هنن لى كان البلةم البا   موهباً س
 ممن ال ٌكار بسبب الةم موهبن .

اللانً هن المعرىؾ من اا  النا  ع ا األنبٌاء ـ علبٌوم السببلم ـ السنباقلو ف ب  
ٌ ى  ما ٌلةم منن سناقل ىلى سبٌن لن لم ٌلسةمن
(ٕ)

 . 

 الترجٌح:

ة كب  الةم إلبى الرا   هى ال ى  اللالث إ ىولك ألن ال بى  األى  ٌلبةم منبن نسبب
الم سو  و ىق  ٌكىن منوبا مبا ال ٌمكبن هن ٌلسةمبن و بب  قب  ٌنسبب لبن مبا هبى كابر و ىال 

 ٌمكن هن ٌكىن معس  اً لمضمىنن. 

ىهما ما وكر من السناقل فوى ؼٌر ممسنع علبى الم سوب  و بب  ال ٌكبا  ٌسبلم منبن 
 لك.ها  إال األنبٌاء ـ علٌوم الفبلة ىالسبلم ـ و ىال سلرٌب علٌن فً و

 هما ما اسس   بن هفااب ال ى  اللانً فٌمكن سنةٌلن على البلةم البا  .

ىهما ال ى  اللالث فوى قى  ىس  ال ٌلةم علٌن لىاةم با لة
(ٖ)

 . 

ىإوا سبٌن ما سبو فالوي ٌسر   فً ال ملة هى هنن ٌ ىة هن ٌنسب للم سو  قبى  
ًِّ على هف   رر ق  نص على قى  لن فٌن و ىولبك  إوا  لب، ال برانن علبى فً هف  مبن

ولك و كأن ٌنص  على العلة فً األف  األى و ىسكىن مى ى ة فبً األفب  الربر و هى 
ٌكىن السبراب  مبن بباب البسبلةم و ىٌكبىن الةمباً ا باً ؼٌبر با ب  و ىال ٌسببٌن فبرو ببٌن 

 األفلٌن . 

لكن ٌنبؽً اإلشارة إلى هن النسبة لٌسب، لكب  هاب  و ىإنمبا هبً لمبن كبان عارفباً 
فى  موهب ولك اإلمام ماٌ اً ب ىاع ابأ

(ٗ)
 . 

                                            
 ( .ٕٗ/9ٕ( انلر  م مى  الاساىي )ٔ)
 ( .ٕٗ/9ٕو  7ٕٔ/ٕٓ( انلر  م مى  الاساىي )ٕ)
و 8٘ـببٗٗ( انلببر  باببث هبباسٌن المسببألسٌن بسىسببع فببً سارٌببر الم ببا  فٌمببا سفبب  نسبببسن للم سوبب  مببن األقببىا  )ٖ)

 ( .9ٖـ88
 ( .8ٔ( وفاة الاسىي )ٗٗما نص علٌن العلماء فً السررٌج على هقىا  اإلمام. انلر  ه ب الاسىي )( ىهوا ٗ)

 



(7٘) 

كما ٌنبؽً هن ٌكىن ولك فً إ ار ضٌو لع م الاا ة إلٌبن و فاألفب  قبانمو  
 ىال ٌسألر بنسبة قى  فٌن إلى إمام من األنمة .
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 الفصل الثالث : فائدة بناء األصول على األصول .

 



(77) 

 
األفبببى  علبببى األفبببى  فىانببب  ع ٌببب ة سسا بببو مبببن رببببل   راسبببسن  لبنببباء

 ىمعرفسن و ىفٌما ٌلً سىضٌ  ل ملة من فىان ا  

_ هن  راسسن سا ٌو لل ىاع  األفبىلٌة و ىىفبى  إلبى عم وبا و ىكشبؾ عبن ٔ
ؼىرهببا و ىسبببر لا ان وببا و ىلوببوا ٌل ببأ إلببى البنبباء عنبب  رىم سا ٌببو المسببألة و ىمعرفببة 

منوببا و ىمعرفببة معنىٌببة الربببلؾ مببن لالٌسببن و ببب  ىعنبب  عببرل قاعبب سوا السببً سن لببو 
 األ لة فٌوا ىمناقشة ما ٌلةم مناقشسن ىفىالً إلى الرهي المرسار فً المسألة.

ببن النببالر فٌببن مببن الىفببى  إلببى الاكببم فببً المسببألة المبنٌببة علببى ٕ _ هنببن ٌمكِّ
مسبألة األفبىلٌة ؼٌرها و ىهوا الاان ة من ههبم فىانب  البنباء إ إو الؽبرل مبن  راسبة ال

 معرفة اكموا و فإوا بنٌ، على ؼٌرها و كان فً ولك سسوٌبل للىفى  إلى اكم فٌوا .

_ هن فٌن إ راكاً لسراب  العلىم الشبرعٌة ىامسبةاج بعضبوا بببعل و ىهبوا مبا ٖ 
فووا كساب هوكر فٌن بعىن هللا مسان  مبن هفبى  الا بن » هشار إلٌن الةركشً فً قىلن  

ٌعة الملبا  و منوبا مبا سابر   علبى قىاعب  مبنٌبة و ىمنوبا مبا نلبر إلبى عةٌةة المنا  و ب 
رهبا ىا لبع فبً  مسألة كبلمٌة و ىمنوا ما الساب، إلبى مباابث ناىٌبة ن  اوبا الاكبرو ىار 
هفبباو األىراو شمسببوا ىقمرهببا و لٌببري الىاقببؾ علببى فبباة مةا وببا و ىاسببن اة ىاج 

«هوا العلىم ىامسةا وا 
(ٔ)

 . 

لعلىم الشرعٌة مع بعضوا البعل ه رك النالر قىام الشبرٌعة ىإوا علم امسةاج ا
 ىاسس امسوا ىاسن اسساقوا ىانس اموا .

_ هن بإ راك البناء ٌسضب  اسبسم ا  هفبى  الا بن مبن العلبىم السبً ٌسبسم  منوبا ٗ
 كعلم الكبلم ىعلم العربٌة .

ى ن _ هنن ٌبٌن سراب  المسان  األفىلٌة و ىمعرفة العبلقا، بٌنوا و ىمعرفة ه٘
االسااو ىااللس اء فٌواو مما ٌعٌن على الاوم السلٌم لسلك المسان  لما لن من هلر فً ضب  

 المسان  األفىلٌة ىمعرفة م اركوا السً س ىر علٌوا .  

ب  ىلن هلر فً معرفة هى ن الارو بٌن المسألسٌن وفعن  رٌو النلر ىالباث قب  
 ٌسبٌن ى ن الارو المانع من البناء.

عملٌة السبر ٌ  ىارسٌبار هقبىي األقبىا  ىهاراهبا ببال بى  و ىولبك  _ هنن ٌسو ٙ
 عن  رٌو معرفة ال اع ة السً سن لو منوا  سلك األقىا  فً المسألة . 

_ هن ضب  البناء ىمعرفسن ٌ نب األفىلً السناقل فً السر ٌ  و فبل ٌر ِّ  7
علبى نلبر فً مسألة رهٌا ٌرالؾ ما ر ان فبً مسبألة هربري هبً هفب  لؤلىلبىو بنباء 
  ةنً و ىإنما ٌنلر فً المسألة بنلرة مسسىعبة فٌلسا، إلٌوا ىما بنٌ، علٌن .

 _ هنن ٌ   على هسباب االرسبلؾ بٌن األفىلٌٌن فً المسان  األفىلٌة .8

 _ هنن ٌمكِّن من معرفة مناهج األفىلٌٌن فً بالوم للمسان  األفىلٌة .9

ة فً المسان  األفىلٌة السً لم _ هنن ٌمكِّن األفىلً من سررٌج هقىا  األنمٓٔ

                                            
 ( .8٘( سبلس  الوهب )ٔ)
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ٌن   عنوم فٌوا شًءو ىولك من ربل  معرفبة هقبىالوم فبً المسبألة األفبىلٌة السبً  
هً هف  لسلك المسان و ىهوا السررٌج ق  ٌرقى إلى ال  ع و ىق  ٌ ؾ عن  اب ى  اللبن 
 الؽالبو فبل ن ةم بنسبة ال ى  إلٌوم و ىإنما ن ى  هى ما ٌ سضٌن كبلموم فبً هفب  هبوا

 المسألة .
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ف رة ركةا هللا سعالى فً ف ر البشر ى بعن فً رل سوم وكمبا قبا  الربلؾ 

   سعبببببالى                   
 

(ٔ)
  وىقببببببببببببا  سعببببببببببببالى                    

      (ٕ)  و ىمىاف ببة لوببوا الا ببرة كببان الربببلؾ بببٌن العلمبباء فببً األاكببام

ىالسشبوً و ىإنمبا كبان للرببلؾ  الشرعٌةو ىلم ٌكن ملار الربلؾ بٌنوم هى اسبا  الوبىي
هسباب كلٌرة هً السً اقسض، ى ى  هوا الربلؾو ىهً ما ٌ لو علٌبن العلمباء هسبباب 

 الربلؾ.  

ىقببب  الرببىل فببً وكببر العبلقببة بببٌن مىضببى  بالنببا ىهسببباب الربببلؾ هبببٌن 
 الم فى  بأسباب الربلؾ 

ىمنبن هسباب    مع سبب و ىالسبب فً اللؽة كب  شبًء ٌسىفب  ببن إلبى ؼٌبراو 

 ٌ ا  للاب  سبب و ىكبوا لل رٌبوو ىمنبن قىلبن سعبالى          
 (ٖ)

و ى علب،  

فبلناً لً سبباً إلى فبلن فً اا سً  هي ىفلة ىورٌعة
(ٗ)

  . 

 ىاللاهر هن المرا  بالسبب فً كلمة هسباب الربلؾ هى هوا المعنى اللؽىي. 

 ىالربلؾ من رلؾو ىهى هف  ٌ   على معان  

   هن ٌ ًء شًء بع  شًء ٌ ىم م امبنو ىمنبن الَرلَبؾو ىهبى مبا  باء بعبُ و األى
فٌ ببا   فبببلن َرلَببؾ  ألبٌببنو ىمنببن الربلفببةإ ألن اللببانً ٌ ببًء بعبب  األى  ىٌ ببىم م امببن و 
ىسرالؾ ال ىم ىارسلاىا  إوا وهب ك  ىاا  إلى ربلؾ ما وهبب إلٌبن الربرو ىهبى ضب  

 االسااو .

ام و ىمن  ن هوا رلاً  هي عك  ق امً . اللانً  ربلؾ قُ  

ٌ را .  اللالث  السؽٌرو ىمنن هرلؾ الىع   إوا ؼ

ىالربلؾ هنا مأرىو من المعنى األى  ٌ ا  ارسلؾ النا  و ىهبم مرسلابىنإ ألن 
اا ٌُناً قى  فاابن و ىٌ ٌم ناسن م ام من  نا  ك  ىاا  منوم 
(٘)

. 

ؾ الربلؾ بأنن  مناةعة س ري بٌن المسعارضٌن لس ا ٌو اوٍّ و هى إلب با  ىُعرِّ
با  
(ٙ)

  . 

                                            
 (و من سىرة هى  . 9ٔٔ-8ٔٔ( من الٌسٌن )ٔ)
 (و من سىرة األنعام . ٖ٘( من الٌة )ٕ)
 ( من سىرة الكوؾ . 8٘( الٌة )ٖ)
 (و ما ة  سبب. ٕٓٓ(و هسا  الببلؼة )ٖٕٔامى  الماٌ  )(و ال 7ٖٔ/ٙ( انلر  لسان العرب )ٗ)
 (و ما ة   رلؾ .ٕٗٓٔ(و ال امى  الماٌ  )78ٔ(و المفباح المنٌر )ٕٓٔ/ٕ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )٘)
(و ىقب  ُعنبً العلمباء بالاب ٌث عبن علبم 7٘/ٕ(و ىانلبر  كشباؾ افب بلاا، الانبىن )ٖ٘ٔ( انلر  السعرٌاا، )ٙ)
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ىالم فى  بأسباب الرببلؾ  ال برو ىالسبب  المىفبلة إلبى ىقبى  السنباة   
 بٌن العلماءو هى السً سكىن ملار السناة  بٌن العلماء. 

ىإوا رب  ولبك الرببلؾ بعلبم األفبى  كبان الم فبى  بأسبباب الرببلؾ  ال برو 
فببً المسببان  األفببىلٌةو هى ال ببرو ىالسببب  المىفببلة إلببى ىقببى  السنبباة  بببٌن العلمبباء 

ىالسب  السبً سكبىن ملبار السنباة  ببٌن العلمباء فبً المسبان  األفبىلٌة و ىسكبىن معرفبة 
 ولك بمعرفة م ارك سلك الربلفٌا، ىالبىاعث علٌوا .

ىبما هن هسباب الربلؾ هً ال رو الماضبٌة إلبى ىقبى  السنباة  و فإنبن ببالنلر 
ملٌرة للربلؾو فبناء األفبىلٌٌن للمسبألة علبى هفب  إلى البناء ٌلال هنن من األسباب ال

  رر مرسلؾ فٌن هى سبب لربلفوم فً ولك األف  المار  . 

 ىما ٌشٌر إلى هوا األمر كلٌر فً هلاال األفىلٌٌن  

ـ مل  السعبٌر بلال السارٌعو فسارٌع مسألة على مسألة هربري مرسلبؾ فٌوبا ٌشبٌر 
هى البناء على المسألة األفلٌة المرسلؾ فٌوا  إلى هن سبب الربلؾ فً المسألة الارعٌة

 و ىمن همللسن ما ٌلً  

بص عنبن إلبى »ـ قا  ال ىٌنً  ٔ ال ٌمسنع ىرى  اللال العام مع اسبسنرار المرفِّ
ىق، الاا ةو ىوهب  ماهٌر المعسةلة إلى منع ولكو ىهوا من فبرى  ال بى  فبً سبأرٌر 

«البٌان عن مىر  الر اب إلى ىق، الاا ة 
(ٔ)

  . 

ـ ىقا  ال اضً عب الىهابٕ
(ٕ)

فووا »فً مسألة الربر إوا عم  بمى بن األكلر   
« فر  الكبلم فً ربلؾ الىاا  ىااللنٌن ه  ٌكىن ربلفاً معس اً بن ؟ 

(ٖ)
 . 

الربببلؾ فببً هن اللؽببا، سىقٌاٌببة هى افبب بلاٌة  علببن »ـبب ىقببا  الةركشببً   ٖ
عاً على الربلؾ فً رلو األفعا   « بعضوم مار 

(ٗ)
 . 

ىمل  السعبٌر بلال منشأ الربلؾو ىمن همللسن قبى  ال بىٌنً عبن مسبألة النسبخ ـ 
ىلبلرببسبلؾ فببً هببوا ال اعبب ة ٌنشببأ ربببلؾ فببً  ببىاة نسببخ »هبب  هببى رفببع هى بٌببان؟  

« األربار 
(٘)

 . 

ىٌ ا  بلوبىر فانب ة الرببلؾ »ـ ىمللن السعبٌر بلال الاان ة و ك ى  ابن السبكً   

                                                                                                                                
بىغ فً ؼالبن بفبؽة ف وٌة   انلر  م  مة سارٌخ ابن رلب ىن المسبمى العببر ى ٌبىان الربلؾ لكن ا ٌلوم مف

 (. 8ٖٕ/ٔ(و ماساح السعا ة )7ٕٔ/ٔ(و كشؾ اللنىن )88ٗ/ٔالمبس ه ىالربر )
 (. 7ٕٕ-7ٕٔ/ٔ( البرهان )ٔ)
مالكًوىل  ببؽ ا  هبى مام  عب  الىهاب بن علً بن نفر السؽلبً البؽ ا ي العراقً الهى ال اضً عب  الىهاب  ( ٕ)

ً   بهبـوإمام المالكٌبة ببالعراووبر  فبً الا بن ىاألفببى وىكان لٕٖٙسبنة  ىلببن والمعس   ة ا بة عابب ا ةاهب ا سبلا
هبـ وىلبن ٕٕٗالسل ٌنوىاإلشراؾ على مسان  الربلؾو ىالسلرٌص فً األفى وسىفً سبنة  سفانٌؾ كلٌرةومنوا

 سنة .ٓٙ
و سبببارٌخ قضببباة األنببب ل  (7ٕٕ/ٕسرسٌبببب المببب ارك)و (8ٙٔء) ب بببا، الا وببباو (ٖٔ/ٔٔسبببارٌخ بؽببب ا )  انلبببر    

الب اٌبببببة و (9٘ٔالببببب ٌباج)و (9ٕٗ/7ٔسبببببٌر هعببببببلم النبببببببلء)و (9ٕٔ/ٖىفٌبببببا، األعٌبببببان) و(ٓٙ)للنبببببباهً
 . (ٕٔٔ/٘شورا، الوهب)و (ٔٗ/ٖمر ة ال نان )و (ٖٗ/ٕٔىالنواٌة)

 (. ٕٙٗ/ٗ( ن لن فً البار الماٌ  )ٖ)
 (. ٖٙٔ( سبلس  الوهب )ٗ)
 (. 7٘ٗ/ٕسلرٌص )( ال٘)
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« للؽة فً هوا المسألة فً  ىاة قلب ا 
(ٔ)

  . 

ح بعضوم هن الرببلؾ فبً الابر  مبنبً علبى الرببلؾ فبً األفب   ىهاٌاناً ٌفرِّ
ك ى  الون ي فً مسألة   ه  ٌمكن ى ى  ربر هى  لٌ  سشسرك األمة فبً عب م العلبم ببن 

« ىالاببو هن الربببلؾ فٌببن مرسببب علببى الربببلؾ السببابو »قببا   
(ٕ)

وىٌعنببً مسببألة هبب   
 علم بما لم ٌكلاىا بن . ٌ ىة هن سشسرك األمة فً ع م ال

ىاألمللببة كلٌببرة علببى األلاببال المشببٌرة لكببىن البنبباء مبب لراً فببً الربببلؾ و هى هن 
الربلؾ فً المسألة الارعٌة مبنً على الربلؾ فً المسألة األفلٌة 
(ٖ)

. 

ىاٌننببو فأسببباب الربببلؾ مببع البنبباء ٌلس ٌببان فببً هببوا المعنببىو ىهببى هن البنبباء قبب  
بلؾ و هى هن الربببلؾ فببً األفبب  سبببب فببً الربببلؾ فٌمببا ٌكببىن سبببباً مببن هسببباب الربب

 ٌسار  علٌن.

 هما عن ى ن الارو بٌنوما فٌمكن سىضٌان بما ٌلً 

هىال هنبببن ال ٌلبببةم مبببن بنببباء مسبببألة علبببى مسبببألة ى بببى  الرببببلؾ فبببً هي مبببن 
 المسألسٌنو ف   ٌسا ىن على المسألة ىعلى ما بنً علٌوا.

او علبى عب م ىقبى  السكلٌبؾ بالمابا ىٌمكن هن ٌمل  لولك بأنبن قب  ن ب  االساب
(ٗ)

 
ج علببى ولببك مسببان  ن بب  االسابباو علٌوببا كمسببألة عبب م سكلٌببؾ المكببرا إكراهبباً  وىقبب  ُرببرِّ

مل أ
(٘)

و ىمسألة ع م سكلٌؾ الفبً ىالم نىن
(ٙ)

.   

لانٌاً هن العلماء ق  ٌرسلاىن فبً البنباء ىٌسا بىن فبً اكبم المسبألة ببأن ٌبنٌوبا كب  
ا فرٌو على هف  ىال ٌىاف ن الارٌبو الربر فبً البنباء علبى فرٌو على هف  و هى ٌبنٌو

 ولك األف و ىٌكىن الاكم مسا اًو فبل ٌكىن البناء سببا للنةا  فً المسألة.

ىمببن همللببة ولببك مببا وكببرا ابببن السبببكً فببً مسببألة السكلٌببؾ بالماببا  اٌببث قببا   
ىاسس   فً الكساب»

(7)
انب  ببن إنمبا هبى على ال ىاة م ل اً بأن امسنبا  السكلٌبؾ عنب  ال  

لكىنن عبلاًو ىولك مبنبً علبى سعلٌب  هفعبا  هللا سعبالى بباألؼرال و ىهبى با ب  و ىهبوا 
ٌفببل  ر اً علببى مببن بنببى االمسنببا  علببى ولببك و ىهببم المعسةلببةو ىهمببا مببن ىاف وببم مببن 

« هفاابنا فلوم مأرو  رر 
(8)

 . 

فاً هوا المسألة اساو المعسةلة ىبعل األشاعرة
(9)

فوم فبً على قبى  مبع اربسبل 

                                            
 (. ٕٕٓ/ٔ( اإلبواج )ٔ)
 ( . 78ٙ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٕ)
( و شبببرح سن بببٌ  الافبببى  ٓٙٙٔ/ٗ( و السابٌبببر )ٖٓ٘/ٔ( و المسبببى ة )ٕٖٗ/ٔ( انلبببر مبببلبلً  ه ب ال اضبببً )ٖ)

و ٖٖ٘و 8ٖٓو 8ٕٗو ٕ٘ٗو ٖٕٗو 88ٔ(و سبلسببب  البببوهب )8ٕٕ/ٕ(و شبببرح مرسفبببر الرىضبببة )8ٕٖ)
 ( .8ٗٗو ٙٗٗو ٖٗٗو ٓٗٗو ٖ٘ٗو 8ٔٗو 79ٖو 7ٖٖو ٖٖٙو 9ٖ٘

 (.89ٖ/ٔ( انلر  البار الماٌ )ٗ)
 (. 9ٓ٘/ٔ(و شرح الكىكب)ٗ٘ٔ/ٔ( انلر  اإلاكام)٘)
 (.7ٗ(و ال ىاع  البن اللاام)ٔ٘ٔـٓ٘ٔ/ٔ( انلر  اإلاكام)ٙ)
 ( هي البٌضاىي فً كسابن منواج الىفى . 7)
 (. ٖٙٔ(و  ىانلر   سبلس  الوهب )7ٕٔ/ٔ( اإلبواج )8)
ألشاعرة هم هسبا  هبً الاسن علً بن إسماعٌ  األشعريوىق  نشأ، هوا الارقة على ٌ ا بع  هن هعلن سرا عن ( ا9)

عن موهب االعسةا وىق  سل ؾ عنن موهبن سبلمٌواوىانسشر بٌن النا واسى هفب  فً لن كلٌر مبن النبا  هبى 
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 البناء . 

ىفببً مسببألة اشببسرا  المسببسن  فببً اإل مببا  بنببى بعببل األفببىلٌٌن الربببلؾ فببً 
المسألة على الربلؾ فً ا ٌة اإللوامو بٌنما بناهبا  ربرىن علبى اشبسرا  اال سوبا  فبً 

الم معٌن و مع اسااو من وكر البنانٌن على اشسرا  المسسن  فً اإل ما 
(ٔ)

. 

بنى البراةي الرببلؾ فبً المسبألة علبى الرببلؾ ىفً مسألة النسخ رفع هى بٌان 
فً مسبألة ب باء األعبرالو ىرالابن ال رافبً مبع اسااقومبا علبى هن النسبخ بٌبان و ىلبٌ  

برفع
(ٕ)

. 

ا مبن بباب البنباء  لاللاً هن المسأم  فً هسباب الربلؾ ٌ   هن منوا ما ال ٌمكن ع ُّ
 و ىمن همللة ولك   

المسبألة مبنٌبة »المسبىاسرة بالكسباب   ـ قبا  اببن برهبان فبً مسبألة نسبخ السبنة ٔ
«على هفلٌن   األى   هن نسخ السنة بالكساب ال ٌررج السنة عن كىنوا بٌاناً 

(ٖ)
. 

فابن برهان ق  هعا  المسبألة إلبى هن نسبخ السبنة بالكسباب هب  ٌربرج السبنة عبن 
 كىنوا بٌاناً هى ال؟و ىهوا األف  الوي وكرا لٌ  مسألة هفىلٌة.

ىهفب  ولبك هن »فً مسألة ه  فً الكساب ما ال ٌاوم معنباا   ـ ىقا  ابن سٌمٌةٕ
لال السأىٌ  فٌن اشسراك بٌن ما عناا هللا فبً ال بر ن و ىببٌن مبا كبان ٌ لبو  ىانبؾ مبن 
السببلؾ و ىبببٌن افبب بلح  ىانببؾ مببن المسببأررٌنو فبسبببب االشببسراك فببً لاببل السأىٌبب  

«  ر ناعس   ك  من فوم منن معنى بلؽسن هن ولك هى الموكىر فً ال
(ٗ)

 . 

ىابن سٌمٌة فً هوا المسألة ال ٌعٌ  الربلؾ إلى مسألة هفىلٌة هرريوىإنما إلبى 
 االشسراك فً لال السأىٌ .

ـ ىفبً مسبألة إوا رىي البراىي اب ٌلاً و لبم سىقبؾ فٌبن شبٌرن فوب  ٌسىقبؾ فبً ٖ
 ًّ رىاٌسن؟ و فٌن ربلؾ نشأ من اربسبلفوم فبً قببى  اب ٌث النكباح بببل ىلب
(٘) 

و قبا  إلكٌبا 

                                                                                                                                
ىا فببً نفبببرسن الم لابببا،وىمن مببوهب ههببب  السبببنة ىال ماعببةوىسبناا الكلٌبببر مبببن العلمبباءوى افعىا عنبببن وىهلاببب

 ىالاٌباةو ىالبفبرو ىالسبمع و ىالكبلمو ىاإلرا ةو ىال  رةو ىهً العلمو و  رانوم سأىٌ  الفاا، إال سبع فاا،
ىاسى هوا الفاا، السً هلبسىهبا لوبم فٌوبا  راء مرالابة للابووىمن  رانوبم هٌضبا هن هى  ىا بب علبى المكلبؾ 

 الكسب فً هفعا  العبا .النلروىإنكار الساسٌن ىالس بٌ وىإلبا، 
 ىما بع ها(.و  9ٖٖ/ٖمىقؾ ابن سٌمٌة من األشاعرة)و (9ٗ/ٔالمل  ىالنا )  انلر

 (.7ٖ٘(و سبلس  الوهب)97ٕ/ٕ( انلر   مع ال ىامع مع شرح المالً)ٔ)
(و شببببرح سن ببببٌ  8ٕٓٗ/ٙ(و ناببببان  األفببببى )9ٖ/ٕ(و المعببببالم مببببع شببببران)87ٕ/ٖ( انلببببر  المافببببى )ٕ)

 (.ٕٖٓالافى )
 (. 9ٖٔ/ٕ(و ىانلر  شرح مرسفر الرىضة )ٖٔٓن لن فً سبلس  الوهب )( ٖ)
 (. 8ٕ٘-8ٕٗ/ٖٔ( م مى  الاساىي )ٗ)
ًِّ فً سننن و كساب النكاحو  اى   ىهب(  اء هوا عن عانشة ـ ضً هللا عنوا ـ بألاالو هشورها ما رىاا ٘) َباب فً اْلَىلِ

ًٍّ  َبببابامعببنو كسبباب النكبباحو  فببً السرمببوي (و ى8ٖٕٓ/ٙٙ٘/ٕ) (و ٕٓٔٔ/7ٓٗ/ٖ)مببا  بباء اَل ِنَكبباَح إال ِبببَىلِ
ًٍّ و كساب النكاحو  نسننفً ابن ما ن ى وكساب  نمفنافً عب  الرةاو (و ى879ٔ/٘ٓٙ/ٔ)َباب اَل ِنَكاَح إال ِبَىلِ

ـ مببع ؼببىث المك ى ببـ كسبباب  المنس ببىفببً ابببن ال ببارى  (و ى7ٕٗٓٔ/9٘ٔ/ٙ)ببباب النكبباح بؽٌببر ىلبً النكباحو 
و كسباب سبنن الكببريفبً الالبٌو بً (و ىٓٔ/ٕٕٔ/ٖكساب النكباح) نوسننفً ال ارق نً (و ى8/7ٖٓٓ/ٖالنكاح)

بِر إِْوِن َمَىالٌَِوبا َفِنَكاُاَوببا َباِ ب   (  بلابل  )٘ٓٔ/7النكباحو بباب ال نكبباح إال ببىلً) ٌْ َمببا اْمبَرهٍَة َنَكَاببْ، ِبَؽ ٌُّ َلبببَلَث و هَ
اٍ،  ً  لنو ا هََفاَب منوا َفإِْن  ر  بوا َفاْلَمْوُر لوا ِبمَ و َمر  ًُّ من اَل َىلِ ْلَ اُن َىلِ   (.َفإِْن َسَشاَ ُرىا َفالسُّ

 



(8ٗ) 

ًّ البوي »الوراسً     إنما نشأ هوا الربلؾ من مسبألة و ىهبى اب ٌث النكباح بببل ىلب
« رىسن عانشة 

(ٔ)
 . 

 فإلكٌا  ع  سبب الربلؾ هى ارسبلفوم فً قبى  هوا الا ٌث. 

ىإوا اسض  ولك سبٌن هنن ال ٌشسر  فً ك  ما وكبر سببباً للرببلؾ هن ٌكبىن بنباء 
اً للربلؾو فوما ق  ٌلس ٌان فً همر ىٌرسلابان كما هنن ال ٌشسر  فً ك  بناء هن ٌكىن سبب

فً  ررو ىلبوا كانب، النسببة بٌنومبا هبً العمبىم ىالرفبىص مبن ى بنإ ألن كب  ىااب  
منوما ٌن بو علبى بعبل األفبرا  السبً ٌن ببو علٌوبا الربر و ىٌنابر  كب  ىااب  منومبا 

 بان باقن على هفرا  ال ٌن بو علٌوا الرر .
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
باببن عُ ىق  هُِع   هوا الا ٌث بأن   ٌ و ل ٌب، الةهبري فأربرسبن بوبوا الاب ٌث   »قبا هنبن   اببن  برٌ وكبر عبن ة لَ

هامب  ببن ن  اإلمبام و ىهُ ٌبب عبن ولبك ببأ«رٌبرا  لنى على سبلٌمان ببن مىسبىهى و قا  لس، هاالنإ ى فأنكرا
ٌ  اكاٌة ابن عُ  ااضعَ  ق  انب  ىٌاٌى بن معٌن بإنمبا سبمع اببن عُ    »ىقا  ٌاٌبىو ة لَ  ٌ ة مبن اببن  برٌج سبماعا لَ

ٌ  عُ بن ؾ رىاٌة إسماعٌ  ىضع  و « لٌ  بواك اا  سبلٌمان ببن مىسبى  عنٌاٌى و ىسن  بن  رٌج   ااة عن لَ
 .ل ة  ف ا  وفً الةهري

ألنبن إ ىولبك ال ٌب   علبى ال عبن فبً سبلٌمان و كان نسٌاناً منن لعن الةهري  ولكلب،  ىىه ٌب هٌضا إ بأنن ل
قبا  هببى هامب   هن سلٌمان ق  سابعن فً هوا الا ٌث  ماعبة ونسً هوا الا ٌث  الةهري ق  ىٌ   على هنو ل ة 

عن عانشة  ث با ٌث ال نكاح إال بىلً عن الةهري عن عرىةىق  ا   (  » 7ٕٙـٕٙٙ/ٖفً الكام ) بن ع ي
ىاببن  وٌبىب ببن مىسبىهىو ٌب  نىقبرة ببن اٌىو  بً ابٌبهىٌةٌ  بن و ر أة همع سلٌمان بن مىسى ا اج بن 

 وفإنبن مشبوىرو ر بأة هإال اب ٌث ا باج ببن و ؼرٌببة  برو ىكب  هب الء  برقوم و ىإبراهٌم بن سع  و عٌٌنة 
ًُّ ىَ و ف   على لبىسن عنن ىاإلنسان قب  ٌابّ ث ىٌنسبى و  « رىاا عنن  ماعة َىُنبىُح ببن و َرَىااُ هببى َمالِبٍك اْلَ ْنِبب

اجٍ   .َىَ َماَعة  عن ِهَشاِم بن ُعْرَىَة عن هبٌن عن َعاِنَشةَ و َىِمْنَ ُ  َىَ ْعَاُر بن ُبْرَقاَن  وَ ر 
و ىولبك ن فً رىاٌة عنن بأن عانشة عملب، بربلفبنهام  هعل   (هنٔٔٗ)شرح عل  السرموي ىن   ابن ر ب فً 

عبن عبب  البرامن ببن ( كساب ال ببلوو بباب مبا ال ٌببٌن مبن السملٌبكو ٘ٔ/٘٘٘/ٕلك فً المى أ )فٌما رىاا ما
ىعبب  البرامن ؼانبب و ال اسم عن هبٌن عن عانشة هنوا ةى ، اافة بن، عب  الرامن من المنور بن الةبٌبر 

ف ا  إن ولك بٌ  عبب   وفكلم، عانشة المنور بن الةبٌرو ىمللً ٌاسا، علٌن   فلما ق م عب  الرامن قا و بالشام 
ىلبم ٌكبن ولبك  بلقبا و فاسس ر، اافة عن  المنبور و عب  الرامن ما كن، ألر  همرا قضٌسن   ف ا  و الرامن

و ةى بب، هي موبب ، هسببباب السببةىٌج  ( بببأن المببرا  ب ىلببن ٖٔٔ/7فببً السببنن الكبببري)البٌو ببً وىه بباب عنببن 
ار، علبى مبن ىلبً همرهبا عنب  ؼٌببة هبٌوبا اسبى ع ب  لبم هشبو الرسٌارها ولك ىإونوا فٌبن  ىهضٌؾ النكاح إلٌوا

كنب، عنب  عانشبة   قبا  وٌ   على فاة هوا السأىٌ  مبا هسبن  عبن عبب  البرامن ببن ال اسبمو ىوكر هنن النكاح 
فبإن المبرهة ال سلبً إ ج ةىِّ   »فإوا ب ٌ، ع  ة النكاح قال، لبعل ههلوباو فسشو  و ٌر ب إلٌوا المرهة من ههلوا 

 «. اننكِ فإن النساء ال ٌُ   » ىفً لال و  « ع   النكاح
  ىقببا  هامبب  بببن انببب و« لببٌ  ٌفبب  فببً هببوا شببًء إال ابب ٌث سببلٌمان بببن مىسببى  »ٌاٌببى بببن معببٌن ىقببا  

علبً ببن و ىفباان « ىهنبا هوهبب إلٌوباو ا ٌث هف ر الاا م ىال نكاح إال بىلً هاا ٌث ٌش  بعضوا بعضا »
ىسببانر و فابب ٌث سببلٌمان بببن مىسببى فبباٌ  »ىقببا  البٌو ببً   و« َاببِ ٌث  َاَسببن  »السرمببوي  قببا  و ىالمبب ٌنى 

هبوا اب ٌث  لٌب    »بن ع ياقا  و ى « الرىاٌا، عن عانشة رضً هللا عنوا إن لب، منوا شًء لا ٌلن شاه 
    «. هوا الا ٌث هف  شًء فً هوا الباب  »ىقا  عب  الاوو « ىعلٌن االعسما  فً إب ا  النكاح بؽٌر ىلًو 

السا ٌبو فبً هاا ٌبث (و ٕٙٙ/ٖ)الكامب  فبً ضبعااء الر با  و  (8ٓٗ/ٔالببن هببً اباسم)ٌث علب  الاب انلر  
سن بٌ  سا ٌبو هاا ٌبث (و ٕٕ٘/ٕ)مٌةان االعس ا  فً ن   الر ا  (و 8ٗٔ/ٖ)نفب الراٌة (وٕ٘٘/ٕ)الربلؾ 
 (.79ٔ/ٖ)سلرٌص الابٌر (و ٖ٘٘/7)الب ر المنٌر (و 9ٖٗ)سااة ال الب (و ٗٗٔ/ٖ)السعلٌو 

 (.ٕٖٗ-ٖٕٖفً سبلس  الوهب ) ( ن لنٔ)
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(8ٙ) 

البناء فبً واسبن نلبر  قٌبو و ىلوبوا كبان البب  مبن الكشبؾ عنبن ىسىضبٌانو  
ىال رو المىفلة إلى الشًء و هً السً سكبىن سببٌبلً لبٌانبن ىكشبان و ىأل ب  هبوا فبإن 

 ن ٌكىن عن  رٌو ال رو ال الة علٌن. بٌان البناء فً المسان  األفىلٌة الب  ه

 ىبالنلر ىالسأم  سبٌن لً هن السسرراج البناء  رٌ ٌن و هما   

 ال رٌو األى    نفىص األفىلٌٌن ىعباراسوم .

 ال رٌو اللانً   اال سوا  ىاالسسنبا  .

 ىفٌما ٌلً بٌان ك  منوما فً مبالٌن 

 

 املبحح األٍٚ : ْمٛص األصٛيٝني ٚعبازاتِٗ .

هن كان البناء إ راكبا لؽبىر المسبألة ىسببراً لا ٌ سوبا و ىس لٌبة لع ب  الرببلؾ لما 
فٌوا كان من هاسن ما ٌركن إلٌن فً اسسرراج البناء هى هلاال األفبىلٌٌن ىنفىفبوم 
إ إو إن من عا ة األفىلٌٌن السبر ىالنلبر فبً مب ارك المسبان  للىفبى  إلبى السا ٌبو 

 كلٌراً من البناء مبلىلاً فً لناٌا بالوم للمسان  . فٌوا و ىلوا كان النالر فً كسبوم ٌ  

 ىنفىص األفىلٌٌن فً ال اللة على البناء ال سرلى من االسٌن  

 الاا  األىلى   هن سكىن نفىفا فرٌاة فً البناء. 

ٌ ما عنب  المسبأررٌن  ىال اللة الفرٌاة فً البناء مما ٌكلبر عنب  األفبىلٌٌنو السب
عنب  الما  بٌن مبنوم و ىالعببارا، السبً ٌسبساا  منوبا البنباء منوم و كمبا ٌكلبر ولبك هٌضباً 

ٌِّن ههم  سلك العبارا، مع ضرب األمللة علٌوا . ًِّ هب  فرااة كلٌرة و ىلعل

 ىمن سلك العبارا، ما ٌلً  

_ ىفببؾ المسببألة األفببىلٌة بأنوببا فببر  عببن مسببألة هرببري وىالابباء ىالببراء ٔ
ىسبمى و ىمنبن الابر و ىهبى مبن كب  ىالعٌن فبً اللؽبة   هفب  ٌب   علبى علبى ىارسابا  

عبب، مبن هبوا األفب  مسببان   هي  شبًء هعببلا و ىهبى مبا ٌساببر  مبن هفبلن و ىٌ با  فر 
اسسرر ،
(ٔ)

 . 

ىهببوا المعنببى اللؽببىي هببى الببوي اسببسعملن األفببىلٌىن و قببا  ابببن قاسببم
(ٕ)

ال   » 
«ٌراى هن سار  شًء على  رر لٌ  معناا إال سرسبن علٌن ىلةىمن منن 

(ٖ)
 . 

ن البنبباء هببى سرسٌببب قاعبب ة هفببىلٌة علببى هرببري علببى  وببة ٌعببرؾ منوببا ىبمببا ه
الاكم كان لال الار  ىمشس اسنو كبالسارٌع ىالسابر  و ىنابى ولبك و ٌب  ي وا، الؽبرل 

                                            
 ( وما ة  فر  .9ٙٗ/ٕ( والمفباح المنٌر )9ٔٗ/ٗ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
 و هفبىلٌا بارعبا هام  بن قاسم العبا ي ال اهري الشافعًوالمل ب بشواب ال ٌنوكان إماما عبلمة هى:( ابن قاسم ٕ)

الكبٌبر علبى شبرح الىرقا،وىااشبٌة علبى  الٌا، البٌنا، ااشٌة على  مع ال ىامع وىالشبرح  ىمن مفنااسن
 هـ.99ٗشرح المنوجوىؼٌر ولكوسىفً سنة 

 الابببببس  و(9ٗٔ/ٔه ٌبببببة العبببببارفٌن )و (ٔٔٔ/ٖالكىاكبببببب السبببببانرة)و (ٖٙٙ/ٓٔشبببببورا، البببببوهب)  انلبببببر     
 .(87ٔ/ٔمع م األفىلٌٌن)و (ٖٕٓ/ٔمع م الم لاٌن)و (8ٔ/ٖالمبٌن)

 (.9ٕٖ/ٖ( الٌا، البٌنا، )ٖ)
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 الوي ٌسساا  من البناء . 

ىمن عباراسوم فً ولك
(ٔ)

  

ال ٌمسنع ىرى  اللابل العبام مبع اسبسنرار المرفبص عنبن » _ قى  ال ىٌنً   ٔ
الاا ة و ىوهب  ماهٌر المعسةلة إلى منع ولك و ىهبوا مبن فبرى  ال بى  فبً إلى ىق، 

«سأرٌر البٌان عن مىر  الر اب إلى ىق، الاا ة 
(ٕ)

 . 

  » _ ىقا  ابن برهان فً مسألة سرفٌص عمىم الكسباب بأفعبا  الرسبى  ٕ
ا بة  و فمن  عب  فعب  الرسبى   ىهوا المسألة فر  على مسألة هفعا  رسى  هللا 

«بن العمىم وىمن لم ٌ علن ا ة لم ٌر السرفٌص بن  انةاً  رص  
(ٖ )

  . 

ىهببى فببر  مببن فببرى  الساسببٌن » _ ىقببا  ابببن العربببً فببً سكٌببؾ المكببرا   ٖ
«ىالس بٌ  

(ٗ)
 . 

الربببلؾ فببً هن اللؽببا، سىقٌاٌببة هى افبب بلاٌة  علببن » _ ىقببا  الةركشببً   ٗ
عاً على الربلؾ فً رلو األفعا   «بعضوم مار 

(٘)
 . 

قىلوم  منشأ الربلؾ فبً المسبألة كبواو ىالمنشبأ  مفب ر نشبأ و بمعنبى اب ث ـ ٕ
ىس    و ىهنشأسن  هي ها لسن
(ٙ)

 . 

ٌُ ف  بن ما ا ث الربلؾ بسببن ىأل لن .  ىمنشأ الربلؾ 

ىقبب  اسببسعم  األفببىلٌىن هببوا اللاببل لل اللببة علببى البنبباء و ىمببن همللببة ولببك مببا 
ٌلً
(7)

  

ىلبلرسبلؾ فً هوا ال اع ة » فع هى بٌان   _ قا  ال ىٌنً عن مسألة النسخ رٔ
«ٌنشأ ربلؾ فً  ىاة نسخ األربار 

(8)
 . 

ىمنشأ الربلؾ هن الابو عنب نا » _ ىقا  ابن برهان فً مسألة سكاف  األ لة   ٕ
«فً  وة ىاا ة و ىعن هم الم الب مسع  ة 

(9)
 . 

                                            
و ٖٔٔو  9ٓ/ٔ( و المسسفباى ) 8ٕ7/ٕو  ٓٙٗو  8ٙٔو  8ٕٔ/ٔلة علبى ولبك   انلبر  البرهبان )( ىمن األملٔ)

( ومرسفبر المنسوبى مبع ٔٙ( والمافى  الببن العرببً )ٕ٘ٗ/ٔ( و مٌةان األفى  )ٙٙ/ٕ(والىفى  )ٕٖٗ
( و شببرح 87ٕٕ/ٙ(و نواٌبة الىفبى  )9٘/ٙ( و الكاشببؾ )ٕٖٓ/ٔ(والمسبى ة )ٕٗٓو ٖٕٓ/ٕشبرح العضب  )

( و ٕ٘ٗو 7ٔٔ/ ٖو 7ٖ/ ٕو 8ٗٔو ٓٗٔو 9ٖٔو ٕٔٔ/ٔ(و اإلبوببباج )ٕٓٔ/ٖو 87ٔ/ٕالرىضبببة)مرسفبببر 
و ٔٙٔو ٕ٘ٔو ٖٗٔ( وسبلسببب  البببوهب )ٗٔٔ/ٖ( وسشبببنٌؾ المسبببامع )7ٕٓو ٕٙٗو 9ٕ/ٗالبابببر المابببٌ  )

( و السابٌبببببببببر 9ٕ٘/ٕ( والؽٌبببببببببث الوبببببببببامع )8ٖٗو ٖٕٗو 8ٖٔو 7ٖٓو 9ٖ٘و 8ٖٗو ٕٖٖو ٕٖٓو 98ٔ
 ( . 8ٕٓ/ٔ( ونشر البنى )ٖ٘/ٖلس رٌر ىالسابٌر )( والسارٌر مع ا8ٖٖٓ/ٙ)

 ( .7ٕٕـ  7ٕٔ/ٔ( البرهان )ٕ)
 ( .ٕٙٙـ ٕ٘ٙ/ ٔ( الىفى  )ٖ)
 ( .ٕ٘( المافى  )ٗ)
 ( .ٖٙٔ( سبلس  الوهب )٘)
 (و ما ة  نشأ .ٙٓٙ/ٕ( والمفباح المنٌر )ٖٗٔ/ٗٔ( انلر  لسان العرب )ٙ)
(و السابٌبر ٕٖٗو ٙٓٗو 9ٕٖو 8ٕٙو 7ٕ٘و 9ٗٔو ٙٙٔو 9٘ٔ( وسبلسب  البوهب )٘ٙٙ/ٕ( انلر  البرهان )7)

 (.7ٖٖٕـ7ٖٕٕ/ٙو ٓٙٗٔ/ٖو 9ٖٔ/ٕ)
 ( . 7٘ٗ/ٕ( السلرٌص )8) 
 ( .ٕٖٗ( ن لن فً سبلس  الوهب )9)

 



(88) 

اً ىلعلن هٌضب» _ ىقا  الةركشً عن مسألة فاة الكبلم واسٌة هى فعلٌة   ٖ 
«منشأ الربلؾ فً ساضٌ  بعل ال ر ن على بعل 

(ٔ)
 . 

ىق  ٌسسعم  األفىلٌىن هوا اللال بما هى هىسع من ماوبىم البنباء و فٌسبسعملىنن 
بمعنى سببب الرببلؾو ىمبن همللسبن
(ٕ)

 قبى  إلكٌبا الوراسبً فبً مسبألة إوا رىي البراىي 
إنما ٌنشبأ هبوا الرببلؾ »ا ٌلاً و لم سىقؾ فٌن شٌرن ىسر    و فو  ٌسىقؾ فً راىٌسن؟   

مبن مسببألة و ىهببى ابب ٌث النكباح ببببل ىلببً و الببوي رىسبن عانشببة فببر ا الاناٌببة و ىقببالىا 
سر   الشٌخ ٌى ب رٌبة و ىهفاابنا قالىا  هوا الا ٌث قب  رىي مبن  رٌبو  ربر ؼٌبر 

 رٌبببو الةهبببري
(ٖ)

و فاعس ببب  معس ببب  هن عنببب هم ال ٌببب لر سبببر   الشبببٌخ و ىلبببٌ  األمبببر  
«كولك... 

(ٗ)
 . 

_ السعبٌر بلال االلساا،   ىهى مف ر السا، وىهف  الكلمة لاب،و ىهبً كلمبة ٖ
ًِّ و ىفرؾ الشًء عن  وسن المسس ٌمة و ىمنن  االلساا، و ىهبى هن سعب    س   على ال ل

بى وك وىهى فرؾ الى ن وا، الٌمٌن هى الشما 
(٘)

. 

 ا.ىالساا، المسألة إلى هرري  هي انفراؾ الربلؾ فٌوا ىر ىعن إلى ؼٌره

ىاألفىلٌىن اسسعملىا هوا اللال لل اللة على البناء و ىمن همللسن ما ٌلً
(ٙ)

   

_ قا  ال ىٌنً فً مسألة المرا ب إوا ُرص بالر اب ىى ن األمر علٌبنو هى ٔ
كان من ر اً مع  رر سا، عمىم الر اب و ىهى فً االة اسفا  الر اب بن مسبس مع 

ىالمسلك اللانً لل اضً ٌلساب، »ق عاً   قا    شران  المكلاٌن و فوى ٌعلم كىنن مأمىراً 
إلى هفلن فً النسخإ فإن من موهبن هن الاكم ٌلب، ق عاًو لم ٌرفع بعب  لبىسبن بالنسبخ و 
ف ببا  بانٌبباً علببى ولببك   إوا سى ببن األمببر علببى المرا ببب و لببم فببرل مىسببن هى  ةمببان 

 ع بان  اعبن مبا كبان إمكاننو ف   سا و اكم الر اب هىالً ق عاو فإن ان  ع اإلمكان ان 
«لب، ق عاً 

(7)
 . 

ىالربببلؾ »_ ىقببا  الةركشببً فببً مسببألة ر بباب الكاببار باببرى  الشببرٌعة   ٕ
«ٌلسا، على هن افى  الشر  الشرعً ه  هى شر  فً السكلٌؾ هى ال؟ 

(8)
 . 

ىهفب  المسبألة »_ ىقا  فً مسألة سرفٌص عمبىم ال بر ن بأرببار الابا    ٖ
«ى هفرا ا ق عٌة هى لنٌة ؟ ٌلسا، على هن  اللة العام عل

(9)
 . 

                                            
 ( .ٓٙٔـ 9٘ٔ( سبلس  الوهب )ٔ)
و 88ٕو ٕ٘ٙ/ٔ( والبابر المابٌ )ٖ٘ٔ( والمافى  البن العربً )8ٕٗ/ٕو  ٕٕٙو ٕٙٔ/ٔ( انلر  البرهان )ٕ)

 (.ٖٓٔ/ٔسٌسٌر السارٌر ) (وٕٗ/ٖ
هبـوىهى ٓ٘الةهري  هبى بكر مام  بن مسلم ببن عبٌب  هللا ببن عبب  هللا ببن شبواب ال رشبً الةهريوىلب  سبنة (  ٖ)

 هـ.ٕٗٔاإلمام العبلمة الا ٌن الما ث الل ة المس ن السابعً ال لٌ وسىفً سنة 
مشبباهٌر علمبباء األمفببار و (ٖٙالا وبباء ) ب ببا، و (8/7ٔال ببرح ىالسعبب ٌ )و (ٕٕٓ/ٔالسببارٌخ الكبٌببر)  انلببر    

 .(ٕٕٙ/ٕؼاٌة النواٌة )و( ٕٖٙ/٘سٌر هعبلم النببلء )و (77ٙ/ٕر ا  فاٌ  البراري)و (ٙٙ)
 ( .ٕٖٗـٖٕٖ( ن لن فً سبلس  الوهب )ٗ)
 ( و ما ة   لا، .٘٘٘/ٕ( والمفباح المنٌر )ٖٔٓ/ٕٔ( ولسان العرب )8ٕ٘/٘( انلر  م اٌٌ  اللؽة )٘)
 ( .9ٗ٘ٔ/ٕ( و السابٌر )7٘/ٗ( ورفع الاا ب ) 89ٗ(و إٌضاح المافى  )9ٕٓو 97ٔ/ٔرهان )( انلر  البٙ)
 ( .97ٔ/ٔ( البرهان )7)
 ( .ٔ٘ٔ( سبلس  الوهب )8)
 ( .ٕٙٗ( سبلس  الوهب )9)

 



(89) 

ىهوا اللالة ق  هكلر الةركشً من اسسعمالوا 
(ٔ)

 . 

ىقب  سسببسعم  بمعنبى سبببب الرببلؾ ك ببى  الةركشبً فببً مسبألة سرفببٌص ببب   
ىهوا الربلؾ ٌلسا، على هن المب   منن ه  هى فبً نٌبة ال برح هم »البعل من الك    

«ال ؟ 
(ٕ)

 . 

ن ما ٌبنى علٌن ؼٌرا_ السفرٌ  بلال األف    ىٌ ف  بٗ
(ٖ)

 . 

ىمن همللة اسسعمالوم لووا الكلمة فً ال اللة على البناء ما ٌلً
(ٗ)

   

ىالمسألة بأف  ق مناا »_ قا  ال ىٌنً فً مسألة نسخ العبا ة إلى ؼٌر ب     ٔ
ة ارساا  السكلٌؾ عن المرا بٌن  ملة  «و ىهى هنا ن ىِّ

(٘)
  .  

هف  الربلؾ هنا الربلؾ »السمكٌن    _ ىقا  الةركشً فً مسألة النسخ قب ٕ
«السابو فً فاة السكلٌؾ بما علم المر انسااء شر  ىقىعن عن  ىقسن

(ٙ)
  . 

ىهف  هبوا الرببلؾ هنبا الرببلؾ السبابو »_ ىقا  فً اإلبااة اكم شرعً   ٖ
«فً الساسٌن ىالس بٌ  

(7)
 . 

اإلسٌبان  ىق  سسسعم  هوا اللالة بمعنى سبب الربلؾ ك ىلن الةركشً فً مسألة
هفب  الرببلؾ ٌر بع إلبى »بالمأمىر بن على الى بن الم لبىب هب  ٌ سضبً اإل بةاء؟  

اإل ةاء و فمن قا  هى إس ا  ال ضباء قبا  ولبك ال ٌعبرؾ إال بب لٌ  ربارج و ىمبن قبا  
«هى افى  االمسلا  باإلسٌان بالمأمىر بن قا  ٌ   على ولك بناسن 

(8)
 . 

نوبا العب ى  ىاالنابراؾ عبن الشبًء و _ السعبٌر بارؾ المسبألة  ىلبن معبان م٘
ٌ ببا  ارفسببن عنببن  إوا عبب ل، بببن عنببن و ىاببرؾ الشببًء  ابب ا و ىاببرؾ ال ببب   هعبببلا 

الما   و ىالارؾ  الى ن ىال رٌو
(9)

 . 

 ىٌ ف  بارؾ المسألة  ما سنارؾ إلٌن المسألة و ىسعى  إلٌن .

همللبة ولبك مبا ىق  اسسعم  األفىلٌىن هوا اللال لل اللة على بناء المسألة وىمن 

                                            
 88ٔو 8ٗٔو 8ٗٔو ٖٗٔو 7ٖٔو ٖٔٔو 8ٕٔو ٕٔٔو ٙٔٔو ٗٔٔو 8ٓٔو 9ٗ( انلبببببر  سبلسببببب  البببببوهب )ٔ)

و 7ٖٓو ٖٗٓو 9ٕٗو 88ٕو  8ٕٕو 8ٕٔو 8ٕ٘و ٕٗ٘و ٕ٘ٗو 9ٕٕو 7ٕٕو ٖٕٕو 9ٕٔو  ٕٔٔو ٕٓٔو
و ٔٔٗو 9ٖ٘و 89ٖو 7ٖٙو 7ٖ٘و 7ٖٓو 7ٖٙو ٖ٘ٙو ٖٓٙو 8ٖٖو ٖٖٔو 9ٕٖو ٕٖٔو 9ٖٔو ٖٙٔ
و ٖٙٔو 99ٕو 77ٕو ٖٕٗ/ٔ(و البابببببببر المابببببببٌ  ) 8ٗٗو ٙٗٗو ٖٗٗو 8ٖٗو ٕٖٗو 8ٕٗو 8ٔٗو ٘ٔٗ
 ( .ٕٗٗو 7ٕٔ/ٖو ٔٗ/ٕو 7ٖٔ

 (7ٕٙ( سبلس  الوهب )ٕ)
 ىما بع ها . ٖٕسبو سعرٌان انلر ص    (ٖ)
( وسبلس  ٔ٘ٗو 9ٕو 8ٖ/ٗو 9ٕٙ/ٖو 9ٓو ٗٗ/ٕو 7ٖٔو ٕ٘ٙ/ٔ(و البار الماٌ  )7ٖٔ/ٕ( انلر  اإلبواج)ٗ)

 ٕ٘ٙو  ٕٔٙو  ٕٓ٘و  ٕٙٗو 7ٕٔو  ٕٔٓو  7ٖٔو  9٘ٔو  ٖٖٔو  8ٕٔو  ٕٙٔو  8ٔٔو  9٘الببببوهب ) 
 ( .ٕٔ٘(و إرشا  الااى ) 7٘ٗ 9ٔٗو 7ٔٗو87ٖو ٖ٘ٙو  8ٖ٘و 7ٖ٘و  ٖٔ٘و 9ٖٗو 8ٖٗ  8ٖٕو

 ( .78ٗ/ٕ( السلرٌص )٘)
 ( .9ٕ/ٗ( البار الماٌ  )ٙ)
 ( .9ٓٔ( سبلس  الوهب )7)
 ( .ٗ٘ٔ( سبلس  الوهب )8)
 ( وما ة   ارؾ .ٖٓٔ/ٔ( والمفباح المنٌر )ٕٗ/ٕ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )9)

 



(9ٓ) 

ٌلً 
(ٔ)

   

ىالمسبألة  انبرة علبى ابرؾ »_ قا  ال ىٌنً فً مسألة نسخ الكساب بالسبنة   ٔ
«ىاا  و ىهى هن الرسى  ال ٌ ى  من سل اء ناسن همراً... 

(ٕ)
  . 

ىاببرؾ المسببألة هن شببر  »_ ىقببا  ال ببىفً فببً مسببألة رىاٌببة الم وببى    ٕ
هى عب م العلبم بالاسبو و فس بب  لع مبن هاهنبا ال بى  العلم بالع الة و فبل س ب  لل و  بوا و 

»
(ٖ)

 . 

ىقب  ٌ لبو هببوا اللابل ىٌببرا  ببن معنبى األفبب  ف ب   ىن البنبباء و ىولبك إوا كببان 
ىبنباء »سٌاقن مع لابل البنباء ك بى  اببن برهبان فبً مسبألة اشبسرا  المسبسن  لئل مبا    

  إلببى  لٌبب  المسببألة علببى اببرؾ و ىهببى هن الاكببم الشببرعً عنبب نا ال ٌع بب  إال إوا اسببسن
«شرعً و ىعن  المرالاة ٌ ىة إلباسن من ؼٌر  لٌ  شرعً 

(ٗ)
 . 

ىق  ٌ لو على مبا ٌاٌب  معنبى السببب  ىن البنباء ك بى  اببن السببكً فبً مسبألة 
الةٌبا ة هب  هبً نسبخ لبٌ  معنباا إال هنوبا هب  هبً نسبخ للمةٌب  »الةٌا ة على النص   

فوب  الةٌبا ة رافعبة لبن و فٌكبىن  علٌن ناسن... و ىالمةٌ  علٌبن اكبم شبرعً بببل نلبر و
«منسىراً هى ال فبل و هوا ارؾ المسألة 

(٘)
 . 

_ السعبٌر بلال الاان ة   ىهفبلوا مبن فٌب  و ىالاانب ة   مبا هفبا ا هللا سعبالى العبب  ٙ
من رٌر ٌسساٌ ا ىٌسسا لن و ىمنن  هف ، ؼٌري و ىهف ، منن
(ٙ)

. 

ىالم فى  هن الاان ة هً  ما ٌسرسب على الشًء
(7)

. 

ىاألفببىلٌىن قبب  ٌسببسعملىن هببوا اللاببل لل اللببة علببى سرسٌببب مسببألة علببى هرببري 
ىبنانوا علٌوا و ىمن همللة ولك ما ٌلً
(8)

   

ىفانبب ة الربببلؾ هن مببن »_ قببا  هبببى الر بباب فببً مسببألة ان ببرال العفببر   ٔ
«اعسبر ان رال العفر ٌ ى  ب ىاة هن ٌر ع ال مٌع عن قىلوم إلى ؼٌرا ... 

(9)
 . 

ىسلوببر فان سببن ـ ٌعنببً »ةركشببً فببً مسببألة إفببا ة الربببر العلببم   _ ىقببا  الٕ
الربلؾ ـ فً مسألسٌن   إا اهما   هنن ه  ٌكار  اا  ما لب، برببر الىااب ؟ ...واللانٌبة 

«  هنن ه  ٌ ب  ربر الىاا  فً هفى  ال ٌانا،؟ 
(ٔٓ)

 . 

                                            
و ٕ٘/ٕو ٖٔٗ/ٔ(و البار الماٌ )٘ٔٔ/ٕ( واإلبواج )78ٕ/٘( والكاشؾ )ٗٙ( انلر  المافى  البن العربً )ٔ)

ٗ/ٖ9. ) 
 ( .8٘ٔ/ٕ( البرهان )ٕ)
 ( .ٙٗٔ/ٕ( البلب  مع شرح مرسفر الرىضة )ٖ)
 ( .ٖٙٙو  ٕٕٔ(و ىانلر منن  ) 7ٖ٘( ن لن فً سبلس  الوهب )ٗ)
 ( .ٖٕٔ/ٗ( رفع الاا ب )٘)
 ( وما ة  فٌ  .ٖٗٙ/ٓٔ( و لسان العرب )ٖٙٗ/ٗ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٙ)
 ( وىقا    ما ٌسرسب على الاع  .ٕٕٗ/ٖانلر  كشاؾ اف بلاا، الانىن ) (7)
و ٕ٘ٗ/ٔ( و البابر المابٌ )9ٕٔ/ٕو  ٕٕٓ/ٔ( واإلبوباج )ٕٓٔو  88/ٔ( و المسبى ة )98ٓٔ/ٗ( انلر العب ة )8)

و ٖٕٖٔ/7و 888ٕ/ٙو 99٘ٔ/ٗو ٓٗٓٔ/ٖو ٖٕ٘/ٔ( والسابٌر )ٔٔ/ٗو ٕٓ٘/ٖو ٖٗو ٕٖ/ٕو ٖٓٓو 87ٕ
ٖٕ9ٙ.) 

 ( .7٘ٔ/ٔ(و ىانلر منن )7ٖٗ/ٖوٌ  )( السم9)
 ( .ٕٙٙ/ٗ( البار الماٌ  )ٓٔ)

 



(9ٔ) 

للرببلؾ فىانب  منوبا  » ـ ىقا  المبر اىي فبً مسبألة إنكبار رببر الابا   ٖ 
ؾ فً سكاٌر منكراو ىمنوا  قبىلن فً هفى  الب ٌن و إن قلنبا ٌاٌب  العلبم قبب و ىإال الربل
«فبل 

(ٔ)
. 

_ السعبٌببر بلاببل المأرببو   ىهفببلن هرببو وىهببى مببا ة سساببر  منببن فببرى  مس اربببة 7
المعنى و ىس   على اىة الشًءو ى بٌن و ى معن
(ٕ)

. 

و هى علسبن السبً  ىق  اسسعم  األفىلٌىن هبوا الكلمبة بمعنبى الب لٌ  علبى الشبًء
من ه لوا كان اكمن
(ٖ)

. 

ىمن هوا المعنى األرٌر كان اسسعما  هوا الكلمبة فبً ال اللبة علبى البنباءو ىمبن 
همللة ولك ما ٌلً
(ٗ)

  

مأربببو الرببببلؾ فبببً سكاٌبببر منكبببر اكبببم اإل مبببا  هبببى هن »_ قبببا  ال بببىفً   ٔ
«اإل ما  لنً هى ق عً 

(٘)
. 

_ ىقا  الةركشً ن بلً عن ال اا ٕ
(ٙ)

مأرو الربلؾ »مسألة سر مة ال ر ن  فً  
«فً ولك ال ى  برلو ال ر ن 

(7)
 . 

ى عبب  هبببى الر بباب مأرببو الربببلؾ فببً كببىن الع بب  » _ ىقببا  المببر اىي  ٖ
«مرففا هى ال   الساسٌن ىالس بٌ  الع لٌٌن 

(8)
. 

ىق  سسسعم  بمعنى السبب ك ى  ال ىفً فً مسألة نسخ ال ر ن بمسىاسر السبنة   
«لنةا  فً المسألة هن بٌن ال ر ن ىمسىاسر السنة  امعاً ىفارقا... سلرٌص مأرو ا»

(9)
. 

_ السعبٌر بلال السررٌجو ىمن همللة اسسعمالن فً البناء ما ٌل8ً
(ٔٓ)

   

                                            
 ( .8ٔ9ٔ/ٗ( السابٌر)ٔ)
 ( وما ة   هرو .ٙ/ٔ( والمفباح المنٌر )8ٙ/ٔ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٕ)
 ( .7ٓ( انلر  ال ىاع  الا وٌة للبااسٌن )ٖ)
( 8ٖٖو  8ٖٔ/ٖالرىضببة ) ( و شببرح مرسفببر9ٓٔ/ٔ(و المسببى ة)9ٖٙ/ٕو  9ٖٗو  8ٔ/ٔ( انلببر  البرهببان )ٗ)

 8ٗٗو 88ٖو 9ٖٙو ٖٖ٘و ٕٕٙو ٖٙٔ/ٔ( والبابر المابٌ  )7ٕٔ/ٔ(و اإلبواج )ٕ٘ٙٙ/ٙونواٌة الىفى  )
و 89ٖ/ٕ(و السابٌبر)99ٕو  ٕٕٔو ٔٔٔو 98( وسبلسب  البوهب )88/ٖ( وسشنٌؾ المسامع )ٕٙٙ/ٗو ٕٗ/ٖو
 ( .ٕٕٗٙ/ٙو ٕٓٔٔ/ٖ

 ( .8ٖٔ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )٘)
هبى بكر مام  بن علً بن إسماعٌ  ال اا  الشاشً الكبٌر الشافعً األشعريوىل  سنة هى  لشاشً ال اا  ا  (ٙ)

هـوىكان إماما ف ٌوا هفىلٌا مسمكنا فً العلىم ه ٌباً ففٌاا ماسراً لؽىٌاًوىمن سفانٌان ه ب 9ٕٔ
 ر ولك. هـوىقٌ  ؼٌٖٙٙهـوىقٌ  ٖ٘ٙال ضاةوىشرح الرسالة للشافعًوىلن كساب فً األفى وسىفً سنة 

 الشاش.  اىالشاشً نسبة إلى م ٌنة ىراء نور سٌاىن ٌ ا  لو    

سٌر هعبلم النببلء و (ٕٓٓ/ٗىفٌا، األعٌان)و (ٖٖ٘/ٗو 7ٖ٘/ٖاألنساب)و (ٕٔٔ ب ا، الا واء)  انلر    
شورا،  و(8ٗٔ/ٔ ب ا، الشافعٌة البن قاضً شوبة)و (ٗ/ٕسنىي) ب ا، الشافعٌة لئلو (8ٖٕ/ٙٔ)

 .(ٖ٘ٗ/ٗالوهب)

 ( .8ٗٗ/ٔ( البار الماٌ  )7)
 ( .ٕٓٔـٔٓٔ/ٕ(و ىانلر  السموٌ )ٕٕٗٙ/ٙ( السابٌر)8)
(و ٕ٘ٔ/ٖ( واإلبوبباج )97ٕ/ٔ( و ىانلببر  البرهببان )9ٖٔ( وىانلببر منببن  )ٖٕٖ/ٕ( شببرح مرسفببر الرىضببة )9)

 (.ٕٖ٘(و سبلس  الوهب )ٖٕٗ/ٗو 7ٕٕ/ٔالبار الماٌ )
 . 7ٔ( انلر ما سبو ص ٓٔ)

 



(9ٕ) 

فأمببا إوا رببالاوم بعبب  انع ببا  اإل مببا  ىقببب  ان ببرال »_ قببا  الونبب ي   ٔ 
ج على اعسبار ان رال العفر  «العفر و فٌرر 

(ٔ )
. 

هببوا الربببلؾ فببً اعسبببار قببى  العببامً ٌنبؽببً سررٌ ببن »ركشببً   _ ىقببا  الةٕ
«على الربلؾ فً اشسرا  ال اللة ىاألمارة فً انع ا  اإل ما  

(ٕ)
 . 

ىما سبو من األلاال هً األلاال السبً ٌكلبر اسبسعمالوا فبً ال اللبة علبى البنباء و 
شبورة ىكلبرة ىلمة هلاال هرري ق  سسبسعم  فبً ال اللبة علبى البنباء لكنوبا لبم سكبن فبً ال

االسسعما  كاأللاال الساب ةو ىهً إما فرٌاة هى لباهرة فبً ال اللبةو ىفٌمبا ٌلبً هوكبر 
  ملة من هقىا  األفىلٌٌن ق  اسسعمل، فٌوا هلاال مرسلاة لل اللة على البناء 

ىبال ملبة إ فالمسبألة  انبرة »_ قا  الم ي فً لبى، اإل ما  برببر الىااب    ٔ
«ف  م  ىعاً بن و ىعلى ع م اشسرا ن على اشسرا  كىن  لٌ  األ

(ٖ)
 . 

_ ىقا  الون ي فً مسألة ه  ٌى   ربر هى  لٌ  سشسرك األمبة فبً عب م العلبم ٕ
ٌعنببً هبب  ٌ ببىة هن « ىالاببو هن الربببلؾ فٌببن مرسببب علببى الربببلؾ السببابو  »بببن؟ 

سشسرك األمة فً ع م العلم بما لم ٌكلاىا بن
(ٗ)

. 

ىممبا ٌسرسبب علبى هبوا »ق عٌة هى لنٌة    ىقا  البرماىي فً مسألة  اللة العام
الرببلؾ هنبن  هبب  ٌنسبخ العببام الرباص و ىالرباص العببام فبً ال بب ر المعبارل؟ و ىهبب  

«ٌرسص العمىم بال ٌا  ىبربر الىاا  ؟ 
(٘)

 . 

فبإن قبالىا   إوا رىي العب   ىه لبو الرىاٌبة »_ ىقا  ال ىٌنً فبً المرسب    ٖ
«و فسأملوا  فرىاٌسن سع ٌ  منن و ىهوا نكسة المسألة

(ٙ)
 . 

_ ىقبببا  اببببن الاا بببب فبببً مسبببألة امسنبببا  الفبببؽانر عبببن األنبٌببباء ع ببببلً   ٗ
«ىمعسم هم ـ ٌعنً المعسةلة ـ الس بٌ  الع لً »

(7)
 . 

_ ىن   ابن السبكً عن الباقبلنً هنن اسس   على  ىاة النسخ ال إلى ب   بأنن ٘
إلى ب   هىلبى و لبم ن ب  عنبن  ٌ ىة ارساا  السكلٌؾ  ملة و فؤلن ٌ ىة ارساا  عبا ة ال

ىالمرالاىن فً ولك ـ ىهم المعسةلة ـ ال ٌ ٌةىن ارساا  السكلٌؾ و فلووا ربالاىا فبً   »
«هوا المسألة و فووا هى ملار الربلؾ فً هوا المسألة 

(8)
. 

ملبار الرببلؾ فبً » ىقا  البرماىي فً مسألة الباث عن العام قبب  العمب  ببن  
  ىاللاهرو ىلن ملبار  ربر و ىهبى هن السرفبٌص هب  هبى المسألة السعارل بٌن األف

                                            
 ( .ٕٔٓٙ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٔ)
 ( .ٖ٘ٗ( سبلس  الوهب )ٕ)
( ٗٙ( والمافببى  البببن العربببً )8٘ٔ/ٕ( وقىا ببع األ لببة )8ٕٕ/ٔ( و ىانلببر  البرهببان )8ٕٕ/ٔ( اإلاكببام )ٖ)

 (و ىكلٌراً ما اسسعمل، مع لال الارؾ .٘ٔٔ/ٕواإلبواج )
 ( .78ٕٙ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٗ)
 ( .ٗٗ/ٔ( الاىان  السنٌة )٘)
 ( .9ٔٗ-8ٔٗ/ٕ( السلرٌص )ٙ)
 ( .ٕٕ/ٕ( مرسفر المنسوى مع شرح العض  )7)
( وبمعنبباا  ىن كلمببة ملببار 79ٗ/ٕ( وىهببى فببً السلرببٌص )9ٖ/ٗ( وىانلببر  الباببر الماببٌ  )9ٖٕ/ٕ( اإلبوبباج )8)

 الربلؾ .

 



(9ٖ) 

«مانع هى ع من شر ؟  
(ٔ)

. 

_ ىقا  ابن همٌر الااج فً مسبألة النسبخ رفبع هى بٌبان ـ ىقب  وكبر ال بى  ببأن ٙ
ىهفا ا ال اضً هٌضاً و لكن  ع  لمرسبن  بىاة نسبخ الرببر ىعب م »الربلؾ معنىي ـ   

« ىاةا 
(ٕ)

 . 

األلاببال فببً ال اللببة علببى البنبباء ؼٌببر هنوببا ىال ٌ سفببر األفببىلٌىن علببى هببوا 
 هنمىوج لما كلر اسسعمالن وىهى ٌ   على ما سىاا .

 الاا  اللانٌة   هن سكىن نفىفاً ؼٌر فرٌاة فً البناء .

ىهوا النى  هى األكلر ى ى اً فً كسب األفىلٌٌن و ىٌكىن ؼالباً فً هلنباء وكبر 
اإلشببارة إلٌوببا و ىاٌننببو فببٌمكن هن  األ لببة ىالمناقشببا، و ىلببٌ  لببن هلاببال معٌنببة ٌمكببن

ٌسساا  البناء مبن هقبىالوم مبن رببل  اسبسنبا ن منوبا و ىهبوا مبا سبأوكر الملبا  علٌبن فبً 
 المباث السً .

   

                                            
 (.8ٕٕٗ/ٙ(و السابٌر)ٔ٘/ٖ(و ىانلر  البار الماٌ  )ٖٖ٘/ٔ( الاىان  السنٌة)ٔ)
 ( .ٗٗ/ٖ( الس رٌر ىالسابٌر )ٕ)

 



(9ٗ) 

 
 املبحح ايجاْٞ : االجتٗا  ٚاالضتٓباط.

ٌمكن للبااث عن البناء فً المسان  األفىلٌة هن ٌف  إلبى مرامبن عبن  رٌبو 
 ا فً سافٌ  البناء و ىاسسرراج ولبك مبن رببل  نلبرا فبً بو  ىسعن و ىاسساراغ  و

المسببألة مببن  مٌببع  ىانبوببا هى مببن ربببل  النلببر فببً ه لسوبباو ىالمناقشببا، البب انرة بببٌن 
 هفااب األقىا  فٌوا. 

ىاال سوا  ىاالسبسنبا  مبن ه ب  إلببا، البنباء هبى مبا  بري علٌبن بعبل العلمباء 
على ن   ما ى  ا مبن البنباء فبً  الما  ٌن من علماء األفى  و فسري بعضوم ٌارص

المسألة و لم ٌوكر بناء رافاً اسسرر ن بنلرا فً المسألة ك ى  اببن السبكبً فبً هلنباء 
ىٌن  ح عنب ي قبب  » كبلمن عن الارو و ىبع  هن وكر بناءا على السعلٌ  بعلسٌن فأكلر  

لٌبب  بالعلببة هببوا البنبباء بنبباء  رببر لببم هر مببن وكببرا و ىهببى سارٌببع المسببألة هىالً علببى السع
«ال افرة 

(ٔ)
 . 

ىقببا  الةركشببً فببً مسببألة األمببر بالشببًء نوببً عببن ضبب ا بعبب  ن لببن للبنبباء عببن 
ىممببا ٌنبؽببً هن ٌكببىن هفبببلً لوببوا المسببألة   الربببلؾ فببً هن اإلرا ة للشببًء »ؼٌببرا   

«كراهٌة لض ا هم ال ؟ 
(ٕ)

 . 

ة المسبألة و ىمن هرا  اسسرراج البناء بووا ال رٌو فٌلةمن السأم  الب قٌو فبً ه لب
ىالمناقشببا، البب انرة فٌوبباو ىالنلببر فببً معنىٌببة الربببلؾ هى لالٌسببن و ىمبلالببة مابب  
النةا  فٌوا إ اسى ال ٌكبىن فبً بنانبن رار باً عبن ماب  المسبألة و كمبا ٌنبؽبً مبلالبة 
 األقىا  ىسبلةموا بٌن المسألة ىما بنٌ، علٌن و ىمراعاة شرى  البناء الموكىرة ساب اً .

 ٌُمل   بن على هوا ال رٌو ما ٌلً   ىمما ٌمكن هن

_ فً مسألة النسخ قب  السمكن   ٌلور بسأم  األ لة فٌوبا هن المسبألة ٌمكبن هن ٔ
سبنى على الربلؾ فً الم فى  بالسكلٌؾ ه  هى االمسلبا  ف ب  هى االمسلبا  ىاالببسبلء ؟ 

فإنبن البب   ىهٌضباً »و ىق  هشار إلى ولك هبى الاسٌن البفري فً ه لة المسبألة و ف با    
من هن ٌكىن فً األمر ببالعةم ىاالعس با  فانب ة و ىال فانب ة فبً ولبك و إوا كبان المعبةىم 
علٌن ؼٌر ىا ب و فإن قالىا   الاان ة فً ولك هن ٌرسبر المكلؾ! وقٌ    ا ٌ ة االرسببار 

«إنما س ىة على من ال ٌعرؾ العاقبة و  ىن من ٌعرؾ العاقبة 
(ٖ)

 .  

إن األمر بما ال ٌرٌ  هللا سعالى ى ى ا  انة عن نا إ لاان ة ف»ىقا  السمرقن ي   
الى بىب فبً ال ملبة و فكبوا إوا لبم ٌبر  ببن الى بىب هٌضباً و لكبن فٌبن نبى  فانب ة ٌفب  
األمر و ىهونا كولك و فإن المأمىر إوا كان ال ٌعلبم بالنسبخ و ىٌبنبً األمبر علبى لباهر 

م علببى األ اءو ىٌوٌببئ هسبببابن و األمببر فببً اببو ى ببىب الاعبب    ٌعس بب  لبباهراً و ىٌعببة
«ىٌلور ال اعة من ناسن و فٌسا و االبسبلء ىالمباهاة...

(ٗ)
. 

                                            
 ( .ٖ٘ٔ/ٖبواج )( اإلٔ)
 ( .ٖٕٗو 9ٙ( و ىانلر منن  )8ٕٔ( سبلس  الوهب )ٕ)
 ( .8ٓٗ/ٔ( المعسم  )ٖ)
 ( .999/ٕ( مٌةان األفى  )ٗ)

 



(9٘) 

فان ة األمر ابسبلء المكلؾ ىارسببارا »ىقا  ابن العربً فً  لٌ  المعسةلة    
فببً اإلقبب ام ىاإلا ببام و ىالسببرك ىاالمسلببا  و ىإوا ىقببع النسببخ قببب  ولببك وهببب، الاانبب ة و 

فانب ة األمبر »و لبم ه باب عنبن ببأن   « هللا سعالى س لى عبن ولبك ففار األمر عبلاً و ى
بالاكم المنسىخ قبب  الاعب  اببسبلء المكلابٌن و ىاالعس با  هب  ٌلةمبن هم ٌبر ا ىال ٌ بلبن.. 

»
(ٔ)

 . 

ىبسأمبب  مببا سبببو ٌسبببٌن هن مببن منببع اسببسن  إلببى هن الم فببى  مببن السكلٌببؾ هببى 
ة فٌربالؾ فبً ولبك و ىٌبري هن م لبو االببسبلء ـ  االببسبلء باالمسلبا  ف ب  و همبا مبن  بى 

ىمنن االبسبلء باالمسلا  ـ هى الم فى  بالسكلٌؾ و ىإوا فب  هبوا النلبر سببٌن هن مسبألة 
 النسخ قب  السمكن سبنى على مسألة الربلؾ فً اكمة السكلٌؾ .

_ فً مسألة نسخ السنة بالكساب   ٌلور بسأم  بعل األ لة بناء المسبألة علبى ٕ
ن ٌكىن الناسخ من  ن  المنسىخ و ىممن هشار إلبى ولبك هببى الاسبٌن مسألة اشسرا  ه

ىمنوا قىلوم  مبن شبر  الناسبخ هن ٌكبىن مبن »اٌن قا  ضمن ه لة من منع من ولك   
ىإٌ ابوم كىن الناسخ من ِقَب  المنسبىخ  عبىي ال  لٌب  »و لم ه اب   « ن  المنسىخ 

«علٌوا 
(ٕ)

 . 

هن السبنة لٌسب، مبن  بن  ال بر ن إ ألن اللبانً   »ىقا  الم ي ضمن األ لة   
و ىه باب عنبن   « ال ر ن مع ةة ىمسلى ىمارم سبلىسن على ال نبب و ىال كبولك السبنة 

هنن ٌلةم من ارسبلؾ  ن  السنة ىال ر ن بع  اشسراكوما فً البىاً بمبا اربسص بكب  »
«ىاا  منوما امسنا  نسخ ها هما بالرر 

(ٖ)
 . 

المسببألة علببى الربببلؾ فببً اشببسرا  كببىن  ىبسأمبب  مببا سبببو ٌسضبب  للنببالر بنبباء
الناسخ من  ن  المنسىخو فمبن وهبب إلبى اشبسرا  ولبك لبم ٌ بة نسبخ السبنة بالكسبابو 

ة ولك.  ىمن لم ٌشسر ن  ى 

_ ىفً مسألة النسبخ بماوبىم المىاف بة ٌلابل مبن رببل  النلبر فبً األ لبة بنباء ٖ
فٌة هى قٌاسبٌة ؟ و ىممبا المسألة على الربلؾ فً ا ٌ ة ماوىم المىاف ة ه  هى  اللة ن

هنبن ٌ بىة النسبخ ببن إ ألنبن فبً »ٌشٌر إلى ولك مبا قالبن الشبٌراةي فبً  لٌب  ال بىاة   
«معنى الن و 

(ٗ)
 . 

ىقا  هبى ٌعلى
(٘)

إن المنع من الضرر  »  
(ٙ)

لب، ن  اً ال قٌاسباً و ففب  نسبرن  
                                            

 ( .7ٗٔ( المافى  )ٔ)
 ( .ٕٗٗ/ٔ( المعسم  )ٕ)
 ( .ٖ٘ٔو  ٔ٘ٔ/ٖ( اإلاكام )ٖ)
 ( .ٕٔ٘/ٔ( شرح اللمع )ٗ)
اء مام  بن الاسٌن بن رلؾ الانبلًوالمهى هبى ٌعلى    (٘) بابس  الااءوىسشب ٌ  الراءونسببة إلبى ـ عبرىؾ ببابن الابر 

هببـ و ىهببى اإلمببام العبلمببة شببٌخ الانابلببةوانسو، إلٌببن اإلمامببة فببً الا ببن 8ٖٓوىلبب  سببنة  ـ رٌا بة الاببراء ىبٌعببن
العبب ة فببً  ىاألفببى ومع المشبباركة فببً فنببىن كلٌببرةو ىكببان وا عبببا ة ىسو بب  ىسىر ولببن م لاببا، كلٌرةوىمنوببا

 هـ.8٘ٗاألاكام السل انٌةو ىشرح الررقًوسىفً سنة هفى  الا نوى
و (8/89ٔسببٌر هعبببلم النببببلء)و (ٖٔ٘/ٗاألنسبباب)و (ٕٙ٘/ٕسببارٌخ بؽبب ا )و (9ٖٔ/ٕ ب ببا، الانابلببة)  انلببر     

 .(ٕٕ٘/٘شورا، الوهب) و(98ٔ/ٔال رر المنض )و (8ٖ/ٖمر ة ال نان)

  ( ٌرٌ  اللاب، فً قىلن سعالى  ٙ)       ( ومن سىرة اإلسراء .ٖٕمن الٌة ) 

 



(9ٙ) 

و ىسنبٌوبن  و ىال لٌ  على لبىسن ن  اً   هنوبم قبالىا   هبوا ماوبىم الر باب و ىفابىاا 
»
(ٔ)

 . 

ىهما النسخ بااىي الر اب فوى  انة إ ألنن مل  الن بو »ىقا  ابن السمعانً   
«ىهقىي منن 

(ٕ)
 . 

ىممببا سبببو ٌسبببٌن هن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى الربببلؾ فببً نببى   اللببة ماوببىم 
المىاف ة و فمن  علوا لالٌة  علوا كبالنص فبً النسبخ و ىمبن  علوبا قٌاسبٌة لبم ٌ علوبا 

 ً النسخ .كالنص ف

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 ( .8ٕ8/ٖ( الع ة )ٔ)
 ( .ٕ٘ٗ/ٔ( قىا ع األ لة )ٕ)

 



(97) 

  

 

 

 

 

 

 الفصل السادس : 

 عناٌة األصولٌٌن ببناء األصول على األصول .

 



(98) 

 
بنبباء األفببى  علببى األفببى  نلببر  قٌببو و ىمبلالببة لكبب  مببا ٌبب لر علببى 

المسالة األفىلٌةو ىلولك لم ٌؽا  الما  ىن من األفىلٌٌن هوا النلبر األفبىلً الب ا  
لكن لم سكن سلك العناٌبة بالبنباء فبً ب اٌبة األمبر عناٌبة ىاضباة على السمكن ىالسا ٌو و 

فببرٌاة و ىإنمببا كببان ٌشببار إلببى البنبباء فببً هلنبباء عببرل المسببألة و السببٌما فببً ه لسوببا 
ح بالبنباء هاٌانباً و ؼٌبر هن السفبرٌ   ىالمناقشا، السً سلار اى  سلك األ لة و ىق  ٌفر 

 بالبناء كان فً ب اٌة األمر قلٌبلً.

ة بالبناء عن  رٌو اإلشارة إلٌن كان، مفباابة للكساببة المبكبرة فبً هبوا ىالعناٌ
 الان .

فووا ال فباص
(ٔ )

كانب، لبن إشبارا، ع ٌب ة إلبى البنباء فبً المسبان  األفبىلٌةو 
ك  ما ال ٌ ىة سرفٌفن بربر الىاا  ال ٌ ىة سرفٌفبن بال ٌبا  »ىمن ولك قىلن   

»
(ٕ)

 . 

   على سرفٌص ربر الىاا .ىفً كبلمن إشارة إلى بناء سرفٌص ال ٌا

ىقىلببن مشببٌرا إلببى بنبباء سرفببٌص ال ببر ن بببال ر ن علببى نسببخ ال ببر ن بببال ر ن  
«ىمن اٌث  اة نسخ ال ر ن ب ر ن مللن  اة سرفٌفن بن... »

(ٖ)
. 

ح بالبنبباء و ىإنمببا سبباقن مسبباو  ىٌبلاببل هنببا فببً لاببل ال فبباص هنببن لببم ٌفببرِّ
ىلٌ  فً وٌنبك النفبٌن شبًء مبن األلابال  الس رٌر للمسألة المباىلة هى االسس ال  لوا و

 المسسعملة كلٌراً فً البناء .

ىمما هى قرٌب مما سبو قبى  اببن ال فبار
(ٗ)

ىٌ بىة عنب  مالبك سرفبٌص   » 
اللبباهر ب ببى  الفبباابً الىاابب  إوا لببم ٌعلببم لببن مرببالؾ ىلوببر قىلببن إ ألن قىلببن ٌلببةمو 

«فٌ ب السرفٌص بن إ ألنن ٌ ري م ري اإل ما  
(٘)

 . 

شٌر فً هوا النص إلى بناء مسألة السرفٌص ب ى  الفاابً إوا لبم ٌعلبم ىهى ٌ
 لن مرالؾ على مسألة االاس اج ب ىلن إوا لم ٌعلم لن مرالؾ .

ىكان للباقبلنً عناٌة فان ة بالبناء األفىلً السٌما المسان  المبنٌة علبى هفبى  

                                            
هببـوىهى اإلمببام ٖ٘ٓهبببى بكببر هامبب  بببن علببً الببراةي الاناًوالمشببوىر بال فبباصوىل  سببنة هببى ال فبباص  ( ٔ)

ح مرسفبببر هاكبببام ال ر نوىشبببر  منواوالعبلمبببة األفبببىلً العاٌؾوعبببالم المبببوهب فبببً ةمانبببن وىلبببن مفبببناا،
 سنة .٘ٙهـوىلن 7ٖٓال ااىيوىالافى  فً األفى  وسىفً سنة 

و (7ٖٔ/ٔٔالب اٌة ىالنواٌة) و(ٕٕٓ/ٔال ىاهر المضٌة)و (ٖٗٔ/ٗسارٌخ بؽ ا )و (ٗٗٔ ب ا، الا واء)  انلر   
 .(7ٕالاىان  البوٌة)و (ٕٔٗ/ٔال ب ا، السنٌة)و (ٙ٘/ٔ ب ا، الماسرٌن)و (9ٙساج السرا م)

 ( .ٓٔٔ/ٔص )( هفى  ال فإ)
 ( .9ٕ٘و  8ٓو  77/ٔ( و ىانلر منن  )8ٙ/ٔ( هفى  ال فاص )ٖ)
ببار  ( ٗ) ببار البؽبب ا ي المببالكًو كببان ف ٌوببا هببى اببن ال ف  هبببى الاسببن علبً بببن عمببر بببن هامبب  المعببرىؾ ببابن ال ف 

ببٌن عٌىن األ لبة فبً مسبان  الرببلؾ وىالم  مبة فبً األفبى  هفىلٌا نلبارا ل بة قلٌب  الاب ٌثوىمن مفبنااسن
 هـ .97ٖهـوىقٌ  98ٖكساب فً الا ة لموهب مالكوسىفً سنة ىف واء األمفار و

سٌر هعبلم النببلء و (ٕٗٔ/ٕسرسٌب الم ارك)و (ٔٗ/ٕٔسارٌخ بؽ ا )و (8ٙٔ ب ا، الا واء) انلر    
 (.9ٕش رة النىر)و (ٓٔ٘/ٗشورا، الوهب )و (99ٔال ٌباج الموهب)و  (9ٓٔ/ٕالعبر)و (7ٓٔ/7ٔ)

 ( .ٗٓٔ) ( الم  مة٘)

 



(99) 

هر فبً سىضبٌ  كبلمٌة و ىق  كان لر ى ا على المعسةلة ىمناقشسن لرانوم هلبر لبا 
ح كلٌببراً بأفبب   األفببى  السببً سر ببع إلٌوببا المسببان  المرسلببؾ فٌوببا و ىلببوا كببان ٌفببرِّ

ىهما اشسرا وم ى ى  ال  رة علٌن فل ىلوم إن سكلٌبؾ مبا ال »المسألة و ىمن ولك قىلن   
«ق رة للمكلؾ علٌن من هللا سعالى منا قبٌ  و ىهوا هٌضاً با   على هفىلنا 

(ٔ)
 . 

قا   مٌع من قبا  إن لؤلمبر فبٌؽة و ىللنوبً فبٌؽة »هرري   ىقا  فً مسألة 
سرالاوا  إنن نوى عنن من  وة المعنى  ىن اللال و ىقا  من هنكر   فبٌؽسوا   إنبن نوبى 

عنببن علببى الا ٌ ببة ...وىقالبب، ال  رٌببة
(ٕ)

و ىكبب  قانبب  برلببو ال ببر ن إن همببر هللا سعببالى  
«بالشًء ؼٌر نوٌن عن ض ا... 

(ٖ)
. 

ة سسبابع األفبىلٌىن كبأبً الاسبٌن البفبري إال هنبن هقب  عناٌبة ىعلى هوا الىسٌر
كب  مبن  عب  »من الباقبلنً ؼٌبر هن كبلمبن ال ٌرلبى مبن اإلشبارة إلبى البنباء وك ىلبن   

ٌَ اً للسكرار قا   إن األمبر الم ٌب  بفباة هى شبر  ٌاٌب  هٌضباً إوا سكبرر  األمر الم لو ما
«رسلاىا الشر  هى الفاةو ىمن ناى اقسضاء األمر لولك ا

(ٗ)
 . 

االسببسلناء كالشببر  بمشببٌنة هللا سعببالى فببً هنببن ال ٌسببس   بناسببن و فكمببا »ىقببا    
ى ب ر ى  الشر  ىاالسبسلناء بمشبٌنة هللا إلبى  مٌبع مبا س ب م و فكبولك لابل االسبسلناء 

»
(٘)

 . 

ىمللببن هبببى ٌعلببى و ىمببن إشبباراسن مببا وكببرا فببً مسببألة إوا رىي الفبباابً ربببراً 
ااسج المرالؾ بأن الٌة ىالرببر ٌ بب العمب  »إلى ساسٌراو قا     ماسمبلً و فو  ٌر ع

بلاهرهمببا لكىنومببا ا ببة و ىقببى  الفبباابً لببٌ  با ببة و فلببم ٌر ببع إلببى ساسببٌرا و 
ىال ىاب  هن قىلن ا ة عن نا و ىعن هم إوا انار  و ىلن اكم المنار  عن  ااسما  اللال 

»
(ٙ)

. 

اا بة ببن ىاسس فبا ا إ إو هبً ىق  سسابع األفبىلٌىن علبى ولبك بمبا ٌفبعب اإل
مسٌرة سارٌرٌة ال ٌرلى منوا م لؾ من الم لاا، األفىلٌة و لكنبً هابب هن هشبٌر إلبى 
 بعل األفىلٌٌن ممن ٌكلر اعسنا هم بالبناء و إما سفرٌااً هى إشارة لولك و ىمنوم  

ـ هبى إسااو الشبٌراةي و فإنبن ٌكلبر مبن اإلشبارة إلبى البنباء فبً لناٌبا عبرل ٔ
إوا  بباة سرفببٌص الكسبباب بالسببنة و فسرفببٌص السببنة »ىالمناقشببا، و ك ىلببن   األ لببة 

«بالكساب هىلى 
(7)

 . 

لنبا  هن المسبألة مبنٌبة علبى هن الابو فبً قبى  »ىقا  فً مسبألة سكباف  األ لبة   
الم سو ٌن فً ىاا  ىما ع اا با ب  و ىقب   للنبا علبى ولبك و ىإوا لبب، هبوا لبم ٌ بة هن 

                                            
 ( .ٕ٘ٙ/ٔ( الس رٌب ىاإلرشا  )ٔ)
 ( هم المعسةلة وىٌسمىن بال  رٌة إ إلنكارهم ال  ر و ىق  سبو السعرٌؾ بالمعسةلة.ٕ)
 7ٖٔو 9ٕٓو 98ٔو  9ٗٔو  ٖٓٔو ٔٓٔ/ٕو  ٕٙٙ-ٕٗٙ/ٔ( و ىانلببر منبببن  )ٕٓٓ/ٕ( الس رٌببب ىاإلرشبببا  )ٖ)

 ( . 8ٖٗو  ٕٔ٘و  8ٖٔ/ٖو   ٕٖٙو
 . (٘ٔٔ/ٔ( المعسم  )ٗ)
 ( . 8ٔٔو  ٔٔ/ٔ( و ىانلر منن  )7ٕٙ/ٔ( المعسم  )٘)
 ( . 9ٔ7و  8ٖ7و  8ٕ8و  8ٕٙو  8ٓ7و  7ٕ7/ٖ( و ىانلر منن  )89٘/ٕ( الع ة )ٙ)
 ( .ٖٙٔ( السبفرة )7)

 



(ٔٓٓ) 

« لٌا، سسكافأ فٌن األ لة وكالع 
(ٔ)

 . 

ـ ال ىٌنً و ىهى ق  ٌعرل للبناء من باب سا ٌو ال ى  فبً المسبألة و ىٌشبٌر ٕ
ح بن و ىمن ولك قىلن    ال ٌمسنع ىرى  اللال العبام مبع اسبسنرار »إلٌن ؼالباً و ىق  ٌفرِّ

المرفِّص عنن إلى ىق، الاا ة و ىوهب  ماهٌر المعسةلبة إلبى منبع ولبك و ىهبوا مبن 
«ٌر البٌان عن مىر  الر اب إلى ىق، الاا ةفرى  ال ى  فً سأر

(ٕ)
  . 

ىإوا ر   المعسةلبة الكببلم علبى »ىقا  فً مسألة النسبخ قبب  البسمكن مبن الاعب    
«اسسفبلح العبا  لم ٌرؾ ربلفنا لوم فً هف  ولك 

(ٖ)
  .  

ـ ابن برهان و ىهى من المكلرٌن لوكر البنباء و ىقب  هشبار إلبى ولبك كلٌبراً فبً ٖ
ح ببولك هاٌانباً و ىن ب  عنبن الةركشبً كلٌبراً مبن المسبان  السبً كسابن الىفى   و ىفبر 

ح فٌوا بالبناء .  فر 

ىهوا المسالة سبسنبً   » ىمن هقىالن فً البناء قىلن فً مسألة ا سوا  الرسى  
ااكبم بمبا شبن،و  على مسألة قب مناها و ىهبً هن هللا سعبالى ٌ بىة هن ٌ بى  لرسبىلن 

«و ىال س ى  إال الفىاب  فأن، ال ساكم إال بالاو
(ٗ)

 . 

س لٌبب  الفبباابة ـ رضببً هللا عببنوم ـ مبنببً علببى  ببىاة االنس ببا  فببً »ىقببا    
«المواهب 

(٘)
 . 

ح بالبناء كلٌراً و ىمنن قىلن فً مرسب  ؼٌبر الفباابً  ٗ ـ ال ىفً و ىهى ٌفرِّ
«ىالربلؾ هنا مبنً على الربلؾ فً رىاٌة الم وى  »

(ٙ)
 . 

ً سكاٌر منكر اكم اإل ما  و هى هن اإل مبا  لنبً هى مأرو الربلؾ ف»ىقا    
«ق عً 

(7)
 . 

ـبب ابببن السبببكً و ىهببى مببن المكلببرٌن لببوكر البنبباء سفببرٌااً و ىمببن ولببك قىلببن  ٘
«ىٌلور لك ـ هٌضاً ـ هن السعلٌ  بعلسٌن من فرى  مسألة الن ل »

(8)
 . 

كبرا و ىٌن ب ح عنب ي قبب  هبوا البنباء بنباء  ربر لبم هر مبن و»ىقا  فبً الابرو   

                                            
 ( .ٖٗٔو  ٕٔٔو  9ٓو  ٗٙو  ٗ٘و  9ٗ( و ىانلر منن  )ٓٔ٘( السبفرة )ٔ)
 (7ٕٕ_7ٕٔ/ٔ( البرهان )ٕ)
 ٙ٘ٗو  8ٕ٘و  7ٕٔو  9ٕٓو  99ٔو  97ٔو  79ٔو  ٙٙٔو  8٘و  8ٔ/ٔنلر منن  )( وىا8٘ٓ/ٕ( البرهان )ٖ)

 (.88ٔو  88ٓو كساب اال سوا   8٘ٔو  8٘ٓو  8ٕ7و  ٘ٙٙو  9ٗٗ/ٕ( و )ٓٙٗو 
و  7ٗٔو 7ٙٔو  ٕٗٔو  ٖٔٔو  ٕ٘ٔو  ٕٕٔو ٗٔٔ  89و 8ٖو  7ٖ/ ٔ( وىانلببر منببن  )8ٕٖ/ٕ( الىفببى  )ٗ)

 ( .ٖٔٗ/ٕو    ٕ٘ٙو  ٕٓٓو  98ٔو  88ٔو  7ٙٔ
ح بن لن عن ٓ٘ٗ( ن لن عن األىس  فً سبلس  الوهب )٘) ( و ىق  ن   عنن فً سبلس  الوهب كلٌرا و ىهاٌاناً ٌفرِّ

و  ٕٙٗو  ٕٖٕو  ٕٕٔو  ٖٕٔو  ٕٗٓو  ٙٗٔو  8ٕٔو  ٕٕٔو  ٗٔٔو  99و  97األىسبببب . انلببببر منببببن  )
و  ٕٔٗو  ٕٓٗو  88ٖو  ٖٙٙو 7ٖٗو  ٕٖ٘و ٖٖٗو  8ٕٖو  9ٖٔو  ٖٔٔو  ٖٔٓو  99ٕو  8ٕٔو  8ٕٗ
 ( .٘ٗٗو  ٕٖٗو  9ٕٗ

 ( .8ٕٕ/ٕ( البلب  مع شرح مرسفر الرىضة )ٙ)
و  8ٖٖو ٖٖٙو 9ٕٖو  8ٕٕو  87ٔو  ٙٗٔ/ٕو  ٓٔٗ/ٔ( و ىانلبر منبن  )8ٖٔ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )7)

 ( .ٕٕٖو  8ٖٔو  ٕٓٔو  ٙٗ/ٖ
 ( .9ٕٖ/ٖ( و ىانلر   مع ال ىامع مع سشنٌؾ المسامع )ٖٖٕ/ٗ( رفع الاا ب )8)

 



(ٔٓٔ) 

«ىهى سارٌع المسألة هىالً على السعلٌ  بالعلة ال افرة  
(ٔ)

 . 

ـ الةركشبً و ىهبى فٌمبا رهٌب، هكلبر علمباء األفبى  اعسنباء بالبنباء و ىلبوا ال ٙ
ٌ ببؾ البااببث علببى كسبباب مببن كسبببن األفببىلٌة إال ىٌلاببل فٌببن االهسمببام بببوكر البنبباء و 

ىٌكىن سفرٌااً فً ؼالب همرا
(ٕ)

ك كساببن سبلسب  البوهب و ىقب  و ب  إنبن هلبؾ فبً ولب 
فوبوا الكسباب هوكبر فٌبن بعبىن هللا مسبان  مبن »هىض  ولك فً م  مة كساببن ابٌن قبا    

هفى  الا ن عةٌةة المنا  و ب ٌعة الملا  و منوا ما سار   على قىاع  مبنٌبة و ىمنوبا مبا 
رهبا نلر إلبى مسبألة كبلمٌبة و ىمنوبا مبا الساب، إلبى مباابث ناىٌبةو ن  اوبا الاكبر ىار  

وىا لع فً  فاو األىراو شمسوا ىقمرهاو لٌري الىاقؾ علٌوا فاة مةا وا و ىاسبن 
«اة ىاج هوا العلىم ىامسةا وا 

(ٖ)
 . 

ىق  بٌن الةركشً فً هوا الم  مة هنن ق  ىضع كسابن ل مع المسان  السبً ٌلابل 
 فٌوا البناء و ىهوا ما ٌ ٌ ا ه نى ا بل  على كسابن الموكىر .

ح م لان فً م  مسن بأنبن مبسكبر علبى ؼٌبر ملبا  سبابوو اٌبث ىهوا الكساب  فر 
الامبب  هلل الببوي هرشبب نا علببى ابسكببار هببوا األسببلىب و ىالببنوج الببوي ٌلاببر فٌببن »قببا    

ىإن بنباء هببوا السفبنٌؾ علبى هببوا األفب  مبسبب   و »و لببم قبا    « ال البب ببالم لىب 
«ىاإلسٌان بن على هوا الناى مرسر ... 

(ٗ)
 . 

ةركشً كسابن على منىا  ب ٌع و ىسنسٌو منس م و ىسرسٌبب مسمٌبة و ىق  نسج ال
بب  بببوكر  نوا اإلعبببلن عببن ه فببن مببن ىضببع الكسببابو لببم مو  ىقبب  ببب ه كسابببن بم  مببة ضببم 
م كسابن علبى سببعة كسبب و ىهببىاب فٌمبا ببٌن ولبك و ىبب هها  اسسم ا  هفى  الا نو لم قس 

فً مبااث الكسبابو ىوكبر ساسبن  ملبة بباب الاكم الشرعً ىهقسامن و لم الكساب األى  
من األبىاب و ىهً  باب األىامر ىالنىاهًو لم باب الراص ىالعام و لم البٌان ىالمببٌن 
و لم الم لو ىالم ٌب  و لبم الماوبىم و لبم النسبخ و لبم وكبر الكسباب اللبانً فبً السبنة و لبم 

سلبؾ فٌوبا و لبم اللالث فبً اإل مبا  و لبم الراببع فبً ال ٌبا  و لبم الربام  فبً  النب  ار
إلفسبباء ىالس لٌبب  و ىبببن رببسم السببا   فببً السعببا   ىالسببر ٌ و لببم السببابع فببً اال سوببا  ىا

 .كسابن

ن كسابن   مسألة س رٌباً و ىهً المسان  السً عنىن لوا بلال مسألة.  8ٙٔىق  ضم 

بن م لاببن بببوكر البنبباء و ىلبم ٌرل ببن بؽٌببرا و إال هنببن  ىكسباب سبلسبب  الببوهب رف 
«فان ة»ن لبلث فىان  عنىن لوا بلال  وكر ضمن كساب

(٘)
 . 

ىمببن  رٌ سببن هنببن ٌعنببىن للمباببث ب ىلببن   مسببألة و لببم ٌببب ه بببوكر الربببلؾ فببً 

                                            
( و رفبع ٕ٘ٗو 7ٔٔ/ٖو  ٖٕ٘و  99ٔو  7ٖٔو  ٖٖٔو  9ٕٔو  ٘ٔٔ/ ٕ( و ىانلبر منبن  )ٖ٘ٔ/ٖ( اإلبواج )ٔ)

 ( .ٙٓٔ/ٗو  7ٙٗ/ٔالاا ب )
و  89ٔ/ٖو  9ٕٗو  7ٖٙ/ٕو   8ٗٗو  7ٖٔو  ٖ٘ٔو  87ٕو  ٖٙٔو  9٘ٔ/ٔ( انلببر مببلبلً  الباببر الماببٌ  )ٕ)

( و ٔٗ/ٙو 8ٕٙو  ٘ٓٔ/٘و 7ٕٓو  ٕٙٙو  ٕٙٗو  8ٔٔو  7ٔٔو  9ٕو  ٗٙ/ٗو ٖٔٗو  ٘ٔٗو  8ٕٕ
 ( .ٗٔٔو  88/ٖسشنٌؾ المسامع )

 ( .8٘( سبلس  الوهب )ٖ)
 ( .8٘( انلر  سبلس  الوهب )ٗ)
 ( .87ٔو  ٓٔٔو  ٙٓٔ( انلر   سبلس  الوهب )٘)

 



(ٕٔٓ) 

المسبألة ؼالبباً و لبم ٌببوكر البنباء 
(ٔ)

و ىكلٌبراً مبا ٌببوكر الرببلؾ فبً المسبألة المبنببً  
علٌوا
(ٕ)

و ىٌوكر هاٌاناً ى ن البناء
(ٖ)

لٌبن مبن سعرٌبؾ و و ىق  ٌموِّ  للمسبألة بمبا ساسباج إ 
هى سارٌر لما  النةا  فٌوا
(ٗ)

 . 

ىعا سن هن ٌوكر المسألة ىما سبنى علٌن فً عنبىان ىااب و إال فبً مىضبع ىااب  
وكر فً المسألة األىلى المسألة المرا ة و لم ع   مسألة هرري وكر فٌوا المسألة المبنبً 

علٌوا
(٘)

 . 

ىهى فً كسابن ٌن   كلٌراً عن ؼٌبرا
(ٙ)

ر فبً المسبألة بالن ب  عبن و بب  قب  ٌ سفب 
ؼٌببرا
(7)

و لكببن إوا رهي مببا ٌلاببل فإنببن ٌسع بببن بمببا ٌببراا 
(8)

و ىكلٌببراً مببا ٌلببب، رهٌببن فببً  
المسألة و ىق  ال ٌوكر لؽٌرا فٌوا بناء
(9)

 . 

ىق  امساة الكساب بأنن ىاٌب  فبً باببن و إو لبم ٌنسبج علبى منىالبن وكمبا هن م لابن 
الشافعٌة و ب  ن   عن ؼٌبرهم مبا ر ا را مباً نى   فٌن مفا را و ىلم ٌ سفر على كسب 

لمبا ٌرٌبب ا مببن  مببع البنباء
(ٔٓ)

و لببم إن الكسبباب اببىي ببٌن  نباسببن ن ببىالً عةٌببةة ال سكببا   
سى   فً ؼٌرا
(ٔٔ)

 . 

ـبب البرمبباىي  ىهببى ممببن هكلببر مببن وكببر البنبباء سفببرٌااو ىمببن ولببك قىلببن فببً 7
المسببألة  مسببألة  ممببا ٌساببر  علببى الربببلؾ فببً هببوا»مسببألة عببرىل العمببىم للمعببانً  

«الماوىم ه  لن عمىم هم ال؟ 
(ٕٔ )

 . 

ممبا ٌسرسبب علبى » ىقىلن فً الربلؾ فً  اللة العام ه  هً ق عٌة هى لنٌة؟  
ٌَنسخ العامُّ الراَصو ىالرباُص العبام  فبً ال ب ر المعبارل؟و ىهب   هوا الربلؾ هنن  ه  

«ٌرسص العمىم بال ٌا  و ىبربر الىاا ؟ 
(ٖٔ)

. 

                                            
 9ٗٔو  88ٔو  8ٕٔو  ٖٙٔو  ٖٖٔو  ٖٓٔو  ٕٓٔو  ٔٔٔو  8ٓٔو  ٗٓٔو  ٔٓٔو  99و  9ٕ(انلر ملبلً   )ٔ)

 ( .ٖٗٙو ٖٔٓو  8ٕٓو  ٕٗٔو 
 ( .ٕٗٙو  88ٔو  ٖٔٔو  9ٕ(انلر ملبلً   )ٕ)
 (.99ٖو  9ٕٔو  8ٕٕو  7ٕٙو  ٕٓٔو  8٘ٔو  ٖٔٔو  ٙٔٔو  ٔٔٔو  9ٙو  9٘و  9ٖ(انلر ملبلً   )ٖ)
 ( .89ٖو  7ٖٙو  97( انلر ملبلً   )ٗ)
 ( .8ٕ٘و  ٕٙ٘( انلر ملبلً   )٘)
 ( .ٖ٘ٔو  ٖٗٓو  8ٖٕو  ٕ٘ٔو  9ٕٔو  7ٕٔو  ٕٔٔو  8ٓٔو  ٗٓٔو  97( انلر ملبلً   )ٙ)
 ( .8ٖٗو  8ٓٗو  9ٖ٘و  9ٖ٘و  7ٖ٘و  ٕٖٔو  8ٖٓو  ٖٗٓو  97ٕو  ٗٔٔ( انلر ملبلً   )7)
 ( .9ٕٗو  7ٔٗو  ٕٔٗو  ٕٗٓو  9ٔٔ( انلر ملبلً   )8)
و  7ٕٔو  ٕٔٔو  ٕٔٓو  9ٗٔو  9ٕٔو  88ٔو  ٙٙٔو  9٘ٔو  ٓٗٔو  8ٓٔو  9ٙو  9٘( انلببببببر مببببببلبلً   )9)

 ( .ٗٔٗو  ٖٓٙو ٖٙٗو  8ٕٗو  ٖٕٗو  9ٕٔو  8ٕٔ
 ( .ٖ٘ٔو  8ٖٓو  ٖٗٓو  8ٖٕو  7ٕٕو  ٕٓٙو  ٕٕ٘و  ٕ٘ٔو  9ٕٔو ٕٔٔ( انلر ملبلً   ) ٓٔ)
( كن ىلببن عببن إلكٌببا الوراسببً مببن بعببل كسبببن و ىابببن برهببان مببن األىسبب  و ىهبببً سببعٌ  الوببرىي مببن كسابببن ٔٔ)

البؽبب ا ي مببن معٌببار النلببر و ىسببلٌم مببن الس رٌببب و األشببراؾ و ىابببن الاا ببب مببن همالٌببن و ىهبببً منفببىر 
 ىؼٌرهم كلٌر .

و 97ٕو 9ٕ٘و  7ٕٔو  9ٕ٘و  ٕ٘ٓو  ٕٗٓو  9ٙٔو  ٖٙٔو  ٔٙٔو  ٙٗٔو  ٕٕٔو  99انلبببببر مبببببلبلً   )
و  8ٔٗو ٙٔٗو  9ٖ٘و 87ٖو  8ٖ٘و  79ٖو  9ٖ٘و  ٕٖٗو  ٖٓٗو  8ٕٖو  ٖٙٔو  ٕٖٔو  ٖٗٓو  ٕٖٓ
 (.ٓٗٗو  ٖٖٗو  ٕٙٗو  ٖٕٗ

 (.ٖٖ/ٔان  السنٌة)( الاىٕٔ)
و 7ٔ9و ٓٗ٘/ٕو 8ٖٙو ٖٖ٘و ٖٖٓو ٕٖٗو 7ٖٓو ٖٓٔو ٖٗ/ٔ(و ىانلببببر منببببن )ٗٗ/ٔ( الاىانبببب  السببببنٌة)ٖٔ)

 (.٘٘ٔٔو 9ٔ7/ٖو 789و 788و 77ٗو 7ٕٗ

 



(ٖٔٓ) 

ى من المكلرٌن للن   ىالس رٌر للبنباء سلمٌاباً ىسفبرٌااً و ـ المر اىي  ىه8 
و ىالاو هنن مبنً على سعلٌ  الاكم بعلسبٌن »ىمن ولك قىلن فً مسألة اشسرا  العك   

« ىمن ال فبلوفمن منعن اشسر ن 
(ٔ)

  . 

للرببلؾ فىانب  منوبا  الرببلؾ فبً سكاٌبر » ىقا  فً مسبألة إنكبار رببر الابا   
«فً هفى  ال ٌن و إن قلنا ٌاٌ  العلم قُِب  و ىإال فبلمنكراو ىمنوا  قبىلن 

(ٕ)
. 

هوا ما سسنى اإلشارة إلٌن و ىاألمر ال ٌمكن إ راك  رفبن هى اسس فباء منسوباا و 
ىما هوا الرسالة بكمالوا إال إشارة لعناٌة األفىلٌٌن بوبوا المىضبى و ىلوبوا بللب، فٌوبا 

لٌبب رك الىاقببؾ علٌوببا شببٌناً مببن  هقببىالوم ىإشبباراسوم علببى ارببسبلؾ منبباه وم ى ببران وم
اهسماموم إ ألن النالر فبً كسببوم قب  ال ٌسضب  لبن ولبك إال بعب  السببر ىالسسببع و همبا إوا 

 ُنلم ع   كبلموم ى مع شساسن فإن األمر ٌكىن هىض  ىال شك .

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 (.ٕٖٗٗ/7)السابٌر ( السارٌر مع ٔ)
و 8ٔ8ٔو 9ٕٙٔو 77٘ٔ/ٗو 9ٖٗٔو ٕٙٓٔو 7ٖٔٔ/ٖو ٕٖٓو ٖٕ٘/ٔ(و ىانلببر منببن  )8ٔ9ٔ/ٗ( السابٌببر)ٕ)

و 7ٕٖٗو ٖٕٖٔو 78ٖٔو 8ٖٓٔ/7و ٖٖٗٓو ٖ٘ٔٓو ٖٖٔٓو 9ٖٓٓو ٕٕٗٙ/ٙو ٕٖٕٕو 7ٕٗٔ/٘
 (.9ٗٔٗو 799ٖ/8و 8ٖٗٙو 9ٖٗ٘و 88ٖ٘

 



(ٔٓٗ) 

  

البا  الثانً: الدراسة التطبٌقٌدة علدى مسدائل األدلدة 
 المتفق علٌها:

 وصربعة فصول:، مهٌد وفٌه ت

 التمهٌد:المراد باألدلة المتفق علٌها. 

 .الفصل األول:بناء األصول على األصول فً مسائل الكتا 

 .الفصل الثانً:بناء األصول على األصول فً مسائل السنة

 .الفصل الثالث:بناء األصول على األصول فً مسائل اإلجماع

 .سائل القٌاسالفصل الرابع:بناء األصول على األصول فً م

 

 



(ٔٓ٘) 

 
 ايتُٗٝد:املسا  باأل ي١ املتفل عًٝٗا. 

 األ لة  مع  لٌ و ىكلمة     لوا معنٌان فً اللؽة 

 األى  إبانة الشًء بأمارة سسعلموا.

 اللانً اض راب فً الشًءو ىمنن قىلوم س ل   الشًء  إوا اض رب.

لبب لٌ   ىاألى  هببى الم فببى  هنببا و ىمنببن قببىلوم   للبب، فبلنببا علببى ال رٌببوو ىا
األمارة على الشًءو ىٌ لو على المرش و ىالكاشؾ
(ٔ)

. 

 ىهما ال لٌ  فً االف بلح و ف   ارسلؾ األفىلٌىن فً سعرٌان 

فمبببنوم مبببن  عببب  الببب لٌ  شبببامبلً إلفبببا ة ال  بببع ىاللبببنو ىهبببوا مبببا علٌبببن عامبببة 
الا واء
(ٕ)

و ىارسارا كلٌر من األفىلٌٌن
(ٖ)

وىنسب ألكلرهم 
(ٗ)

. 

ن بما  ٌاٌ  ال  عو ىهما ما ٌاٌ  اللن فسماا همارةو ىهوا مبا وهبب ىمنوم من رف 
إلٌبن كلٌببر مبن األفببىلٌٌن
(٘)

وىنسببب لمعلبم الما  ببٌن
(ٙ)

وى علببن المب ي هببى افبب بلح 
األفىلٌٌن
(7)

. 

ؾ بأنبن  مبا ٌمكبن  ىال لٌ  ـ بناء على رهي من  علن شبامبلً لل  بع ىاللبن ـ ُعبرِّ
السىف  بفاٌ  النلر فٌن إلى م لىب ربري
(8)

. 

ٌُ ف  بالم لىب الربري العلم هى اللن ى
(9)

. 

فبن بأنبن  مبا ٌمكبن السىفب   ب  السعرٌبؾ بمبا ٌاٌب  ولبكو فعر   ٌ ن بال  ع ق ىمن رف 
بفاٌ  النلر فٌن إلى العلم بم لىب ربري
(ٔٓ)

. 

ىقىلوم  ما ٌمكبن السىفب   هي مبا كانب، لبن فببلاٌة اإلٌفبا  إلبى الم لبىبو 
 كىن المرا  ما اسسعم  فً السىف  إلى الم لىبو لٌعم ولك ال لٌ  بال ىة ىالاع و فٌ

                                            
 .(ما ة  ل 9ٖٖ/ٗ(و لسان العرب)99ٔ/ٔ( ما ة    و المفباح المنٌر)ٕ٘/ٕم اٌٌ  اللؽة)  ( انلرٔ)
 .(ٖٙ/ٔ(و البار الماٌ )9/ٔ اإلاكام)( انلرٕ)
(و رىضبببة ٔٙ/ٔ(و السموٌببب )78ٕ/ٔ(و هفبببى  السررسبببً)8ٖـببب7ٖ(و الاببب ى  للببببا ً)ٖٔٔ/ٔ  العببب ة)( انلبببرٖ)

(و البابر 8ٕ٘/ٔ(و الضبٌاء البلمبع)9ٕٓ/9(و م مبى  الاسباىي)ٗ(و منسوبى الىفبى  ىاألمب )8ٓ٘/ٕالنالر)
 .(ٓ٘/ٔ(و الس رٌر ىالسابٌر)ٖٙ/ٔالماٌ )

 .(ٖٙ/ٔ البار الماٌ )( انلرٗ)
(و 88/ٔ(و المافبببببى )ٖٔٔ/ٔ(و السلربببببٌص)ٓٔـببببب9/ٔالمعسمببببب )(و 88 شبببببرح األفبببببى  الرمسبببببة)( انلر٘)

(و ىانلببر لبببوكر الربلؾ البب لٌ  عنببب  األفببىلٌٌن ا ٌ سبببن 7ٗٙ/ٕ(و شبببرح مرسفببر الرىضبببة)9/ٔاإلاكببام)
 .و ىما بع ها(ٖٓىس سٌماسن لعب  الرامن الع بلن)

 .(ٖٔٔ/ٔ السلرٌص)( انلرٙ)
 .(ٖٙ/ٔ )(و ىسع بن الةركشً فً البار الما9ٌ/ٔ اإلاكام)( انلر7)
ؾ ب رٌبب مبن هبوا 7ٖٙ/ٕ(و شرح مرسفر الرىضة)ٗ(و منسوى الىفى  ىاألم )9/ٔ اإلاكام)( انلر8) (و ىُعبرِّ

(و الس رٌبببر ٖٙ/ٔ(و البابببر المابببٌ )9ٕٓ/9(و م مبببى  الاسببباىي)8ٓ٘/ٕالسعرٌبببؾو انلبببر  رىضبببة النبببالر)
 .( ٓ٘/ٔىالسابٌر)

 .( 9/ٔ  اإلاكام)( انلر9)
(و ىقببب  نعببب، ال بببىفً الرببببلؾ بأنبببن رببببلؾ 88/ٔ(و المافبببى )ٓٔـببب9/ٔسمببب )(و المع9/ٔ اإلاكبببام)( انلرٓٔ)

 .(ٖٙ/ٔ(و البار الماٌ )7ٗٙ/ٕاف بلاً.انلر  شرح مرسفر الرىضة)

 



(ٔٓٙ) 

ىما فل  للسىف  إلى الم لىب ىإن لم ٌسسعم  فً السىف  إلٌن 
(ٔ)

. 

ىقببىلوم  بفبباٌ  النلببرو ٌرببرج فاسبب  النلببرو ىالنلببر فببً اللؽببة  سأمبب  الشببًء 
ىمعاٌنسن
(ٕ)

. 

ىفً االف بلح الاكر فً اا  المنلىر فٌن
(ٖ)

. 

مىا األ لة من اٌث االسااو ىع من ىإوا سبٌن سعرٌؾ ال لٌ  و فإن ا ألفىلٌٌن قس 
إلى قسمٌن
(ٗ)

 و ىهما 

 القسم األول: األدلة المتفق علٌها:

ىهً عن  األكلرٌن منوم الكساب و ىالسنة و ىاإل ما  و ىال ٌا 
(٘)

. 

 الثانً:األدلة الملتل. فٌها:

بًو ىهً األ لة األرري ؼٌر األربعة الساب ةو ىمنوا االسساسانو ىقبى  الفباا
ىشر  من قبلنا
(ٙ)

. 

 ىبعل المسأررٌن  ع  األقسام لبللةو ىهً 

 األى  األ لة السً اساو علٌوا ال مٌعوىهً الكساب و ىالسنة.

 اللانً األ لة السً اساو علٌوا ال موىروىهً اإل ما  و ىال ٌا .

اللالث األ لة السً ارسلؾ فٌواو كاالسساسان و ىقى  الفاابً و ىؼٌرهما
(7)

. 

لس سٌم ىإن كان ه و من سباب ن لىقبى  الرببلؾ فبً اإل مبا  ىال ٌبا  إال ىهوا ا
 هن الوي  رج علٌن األكلر هى الس سٌم األى .

ىاإل مــا  ن ـــ  الرــــبلؾ فٌن عن النلــام
(8)

 و 

                                            
 .(ٓ٘/ٔ(و الس رٌر ىالسابٌر)7ٖٙ/ٕ  شرح مرسفر الرىضة)( انلرٔ)
 .(ما ة نلرٗٗٗ/٘ م اٌٌ  اللؽة)( انلرٕ)
(و ٘(و اللمبع)ٓٔ/ٔ(و المعسمب )ٖٕٔالة فبً هفبى  الا بن للعكببري)(وىانلبر لسعرٌابن  رسب8ٗٔ/ٔ  الع ة)( انلرٖ)

 .(9ٕٗ(و شرح سن ٌ  الافى )ٓٔ/ٔاإلاكام)
(و س رٌبب ٔٗ/ٔ(و نواٌبة السبى )8/ٕ(و شبرح مرسفبر الرىضبة)ٕٗٙ/ٔألف  الس سٌم رىضبة النبالر) ( انلرٗ)

 .(ٙـ٘/ٕ(وشرح الكىكب)7ٕٙالىفى )
 .( ٙـ٘/ٕ(و شرح الكىكب)ٔٗ/ٔ(و نواٌة السى )8ٖٕ/ٔ اإلاكام)( انلر٘)
 .(ٙـ٘/ٕ(و شرح الكىكب)ٔٗ/ٔ(و نواٌة السى )8/ٕ(و شرح مرسفر الرىضة)ٕٗٙ/ٔ  رىضة النالر)( انلرٙ)
(و ىفبً 8ٗٔ(و الى ٌة فً هفى  الا ن لعب  الكرٌم ةٌب ان)٘٘ هفى  الا ن اإلسبلمً لب ران هبى العٌنٌن)( انلر7)

وبببا قسمٌن قسبببم اسابببو علٌبببن ال موبببىروىوكر فٌبببن األ لبببة (  علٕٕعلبببم هفبببى  الا بببن لعبببب  الىهببباب رببببلؾ)
 .(ٕٕٔاألربعةوىقسم ارسلاىا فٌنوىانلر لووا الس سٌم ال لٌ  عن  األفىلٌٌن)

(و ٕٓٓ/ٔ(و اإلاكبام)ٖٗٗ/ٔ(و البرهبان)ٗٙٓٔ/ٗ(والعب ة)9ٕ٘/ٔ(وهفى  السررسبً)8٘ٗ/ٕ المعسم )( انلر8)
ام  (وىٕٖٗشرح سن ٌ  الافى ) باموىهى إبراهٌم بن هى النل  سٌار بن هانئ البفري المعسةلًوالمشبوىر بالنل 

المسكلم المنالر األ ٌبو كان عارفا باألربار ىالربلؾوقلٌ  ال ٌنولن هقىا  ربٌلة وكا را أل لوا  ماعةوىسنسب 
امٌة من المعسةلةوىلبن مفبناا،ومنوا كسباب ال بىاهر ىاألعرالوىكسباب ال ارةوىكسباب اركبا، ههب   لن النل 

 هـ .ٕٕٔنسٌنوىا  ها ابن ال ىةي سنة اىفً سنة بضع ىعشرٌن ىمال نة وس
المنبببسلم و (ٖ٘/ٔالملببب  ىالناببب )و (9ٖالابببرو ببببٌن الابببرو)و (97/ٙسبببارٌخ بؽببب ا )و (ٕٔٔالاورسببب،)  انلببر    

لسببان المٌببةان و (9ٗ ب ببا، المعسةلببة)و (ٗٔ/ٙالببىافً بالىفٌببا،)و (ٔٗ٘/ٓٔسببٌر هعبببلم النببببلء)و (ٙٙ/ٔٔ)
(ٔ/ٙ7.) 

 



(ٔٓ7) 

ىالرــىارج 
(ٔ)

و ىبعل المسكلمٌن
(ٕ)

. 

ىهمبببا ال ٌبببا  فن ببب  فٌبببن الرببببلؾ عبببن النلبببام
(ٖ)

ىبعبببل المعسةلبببة 
(ٗ)

و ى اى  
للاهريا

(٘)
و ىهسباعن من اللاهرٌة
(ٙ)

وىالشٌعة
(7)

. 

 ىلع  الوي ا ا بأكلر العلماء هال  ٌعسبرىا بالربلؾ فً هوٌن ال لٌلٌن همران 

األى  هن اإل مببا  علببى كببىن هببوٌن البب لٌلٌن ا ببة قبب  لببب، قببب  ىقببى  الربببلؾ 
 فٌوماو فٌكىن الربلؾ اا لاً ال ٌاسج بن.

                                            
( ٕ٘(و ىفبً منسوبى الىفبى  ىاألمب )ٕٖ٘/ٕ(و اإلبوباج)ٕٖٗ(و شرح سن ٌ  الافى )ٕٓٓ/ٔ  اإلاكام)ر( انلٔ)

(و ىانلر كسباب الىضع)مرسفبر ٕٖٔو 7ٓو ٗٙن لن عن بعضومو ىهوا ما ر ان فرؼلً فً ا ٌة اإل ما )
 ىالربىارج  و ( ف   وكبر اإل مبا  مبن هفبىلوم9ٕفً األفى  ىالا ن(لٌاً بن هبً الرٌر ال ناىنً اإلباضً)

 ىٌرر ىن على هنمة المسلمٌن ى مباعسومو رىن بالمعافً ىهم الوٌن ٌكاِّ  فً اإلسبلمو هم هى  الارو ررى اً 
 و ىقاسلىا لما اساو مع معاىٌة على ساكبٌم الاكمبٌنو  ىسمىا بولك ألنوم رر ىا على علً بن هبً  الب  و

 لبم هربوها عنبن بعبل ال براء ال ولبةو ة ببن  رٌبروىكبان مبن هىانب  مبن قبا  ببولك عبرى ف الىا ال اكم إال هللو
ً   رىا علٌاً وىفارقىا ال ماعة بولكولم كا   ىقسلة علمان  ىاألعرابو فبً  ىمعاىٌة ىك  من رالاوموىقاسلوم علب
مبةو ىألنوم لما رر ىا انااةىا إلى مكان ٌ ا  لن ارىراء بالعراو إ  الارىرٌةبىن ىٌسم   النورىانو  إ بالَُماكِّ

ألنوم ةعمىا هنوم ٌشرىن هناسوم ابسؽباء  إ ىبالشراة ى ماعة المسلمٌن بسبب مسألة الساكٌمو فارقىا علٌاً ألنوم 
ألنوبم  إ ىبالنافببة و ألن السنة ىفاسوم بأنوم ٌمرقبىن مبن الب ٌن إ ىبالمارقة و هللا فً قسا  المسلمٌن ةمرضا

ىمبن هفبىلوم السكاٌبر  و نوبم ٌكابرىن بالمعافبًأل إ رةىببالمكاِّ  و ى لن ى ماعة المسبلمٌن العب اء نافبىا علٌاً 
و ىالن بب ا، و األةارقببة   منوبباو ىلوببم فببرو كلٌببرة  و ىالرببرىج علببى األنمببة و ىسكاٌببر مببن رببالاوم و بالكبببانر

 ىالفارٌة.و ىاإلباضٌة 
الملببب  و (9ٗالابببرو ببببٌن الابببرو)و (7ٙٔ/ٔم ببباال، اإلسببببلمٌٌن)و (ٓٙٔانلبببر السبفبببٌر فبببً معبببالم الببب ٌن)

ببعة فببً كسبباب الرببىارج هى  الاببرو فببً سببارٌخ و (ٕٓٓالاببىر العببٌن)و (ٗٔٔ/ٔىالنابب ) ىانلببر  راسببة مىس 
 ـ ىمىقؾ السلؾ منوم لنافر الع  .    ىا ٌلاً  اإلسبلم ىمناه وم ىهفىلوم ىسماسوم ـ ق ٌماً 

 .(٘ٔٙ/ٕ المسى ة)( انلرٕ)
رسفبببببببر (و شبببببببرح م7ٙٓ/ٕ(و شبببببببرح اللمبببببببع)8ٖٕٔ/ٗ(و العببببببب ة)ٕٙٓ/ٕ هفبببببببى  ال فببببببباص)( انلرٖ)

 .(7ٔ/٘(و البار الماٌ )ٕ٘ٗ/ٖالرىضة)
 .(7ٔ/٘(و البار الماٌ )ٕ٘ٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)7ٙٓ/ٕ(و شرح اللمع)8ٖٕٔ/ٗ  الع ة)( انلرٗ)
هبى سلٌمان  اى  بن هى  اى  اللاهري  وى (7ٔ/٘(و البار الماٌ )ٕٗ/ٗ(و اإلاكام)7ٕ/ٕ قىا ع األ لة)( انلر٘)

هبـوىهى رنبٌ  ههب  اللاهروكبان ٕٕٓهبـوىقٌ  ٕٓٓ ي اللاهريوىلب  سبنة علً بن رلبؾ األفببوانً البؽب ا
كساب األفى  وىكساب إب ا   ىلن مفناا،ومنوا إماما بفٌرا بال رانواافلا لؤللرورهسا فً معرفة الربلؾ و
 هـ .7ٕٓالس لٌ  ىكساب العمىم ىالرفىصوىؼٌر ولكوىسىفً سنة 

/ ٕٔالمنبسلم) و(ٕ٘٘/ٕىفٌبا، األعٌبان)و (9ٕب با، الا وباء) و (9ٖٙ/8سارٌخ بؽب ا )و (7ٕٙالاورس،)  انلر   
 (.ٗٔ/ٕمٌةان االعس ا )و (97/ٖٔسٌر هعبلم النببلء)و (ٖٕ٘

 .(٘ٔ٘و 8ٖٗ/ٕ(وىلرهي ابن اةمو انلر اإلاكام لن)7ٔ/٘(و البار الماٌ )7ٕ/ٕ  قىا ع األ لة)( انلرٙ)
/ه(و األفببى  العامببة للا ببن ٖٗى  للعبباملً)/ه(و مبببا ي الىفبب8ٕٖ  نواٌببة الىفببى  البببن م وببر الالببً)( انلببر7)

(و ىن لبببن فبببً ٕ٘ٗ/ٖ( وشبببرح مرسفبببر الرىضبببة)7ٕ/ٕ(و ىن ببب  عبببنوم فبببً  قىا بببع األ لبببة)ٕٕٖالم بببارن)
هي و  هبم البوٌن ةعمبىا هنوبم شباٌعىا علبً ببن هببً  البب  الشبٌعة ى .( عنوم إال عن الةٌ ٌةٖٕٗالمنرى )

ىركبن مبن هركبان  وع  ٌبةىرهىا هن اإلمامة قضٌة  ن هىال اوعنافرىا ىىالىا ىاعس  ىا هن اإلمامة ال سررج 
 ىكانب، نشبأة هبوا الارقبة علبى ٌب  عبب  هللا ببن سببأ الٌوبى يو ىال ساىٌضن إلى النبا و ال ٌ ىة إؼاالنو ال ٌنو

  ىهم ٌن سبمىن إلبى هقسبام هىالً  ى عن فٌمن قبلن من الرلااء الراش ٌنوو اٌث هشور ال ى  بارل إمامة علً 
ىؼالببا عنب  إ ببلو الشبٌعة ٌنفبرؾ األمبر  الرافضة اإلمامٌةو  ىالبٌانٌةوىلانٌاً و اإلسماعٌلٌة ىالسبنٌة ؼبلةو ك
ىس سمبع هبوا الابرو علبى ال بى  بى بىب السعٌبٌن   الةٌ ٌةوىهم هرؾ فرقوم ىهقبربوم ألهب  السبنةوىلاللاً  إلٌومو

ىالسرلببً عببن ؼٌببرهم ممببن    البٌبب،وىالسببىلً ل ىالسنفببٌص علببى الربلفببةوىبال ى  بعفببمة األنبٌبباء ىاألنمببةو
              ىلوم فً سع ٌة اإلمام ربلؾ كلٌروىلوم فرو كلٌرة. عا اهمو

الاببىر و (ٙٗٔ/ٔ) الملبب  ىالنابب و (ٕٕالاببرو بببٌن الاببرو)و (ٖٙٔو 88و ٘ٙ/ٔانلببر م بباال، اإلسبببلمٌٌن)
 (.78ٔالعٌن)

 



(ٔٓ8) 

قببا  العضبب  
(ٔ)

رة بمرببالاسومإألنوم قلٌلببىن مببن ههبب  ال عببب»فببً اإل مببا    
«األهىاء ىالب  و ق  نش ىا بع  االسااو

(ٕ)
. 

اإل ما  ا ة ق عا عن  ال مٌعو ىال ٌعس  بشرومة مبن »ىقا  ابن عب  الشكىر  
«الرىارج ىالشٌعةإ ألنوم اا لىن بع  االسااو

(ٖ)
. 

ىهبوا المبواهب كلوبا مو ىرةوىهبى رببلؾ ابا ث »قا  الةركشبً فبً ال ٌبا   
«ع  هن س  م اإل ما  بإلبا، ال ٌا  من الفاابة ىالسابعٌن قىالً ىعمبلً ب

(ٗ)
. 

اللبببانً هن المربببالاٌن فٌومبببا ال ٌعسببب  بوبببمو قبببا  اببببن الاا بببب عبببن اإل مبببا   
«فاإل ما  هنن ا ة و ربلفا لمن ال ٌعس  بن كالنلاموىبعل الرىارج ىالشٌعة»

(٘)
. 

 ىع م االعس ا  بوم ألا  همرٌن 

ن المرالؾ من هه  البب   وكالنلبام ىؼٌبراو ىهب الء ال ٌعسب  بوبم هىلوما هن ٌكى
كما هشار إلى ولك العض  فٌما ن   عنن ساب ا
(ٙ)

. 

ىلببوا  عبب  الساسبباةانً
(7)

المببرا  باإل مببا  هببى إ مببا  ههبب  السببنة 
(8)

و ف بببا    
«المرا  اسااو علماء السنة ىال ماعةوىإال ف   رالؾ كلٌر من هه  الوىي ىالب  »

(9)
  . 

                                            
اإلٌ ً الشافعًوالمل ب عض  ال ٌنوىل  بع  سبنة  هبى الاض  عب  الرامن بن هام  بن عب  الؽاارهى العض     (ٔ)

ومشبباركا فببً الا ببن ىالعربٌةهببـوىكان إمامببا عارفببا بأفببى  البب ٌن ىهفببى  الا ببن 7ٓٓهببـوىقٌ  بعبب  سببنة 8ٓٙ
المىاقؾ فً علبم الكبلموىشبرح مرسفبر اببن الاا بوىالاىانب  الؽٌالٌبة فبً   ىؼٌرا من الانىنوىمن مفنااسن

 هـ.7ٖ٘هـوىقٌ  7٘ٙالمعانً ىالبٌان وسىفً سنة 
 ىاإلٌ ً   بكسر الومةةوىإسكان الٌاءوىكسر ال ٌم نسبة إلى إٌج بل  باار .      

ى ٌة و (ٕٕٖ/ٕال رر الكامنة)و (ٙٗ/ٓٔ ب ا، الشافعٌة الكبري)و (9ٓٔ/ٕسنىي) ب ا، الشافعٌة لئل  انلر    
 .(8ٗ/ٔلب اللباب)انلر بة ىلضب  النسو (ٕٖٙ/ٔالب ر ال الع)و (7٘/ٕبؽٌة الىعاة)و (8ٕ/ٔالكبلم)

 .(ٖٓ/ٕشرح العض )( ٕ)
 .(ٖٕٔ/ٕمسلم اللبى،)( ٖ)
 .(ٕٔ/٘البار الماٌ )( ٗ)
 .(ٕ٘منسوى الىفى  ىاألم ) (٘)
 انلر  من الاف  اللالث فً الباب الس بٌ ً   المباث العاشر  اعسبار الااسو فً اإل ما . (ٙ)
المل بب سبع  الب ٌنو ىلب  بساسباةان هى الانابً ولساسباةانً الشبافعً مسعى  بن عمر ببن عبب  هللا اهى الساساةانً    (7)

وىلببن  العلببىمهببـوىكان إمامببا عبلمببة وبببر  فببً العلببىم الع لٌببة ىاألفببى  ىالساسببٌر ى7ٕٕهببـوىقٌ  7ٕٔسببنة 
السوبببوٌب فبببً المن ووىالم افببب  فبببً علبببم الكبلموىشبببرح السلبببىٌ  فبببً كشبببؾ ا بببانو  مفبببناا، كلٌرةومنوبببا

 هـ.79ٔهـوىقٌ  79ٕالسن ٌ وسىفً سنة 
بؽٌبة و (9ٕ٘/ٔىسماا فً اإلنبباء مامب اوى ٌة الكببلم )و (77ٖ/ٕإنباء الؽمر)و (ٖ٘ٓ/ٗال رر الكامنة)  انلر     

ىما بعب ها( اٌبث وكبر الرببلؾ و  ٖٗٔىانلر فً الاىان  البوٌة)و (7ٗ٘/8شورا، الوهب)و (8ٕ٘/ٕالىعاة )
(وىر   كىنن اناٌبا ماسرٌب ٌا 9ٖٕ/ٔة للع ٌ ة السلاٌة)و ىكوا وكر ولك فااب كساب ع اء الماسرٌ ٌفً موهبن

را للماسرٌ ٌة و ىوكر ه لسن على ولك.  و ب   علن منلِّ
هه  السنة لن إ بلقان إ بلو عامو ىٌبرا  ببن مبن ربالؾ الرافضبةو فٌب ر  فٌبن كلٌبر مبن ههب  البب  و ىإ ببلو  (8)

 و ىٌكىن المرا  اٌننو هه  السنة ىالاب ٌث راصو ىٌرا  بن من ىافو ما علٌن السنة ىاسبع ه ي السلؾ الفال
(و مىقبؾ اببن سٌمٌبة مبن ٕٕٔ/ٕو ىال ٌ ر  فً ولك هه  الب   وكاألشاعرة و ىالماسرٌ ٌة. انلر منواج السنة)

 (.9ٖ٘/ٔ(و ع اء الماسرٌ ٌة للع ٌ ة السلاٌة)ٕ٘/ٔاألشاعرة)
 (.9ٓٔ/ٕشرح السلىٌ ) (9)

 



(ٔٓ9) 

نٌومببا هن ٌكببىن المرببالؾ لببٌ  ههبببلً لبلعسبب ا  بببن لببن ص ههلٌسببن عبببن ىلا 
ىلس، هعب ُّ مبن وهبب إلبى هبوا »اال سوا و ىلوا قا  الباقبلنً فً المرالاٌن فً ال ٌا   

«الموهب من علماء الشر و ىال هبالً بربلفن
(ٔ)

. 

الببوي علٌببن الما  ببىن هن منكببري ال ٌببا  لٌسببىا مببن علمبباء »ىقببا  األبٌبباري  
ىال ٌنررو اإل ما  بمرالاسومو ىكٌؾ ٌع ىن مبن الم سوب ٌن ىال ا سوبا  عنب هم  األمةو

«؟ و ىإنما ؼاٌسوم السر   على لىاهر األلاال
(ٕ)

. 

ىقببببببببببب  ارسلبببببببببببؾ األفبببببببببببىلٌىن فبببببببببببً االعسببببببببببببار باللاهرٌبببببببببببة فبببببببببببً                              
اإل مبببا  و ىارسبببار هكلبببرهم عببب م االعسببببار بوبببم
(ٖ)

ل ببب  الا وببباء و ىنسبببب 
(ٗ)

 ىنسبببب و
للما  ٌن
(٘)

. 

ىأل   ما سبووىلضعؾ الربلؾ فً هوٌن األفلٌنوىع م اعس ا  األكلرٌن مبن 
األفىلٌٌن بالمرالاٌن فٌوماو فإن الوي سأسلكن فً هوا الباثو هى مبا  رج علٌبن هكلبر 
العلمببببباء مبببببن  عببببب  األ لبببببة المسابببببو علٌوبببببا هبببببً هبببببوا األ لبببببة األربعبببببة الكساب 

 وىالسنةوىاإل ما وىال ٌا .

 

 

 
 
 

                                            
 (.ٕٕ/٘ن لن فً البار الماٌ ) (ٔ)
 (.9ٖٖ/ٖا ٌو ىالبٌان)الس (ٕ)
عارضببة و (ٖٗ٘ـببٕٗ٘/ٔ) الماوببم لمببا هشببك  مببن سلرببٌص كسبباب مسببلمو (ٖٗٙـببٕٗٙ/ٔه ب ال اضببً)  ( انلببرٖ)

ابببببن ىمسببببان  فسبببباىي و (ٕٕٔ/ٖشببببرح مسببببلم)و (8ٕٔ/ٔسوببببوٌب األسببببماء ىاللؽببببا،)و (7ٓٔ/ٔ) األاببببىوي
 ب با، و (7ٓٔ/ٖٔو8/9ٕ و٘ٓٔ/ٖسبٌر هعببلم النبببلء)و (9ٖٖ/ٕالسا ٌو ىالبٌبان) و(7ٕٓـٕٙٓ/ٔالفبلح)

 (.7ٗٔإرشا  الااى ) و(7ٔٗ/ٗالبار الماٌ  )و (89ٕ/ٕالشافعٌة الكبري)
(كبلم الما  ٌن على ابن اةم ىهملالنوال على  اى وفإنبن ٔ٘ٙ/ٕعلى  مع ال ىامع )ن شرافً ىام  المالً 

ىفٌبن نلبر و االسبسنبا  كان  ببل فً العلم ىالاالوىاسع اإل بل  على مواهب الفاابة ىالسابعٌن قبا را علبى 
 و ىممن نص  على ولك ابن الفبلح ىؼٌرا. إفإن منوم من نص على هن الربلؾ فً  اى وىمن سبعن

 ىفً المسألة هقىا  هرريو ىمنوا إضافة إلى ال ى  السابو 
ى بن عنب  الشبافعٌة ارسبارا هببى منفبىر وىهى ىإلٌبن وهبب ال اضبً عبب  الىهـبـاباللانً  هنن ٌعسبر بربلفوم و 

ىوكببر ابببن و  ىوكببر هنببن الفبباٌ  مببن مببوهب الشببافعٌةو ىنسبببن البؽبب ا ي لل موببىر  ولبؽبب ا ي ىابببن السبببكًا
الفبلح هن ما ارسارا األسساو هبى منفىر هى الوي اسس ر علٌن األمروىلووا ٌوكر األنمة مبن الشبافعٌة ربلفوبم 

 .الشىكانًو ىر ان  فً الكسب الارعٌة
 ؼٌراوىر ان الشن ٌ ً.اللالث االعسبار بربلؾ  اى   ىن 

 .             ابن الفبلح ىر انهنن ٌعسبر با سوا هم فً ؼٌر ما كان معسم اً على ال ٌا و الرابع 
فببإن كببان فببً ا سوببا ا مسببسن اً إلببى عاضبب  كنصوفببإن ا سوببا هم  هن النلببر إلببى مسببسن  اال سوببا و الرببام  

 .الوهبً اىارسارو معسبروىإن رالؾ ىانار  فبل ٌعسبر 
 ر المرا ع الساب ة.انل

 (.ٖٗ٘/ٔالماوم لما هشك  من سلرٌص كساب مسلم)  ( انلرٗ)
سبببببٌر هعببببببلم و (8ٖٔ/ٔسوبببببوٌب األسبببببماء ىاللؽبببببا،)و (ٕٙٓ/ٔاببببببن الفببببببلح)ىمسبببببان  فسببببباىي   ( انلبببببر٘)

إرشببببببا  و (7ٕٗـبببببب7ٔٗ/ٗالباببببببر الماببببببٌ )و (89ٕ/ٕ ب ببببببا، الشببببببافعٌة الكبببببببري)و (٘ٓٔ/ٖٔالنببببببببلء)
 (. 8ٗٔـ7ٗٔالااى )

 



(ٔٔٓ) 

 الفصل األول: بناء األصول على األصول فً مسائل الكتا : 

 :امبحث، واثنان وعشرون وفٌه تمهٌد 

 تمهٌد: تعرٌ. الكتا  لغة واصطالحا.

 المبحث األول:تفاضل الكتا .

 المبحث الثانً:ترجمة معانً الكتا .

 .هل فً الكتا  ما ال ٌفهم معناه؟ المبحث الثالث:

 هو رفع صو بٌان؟.المبحث الرابع:النسخ هل 

 س:حكم النسخ.مالالمبحث ال

 :نسخ المسمور به قبل التمكن من الفعل.دسالمبحث السا

 :دلول النسخ جمٌع األحكام.سابعالمبحث ال

 :نسخ الحكم إلى غٌر بدل.ثامنالمبحث ال

 :نسخ الحكم مع بقاء التالوة.تاسعالمبحث ال

 :نسخ اللبر.العاشر المبحث

 ت النسخ فً حق من لم ٌبلغه.المبحث الحادي عشر: ثبو

 المبحث الثانً عشر:الزٌادة على النص هل هً نسخ؟.

 المبحث الثالث عشر:نسخ الكتا  بالسنة.

 المبحث الرابع عشر:نسخ السنة المتواترة بالكتا .

 المبحث اللامس عشر:نسخ السنة المتواترة باآلحاد.

 تفٌض.المبحث السادس عشر:نسخ الكتا  والسنة المتواترة بالمس

 . والنسخ به المبحث السابع عشر: نسخ مفهوم الموافقة

 والنسخ به. المبحث الثامن عشر: نسخ اإلجماع

 .والنسخ به المبحث التاسع عشر: نسخ القٌاس

 المبحث العشرون:النسخ بقول الصحابً.

 إذا روى الصحابً لبرا وقال بنسله.المبحث الحادي والعشرون:

 حكم الفرع بنسخ حكم األصل. نسخالمبحث الثانً والعشرون:

 

 



(ٔٔٔ) 

 
 د:رمتٗٝ

الكساب مف ر هفبلن مبن كسببو ىهبى هفب  فباٌ  ٌب   علبى  مبع شبًء إلبى 
ىٌسببمى  وهي س معبب، و ىٌ لببو علببى  ماعببة الرٌبب  كسٌبببة ببب، الرٌبب سكس    شببًءو ىمنببن
ألنن س سمع فٌن الارىؾ ىالكلما، إالكساب بولك

(ٔ)
  . 

ىٌنببى   والشبرٌعة ىعمب ة الملبة ةٌبهبى كلالم فى  هنا هى كسباب هللاو ىالكساب ى
ىنىر األبفبار ىالبفبانرو ال  رٌبو إلبى هللا سبىاا و ىال ن باة  وى ٌة الرسالةو الاكمة 
شًء ٌرالان بىال سمسك  وبؽٌرا

(ٕ)
ىلووا ىؼٌرا كان الكساب الكرٌم هبى األفب  األى  و 

مبن ه لبة  ببن األفبىلٌىن ىالا وباءو ىهبى هفب  لمبا عب اا ىىٌعنبو الوي ٌب ه بن العلمباء 
 ىإلٌن المىر  .  و فمنن المنبعو الشرٌعة

ىابب ا بالابب ى  المىضبباة لببنو و نببً األفببىلٌىن بسعرٌببؾ الكسبباب الكببرٌم ىقبب  عُ 
بب وؾىهبى هىضبب  مببن هن ٌعببر   و إو هببى معببرىؾ عنبب  كبب  مسببلم إ   ىهبببٌن مببن هن ٌىض 

ؼٌر هن وكر السعرٌؾ موٌبع
(ٖ)

ممبا ال  فسبن و علمباً هنىلبىال ولبك مبا عر  و  ر بىا علٌبن  
ىهبى ىإن  وما ىقع فٌن كلٌر من األفبىلٌٌن مبن اإلؼبراو فبً ولبكـ فً نلري ـ ٌنبؽً 

إال هن و ىإرببراج مبا لببٌ  منببن و كبان الم فببى  منبن سبٌببٌن فباا، هببوا الكسبباب العةٌبة 
بب ٌِّ ة المبومببا،و ىأل بب  مببا سبببو سأقسفببر علببى سىضببٌ  الىاضبباا، ممببا ٌ علوببا فببً ا
ىقببب  ارسرسبببن بعببب  النلبببر فبببً سعرٌابببا،  ا،وسعرٌبببؾ ىااببب  هري هنبببن هنسبببب السعرٌاببب

 ىهى   األفىلٌٌنو

و المع بة بلالبن ىمعنباا و    علبى مامب  المنبة  و هنن كببلم هللا بلالبن ىمعنباا 
 المسعب  بسبلىسن . 

هى إنبن المعنبى  وقبى  مبن قبا  إنبن مرلبىو  فعلب ا ىقىلً  كبلم هللا بلالبن ىمعنبا
  ىن اللال. 

و كببالسىراةو إلرببراج الكسببب المنةلببة األرببري   ىقببىلً   المنببة  علببى مامبب  
 ىالةبىر . و ىاإلن ٌ 

 ىالا ٌث النبىي . و ىقىلً   المع ة بلالن ىمعناا  إلرراج الا ٌث ال  سً 

فإنوبا بعب  النسبخ إ ىقىلً  المسعب  بسبلىسبن   إلربراج الٌبا، المنسبىرة اللالٌبة 
لٌس، قر ناً 
(ٗ)

  . 

                                            
 ( ما ة   كسب.ٕٗ٘المفباح المنٌر ) و(ٕٕ/ٕٔلسان العرب ) و(8٘ٔ/٘لر  م اٌٌ  اللؽة )ان( ٔ)
 ( .  ٗٗٔ/ٗانلر  المىاف ا، )( ٕ)
انلبر ال بامى  . ( الموٌع  هفلن مبن هٌبع و ىفبىبن الاٌرىة ببا يو ىقٌب  موبع و ىهبى ال رٌبو الىاسبع الىاضب ٖ)

  ( وكرا فً ما ة موع.988الماٌ )
اإلاكببام  و(79ٕ/ٔ(و هفببى  السررسببً )ٕٓ  س ببىٌم األ لببة )ىشببران ىبٌببان ماسرةاسببن  ببر نانلببر لسعرٌببؾ ال( ٗ)

( ٓٙٔ/ٔاكبام )ىانلبر سعلٌبو عاٌابً علبى اإلو(8-7/ٕشرح الكىكبب ) و(ٔٗٗ/ٔالبار الماٌ  ) و(9٘ٔ/ٔ)
 فاٌن كبلم  ٌ  عن سعرٌؾ ال ر ن ىاإلؼراو فٌن . 

 



(ٕٔٔ) 

مببا ىال فببرو بٌنوو ىالكسبباب هببى ال ببر ن  
(ٔ)

و بٌنومببا فببإن مببرا ا و ىمببن فببر  
ن  وة ما ٌف قان علٌن و فإن ما ٌف و علٌن الكسباب هبى ال مالسؽاٌر من  وة الماوىم 
هما من  وة الماوىم فإن ماوىم الكساب هى اسفبافن  و ىال فروو ما ٌف و علٌن ال ر ن 

و ر ال ببراءة بكىنببن مكسىببباًو ىماوببىم ال ببر ن هببى اسفببافن بكىنببن م ببرىءاً و ىالكسابببة ؼٌبب
ىىفان بأا  هوٌن الىفاٌن ال ٌناً الىفؾ الرر
(ٕ)

  . 

 

                                            
فبس   و(7/ٕشبرح الكىكبب ) و(ٕٕٔ/ٖالس رٌبر ىالسابٌبر ) و(ٔٗٗ/ٔالبار الماٌ  ) و(9٘ٔ/ٔانلر  اإلاكام )( ٔ)

 ( .ٓٔ/ٔالؽاار )
 ( . ٖ٘ٙالموكرة ) و(ٖ٘انلر  م  مة فً هفى  الساسٌر البن سٌمٌة )( ٕ)

 



(ٖٔٔ) 

 
 .تفاضٌ ايهتاب: املبحح األٍٚ

ىهبوا  وه  ٌمكن هن ٌكىن بعل ال بر ن هفضب  مبن بعبل؟  عنى بووا المسألةٌُ 
المسألة من المسان  السً وكرهبا بعبل األفبىلٌٌن 
(ٔ)

ىلٌسب، هبً مبن فبمٌم هفبى   
ىإنما هشار إلٌوا بعضوم فبً و من األفىلٌٌن بالاً مسس بلً  ىلووا لم ٌع   لوا كلٌر والا ن

 رافة فً باب النسخ . و لناٌا مسان  هرري 

 ىق  ارسلؾ العلماء فً هوا المسألة على قىلٌن مشوىرٌن   

 هن ال ر ن ٌسااض  .  األول:القول 

نىهوا قى  إسااو بن راهىٌ
(ٕ)

مبن المالكٌبة بكبر ببن العرببًً ىهببو
(ٖ)

و ىبعبل 
 عٌةالشاف

(ٗ)
و
 

اء ىالمسكلمٌن ا وى ماعة من ال
(٘)

  . 

ىالبوي علٌبن هنمببة و ىوكببر هنبن هبى المبألىر عببن السبلؾ واببن سٌمٌبة  اىقب  ارسبار
ىؼٌبرهمو ىهن هبوا مبن العلبم المسبس ر فبً نابى  األمبة  والا واء مبن ال ىانبؾ األربعبة

ابب ث  ىإنمبباو ىلببم ٌعببرؾ قبب  هابب  مببن السببلؾ قببا  ربببلؾ هببوا و ىالسببابعٌن  والسبباب ٌن
اإلنكار لما لور، ب   ال ومٌة 
(ٙ)

. 

 هن ال انلٌن بووا ال ى  ارسلاىا    ةركشًىق  وكر ال

 الاض  را ع إلى وا، اللال . فمنوم من قا  ـ 

ىمضاعاة اللىاب و الاض  را ع إلى علم األ ر   ىمنوم من قا ـ 
(7)

 . 

                                            
 ( . 8ٔٔ/ٕانلر  شرح الكىكب )( ٔ)
بن  اوو ىإسا(7ٔٔ/8( و االسسوكار )7ٔ٘-ٙٔ٘/ٕمسان  اإلمام هام  ىإسااو رىاٌة إسااو الكىسج )( انلر  ٕ)

هببى ٌع بىب إسبااو ببن إببراهٌم ببن مرلب  السمٌمبً الانللبً المرىةيوالمعبرىؾ ببابن راهىٌبن ـ هبى  راهىٌن 
معناهبا « ىٌبن»وى« راا»ىال رٌبو بالاارسبٌة  ألنن ىل  فبً  رٌبو مكبة و إىراهىٌن ل ب ل  ا إبراهٌم ل ب بن

اإلمام الل ة المأمىن الاافل البىر   هـوىهى ٔٙٔى  وىالمعنى هنن ى   هي ىل  فً ال رٌو ـ ىل  إسااو سنة 
 سنة. 77هـوىلن  8ٖٕالا ٌنوكان ااوقا ف ٌوا عاب اوفنؾ المسن وىالسننوىالساسٌروىسىفً سنة 

ىفٌبا،  و(ٖ٘ٗ/ٙسارٌخ بؽب ا  )و (9ٗ ب ا، الا واء)و (ٖٕٗ/9الٌة األىلٌاء)و (79ٖ/ٔالسارٌخ الكبٌر)  انلر    
 .(8ٖ٘/ٔٔسٌر هعبلم النببلء )و (ٖٖٗ/ٕسوكرة الااال)و (9ٓٔ/ٔ ب ا، الانابلة)و (99ٔ/ٔاألعٌان)

 .(ٓٔٔ/ٔال امع ألاكام ال ر ن ) ( و٘ٗ٘( انلر  قانىن السأىٌ )ٖ)
ىقبارن ببـ ٖ٘ٗ/ٔقىا بع األ لبة )و (ٖٓ٘-ٕٓ٘/ٔانلبر  شبرح اللمبع ).ىالؽةالبًوىابن السمعانً و الشٌراةي( كٗ)

 (ٕٙو  ىاهر ال ر ن)(9ٕٗ
 (. 8ٔٔ/ٕ(و شرح الكىكب )7ٔٔ/ٗ(و اإلس ان )ٓٔٔ/ٔال امع ألاكام ال ر ن ) و(8ٔٔ/ٖ)انلر  إكما  المعلم ( ٘)
و  (7ٕٔ/7 رء سعببارل الع بب  ىالن بب  ) و(ٙٗو 8ٔو ٖٔ/7ٔههبب  اإلٌمببان  بانلببر  م مببى  الاسبباىي ) ببىا( ٙ)

ا عبن راء ىكبان قب  سل بؾ  ال ومٌة هم هسبا  الضا  المبس    وم بن فاىان السرمبويولور، ب عسبن بسرمبووى
قسلن َسْلم بن هاىاة الماةنً فً  رر ملك بنً همٌةوىٌ لو على هسباعن و ىق  قس  ال وم  شٌرن ال ع  بن  رهمو

 ىال ارسٌبارو ىهنبن ال قب رة لبنو ل ىلوم بأن العب  م بىر على فعلبنوإ ىٌ لو علٌوم ال برٌة  ال ومٌة نسبة إلٌنو
ىمببن هقببىالوم ناً االسببس اعة  لببىا الرببالو عببن فببااسنوفع    و ألنوببم هنكببرىا الفبباا، ىٌ لببو علببٌوم المع لببةإ

ىهن  ىالكابر هبى ال وب  ف ب و ىهن اإلٌمان هى المعرفبة ف ب و ىاالرسٌار للعب وىهن ال نة ىالنار سبٌ ان ىسانٌانو
 ىهنببببببببن ال ٌىفببببببببؾ بىفببببببببؾ إال ال بببببببب رة ىاإلٌ بببببببببا  ىهن علببببببببم هللا اببببببببا ثو ال ببببببببر ن مرلببببببببىوو

 كرىا الكبلم ىؼٌرا من الفاا،.وىهنةىالاع وىالرلووىاإلاٌاءوىاإلماس
الاببببىر و (8ٙ/ٔالملبببب  ىالناببب )و (8٘ٔالابببرو بببببٌن الابببرو)و (8ٖٖوٕٗٔ/ٔم ببباال، اإلسبببببلمٌٌن)  انلبببر
  (.ٕ٘٘و 8ٗٔالعٌن)

 .(ٕٔٔ/ٕ( و شرح الكىكب )8ٔٔ/ٗاإلس ان ) (و9ٔ٘/ٔالبرهان فً علىم ال ر ن)انلر ( 7)

 



(ٔٔٗ) 

فبإن وهفبااب ال بى  اللبانً هبوا ال ٌنباة  فٌبن إ ألن ىلٌ  ما وكرا بى ٌبن 
فبببل ٌنبباة  هابب  فببً هن بعضببن هفضبب  مببن و اللببىاب مرلببىو مببن مرلىقببا، هللا سعببالى 

ناسن ىإنما النةا  فً كبلم هللا  وبعل
(ٔ)

. 

ٌ ن ابن سٌمٌة ى ن السااض و فبٌن هن الكبلم لن  وسان   ىق  ب

األىلى  وببة المببسكلم بببنوىهللا سعببالى هببى المببسكلم بببال ر ن و فبببل سااضبب  مببن هببوا 
 المسكلم بن ىاا  سباانن. ال وةإ ألن

اللانٌة من  وة المسكلم فٌنو ىهى ٌسااض  مبن هبوا ال وبةو ىاٌننبو ٌكبىن بعبل 
الكبلم باعسبار ناسبن هفضب  مبن بعلوكمبا هن ولبك ال ٌمنبع السااضب  مبن  وبة اللبىاب 

ىالرٌرٌة للمكلؾ
(ٕ)

.  

  .هن ال ر ن ال ٌسااض  الثانً:القول 

ىهبببببببببببى قبببببببببببى  األشبببببببببببعري
(ٖ)

ىالبببببببببببباقبلنً  
(ٗ)

ىهببببببببببببً ٌعلبببببببببببى و 
(٘)

و                                 

ى ماعبببة مبببن األفبببىلٌٌن
(ٙ )

ىالا وببباء
(7)

و ىرىي عبببن اإلمبببام مالبببك و قبببا  ٌاٌبببى ببببن 
ٌاٌى
(8)

ىلولك كرا مالك هن سعبا  سبىرة هى وساضٌ  بعل ال ر ن على بعل ر أ   » 
«سر    ىن ؼٌرها

(9)
 و 

                                            
 ( . ٕ٘/7ٔم مى  الاساىي ) ( انلر ٔ)

 و ىما بع ها(. 7٘/7ٔمى  الاساىي)( انلر  م (ٕ
هبى الاسن علً بن إسماعٌ  بن إسااو ٌنسوً نسبن إلبى هببً مىسبى عبب  هللا ببن قبٌ  األشبعري هى األشعري ( (ٖ

  اروإمام المسكلمٌن وىلما بر  فً االعسبةا  هـوىهى اإلمام الا ٌن العبلمة النل  7ٕٓىقٌ   هـوٕٓٙىل  سنة و
ر فأعلن سىبسنولم هرو ٌر  على المعسةلة ىٌوسك عىارهموؼٌر هنن علبو ببن بعبل كرهن ىسبره مننوىفع  المنب

مسعل ا، االعسةا وىهلؾ فً بٌان ع ٌ سنوىانسسب لن األشاعرةولم إنن سرا ع عن ولك ىانسسب فبً ؼالبب همبرا 
الافبببى  فبببً البببر  علبببى الملاببب ٌنوىم اال،   إلبببى مبببوهب ههببب  السبببنة فبببً كساببببن اإلبانبببةوىمن م لااسبببن

 هـوىقٌ  ؼٌر ولك.ٕٖٗمٌٌنوىه ب ال   وىؼٌر ولكوسىفً سنة اإلسبل
و (8٘/٘ٔسببٌر هعبببلم النببببلء )و (8ٕٗ/ٖىفٌببا، األعٌببان)و (ٙٙٔ/ٔاألنسبباب)و (ٖٙٗ/ٔٔسببارٌخ بؽبب ا )  انلببر   

مببر ة و (ٗٗ٘/ٕال ببىاهر المضببٌة )و (7ٖٗ/ٖ ب ببا، الشببافعٌة الكبببري)و (7ٗ/ٔسببنىي) ب ببا، الشببافعٌة لئل
 .(98ٕ/ٕال نان)

( و شبببرح الكىكبببب 7ٔٔ/ٗ( و اإلس بببان )9ٓٔ/ٔال بببامع ألاكبببام ال بببر ن )و( 78ٔ/ٖانلبببر  إكمبببا  المعلبببم )( ٗ)
(ٕ/ٕٔٓ . ) 

 (.7ٗٔ/ٕ( و الارى  )79ٕو ىقارن بـ 787/ٖانلر  الع ة )( ٘)
و (ٕٗ٘/ٔالىاض  ) و(ٕ٘ٔ/ٔالمسسفاى ) و(8ٕٗ/ٔاكام الافى  )إ( و 7ٓ٘/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٙ)

مناهج الع ى   و(ٖٖ٘/ٖ( و كشؾ األسرار )ٕٔٗ/ٕ( و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )9ٖٔ/ٖم )اكااإل

   ألنوم هىلىا الرٌرٌة فً قىلن سعالى إ(و ىهوا ما ٌاوم من كبلم كلٌر من األفىلٌٌنٕٓ٘/ٕ)       

اكام إبالسراٌؾ عنن  انلر   هى الرٌرٌة على المكلؾ واللىاب برٌرٌة من سىرة الب رة[ ٙٓٔ]من الٌة
 (.ٕٙ/ٕالىفى  ) و(7ٙ/ٗالمسسفاى ) و(7٘/ٕفى  السررسً )ه و(8ٓٗ/ٔالافى  )

البببر . انلببر  االسببسوكار  (و ىارسببارا ابببن عببب ٓٔٔ/ٔال ببامع ألاكببام ال ببر ن )و(78ٔ/ٖانلببر  إكمببا  المعلببم )( 7)
(8/ٔٔ7 . ) 

اللٌلً األن لسً المالكًوراىي المى أ عن مالكوكان  ٌاٌى بن ٌاٌى هى هبى مام  ٌاٌى ٌن ٌاٌى بن كلٌر( 8)

إماما ما لا ل ة ف ٌوا عالما عاقبل ةاه ا ىرعاوهى إمام ىقسن باألن ل وىناشر موهب مالك فً سلك ال ٌاروسىفً سنة 
  .هـٖٖٕهـوىقٌ  ٖٕٗ

و  وىة (7ٙٔ/ٕ(و سارٌخ العلماء)ٖٓٔ/ٔ(و سرسٌب الم ارك)ٕ٘ٔ(و  ب ا، الا واء)8٘انلر  االنس اء)
 .(ٖٓ٘(و ال ٌباج)9ٔ٘/ٓٔ(و سٌر هعبلم النببلء)٘ٗٗ(و بؽٌة الملسم )9ٖ٘الم سب )

 (.7ٔٔ/ٗ( و اإلس ان )9ٓٔ/ٔانلر  ال امع ألاكام ال ر ن )( 9)

 



(ٔٔ٘) 

الماسرٌن بعلىارسارا  
(ٔ)

 .
 

اشسور ال ى  بإنكار سااضلن بعب  المبانسٌن لمبا » هوا ال ى     ىقا  ابن سٌمٌة عن
« هلور، ال ومٌة ال ى  بأن ال ر ن مرلىو

(ٕ)
 . 

ال ٌعببرؾ فببً المببوهب قببب  ال اضببً كمببا ال ٌعببرؾ قببب  »ىقببا  ابببن مالبب    
« األشعري

(ٖ)
 . 

 بناء المسسلة : 

   وكر فً هوا المسألة هفبلن

 األول: صن الصفات ال تتفاضل. األصل 

ىفباة و فال ر ن فً ناسبن ال ٌسااضب  لكىنبن كبلمباً هلل سبباانن »قا  ابن ع ٌ   
« من فااسن السً ال ساسم  السااض  ىالسراٌر 

(ٗ)
  . 

ىفبً »قا   هوا ها هما إ إو  فلٌنهابن سٌمٌة إلى هن المسألة مبنٌة على  وهبى
ان   هاب هما   ال ملة الوٌن ٌمنعىن هن ٌكىن كبلم هللا بعضن هفض  من بعل لوم مأرو

ب رىن عبن ولبك ببأن ال ب ٌم هن فاا، الرب ال ٌكىن بعضوا هفض  من بعل و ىقب  ٌعبِّ
« ال ٌسااض 

(٘)
. 

   ناءالبهوا ى ن 

فبال ى  فبً و ىإوا كبان كبولك والكبلم فاة من فباا، هللا ى وهن ال ر ن كبلم هللا
لة السااض  فبً فسكىن هوا المسألة  ةءاً من مسأ وفاة الكبلم كال ى  فً ب ٌة الفاا،

الفاا، 
(ٙ)

 . 

  .الثانً: حقٌقة صفة الكالم هلل تعالىاألصل 

ح بن  ررىنىفر  و ىهشار إلى هوا بعل العلماء 
(7)

    

  ىاللبانً»ىق  وكر ابن سٌمٌة هوا األف  هفبل لانٌا سبنبى علٌبن المسبألةو ف با   
ٌ ى  إنن ىااب   ىهوا على قى  منو ىالىاا  ال ٌسفىر فٌن سااض  ىال سمال  هنن ىاا و
« بالعٌن 

(8)
  . 

فببً المعنببى  ارسلاببىا فببً الكبببلم هبب  هببى ا ٌ ببة فببً اللاببل هى»  قببا  الةركشببًى
ىاألفبب  اللببانًو ىهفبب  الربببلؾ و هقببىا  عببن األشببعري  وال ببانم بببالنا  هى مشببسرك ؟

ىلعلن هٌضاً منشأ الرببلؾ فبً ساضبٌ  بعبل  وٌر ع إلى هن الكبلم فاة واسٌة هى فعلٌة

                                            
 (. 7ٕ٘/ٔارسارا ابن  رٌر . انلر   امع البٌان )( ٔ)
 ( . ٖ٘/7ٔانلر  م مى  الاساىي )( ٕ)
 .  ال اضً هبا ٌعلىوىٌرٌ  ب(7ٗٔ/ٔانلر  الارى  )( ٖ)
 ( . 7ٗٔ/ٕىانلر الارى  )و( ٕٗ٘/ٔالىاض  )( ٗ)
 .  (ٖ٘-ٕ٘/7ٔ )ىانلر منن و( ٖٙٔ-ٕٙٔ/7ٔم مى  الاساىي )( ٘)
 . (ٕ٘/7ٔم مى  الاساىي ) و(ٕٗ٘/ٔالىاض  )( انلر  ٙ)
 ( . 9ٓٔ/ٔال امع ألاكام ال ر ن )و ( 78ٔ/ٖإكما  المعلم )( انلر 7)
 .  (ٖ٘-ٕ٘/7ٔ)  ىانلر مننو( ٖٙٔ-ٕٙٔ/7ٔم مى  الاساىي )( 8)

 



(ٔٔٙ) 

« بعل  ال ر ن على 
(ٔ)

  . 

 البناء   هوا ى ن 

فبببل و هن ال بر ن كببلم هللا فبإن قٌب  إن كببلم هللا فباة واسٌبة فٌكبىن الكببلم ىااب اً 
و ىإوا كبان الكببلم كبولك وفضببلً عبن هن ٌع ب  فٌبن فاضب  ىماضبى   وٌع   فٌن سببعل
ألنن كبلم هللا  إفال ر ن كولك

(ٕ)
 . 

و ىإوا  باة سبعضبن  نواة سبعضبفمعنى ولك  بىو ىإن قٌ  إن الكبلم فاة فعلٌة 
 كبلم هللا . نألن إفً ال ر ن اة  وىإوا  اة فٌن ولكو اة كىن بعضن هفض  من بعل 

اإلشارة هنا إلى هن اببن ابةم  رىٌ 
(ٖ)

ـ قب  ال بانلٌن بعب م السااضب   ـب ىهبى مبن 
هن ال بر ن  فوى ٌريما سبو و  عن هوا األف  و لكن ى ن البناء مرسلؾبنى قىلن على 

فإنوبا و ىهبى ٌ بى  ولبك عبن الفباا، الواسٌبة و ىلٌ  شٌناً ؼٌر هللا سعالى و م هللا هى عل
ىإوا كبان الكببلم وعن اإلمام هام  ىهه  السبنة لكب  ىن   و وعن ا هً وا، هللا ال ؼٌرا

اسى ال ٌ ر ولك إلى سع   ال  ماء و فعلم هللا ال ٌ ب  السبعٌل و هى علم هللا 
(ٗ)

. 

 :  الترجٌح

 لوا ش ان الب  من بٌانوما  هوا المسألة

 األى  فاة الكبلم.

 اللانً ال ر ن.

هن الفاا، ال سسااضب  بنباء على البناء هما إن كان الكبلم على فاة الكبلم فإن 
  علببى ولبك ال بى  بعبب م فبر  هللا فباا،  مببا ببٌنفبإن مبن قببا  بعب م السااضب  فٌ وفباٌ 

 إو هً فاة من الفاا،. إالسااض  فً فاة الكبلم

ىكبولك  وىهبى مسعلبو ب مٌبع مسعل اسبنو كببلم هللا سعبالى ىااب  » ل بىٌنً   قبا  ا
ىال ا ر علبى  مٌبع وىهبى العبالم ب مٌبع المعلىمبا، بعلبم ىااب  وال ى  فً سبانر فبااسن
« ىاإلرا ة و ىالبفرو ىالسمع  وىكولك ال ى  فً الاٌاة والم  ىرا، ب  رة ىاا ة

(٘)
  . 

                                            
 .  (ٕٕ٘/ٔوىانلر  البرهان فً علىم ال ر ن)(ٓٙٔ-9٘ٔسبلس  الوهب )( ٔ)
                       م مبببببببببى  الاسببببببببباىي  و(9ٓٔ/ٔ( و ال بببببببببامع ألاكبببببببببام ال بببببببببر ن )78ٔ/ٖانلبببببببببر  إكمبببببببببا  المعلبببببببببم )( ٕ)

(ٔ7/ٕ٘-ٖ٘ .) 
  بن اةم الاارسً األفب  األمبىي مبىالهم ال ر ببً الشبافعًولم هبى مام  علً بن هام  بن سعٌهى ابن اةم ( ٖ)

هـوىكان اافلبا للاب ٌثومساننا فبً علبىم كلٌبرة مبن ف بن ىهفبى  ىه بوىفٌبن 8ٖٗاللاهريوىل  ب ر بة سنة 
 ٌببن ىىر وىمببن مفببنااسن المالى فببً الا ببن وىالافبب  فببً الملبب  ى األهببىاء ىالنا وىاإلاكببام فببً هفببى  

 هـ.ٙ٘ٗـوىقٌ  ه7٘ٗاألاكاموسىفً سنة 
المع ببب فببً و (ٖٗٙبؽٌببة الملببسم )و (79ٕم مبب  األنابب )و (9ٖ٘/ٕالفببلة)و (9ٕٓ ببوىة الم سببب ) انلببر     

و (ٔٔٔ/ٗاإلاا بة)و (8ٗٔ/8ٔسبٌر هعببلم النبببلء )و (ٕٖ٘/ٖىفٌا، األعٌان)و (ٖٗسلرٌص هربار المؽرب)
 (. 98ٔ/ٗلسان المٌةان)

 ( . ٕٗٗ(و المسان  المشسركة )88٘-8ٔ٘/ٕنٌة )السسعٌ وىمابع ها(و 7ٖ/ٕانلر  الاف  )( ٗ)
 ( . ٖٔٔاإلرشا  إلى قىا ع األ لة فً هفى  االعس ا  )( ٘)

 



(ٔٔ7) 

ىقببا  الشورسببسانً 
(ٔ)

إوا قببام البب لٌ  علببى هن الكبببلم   ةقالبب، األشببعرٌ  » 
ىكب  مبا    علبى و ىك  معنى هى فاة لن فوً ىااب ة و معنى قانم بوا، الباري سعالى 

« فولك ٌ   على هن كبلمن ىاا  و هن علمن ىق رسن ىاا ة 
(ٕ)

 . 

كمبا ن ب  والفباا، قبا  بالسااضب  فبً فباة الكببلم  ما بٌنىمن قا  بالسااض  فٌ
فً المسألسٌن  ولك ابن سٌمٌة عن السلؾ

(ٖ)
 . 

ىلى قٌ  بأن مبن المسكلمبٌن مبن ٌ بى  بالسااضب  فبً فباة الكببلم  ىن السااضب  
فبال ىاب عبن ولبك   هبى هنبن ربالؾ هفبلن لمبا ٌسعلبو بوبوا و الفباا، عمىمباً  ما بٌنفٌ

لل انلٌن بالسااض  فبً هبوا المسبألة ببأنوم  ةركشً  الالمسألة من ه لة لاهرةو ىلووا عل  
لىاهر األ لة وهبىا لولك ل

(ٗ)
اعلم هن نىر البفٌرة إن »و ىهوا ما  ع  الؽةالً ٌ ى   
ىبببٌن سببىرة اإلربببلص  وكببان ال ٌرشبب ك إلببى الاببرو بببٌن  ٌببة الكرسببً ى ٌببة المبب اٌنا،

ارةاعس ببا  الاببرو ناسببك الرببى   نىسرسببا  مبب وىسببىرة سببب،
(٘)

  ف لِّببو المسببسؽرقة بالس لٌبب   
«   فااب الرسالة 

(ٙ)
  . 

لى رهي المعسةلة فً المسألة إلنكبارهم الفباا، عمىمباً ىال ٌلسا، إ
(7)

و ىألنوبم 
ىهبً و ىإن هقرىا بالكبلم إال هنوم ٌرىن هن الكببلم ابرىؾ منلىمبة ىهفبىا، م  عبة 

مرلىقة قانمة بما  اا ث 
(8)

. 

ألنببن مببن ببباب مااضببلة  إىلوببوا فبببل ؼرابببة هن ٌ ببع السااضبب  فببً ال ببر ن عنبب هم
ال إشكا  فٌن  ىهوا ىاقع ومرلىو على مرلىو

(9)
  . 

فإن من وهبب إلبى هن الكببلم فباة و ا ٌ ة فاة الكبلم هلل سعالى  علىهما البناء 
إو الةم  إ  علبى ولبك ال بى  بعب م السااضب فبر  و ف ب  ىهنن المعنبى ال بانم ببالنا  و واسٌة 
بب  ال ٌ هنبن ل ىال ٌسؽباٌر هنن ال ٌن سم ىال ٌس بةه ىال ٌسببع  ىن الكبلم شًء ىاا  إقىلن 

ىهوا قى  األشاعرة السااض و 
(ٔٓ)

  . 

فببل بب  قبب  وكبر الةم قىلبن مبن بٌبان المبرا  و هما من وهب إلى هنن فاة فعلٌبة 

                                            
و ىل   المسكلم األشعري األفض  مام  بن عب  الكرٌم بن هام  هبى الاس  الشورسسانً الشافعً ( الشورسسانً  هى ٔ)

قب ام فبً علبم نواٌبة األ  فبنؾ كسببا كلٌبرة منوباا و هفىلٌا منبالركان إماما مبرةا ف ٌوا مسكلما هـ و 79ٗسنة 
 هـ8ٗ٘و سىفً سنة ىسلرٌص األقسام لمواهب األعبلم  وىالمل  ىالنا والكبلم 
سببٌر هعبببلم  (ؤٕٕ/ٔ) ب ببا، الا وبباء الشببافعٌة  (و89ٕ/ٖ)مببر ة ال نببان (و 7ٖٕ/ٗ)ىفٌببا، األعٌببان انلببر  
  .(ٕٙٗ/ٙ)شورا، الوهب (و ٖٕٖ/ٔالبن قاضً شوبة) ب ا، الشافعٌة (و 8ٕٙ/ٕٓالنببلء)

 ( . 89ٕ-88ٕنواٌة األق ام )( ٕ)
  ( . 89و 79و ٗ٘و ٙٗ/7ٔانلر  م مى  الاساىي )( ٖ)
 ( . 7ٔٔ/ٗاإلس ان ) (و9ٔ٘/ٔالبرهان فً علىم ال ر ن)انلر ( ٗ)
 ىارة .بلال الر ( ٓ٘/7ٔ) ىن لن عنن ابن سٌمٌة فً م مى  الاساىي و«ارة ال ى   »ال ر ن  رفً  ىاه( ٘)
 (.ٕٙال ر ن ) ر ىاه( ٙ)
 (.78الارو بٌن الارو )و(و ىما بع ها ٙٓٔإال فوم ٌلبسىن بعضوا . انلر   الماٌ  بالسكلٌؾ )ىهوا فً ال ملة ( 7)
 و(88ٕقبب ام )نواٌببة األو( ٖٖٔو ٖٕٖ-ٌٕٕٖؾ )لالماببٌ  بببالسك و(ٕٙ٘و ٕٓٓ/ٕانلببر  م بباال، اإلسبببلمٌٌن )( 8)

 (. 9ٕٗ-9ٖٕالمىاقؾ )
 ( . ٗ٘/7ٔلر  م مى  الاساىي )ان( 9)
( و 9ٕٔ( و  ىالببع األنببىار )ٖٔٔو 9ٓٔ(و اإلرشبا  إلببى قىا ببع األ لبة )7ٕ٘/ٕانلبر  م بباال، اإلسبببلمٌٌن )( ٓٔ)

هببى مببا قبررا كلٌببر مببن األفبىلٌٌن . انلببر  مببلبلً المسسفبباى ىااب ا ىكببىن كبببلم هللا  و(9ٕ٘-9ٕٗالمىاقبؾ )
 ( . 7ٕٔ/ٕ( و اإلاكام )8ٔ/ٔ)

 



(ٔٔ8) 

 إو ولك ال ٌرلى من االٌن  إ« فعلٌة  »ب ىلن 

األىلببى  هن ٌرٌبب  ب ىلببن فعلٌببة هن الاعبب  هببى بمعنببى الماعببى  المرلببىو الاببا  
كلمبا بإاب اث الكببلم مسفكبان و ٌا لبن فبً ؼٌبرا بمشٌنسن ىق رسن إ ألن كبلم هللا فع  لبن 

ىهوا قى  المعسةلة وفً ؼٌرا 
(ٔ)

 . 

ألنبببن ٌر ببع إلبببى السااضبب  ببببٌن  إىعلببى هبببوا فبببل ٌمسنبببع هنببا ال بببى  بالسااضبب 
 المرلىقا، . 

ىهوا هى ما ٌرٌ ا الةركشً اٌنما وكر هن بناء المسألة على الرببلؾ فبً فباة 
هن ال ى  بسااض  الكبلم إنما ٌمكبن ـ فٌما ٌب ى ـ لن إو إ الكبلم ه  هً واسٌة هى فعلٌة؟ 
ىلبٌ   ىلووا  ع  ال بى  بالواسٌبة قسبٌماً لل بى  بالاعلٌبةوعلى قى  من قا  برلو ال ر نو

و ألن هبب الء ٌببرىن فضبب  بعضببن علببى بعببل فضبب  مرلببىو علببى مرلببىو إكببولك 
ىساضٌ  بعل المرلىقا، على بعل ال ٌنكرا ها  
(ٕ)

. 

إال عنب  و ىال بى  برلبو ال بر ن فبً فباة الكببلم بالسااض   ىال سبلةم بٌن ال ى 
 من ٌ ى  بأن ال ر ن هى المعنى ال انم فً النا  .

و فوى هن هللا ٌسكلم بمشبٌنسن ىق رسبن مسبى شباء   هما الاا  اللانٌة ىالمعنى الرر 
ىكلٌببر مببن ههبب  و ىهنمببة السببنة و كبلمبباً قانمبباً بواسببن و ىهببوا مببرا  السببلؾ وىكٌببؾ شبباء 

اٌنما ىفاىا الكبلم بأنن فاة فعلٌة و كبلم ال
(ٖ)

 وفباىا هٌضباً بأنبن فباة واسٌبةوفوبم ى 
و ف معبىا ببٌن الىفباٌن و  سنكبلم هللا فاة واسٌة قانمة بواسن فعلٌة مسعل بة بمشبٌنف الىا  

 وا ابا ثهفبرا ىمن  وة و فالكبلم من  وة نىعن هةلً و فوى مسكلم هةالً ٌسكلم بما شاء 
ىمببع  معوببم للىفبباٌن لببم ٌلببةم مببن قببىلوم منببع  ونببن ىاابب  ال ٌس ببةه إ فبببل ٌ ببا  اٌننببو

 هى ال ى  برلو ال ر ن .و السااض  

ممبن  وىلووا فما وكرا الةركشً إنمبا هبى الةم علبى هفبى  األشباعرة ىنابىهم
 ىالاعلٌة بالرلو .  وفسر الواسٌة بالمعنى الناسً

و  هم موىر ة ولك ى  ف ف   ارسلؾ السلؾوالكبلم  هما على ال ى  الاو فً فاة
منبع مبن ولبك  او ىىالكبلم فاة ف اة السااض  فٌو وب ىاة السااض  فً الفاا،ل ىلوم 
ىبوبوا  وعب م السااضب  فبً الفباا،النلبر فبً األفب  األى  و ىهبى بناء علبى بعضوم 

  ابن  رٌر عل  
(ٗ)

 .و                                                

                                            
 ( . ٕٕٖالماٌ  بالسكلٌؾ ) انلر  ( ٔ)
 ( .ٗ٘/7ٔانلر  م مى  الاساىي )( ٕ)
 .  (7ٙٔـٙٙٔو ٔ٘ٔو ىانلر لسبعُّل الكبلم عن  السلؾ رسالة الس ةي)(9ٕٔ/ٙانلر  م مى  الاساىي )( ٖ)
هببى  عابر مامب  ببن  رٌبر ببن ٌةٌب  ال بريوالمعبرىؾ ببابن هبى اببن  رٌر وى( 7ٕ٘/ٔانلر   بامع البٌبان )( ٗ)

بالسبببنن ى رقوبببا عالمبببا ببببال ر نو ىكبببان و هبببـوىهى اإلمبببام العبلمبببة الابببافلٕٕٗببببري وىلببب  سبببنة  رٌبببر ال 
ىهاكامواوربٌرا بالسارٌخ ىهٌبام النا وىكبان ف ٌوبا م سوب ا عارفبا ببالربلؾ ةاهب ا ىرعباوىمن مفبنااسن  امع 

 هـ.ٖٓٔالبٌانوىسارٌخ األمم ىالملىكوىشرح السنةوسىفً سنة 
 ب بببببا، الشبببببافعٌة و (98ٗ/ٖمٌبببببةان االعسببببب ا )و(9ٖ ب بببببا، الا وببببباء)و (ٕٙٔ/ٕسبببببارٌخ بؽببببب ا )  انلبببببر     

 ب ببا، و (ٓٓٔ/٘لسببان المٌببةان)و (ٙٓٔ/ٕؼاٌببة النواٌببة)و (ٙ٘ٔ/ ٔٔالب اٌببة ىالنواٌببة)و (ٕٓٔ/ٖالكبببري)
 (.ٓٔٔ/ٕ ب ا، الماسرٌن)و (ٖٓٔالااال)

 



(ٔٔ9) 

البر  ابن عب ى 
(ٔ)

 .  

إلببى هفبب  عنب  ؼٌببر ههبب  السببنة ٌر عببان المببوكىرٌن ىفبً نلببري هن األفببلٌن 
ىالسً ٌسار  عنوا هكلر مسان  الفاا، إن لم ٌكبن و ىاا و ىهى مسألة الى  الاىا ث 

إو إ ههب  البب   فبً إلببا، الربىبٌبة ىاب ىث العبالم كلٌبر مبن ىالسً ٌعسمب  علٌوبا وكلوا 
ىال ٌعبرؾ ولببك إال بابب ىث  ولببا، الفببانعقبالىا ال ٌمكببن معرفبة فبب و الرسببى  إال بإ

لبم اسبس لىا علبى ولبك بأنوبا ال و ىال ٌعلم ولبك إال بمبا ٌعلبم ببن اب ىث األ سبام و العالم 
بلبم  وسرلى مبن الابىا ث ىمبا لبم و هن مبا لبم ٌرب  مبن الابا ث فوبى ابا ث لبولك لىا هف 

سةلببة بناببً قالبب، ال ومٌببة ىالمعو ىلمببا اسببس ر عنبب هم ولببكوو الاببىا ث فوببى اببا ث سبببِ ٌَ 
عرة فبألبسىا األن ما قام، بن الفباا، قامب، ببن األاب اثو ىهمبا األشبإالفاا، عن هللا 
ألنوبببا عنببب هم  إ ىنابببىا الفببباا، االرسٌارٌبببةو ىلبببم ٌسبببمىها هاببب الاً و بعبببل الفببباا، 

فٌ ب ناٌوا  و اىا ث
(ٕ)

  . 

 . ىن هن ٌكىن فاة فعلٌة هٌضاً و الكبلم فاة واسٌة أن ىهوا ما  علوم ٌ ىلىن ب

هما الكبلم على ال ر ن فإن من النا  من ٌؽاٌر بٌنن ىببٌن فباة الكببلمو مبع هنبن 
و على الفاة ال انمة بباهلل سعبالى ق  ٌ لو ها هما على الرروإال هنن ٌ لو الكبلم ؼالبا 

و هما ال ر ن ف   ٌ ل ن على المعنى السابوو ىق  ٌ ل بن ىهً المعّبر عنوا بالكبلم الناسً
ىهبى اكاٌبة هى عببارة عبن كببلم هللا و ىء المى ى  بٌن  فسً المفباؾاللال الم ر على

  و ىٌسمٌن ال ر ن العربً.رل ن هللا فً ؼٌرا

  عبب ٌسا ببىن مببع المعسةلببة فببً وفوببم  ىؼٌببرهماألشبباعرة قببا  كلٌببر مببن وببوا بى
 . ًىٌرالاىنوم فً إلبا، الكبلم الناسمن اٌث المآ  و ال ر ن العربً مرلىقاً 

ىقبا  المعسةلبة  هفبىا، ىابرىؾ ٌرل وبا هللا فبً ؼٌبراو   »قا  العض  اإلٌ ً
كاللىح المااىل هى  برٌ  هى النبًو ىهى اا ثو ىهوا ال ننكراو لكنا نلبب، همبرا ىراء 

«ولكو ىهى المعنى ال انم بالنا  وىنةعم هنن ؼٌر العبارا، 
(ٖ)

. 

ن العربً ىبناء على هوا السؽاٌر و فالكبلم فً فاة الكبلم لٌ  كالكبلم فً ال ر 
و بٌنومبباإ ألن ال ببر ن العربببً مرلببىو اٌننببو و ىال ٌنكببر السااضبب  بببٌن  عنبب  مببن فببر 

المرلىقا،
(ٗ)

. 

                                            
 ببن مامب  ببن عبب  الببر النمبري هببى عمبر ٌىسبؾ ببن عبب  هللاهبى ابن عبب  البر وى (7ٔٔ/8انلر  االسسوكار )( ٔ)

ٌِّن المسبابر فبً الا بن 8ٖٙال ر بً اللاهريولم المالكًوىل  سنة  هـوىهى اإلمام الاافل عالم المؽربوالل ة ال 
ىالعربٌة ىاألربار وهلؾ السموٌ  لما فً المى أ من المعانً ىاألسانٌ وىاالسسٌعاب فً معرفة هسماء األفبااب 

 هـ.ٖٙٗم ٌنةوسىفً سنة وىالكافً فً ف ن علماء ال
سببوكرة  و(ٕٖ٘/ٕسرسٌببب المبب ارك )و (9ٕٗم مبب  األنابب )و (ٖٗٗ ببوىة الم سببب )و (ٓٗٙ/ٕالفببلة)  انلببر     

البب ٌباج المببوهب  و(7ٕٗبؽٌببة الملببسم )و (ٖ٘ٔ/8ٔسببٌر هعبببلم النببببلء)و (ٖٙٔ/ٕالعبببر)و (8ٕٔٔ/ٖالااببال)
 (.9ٔٔش رة النىر)و (7ٖ٘)

ىمبببا بعببب ها( و شبببرح و  ٓٔ/ٕو ٖٖٓ-ٕٖٓو 7ٕٗ/ٔ( و  رء السعبببارل )ٕٕٓ/ٙانلبببر  م مبببى  الاسببباىي )( ٕ)
 ( . 98٘-98ٗ/ٖ( و مىقؾ ابن سٌمٌة من األشاعرة )9ٕٗاألفاوانٌة )

رسبببببالة (و ٖٗٔاإلنفبببباؾ للبببببباقبلنً ) مبببببواهب فببببً الكببببببلم  ل( و ىانلببببر ل9ٕٗ-9ٖٕانلببببر  المىاقبببببؾ )( ٖ)
ببن هببً ال ةشبرح ال ااىٌب و(9ٕٔالع األنبىار )( و  ىٗ٘المسان  الرمسىن للراةي )(و 9٘ٔـ8٘ٔالس ةي)

 (. 9ٕٔ-8ٕٔالعة )
ىال ٌ ىلبىن هبوا فبً » ( ـ ىهى ٌسا ث عن موهب األشباعرة ـ   7ٓـ9ٙ/7ٔ)م مى  الاساىي( قا  ابن سٌمٌة فً ٗ)

 



(ٕٔٓ) 

 
 َعاْٞ ايهتاب.تسمج١ :املبحح ايجاْٞ

نبببن   ٌ السر مة مفببب ر سبببر م ٌسبببر م سر مبببةو ٌ بببا  سبببر م فببببلن كبلمبببن  إوا ب
ىهىضانو ىسر م كبلم ؼٌرا  إوا عب ر عنن بلؽة ؼٌر لؽة المسكلم
(ٔ)

  . 

 س لو السر مة ىٌرا  بوا معنٌان ى

 األى   السر مة الارفٌة  

هى هبً السعبٌبر عبن و ً ٌراعى فٌوا مااكاة األفب  فبً نلمبن ىسرسٌببن سىهً ال
 مٌببع هببوا المعببانً بمببع الىفبباء و ربٌببة عمعبانً هلاببال العربٌببة ىم افبب ها بألاببال ؼٌببر 

 . ىاألسالٌب ىالسراكٌب ىالم اف 

لالبن ىمعنباا مبن لؽسبن إبب ا  رة مرسفبرة ن ب  ال بر ن بفالسر مة الارفٌة بفبى
 العربٌة إلى لؽة هرري.

ىسسمى هوا السر مة هٌضاً بالسر مة اللالٌة هى السر مة المساىٌة 
(ٕ)

. 

    ةٌىاللانً  السر مة المعن

ا ٌراعبى اسبن مبىإن وىهً السً ال سراعى فٌوا سلك المااكاة فً النلم ىالسرسٌب
هى هً بٌان معنى الكبلم بلؽة هرري من ؼٌر س ٌٌب   وكاملة سفىٌر المعانً ىاألؼرال

هى مراعاة لنلمن و بسرسٌب كلما، األف  
(ٖ)

. 

 ىعلى هوا فٌراعى فً هوا السر مة المعانً الم ل ة و ىالم افب  العامبة أللابال
الكساب العةٌةو ىهوا النى  ال إشكا  فٌنو ىال ٌنبؽبً فٌبن رببلؾو ىلوبوا وكبر الشبا بً 

هلابال ال بر ن ىبٌبان معنباا للعامبة و ىمبن لبٌ  لبن فوبم ٌ بىي علبى سافبٌ   هنن كساسٌر
معانٌنو ىهوا  انة باالسااوو ىهوا االسااو ا ة فً فاة هوا النى  من السر مة
(ٗ)

.   

بالسر مة الساسٌرٌة لمشابوسوا الساسٌر هوا السر مة سمى سىق  
(٘)

  . 
                                                                                                                                

قبالىا ألن ـ على قبى  ال موبىر مبنوم ـ ىلٌ  هى كبلم هللا و فإن ال ر ن العربً عن هم مرلىو  ًوال ر ن العرب
ىلبى و ىال بر ن العرببً ٌمسنبع عنب هم قٌامبن ببوا، هللا سعبالى و ٌمسنع قٌامن بؽٌبر المبسكلم كسبانر الفباا، الكبلم

سا بىا علٌبن هبم ىسبانر ههب  السبنة ىر ىا ببن علبى ا ىةىا هن ٌكبىن كببلم هللا قانمبا بؽٌبرا لب ب  هفبلوم البوي 
ألنبن إ  ن العرببً بعضبن هفضب  مبن بعبل مىن هن ال برىهب الء ٌسبلِّ و المعسةلة فً قبىلوم إن ال بر ن مرلبىو 

كبببلم هللا ٌ ببع  إن لاببل  ىبعببل مسببأررٌوم ٌ ببى و ىلكببن لببٌ  هببى كبببلم هللا عنبب   مبباهٌرهم و مرلببىو عنبب هم 
ىهمبا كببلم هللا البوي لبٌ  و المرلبىو الب ا  علٌبن  ًشسراك علبى المعنبى ال بانم ببالنا  ىعلبى الكببلم العرببباال

(  7/7ٗٔ)م مبى  الاسباىي و ىقبا  فبً « هى الوي ٌمسنبع سااضبلن عنب همىو بمرلىو عن هم فوى ولك المعنى 
ةىن ىقى  المااضلة فً ال ر ن فإن ه الء ٌ ىِّ و بن كبلب ىمن ىاف ن كاألشعري ىهسباعن ىلٌ  هى الةما ال»

ن ىلابل ال بر و ىالمعنى ال  ٌم ٌسبمى كببلم هللا و كساب هللا  ىهوا المرلىو ٌسمىو ىهى مرلىو عن هم  ًوالعرب
مبا ىر  مبن ساضبٌ  = =ىاٌننبو فوبم ٌسبأىلىنو ىال بر ن العرببى المرلبىو و ٌرا  بن عن هم ولك المعنى ال ب ٌم 

 . « بعل ال ر ن على بعل على ال ر ن المرلىو عن هم
 .(ما ة سر م7ٗ/ٔ(و المفباح المنٌر)ٕٙ/ٕلسان العرب)انلر  ( ٔ)
 (.ٖٖٔ( و مبااث فً علىم ال ر ن )ٗ٘ٔو ٕٔٔ/ٕ( و مناه  العرفان )7ٗٗ/ٔانلر  البار الماٌ  )( ٕ)
 ( .ٖٖٔمبااث فً علىم ال ر ن ) و(ٕٔٔ/ٕانلر  مناه  العرفان )( ٖ)
 (.7ٓٔو ٘ٓٔ/ٕانلر  المىاف ا، )( ٗ)
   مما وكر فرقاً بٌن السر مة ىالساسٌر ( ٘)

همبا الساسبٌر فإنبن  ولنهن فٌؽة السر مة فٌؽة اسس بللٌة ٌراعى فٌوا االسسؽناء بوا عن هفلوا ىالىلوا ما ـ ٔ
 ىال ٌمكن ق ع الساسٌر عن هفلن.و لم ٌشرح و فٌ سى باألف  و قانم هب اً على االرسبا  بأفلن 

 



(ٕٔٔ) 

 السر مة الارفٌة .ىهى  و هى ال سم األى فً هوا المباث مىضع الكبلم ى 

بب  ن ب  ولبك  وسر مة ال ر ن سر مة ارفٌة مكناساو ال موىر على هنن ال ٌ ق ى
إ ماعاً 
(ٔ)

و ىق  وكر الشا بً هنن ال ٌمكن سر مبة الكببلم العرببً بكببلم هع مبً فضببل 
عن هن ٌسر م ال ر ن و ىٌن   إلى لسان ؼٌر عربً
(ٕ)

  .  

فببوهب إلببى هن ال ببر ن ٌلببب، و ة قبب  ن بب  الربببلؾ فببً ولببك عببن هبببً انٌاببإال هنبن 
ىلوببوا قببا  ب ببىاة قببراءة ال ببر ن بالاارسببٌة فببً  وبببال راءة الاارسببٌة كمببا ٌلببب، بالعربٌببة

 الفبلة ىفاسوا بولك.

ىرالان هببى ٌىسبؾ
(ٖ)

ىمامب و  
(ٗ)

ىال ٌ بىة و ف باال ٌ بىة إن كبان ال ٌاسبن و  
إن هاسن العربٌة
(٘)

  . 

لوما عن قىلن إلى قى ر عىقٌ  إن هبا انٌاة ق  
(ٙ)

 . 

 :المسسلة بناء

بالنلر فً كبلم ههب  العلبم فبً هبوا المسبألة ٌسببٌن هنوبم قب  وكبرىا لوبوا المسبألة 
 هفلٌن 

، اللفدظ فقدط  وص، حقٌقة القرآن: وهل القرآن هو اللفظ والمعندى  األصل األول:
 .المعنى فقط ؟  وص

م للمعنببى ة مبا وهبب إلٌببن هببى انٌاببة هبى هن ال بر ن عنبب ا اسبن ب  بعضبوم هن عل بب
                                                                                                                                

 هن السر مة ال ٌ ىة فٌوا االسس را  بربلؾ الساسٌر . ـ ٕ
برببلؾ الساسبٌر فوبى قبانم علبى  وسضمن عرفاً  عىي الىفاء ب مٌع معبانً األفب  ىم افب اسهن السر مة  ـ ٖ
 مسناىالً كافة المعانً هى م سفراً على بعل . و سىاء كان ولك إ ماالً هى سافٌبلً وما  اإلٌضاح ك
 ( . ٕٙٔ-ٕٗٔ/ٕ( و مناه  العرفان )7ٗٗ/ٔانلر  البار الماٌ  )      

( و السبٌبان فبً ٖٔٗ/ٖالم مبى  ) و(8٘ٔ/ٕالمؽنبً )و(ٕٗ٘/ٖالمالبى ) وىمبا بعب ها(و  9ًٔ )ابانلر  الفا( ٔ)
(و المنلىر 7ٗٗ/ٔ(و البار الماٌ  )7ٓٔ/ٕ(و المىاف ا، )ٕٗ٘/ٙم مى  الاساىي )و(7٘املة ال ر ن )  اب 

(ٔ/ٕ8ٔ-ٕ8ٕ .) 
 (.ٙٓٔ/ٕانلر  المىاف ا، )( ٕ)
ٌع ىب بن إبراهٌم بن ابٌبب ببن اببٌش األنفباري الكىفًوالشبوٌر بال اضبً هببً ٌىسبؾوىهى هى هبى ٌىسؾ  ( ٖ)

فب ىقا ف ٌوبا ٌاابل المؽباةي  وهبـوىكان إمامبا م سوب ا عبلمبة ماب لأٖٔهشور هفااب هبً انٌاةوىلب  سبنة 
 سنة .9ٙهـوىلن 8ٕٔىهٌام العربوىمن مفنااسن كساب الرراجوىكساب األمالً ىالنىا روسىفً سنة 

ىفٌببا، األعٌببان و (ٖٗٔ ب ببا، الا وبباء)و (7ٕٔاالنس بباء)و (ٕٕٗ/ٗٔسببارٌخ بؽبب ا )و (ٕٕ٘الاورسبب،)  انلببر    
شبببورا، و (ٖ٘ٔسببباج السبببرا م  )و (ٔٔٙ/ٗال بببىاهر المضبببٌة)و (ٖ٘٘/8بلم النبببببلء)سبببٌر هعبببو (78ٖ/ٙ)

 (. ٕٕ٘الاىان  البوٌة)و (7ٖٙ/ٕالوهب)
 ففبٌااهبى عب  هللا مام  بن الاسن بن فرق  الشبٌبانً الكىفًوفبااب هببً انٌاةوىلب  بىاسب وىكان هى مام  ( ٗ)

هب هبببببً انٌاببببةو ىفببببنؾ سفببببانٌؾ مسباببببرا فببببً الا ببببن إمامببببا عبلمببببة وكٌببببا مابببب لا فبببب ىقاو نشببببر مببببو
  سنة. 7٘و ىلن هـ89ٔالمبسى وىالسٌر الكبٌروىالسٌر الفؽٌروىالةٌا ا، وىؼٌر ولكوسىفً سنة  كلٌرةوىمنوا

سببببٌر هعبببببلم و (7ٕٔ/ٕسببببارٌخ بؽبببب ا )و (7ٗٔاالنس بببباء)و (ٖٕ٘الاورسبببب،)و (8٘ٗسببببارٌخ رلٌاببببة)  انلببببر     
لسبببان و (7ٖٕسببباج السبببرا م )و (ٕٕٔ/ٖر المضبببٌة)ال بببىاهو (ٖٔ٘/ٖمٌبببةان االعسببب ا )و (ٖٗٔ/9النبببببلء)
 (. ٖٙٔالاىان  البوٌة)و (ٕٔٔ/٘المٌةان)

 ( . ٕٔٔ/ٔ( و ب انع الفنانع )7ٖ-ٖٙ/ٔانلر  المبسى  )( ٘)
( و السارٌببر ٗ٘/ٔ(و السىضببٌ  ىشببران السلببىٌ  )77/ٔ(و كشببؾ األسببرار )ٕٙ/ٕانلببر  الو اٌببة مببع البناٌببة )( ٙ)

( و ىقا  فً الو اٌة 8/ٕ( و فىاس  الرامى، )ٕٓ/ٔؾ األسرار على المنار )( و كشٖٕٔ/ٕىشران الس رٌر )
 « . ىعلٌن االعسما  و   المسألة إلى قىلوما فىٌرىي ر ىعن فً ه  »

 



(ٕٕٔ) 

المسساا  من اللال ىا اإ ىولك هن الكبلم إنما ٌ لو علبى الفباة السبً هبً الكببلم  
ىهى المرا  ببالمعنىوالناسً 

(ٔ)
همبا ال بر ن العرببً فوبى لابل  ا  علبى كببلم هللا البوي و 

هى فاة قانمة بن سعالىو ىكىن العربٌة  البة علبى فباة الكببلم ال ٌنابً ولبك هن ٌكبىن 
و ىقبب  قبا  الكاسببانً ؼٌرهبا قر نبباً هٌضباً 

(ٕ)
ألن العربٌببة سبمٌ، قر نبباً لكىنوببا »معلببلً    

ىلوبوا قلنبا إن ال بر ن و ىهبً الفباة السبً هبً ا ٌ بة الكببلم و  لٌبلً على ما هى ال ر ن 
ىمعنبى ال اللبة ٌى ب  فبً و ؼٌر مرلىو على إرا ة سلبك الفباة  ىن العببارا، العربٌبة 

« اة سسمٌسوا قر ناً و فالاارسٌة 
(ٖ)

. 

 ىسىضٌ  هوا الكبلم هن الكبلم ىال ر ن ك  منوما ٌ لو على معنٌٌن 

 هما معنٌا الكبلم فوما 

 ىٌسمى المعنى .و ىهً الكبلم الناسً  واألى   الفاة ال  ٌمة

و ىهببى المى ببى  فببً المفببااؾو الم ببرىء علببى األلسببنو  اللببانً  الكبببلم اللالببً
 .  ىهى ما ث

هى هى مشسرك بٌنوماو ً م اة فً اللانو ىهى ا ٌ ة فً األى  
(ٗ)

. 

 هما ال ر ن فٌ لو على معنٌٌن 

 ىالمعّبر عنوا بالكبلم الناسً.واألى   على الفاة ال انمة باهلل سعالى 

 اللانً  على اللال الم رىء المى ى  بٌن  فسً المفاؾ . 

ىهى مرلبىو و رل ن هللا فً ؼٌرا و ىهوا اللال هى اكاٌة هى عبارة عن كبلم هللا 
بو ر عنن ىق  عب   وهى فً بعل األ رامو وىاء فً ال ر هى اكاا  برٌ  هى مام و ىق  ٌعب 
بهى عو مامب اً اكباا  ىهىألن  برٌ   وهى ٌاكى بلؽا، مرسلاةو عنن  و ر عنبن بالعربٌبة ب 

 أفب  قر ناً عربٌاً.ف

ىلوبوا  وألنن ربمبا هىهبم هن ال بر ن بمعنبى كببلم هللا مرلبىو إىال ٌسمىنن مرلىقاً 
امسنع األنمة من ال ى  برلو ال ر ن عن هم

(٘)
 ؼٌرهمىعلى هوا األشاعرة ىو  

(ٙ)
  . 

ألن اللابل  لٌب  علبى  إىبناء علبى مبا وكبر ٌاوبم هن المبرا  هبى المعنبى المسبساا 
ىلوبوا و ر عبن ولبك المعنبى افب  المبرا  بِّ ىبأي  رٌ ة عُ هللا سعالى و المعنى فً نا  

                                            
ٌشٌرىن إلى الكبلم الناسً و هما المعنى المسساا  الوي  ىىب ىلوم المعن و ىلوم النلم ٌشٌرىن إلى الكبلم اللالً( بٔ)

 ( . ٕٔ/ٔوى اا ث كالنلم . انلر شرح نىر األنىار )فو سر من النلم 
 كان ف ٌوا عالماو ملك العلماء عبلء ال ٌن الاناً و ٌعرؾ بهبى بكر بن مسعى  بن هام  الكاسانً ( الكاسانً  هى ٕ)

السبل ان المببٌن فبً و ى بب انع الفبنانع فبً سرسٌبب الشبرانع  نمفبنااسو ىمبن بر  فى علم األفى  ىالابرى  
 هـ.87٘سنة  و سىفًٌنهفى  ال 

 . (ٙٗٗ/ٔ(و مع م الم لاٌن)ٖ٘(و الاىان  البوٌة)7ٕٖ(و ساج السرا م)ٕ٘/ٗانلر  ال ىاهر المضٌة)      
 (. ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕ( و الس رٌر ىالسابٌر )7ٗ/ٔكشؾ األسرار )  ( و ىانلرٖٔٔ/ٔب انع الفنانع )( ٖ)
األةهبر فبً  مبن  البرىل (وٖٗٗ/ٔار الماٌ )الب(و  7ٔٔ-ٙٔٔ/8) المىاقؾ (و شرح9ٕٗالمىاقؾ )  انلر( ٗ)

 (. ٖٓٔ( وااشٌة البٌ ىري على ال ىهرة )ٕٙ٘( و نشر ال ىالع )9ٕشرح الا ن األكبر )
( و لىامبببع 8/ٕ( و فبببىاس  الرامبببى، )ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕالسسبببعٌنٌة )و (ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕٔانلبببر  م مبببى  الاسببباىي )( ٘)

 . ( ٔٙٔ-ٓٙٔااشٌة البٌ ىري )و ( ٘ٙٔ/ٔاألنىار البوٌة )
 (. 9ٕٗ-9ٖٕانلر  المىاقؾ )( ٙ)

 



(ٕٖٔ) 

 ىٌسمى قر ناً . وهى ؼٌرهماو لاارسٌة هى او ر عنن بالعربٌة عب  ٌمكن هن ٌُ  

هبً انٌاة هشار إلٌن بعبل العلمباء كبالنىىي ىهوا األف  المنسىب إلى
(ٔ)

فإنبن  
و ألن ال بر ن هبى هبوا البنلم المع بة  إبأن سر مة ال ر ن لٌس، قر ناً   »ااسج لل موىر

«ىبالسر مببة ٌببةى  اإلع بباة فلببم ٌ ببة 
(ٕ)

هن عمبب سنا »و لببم ن بب  عببن ال ببىٌنً قىلببن    
«ال ر ن مع ةو ىالمعسم  فً إع اةا اللا  

(ٖ)
 . 

بب»  ابببن ق امببة هٌضبباً ب ىلببن  ىعل بب ٌِّ ر ألن ال ببر ن مع ببةة لالببن ىمعنبباا و فببإوا ُؼ
«ىإنما ٌكىن ساسٌراً لن و فلم ٌكن قر ناً ىال مللن  وررج عن نلمن

(ٗ)
. 

 .فكبلم ه الء ٌ ىر اى  بناء المسألة على ا ٌ ة ال ر ن المع ة 

 البناء   هوا ى ن

و ىهببى الفبباة ال انمببة ببباهلل سعببالىو هن ال ببر ن إوا كببان ٌ لببو علببى المعنببى ف بب  
فالعربٌبة إنمبا هفببا، قر نباً لكىنوبا هلاالباً  وبأي لال سأ ي بن ولبك المعنبى فب  ولبكف

فكولك ك  لؽة ه ، المرا  سكىن قر ناً و ه ، معنى الكبلم الناسً 
(٘)

  . 

فببإن اللاببل اٌننببو و هى اللاببل ىالمعنببى و للاببل ىهمببا إن كببان ٌ لببو ال ببر ن علببى ا
ألنوبا  إفعلى هوا ال س بىة السر مبةو هى لكىنن من ا ٌ ة الكبلم و م فى  لكىنن مع ةاً 

 ىسؽٌٌر لن. و ن   للال 

 بالىا  إن هببا انٌابة لبم ىق  ناقش الاناٌة هوا الرهي المنسبىب إلبى هببً انٌابة  ف
بب بب وىالمعنببى  مٌعبباً  ىال ببر ن عنبب ا ٌ لببو علببى الببنلم ور  ولببكٌُ ة ال بببراءة ن  ببى  ىلكن 
ألن البنلم  إنن لم ٌ ع  البنلم ركنباً الةمباً فبً ابو  بىاة الفببلة رافبةإ ألرسٌةابالا

و اة ال اإلع باة بانىالم فى  من ال ر ن فً اا  الفبلة الموالعربً م فى  لئلع اة 
فبل ٌكىن النلم الةما فٌوا
 (ٙ)

 . 

هن ال ببر ن ٌ لببو علببى  ن علبىمنبب بنبباء  ىمومبا ٌكببن مببن همبر فببإن قىلببن هببوا لبٌ
 المعنى ف   . 

 ن.للق القرآ األصل الثانً:

ىقبب  ن بب  الةركشببً عببن ال اببا  هنببن  عبب  مأرببو الربببلؾ فببً المسببألة هببى ال ببى  
  .برلو ال ر ن

                                            
هببـو ىهببى ٖٔٙهبببى ةكرٌببا ٌاٌببى بببن شببرؾ النببىىي الشببافعًوالمل ب بماٌببً ال ٌنوىلبب  بنببىي سببنة هبى النىىي ( ٔ)

اإلمام المشوىر الاافل المسبار فً العلىموشٌخ اإلسبلم الما ث الا ٌن الةاه  الىر و فااب الم لاا، الاان ة 
                                                                                    هـ.7ٙٙلم مى وىشرح مسلمو ىاألوكارو ىؼٌرهاوسىفً سنة المشوىرة كرٌال الفالاٌن وىا

و (9ٖ٘/ 8 ب با، الشبافعٌة الكبببري )و (ٕٙٙ/ٕسبنىي) ب با، الشبافعٌة لئلو (7ٓٗٔ/ٗسبوكرة الاابال)  انلبر     
 ب ا، و (8ٔٙ/7شورا، الوهب )و (ٖٔ٘ ب ا، الااال)و (8ٕٔ/ٗمر ة ال نان) و(9ٕٗ/ٖٔ) الب اٌة ىالنواٌة

  .(ٕٕ٘الشافعٌة البن ه اٌة هللا)
  (.ٖٔٗ/ٖ( الم مى )ٕ)
  (.ٕٖٗ/ٖ( الم مى )ٖ)
 (.8٘ٔ/ٕ( المؽنً)ٗ)
 ( . ٖٔٔ/ٔانلر  ب انع الفنانع )( ٘)
( و شبرح ٕٗٔ/ٕالس رٌبر ىالسابٌبر ) ( وٖ٘/ٔ(و شبرح السلبىٌ )7ٗ/ٔكنة الىفى  مبع كشبؾ األسبرار)انلر ( ٙ)

 . (8/ٕ(و فىاس  الرامى،)9منار األنىار البن ملك)

 



(ٕٔٗ) 

«فٌن نلر  »سع بن ب ىلن ىق  
(ٔ)

 ىلم ٌبٌن ى ن النلر الوي ر ا . و  

مرلىو ٌلةمبن ال بى  ب بىاة العربً  ىلع  مرا  ال اا  هى هن من قا  إن ال ر ن
بو عببارة عبن هفبىا، ىابرىؾ ٌرل وبا هللا فبً ؼٌبرا  نألنب إسر مة ال بر ن ر عنبن ىٌعب 
ىاألشبباعرة و ىهببوا همببر ٌساببو علٌببن المعسةلببة ال ببانلىن برلببو ال ببر ن  وبببأي لؽببة كانبب،

ال انلىن بأنن المعنى الناسً 
(ٕ)

  . 

 ول بر ن عنب ا كببلم هللا لالباً ىمعنبىألن ا إىمن قا  لٌ  مرلىقاً فبل ٌلةمبن ولبك
 ىال ٌمكن هن ٌ ىم كبلم المرلىو بمعنى كبلم الرالو سعالى. 

 ٌنلن باالمبن ن لم ٌن ب  عبن هاب  ىهما ما وكرا الةركشً من النلر فلع  مرا ا هن
العربببً ال بر ن ن لبٌ  كب  مبن قبا  برلبو هى هنب الارفٌبةو برلبو ال بر ن  بىاة السر مبة

األشباعرة ىالماسرٌ ٌبة مبع  كلٌبرا مبنولبك هن  ٌببٌنى ولمعنبى ف ب إنما هى ا ع  ال ر ن 
ىا ىلببنالعربببً رلببو ال ببر ن بمببا مآلببن ال ببى  بإقبرارهم 

(ٖ)
ال ببر ن  إن إال هنوببم ٌ ىلببىن  

العربً ٌ لو على اللال المع ة ىالمعنى المسساا  
(ٗ)

و ىعلة قىلوم هبوا هبى اإلع باة و 
 ٌمكبن هن ٌكبىن فبً فباة هللا سعبالىإ إو الىاإلع باة  وفاهلل سعالى  عب  ال بر ن مع بةاً 

الرلو ال ٌمكن هن ٌ ا  إنوم ٌع ةىن عنوا و هى ال ٌ  رىن علٌوباو فلبم ٌببو إال هن ٌ با  
اللؽببة  رال ٌكببىن بلؽببة هرببري ؼٌببإن اإلع بباة فببً الببنلم وىإوا كببان كببولك و فاإلع بباة 

 لٌب  فب و  ىاإلع باة هبىوىال ى  بربلؾ ولك ٌعى  على اإلع اة باإلب با   والعربٌة
ىفً كبلم ؼٌراو الرسالة و ىهوا ىاض  فً كبلم ال ىٌنً السابو 

(٘)
على هن بعضبوم  و

ىبعضبوم  علبن فبً اللابل ىالمعنبى المسبساا  وألنن هى الم فبى  إ قفر اإلع اة باللال
من ولك اللال
(ٙ)

. 

 :  الترجٌح

األفب  األى إ  ألن الرببلؾ فبً ٌر بع إلبى  األفب  اللبانًالوي ٌلوبر لبً هن 
و ال ر ن هى  ةء من الرببلؾ فبً ا ٌ بة ال بر نو ىإوا اسضب  ولبك عبا  الكببلم إلبى رل

  هف  ىاا و ىهى الربلؾ فً ا ٌ ة ال ر ن.

ىالوي ٌلور لً هن هوا األفب  سبنبى علٌبن المسبألة و ىلكبن البنباء بنباء  ةنبًإ 
 ألنن هف  عن  بعل المرسلاٌن فً المسألة  ىن بعلو ىبٌان ولك 

لةمببن هن الم ببرىء فببً المفببااؾ و فٌ ن هببى اللاببل الاببا ث ال ببرإن مببن قببا  هن 
ىال  ولما فبً األ لبة الكلٌبرة مبن بٌبان إع باة ال بر نىولك  ٌكىن هوا اللال هى المع ةو

و فوببى الببوي افبب  بببن اإلع بباة ا ٌ ببة و   هببوا اإلع بباة إال علببى اللاببل سببل  ٌمكببن هن ٌُ 
م ل اًإ ألنن ٌلةم من السر مبة لةمن بناء على ولك هن ٌ ى  بع م  ىاة سر مة ال ر ن ٌى

                                            
 (.8ٗٗ/ٔ( البار الماٌ )ٔ)
 ( .9ٕٗ-9ٖٕانلر  المىاقؾ )( ٕ)
 .(9ٕٗ(و المىاقؾ)ٗ٘المسان  الرمسىن للراةي)انلر  ( ٖ)
 (.8/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( ٗ)
ٌالكىس انلر( ى٘)  . (ٗٓٔـٖٓٔ/8ً على شرح المىاقؾ)لولك هٌضا   ااشٌة الس 
و ىانلبببر الربببسبلؾ قبببى  األشبببعري فبببً ىمبببا بعببب ها(و  7/ٗاإلس بببان ) (وٙٗٗو ٖٗٗ/ٔالبابببر المابببٌ )انلر ( ٙ)

 . (7ٓٔاإلع اة  رسالة الس ةي)

 



(ٕٔ٘) 

 ألنن م فى  بواسن. ولكإ و ىال ٌ ىةسؽٌٌر لال ال ر ن المع ة  

ملبة كببلم هللا  ىهبى مبن و ىهما من قا  إن ال ر ن كببلم هللا ا ٌ بة لالباً ىمعنبى 
فأنةلبن إلبى و فسبمعن  برٌب  و بفبى، ىابرؾ و سكلبم ببن بلالبن ىمعنباا و سعالى ا ٌ بة

كما هى قى  السبلؾـ ال ٌنافر بال ر ن ىكبلمن سعالى و  نبٌن 
(ٔ)

فٌلبةم مبن قبىلوم ـب  
ىألن اللابل  وألنن ال ٌمكن ن   وا، اللال من لؽة إلى هربري إع م  ىاة سر مة ال ر ن

ىمع ة   ىالمعنى المسساا  من اللال كبلهما م فى
(ٕ)

. 

هما من قا  إن ال ر ن هى المعنى المسبساا  مبن اللابل فوبى قب   عب  المع بة هبى 
و عن الابو  اع بىو ر عنن كان السعبٌر مع ةاً و ىهوا لضعان بِّ فبأي  رٌ ة عُ و معنى ال

ى علبىا و هىا منبن هببا انٌابة ىببر  و ىررى ن عن معنى اإلع اة ا ٌ ة سبره منن الاناٌة 
 قىلن رار اً عن همىر هرري لٌ  منوا هوا األف  الااس  .

األنمببة مببن  اببة و ىؼٌببراهبببً انٌال ببى  بؽٌببرا عببن  ٌنبؽببًىهببوا هببى الببوي ال 
فبال ر ن عنب  هببً انٌابة ىفباابٌن هبى اللابل  والسانرٌن على منوج السلؾ فً االعس ا 

المعنبى ىالمعنى هبى و كبلم هللا ا ٌ ة هى ىالمعنى و ىنعنً باللال ال ر ن الم رىء الوي 
كبلم هللا سعالى المسساا  من 

(ٖ)
 . 

الرببلؾ فبً المسبألة إ ألن ىإوا سبٌن ولك اسض  هن هوا األف  لبٌ  هبى هفب  
الربببلؾ من ببى  عببن هبببً انٌاببةو ىهببى لببم ٌ بب  إن ال ببر ن هببى المعنببى ف بب  كمببا وكببرا 

 العارفىن بموهبن.

وهبب إلٌبن لى بى  و ىلعلبن هبى ا سوبا  منبن إنما ما وهب إلٌن هبى انٌاة ىلوا فإن 
و ٌة ىهببى هن الاببر  كسبببىا إلببى سببلمان الاارسببً هن ٌكسببب لوببم الااساببة بالاارسببواأللببر 

بوا فً الفبلة اسى الن، هلسنسوم بالعربٌة ٌ ر ىنفكانىا 
(4)

. 

                                            
(و فبرٌ  السبنة ٖٓللفبابىنً)الرسالة فً اعس ا  هه  السنة ىهفااب الا ٌث (و 7٘الشرٌعة لآل ري) انلر ( ٔ)

(و اكاٌة المنبالرة فبً ال بر ن مبع بعبل ههب  الب عبة الببن 7ٓٔـ9ٙٔو ٔ٘ٔ(و رسالة الس ةي)8ٔلل بري)
 . (7ٔق امة)

و ٕٖٗ/ٕ( و السسبببعٌنٌة )77ٗ/ٕٕو ٕٗ٘/ٙم مبببى  الاسببباىي ) (و7ٓٔـببب9ٙٔو ٔ٘ٔرسبببالة السببب ةي) انلبببر ( ٕ)
٘ٗٔ . ) 

ال باري قب  = =( و ىإن كبان علب9ًٔ  الرىل األةهر )منانلر  الا ن األكبر المنسىب ألبً انٌاة مع شران ( ٖ)
و هى انلبرا مبع ـ إن فبا، نسببسن  إلٌبن ـ  سبلك فٌبن مسبلك األشباعرة ىالماسرٌ ٌبة ىشبران بؽٌبر مبرا  م لابن

و ىانلبر   الع ٌب ة ال ااىٌبة ـ السبً ضبمنوا اعس با  هببً (ٖٔالشرح المٌسر للا ن األكبر لـ  . مامب  الرمبٌ  )
و 8٘(و ببراءة األنمبة األربعبة مبن مسبان  المسكلمبٌن المبس عبة)7ٕٔة)انٌاة ىفاابٌن ـ مع شرح ابن هببً العب

ٖٓٔ)  . 
(و ىلبم ٌنسبب ألاب و ىلبم هقبؾ علٌبن ٖٔٗ/ٖو ىكبوا فبً الم مبى )(7ٖ/ٔوكرا فً المبسى   لٌبلً ألبً انٌابة )( ٗ)

السنة  ٌ ىلىن  اء فً فرٌ (  »7ٕٔ/ٕ)مناه  العرفان فً علىم ال ر ن مسن اً بع  الباث عننو لكن  اء فً
رىي هن ههب    الناابة ال  سبٌة مبا نفبن   ف ب  قبا  الشبربنبللً فبً كساببن وما ٌ ٌ  ال ى  ب ىاة سر مة ال ر ن

فكسب لوم بسم هللا الرامن الراٌم بنام ٌة ان ٌاشاٌن  و فار  كسبىا إلى سلمان هن ٌكسب لوم الااساة بالاارسٌة 
و  لم ه باب عنبن « ىبع  ما كسب عرضن على النبً و فكانىا ٌ ر ىن ولك فً الفبلة اسى الن، هلسنسوم و 

الرببر لبى كبان  هبوا هنى وفبل ٌ ىة العم  ببنو هن هوا ربر م وى  األف  ال ٌعرؾ لن سن   و منوا ى ىامن 
ٌاٌب  هن مبنوم مبن  الشبربنبللًو ىمبا وكبرا ن ببل عبن ألنن مما سسىافر الب ىاعً علبى ن لبن ىسبىاسرا إلن   ىسىاسر

)ضبببمن اكبببام قبببراءة ال بببر ن ىكسابسبببن بالاارسٌةه  الناابببة ال  سبببٌة فبببى .ىانلبببر النببببً  علبببن مرفىعبببا إلبببى
   /ب(.ٗ٘ٔم مى  

 



(ٕٔٙ) 

 
 .(1) ٜفِٗ َعٓاٙ؟َا ال  هتابٌٖ يف اي:املبحح ايجايح

فىرة المسبألة  هب  ٌ بىة هن ٌكبىن فبً ال بر ن الكبرٌم مبا لبن معنبىو ىلكبن ال 
 .  ؟ٌسض  المعنى ىال ٌسبٌن للنا و ىإنما ٌكىن مما اسسألر هللا بعلمن

رك النالر هن مىضع الكبلم لٌ  هى فً نةى  ال ر ن بمبا ال معنبى ىمن هنا ٌ 
ؼٌبر هن السا ٌبو و ولبك  ىهملن هفبلً و ىإن سر م بعل األفىلٌٌن لووا المسألة بمبا ٌب

هى ما ال ىضع لنو ن فً ال ر ن ما ال معنى لن إهى هنن لم ٌ   ها  
(ٕ)

 . 

ا ال ٌعلبم سأىٌلبن ىق  وهب  موىر األفىلٌٌن إلى  بىاة هن ٌكبىن فبً ال بر ن مب
 .إال هللا

ىن بب  الربببلؾ عببن  اناببة بعبب م ال ببىاة 
(ٖ)

ىقببا    وىهببى مببا ارسببارا ابببن سٌمٌببة و
ىال قا  ق  ها  من سلؾ األمة ىال من األنمة المسبىعٌن إن فً ال بر ن  ٌبا، ال ٌعلبم »

ىال ههب  العلبم ىاإلٌمبان  مٌعوموىإنمبا قب  ٌنابىن علبم  معناها ىال ٌاوموا رسبى  هللا 
إنمببا ىضببع هببوا المسببألة »وىقببا   «ل ولببك عببن بعببل النا وىهببوا ال رٌببب فٌببنبعبب

و المسببأررىن مببن ال ىانببؾ بسبببب الكبببلم فببً  ٌببا، الفبباا، ى ٌببا، ال بب ر ىؼٌببر ولببك 
« فل بىها ه  ٌ ىة هن ٌشسم  ال ر ن على ما ال ٌعلم معناا 

(ٗ)
 . 

 بناء المسسلة:

مسدسلة لة هنوبم بنىهبا علبى ٌسبٌن من النلر فً كبلم األفىلٌٌن اى  هبوا المسبأ
ؼٌبر ىااب  مبن األفبىلٌٌن علبى ولبك نبص و ىق  التكلٌ. بما ال ٌطاق

(٘)
و ىممبن وكبر 

 ولك  

هن كب  مبا ٌلبب، السكلٌبؾ فبً العمب  ببن   ىالمرسبار عنب نا»ال ىٌنً اٌبث قبا   
ىمبا ال ٌسعلبو بأاكبام  وٌسساٌ  اسسمرار اإل ما  فٌنو فإن ولك ٌ ر إلى سكلٌؾ المابا 

ىاسسنلار هللا سعالى بسر فٌبنو ىلبٌ  فبً الع ب  و ما  فٌن  فبل ٌبع  اسسمرار اإلالسكلٌؾ 

                                            
(و 7ٙٔ/ٔو اإلاكبام)(ٖٔٔ/ٔانلر  الىفى  )( سر م كلٌر من األفىلٌٌن لووا المسألة ب رٌب من هوا العبارة  ٔ)

 (. 7ٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٙٓٗٔ/ٖ(و السابٌر )ٖٙٔ/ٔهفى  ابن مال  )
ال »و «ال ٌ بىة ىرى  مبا ال معنبى لبن  »ىمبن عبباراسوماض رب، عبارا، األفبىلٌٌن فبً سر مبة المسبألة و ( ٕ)

 «. شًء ىال ٌعنً بن شٌناً بال ٌ ىة هن ٌسكلم هللا سعالى » و«را بنا هللا بالموم ٌ
 .(7ٓٗ/ٔ(و  مع ال ىامع مع الٌا، البٌنا، )ٖٓٙ/ٔالمنواج مع اإلبواج ) و(8ٖ٘/ٔالمافى  ) انلر  

وفوبوا المسبألة فبً اللابل إوا بٌن هوا المسألة ىمسألة ه  فً ال ر ن ما ال معنبى لبن  افرق هناكن إىفً الا ٌ ة 
فوبً فبً ىرى  اللابل  هب  فبً ال بر ن مبا ال معنبى لبنكان لن معنى إال هنن لٌ  ماوىما عن  النا و همبا مسبألة 

رة ىإن ن بب  فٌوببا الربببلؾ إال هن السا ٌببو عبب م ى ببى  المسببألة األرٌببالمومبب  ىالببوي ال معنببى لببن م ل بباو ىهببوا 
  .ربلؾ فٌوا هفبلً 
-8٘ٗ/ٔ(و البابر المابٌ  )8ٕٙ/ٖٔ(و م مبى  الاسباىي )7ٖٗ/ٕ(و الكاشؾ )8ٙٔ-7ٙٔ/ٔانلر  اإلاكام )

 (. 7ٓٗ/ٔ( و الٌا، البٌنا، )ٓٔ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )7ٓٔ/ٔ(و الؽٌث الوامع )9٘ٗ
 و( ٖٙٔ/ٔهفبى  اببن مالب  )و (9ٗٔ/ٔكشبؾ األسبرار )و( ٖٔٔ/ٔالىفبى  ) و(ٙٓٔ/ٔانلر  المسسفباى )( ٖ)

 (. 7ٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٙٓٗٔ/ٖالسابٌر )
 ( . 87ٕ/ٖٔ) ىانلر منن  و(8ٕ٘/ٖٔم مى  الاساىي )( ٗ)
شبرح  و(7ٓٗٔ/ٖالسابٌبر ) و(7ٖٔ/ٔهفى  ابن مالب  ) و(ٖٕ٘/ٔنواٌة الىفى  ) و(8ٙٔ/ٔاإلاكام )( انلر  ٘)

 .(9ٗٔ/ٕالكىكب )

 



(ٕٔ7) 

« ىلم ٌر  الشر  بما ٌناقضن و ما ٌاٌ  ولك  
(ٔ)

  . 

ٌ ببىة هن ٌشببسم  علببى مببا ال ٌاوببم معنبباا إال هن ٌسعلببو بببن »قببا  ابببن برهببان  ى
«سكلٌؾو ىإال كان سكلٌااً بما ال ٌ او 

(ٕ)
. 

   هوا البناء ى ن 

ة ىرى  شبًء فبً ال بر ن ممبا ف ب   بى  قا  ب بىاة السكلٌبؾ بمبا ال ٌ باو ن من ه
ابن بمبا ال ٌاوبم كبان ألن الشبار  إن را بب العبب  ىكل   إٌسعلو بن السكلٌؾ ال ٌاوم معنباا 
 فً ولك سكلٌااً لن بما ال ٌ ٌ ن. 

ألنن ال ٌ ٌبة السكلٌبؾ بمبا  إفإنما قا  ولكفً هوا المسألة ىمن قا  بع م ال ىاة 
ٌ او ال 

(ٖ)
  . 

 :   الترجٌح

 هن هوا المسألة لوا  ةءان المسأم  لكبلم األفىلٌٌن فً هوا المسألة ٌبلال 

 األى   ما ٌسعلو بن سكلٌؾ.

كالارىؾ الم  عة فً هىان  السىر واللانً  ما ال ٌسعلو بن سكلٌؾ 
(ٗ)

 . 

ى  ىالىاض  من كبلم ال ىٌنً ىابن برهان هن هوا البناء إنما ٌسعلبو ببال ةء األ
 الوي ٌسعلو بن سكلٌؾ و  ىن ال ةء اللانً الوي ال ٌسعلو بن سكلٌؾ.

فببإن و ىلكببن ال ٌعلبم سأىٌلببن إال هللا و ىبمبا هن فببرل المسبألة هببى فٌمببا لبن معنببى 
ب علبى مبا فٌبن سكلٌبؾ المسأم  لكبلم األفىلٌٌن ىه لسوم ٌسبٌن لن هن األ لة إنما سنف  

(٘)
 

بٌن مسألسً ما ال ٌاوم معناا ىمبا  سارٌ ن  بال ىاة ىىلووا بع  وكر الم ي  لٌ  من قاو
ة هن ٌكبىن فبً ال بر ن مبا من قا  ب ىاة السكلٌؾ بما ال ٌ او  بى  » ال معنى لن قا    

 ىال كولك فٌما ال معنى لن هفببلً و ىإن لم ٌكن معلىماً للمرا ب ىال بٌان لن و لن معنى 
»
(ٙ)

  . 

هن   »  بال ىاة م ل باً وكبر فبً  لبٌلومىهكوا وكر ابن برهان فإنن بع  ن لن ال ى
ألن المرببا بٌن ال  إكسبباب هللا لببى اشببسم  علببى ؼٌببر ماوببىم لكببان ولببك سكلٌببؾ الماببا 

                                            
 ( . 8ٕ٘/ٔالبرهان )( ٔ)
( و ىٌاوببم مضببمىن ولببك مببن ٕٔ-ٓٔ/ٖ(و ىسٌسببٌر السارٌببر )8ٕٔ-7ٕٔ/ٕالس رٌببر ىالسابٌببر )  ن لببن عنببن فببً( ٕ)

(و عن كسابن الى ٌة عبارة ساٌ  ولبكو ؼٌبر ٖٕٖ/ٔ(و ىن   عنن فً سشنٌؾ المسامع )٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٕى  )فالى
 ىلوا  لر، ن لن . وً المرا الااج هفرح ىهىض  ف همٌر هن ما ن لن عنن ابن

 ( . 8ٙٔ/ٔ( و اإلاكام )8ٕ٘/ٔانلر  البرهان )( ٖ)
(و ساسبٌر ال بر ن 8ٔٔ/ٔ بامع البٌبان)السلؾ فً معانً هوا الارىؾ مما ٌ   على هن لوا معنبى . انلبر   مسكل( ٗ)

 ( .ٖٗٔٔ/ٖمىقؾ ابن سٌمٌة من األشاعرة )(و 8ٖ/ٔالعلٌم)
(و ىال ٌببر  مببا وكببر ٖٕ٘/ٔ( و نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )ٕٔ٘منرببى  )( و ال8ٕٗ/ٔانلببر  البرهببان )( ٘)

مبا سعبب نا باإلٌمبان وكؼٌبر ممسنبع ملب  هبوا   »( و عبن السعبب  ببالم وى  اٌبث قبا 9ٖٙ/ٕال اضً فً العب ة )
لبن و فإن هوا ال ٌ و  سأىٌ« كولك هاهنا ون سبىإن لم سعرؾ مبلنكسن ىرسلن ىما فً كو بمبلنكسن ىكسبن ىرسلن 

  بمعنى فوم معناا و ىإن  و  سأىٌلن بمعنى معرفة ا ٌ سن.
 (. 8ٙٔ/ٔاكام )اإل( ٙ)

 



(ٕٔ8) 

« ٌعلمىن مرا  هللا سعالى بولك  
(ٔ)

  . 

ىبنبباء علببى هببوا فٌكببىن مببرا  مببن ه لببو هببى سرفببٌص هببوا اإل بببلو بمببا كببان 
اٌبث قبا  بعب  ن لبن مضبمىن و مال  مسعل اً بالسكلٌؾ  ىن ؼٌراو ىهوا ما هشار إلٌن ابن 

«ىهوا مرا  ؼٌرا   »كبلم ال ىٌنً
(ٕ)

  . 

 ىلٌ  كلٌاً .و  ةنً  بناءإنما هى  بناءىعلى هوا فإن هوا ال

ىبما هن األمبر كبولك و فالبوي ٌلوبر هن الر باب إن سعلبو ببن سكلٌبؾ فبٌمكن هن 
    سبنى المسألة على مسألة السكلٌؾ بما ال ٌ اووىٌلور ولك من ى وٌن

ىولك لع م فوم الر اب و ىمبن شبرى  السكلٌبؾ و األى   اسساالة السكلٌؾ ناسن 
 فوم الر اب .

اللببانً  اسببساالة المكلببؾ بببن 
(ٖ)

ىولببك ألن مببن شببرى  المكلببؾ بببن هن ٌكببىن  و
   .ماوىماً اسى ٌمكن العم  بن

 الاوم فً السكلٌؾ عمىماً .اشسرا  را عان إلى  ى وانىهوان ال

 ةم هن من األفىلٌٌن من ارسلؾ قىلن فً المسألسٌن   لكن ٌشك  على هوا السبل

مسألة ه  فً ال بر ن مبا ال فإنن ىإن عنىن للمسألة بما ٌاٌ  ا ٌلن عن كالراةي 
فببً هنببن ال ٌ ببىة هن ٌببسكلم هللا سعببالى بشببًء ىال   المسببألة األىلببى» ؟ و ف ببا   معنببى لببن

« ٌعنببً بببن شببٌنا
(ٗ)

» لببى مسببألة الباببثو ىقببا   إال هنببن فببً هلنبباء وكببرا أل لسوببا هشببار إ 
ىولبك ال ٌافب  بمبا و هن هللا سعالى ىفؾ ال ر ن بكىنن هب ي ىشبااء ىبٌانبا   امىلانٌو

« ال ٌاوم معناا
(٘)

و فوى هنا وكر المنع من هن ٌكىن فً ال ر ن مبا ال ٌاوبم معنبااو ىهبى 
ب  ى علن ىاقعاً و ة السكلٌؾ بما ال ٌ او م ل اً  ى  ق  

(ٙ)
   . 

فإنبن و راةي لم ٌبن هوا المسألة على مسألة السكلٌؾ بما ال ٌ باو هن الىاللاهر 
أن هللا ببىإنمبا اسبس   و ق  هىضب  رهٌبن فبً المسبألة  ىن هن ٌشبٌر إلبى األفب  السبابو 

 ىولك ال ٌاف  بما ال ٌاوم معناا.وسعالى ىفؾ ال ر ن بكىنن ه ي ىشااء ىبٌاناً 

سبألة علبى مسبألة السكلٌبؾ بمبا ال ىهوا السعلٌ  ٌشٌر إلى هنن ال ٌري بناء هوا الم
ىوهب فً مسألة السكلٌؾ بمبا ال ٌ باو و فوى ق  قا  فً هوا المسألة بما ٌناسبوا ٌ اوو 

ىإوا كبان م ببىراً كانب، ولوا مناسباً بناء على هن العب  م بىر على فعلن  اإلى رهي ٌرا
السكالٌؾ بأسرها سكلٌؾ ما ال ٌ او
(7)

و م ارنبة للاعب  و ىألن ال  رة ىاالسبس اعة عنب ا 

                                            
 ( . ٗٔٔ/ٕالىفى  )( ٔ)
 ( . 7ٖٔ/ٔهفى  ابن مال  )( ٕ)
 ( . ٔ٘ٔ/ٔاكام )الرةاو عاٌاً فً سعلٌ ن على اإل هشار إلى شًء من ولك الشٌخ عب ( ٖ)
 (. 8ٖ٘/ٔالمافى  )( ٗ)
بلال فٌما وكرا هن هناك رل اً بٌن مسألسٌن   ىرى  ال ر ن بما ال معنى لبنو ىىرى ا ىٌو ( 8ٖٙ/ٔالمافى  )( ٘)

( و ىقب  ناقشبن اببن 8٘ٗ/ٔبما ال ٌاوم معناا و ىق  هشار إلى ى بى  هبوا الرلب  الةركشبً فبً البابر المابٌ  )
ىوكبر هنبن ال و   ( ]رسبالة اإلكلٌب  فبً المسشبابن ىالسأىٌب [ فبً  لٌلبن األى8ٕٙ/ٖٔسٌمٌة فً م مى  الاساىي )

 ب  لن سعالى هن ٌاع  ك  شًء. و ٌ ري على هفلن من هن هللا ال ٌ ب  منن شًء هفبلً 
 (. 9ٔ( و معالم هفى  ال ٌن )ٖٖ٘/ٔ( و المعالم فً هفى  الا ن مع شران )ٕ٘ٔ/ٕانلر  المافى  )( ٙ)
 ( .ٕٕ٘/ٕانلر  المافى  )( 7)

 



(ٕٔ9) 

فٌكبىن ولبك و ىاألمر سابو قب  الاع و فاألمر ق  ى   ال عنب  االسبس اعة ىال ب رة  
ٌؾ ما ال ٌ اولمن سك

(ٔ)
  . 

ىلوا ٌمكن هن ٌ ا  إن هوا البناء الموكىر إنما هى عن  مبن ال ٌ ٌبة السكلٌبؾ بمبا 
ٌ بى  ببال ىاة  ال ٌ اووهما من ه اةا فبل ٌلةمن ال ى  بال ىاة فً هوا المسبألةو بب  قب 

بناء على قىلن ب ىاة السكلٌؾ بما ال ٌ اوو ىق  ٌ ى  بالمنع ـ كما وهبب إلٌبن البراةي ـ 
 . بناء على همر  رر كما سبو بٌانن

و سبىاء إن لم ٌسعلو بالر اب سكلٌؾ فبل سكىن المسبألة مبنٌبة علبى مبا سببو  هما
 قٌ  بال ىاة هى بالمنع. 

لبى مسبألة السكلٌبؾ بمبا ال ٌ باو مبن كب  ىربلفبة ال بى  إن المسبألة ال سبنبى ع
ى ن
(ٕ)

. 

                                            
 ( .ٖٕٔ/ٕانلر  المافى  )( ٔ)
و ىه ا  فً بٌبان االشسراك فً لال السأىٌ  هن منشأ الربلؾ هى( 88ٕ/ٖٔم مى  الاساىي )مٌة فً ( وكر ابن سٌٕ)

 .  ولك

 



(ٖٔٓ) 

 
 ؟.ايٓطذ ٌٖ ٖٛ زفع  ٚ بٝإ:املبحح ايسابع

 النسخ  ٌ لو فً اللؽة على معنٌٌن 

األى  اإلةالبببةو هي رفبببع شبببًء و ىإلببببا، ؼٌبببرا مكانبببنو ىمنبببن قبببىلوم  نسبببر، 
 الشم  الل   هي هةالسن.

 لسناللانً الن   ىالساىٌ و ىمنن قىلوم  نسر، الكساب  هي ن
(ٔ)

. 

سعرٌببؾ النسببخ افبب بلااً بنبباًء علببى ربلفوببم فببً ارسلببؾ األفببىلٌىن فببً ىقبب  
 على هقىا    ا ٌ ة النسخ ههى رفع هى بٌان

رفببع الاكبم اللابب، بر بباب مس ب م بر باب مسببراخ  هن النسبخ هبى  األول:القدول 
 .عنن

كالببباقبلنًوىارسببارا كلٌببر مببن األفببىلٌٌن 
(ٕ)

ىالشببٌراةي و 
(ٖ)

ىالؽةالببًو 
(ٗ)

و 
ابن الاا ب ى

(٘)
ىؼٌرهم و 

(ٙ)
و ىنسب ألكلر العلماء  

(7)
ىهكلر الما  ٌن  

(8)
 . 

بٌبان انسوباء اكبم شبرعً ب رٌبو شبرعً مسبراخ  هن النسخ هبى  الثانً :القول 
 .عبارة عن انسواء م ة الاكم و هى عنن

نً ٌسببببباراٌىارسبببببارا هببببببى إسبببببااو اإل
(9)

و ىال بببببىٌنً  
(ٔٓ)

ىالبببببراةي و 
(ٔٔ)

و  
ىال رافً
(ٕٔ)

ٌضاىي ىالبو 
(ٖٔ)

ىؼٌرهمو 
(ٔٗ)

 و  

                                            
 . (ما ة نسخٕٓٙ/ٕ(و المفباح المنٌر)ٕٗٗ/٘م اٌٌ  اللؽة)انلر ( ٔ)
اإلبوبباج  و(٘ٓٔ/ٖ(و  اإلاكببام )8ٖٕ/ٕرىضببة النببالر )و (87ٕ/ٖ( و المافببى  )8ٖٗ/ٕانلببر  البرهببان )( ٕ)

(ٕ/ٕٕ7).  
 ( . ٘٘انلر  اللمع )( ٖ)
 ( . 7ٓٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٗ)
 ( . 8٘ٔ/ٕمع شرح العض  ) نسوىانلر  مرسفر الم( ٘)
 مبع ال ىامبع مبع ااشبٌة  و(8ٕٕٔ/ٙ( و نواٌة الىفبى  )ٕٕٔ/ٔالىاض  ) و(9ٖٙ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٙ)

 (. 97ٕٗ/ٙالسابٌر ) و(٘ٙ/ٗ( و البار الماٌ  )ٕٔٔ/ٕالبنانً )
 ( . 97ٕٗ/ٙانلر  السابٌر )( 7)
 ( . 8٘8/ٕانلر  سشنٌؾ المسامع )( 8)
ببن إببراهٌم اإبراهٌم بن مام   هىهبى إسااو اإلساراٌٌنً  ى و(87ٕ/ٖالمافى  ) و(8ٖٗ/ٕانلر  البرهان ) ( 9)

 مبع هشبسا، اإلساراٌٌنً الررسانً الشافعًواإلمام العالم العبلمة الل ةوها  هنمة ال ٌن كبلما ىهفىال ىفرىعا 
 وكسباب ال بامع فبً هفبى  الب ٌن  الىر وىمن سفانٌانى العلىمواسى قٌ  إنن بلػ رسبة اال سوا وهوا مع العبا ة

 هـ. 8ٔٗىالر  على الملا ٌن وىلن سعلٌ ن فً األفى وسىفً سنة 

 اً نٌسابىر .ىاإلساراٌٌنً بكسر األلؾوىفس  الااء ىالراءوىكسر الٌاءونسبة إلى إساراٌٌنوىهً بلٌ ة بنىا    

 ب ببببا، الشببببافعٌة و (ٖٖ٘/7ٔسببببٌر هعبببببلم النببببببلء)و (ٗٗٔ/ٔاألنسبببباب)و (ٕٙٔ ب ببببا، الا وبببباء)  انلببببر    
 ب ببا، الشببافعٌة البببن و (ٕٙ٘/ٗ ب ببا، الشببافعٌة الكبببري)و (ٗٓٔ/ ٙالببىافً بالىفٌببا، )و (ٓٗ/ٔسببنىي)لئل

 (. 7ٓٔ/ٔقاضً شوبة)

 ( . 8ٗ٘/ٕانلر  البرهان )( ٓٔ)
 ىما بع ها( . و 87ٕ/ٖالمافى  ) فًع فال ى  بالر ىر ( و 9ٖ/ٕم فً هفى  الا ن مع شران )انلر  المعال( ٔٔ)
 ( . ٕٖٓانلر  شرح سن ٌ  الافى  )( ٕٔ)
 ( . 8ٗ٘/ٕفى  مع نواٌة السى  )لىانلر  منواج ا( ٖٔ)
 ( . 7٘ٗ/ٔن اةم )بانلر  اإلاكام ال( ٗٔ)

 



(ٖٔٔ) 

ىنسب ألكلر الا واء  
(ٔ)

و ىهى قى  المعسةلة 
(ٕ)

  . 

 و فوبىىرفع ىسبب ٌ  فبً ابو المكلبؾو هنن بٌان فً او هللا سعالى  الثالث:القول 
 نن.بٌان م ة الاكم الوي كان فً سىهمنا ىس  ٌرنا  ىاة ب ا

ىبووا السافٌ  قا  الاناٌة 
(ٖ)

. 

الشببًء علببى ى ببن لببىالا لب ببً لابسبباً الرفع   هي إةالببة ىالم فببى  ببب
(ٗ)

بب و را ىفس 
و باٌبث لبىال  رٌبان الناسبخ لب بً و هن ر اب هللا سعالى سعلو بالاع    الراةي بمعنى 

 إال هنن ةا  ل رٌان الناسخ .

لم اف  بع ا و هن الر اب األى  انسوى بواسن فً ولك الىق،   هما البٌان فمعناا
اكم  رر
(٘)

هى بٌان الن  ا  م ة العبا ة   بٌاناً هي فٌكىن المرا  بكىنن و 
(ٙ)

  . 

 بناء المسسلة:

ٌلوببر للمسأمبب  فببً كبببلم األفببىلٌٌن هن هببوا المسببألة قبب  هعٌبب ، إلببى  ملببة مببن 
 ىهً   و األفى  

األول: صن كالم هللا قدٌم األصل 
(7)

 . 

ىقب  هنكبرا هكلبر الا وباء   »ح بولك الةركشً قانبلً عبن السعبٌبر ببالرفعىق  فر  
« ىال  ٌم ال ٌرفع ىال ٌةا   وىهى ق ٌمو اء على هن الاكم را ع إلى كبلم هللا بن

(8)
 . 

اٌث قا  فً الا ة الرابعة لمن ٌنكر كبىن النسبخ و ىق  هشار إلى ولك الراةي 
« ىال  ٌم ال ٌ ىة رفعن   ون كبلم هللا سعالى ق ٌمإ»رفعاً   

(9)
 . 

ن مب ر  فبا  بأن النسخ بٌان إنمبا ىق  هشار ؼٌر ىاا  من األفىلٌٌن إلى هن من ق
ىال  ٌم ال ٌف  رفعن  وكىن ر اب هللا ق ٌماً 

(ٔٓ)
. 

 البناء   هوا ى ن 

هن الرفع إةالة ىسؽٌٌر فلى كان ولك معنى النسبخ لكانب، ا ٌ بة النسبخ هنبن إةالبة 

                                            
 ( .979ٕ/ٙالسابٌر )( و ٘ٙ/ٗ( و البار الماٌ  )8ٕٗ/ٕانلر  البرهان )( ٔ)
 ( . 8ٖٗ/ٕ( و البرهان )97ٖ/ٔانلر  المعسم  )( ٕ)
-ٖٓٓ/ٖمبع كشبؾ األسبرار )كنبة الىفبى  ( وٗ٘/ٕهفى  السررسً )و (ٖ٘٘/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٖ)

 ( . 9ٕٗٔ/ٖ(و الكافً )ٖٔٓ
 ( . 8ٕٗ/ٔانلر  رىضة النالر )( ٗ)
 ( . 87ٕ/ٖالمافى  )( انلر  ٘)
-8ٗ٘/ٕ( و نواٌببة السببى  )8ٕٕٕ/ٙ( و ىانلببر لسعرٌاومببا   نواٌببة الىفببى  )ٖٔٔ/ٕبنببانً )ااشببٌة ال( انلببر  ٙ)

 ( . 979ٕ/ٙ( و السابٌر )ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ(و الؽٌث الوامع )8٘8/ٕ(و سشنٌؾ المسامع )9ٗ٘
 وعلى ؼٌرا ىال ٌرٌ ىن بال  ٌم هنن مس  م ون رسم بمشٌنسن ىقلال ٌسك ىهن هللا وىمرا هم بكىنن ق ٌماً هنن ق ٌم بعٌنن( 7)

 ىال ؼٌرهم ممن ٌ ى  بأن كبلم هللا ٌا لن فً ؼٌرا . و فإن هوا ال ٌناةعوم فٌن المعسةلة 
 .(9ٕٗالمىاقؾ ) (و7ٖٔ/ٕٔ( و م مى  الاساىي )ٕٔٓ/ٕانلر  م اال، اإلسبلمٌٌن )

 ( .8٘9/ٕسشنٌؾ المسامع )  ىانلر و(٘ٙ/ٗالبار الماٌ  )( 8)
 ( .7ٖ/ٕلمعالم )شرح اوىانلر  (9ٕٓ/ٖالمافى  )( 9)
( 87ٔ/ٕشبببرح العضببب  ) و(ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕٓ(و شبببرح مرسفبببر الرىضبببة )8ٕٙ/ٔانلبببر  رىضبببة النبببالر )( ٓٔ)

 (. ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕ( ااشٌة البنانً )879ٕ/ٙالسابٌر )و

 



(ٖٕٔ) 

 ًىسؽٌٌر لر اب هللا سعالى الوي هى كبلمن الناس 
(ٔ)

ألن كببلم  إىهبوا مبا ال ٌ بىةو
ىإوا كبان كبولك لبم ٌ بة  عب  النسبخ واا  ال ٌ بب  الس ةنبة هى الس سبٌم ىىهى و هللا ق ٌم 

و ىال ٌلةم ولك إن قٌ  بأنن بٌانرفعاً 
(ٕ)

  . 

 ىق  نىقش هوا البناء   

و هببى المرفببى ـب  نىهبى الر بباب ناسببـ ببأن ال ببانلٌن ببالرفع ال ٌببرىن هن الاكببم 
كمبا  نوالر اب ناس ال هى سعلو الر اب بالمكلؾو ىإنما المرفى  هى م سضى الر اب 

ىالر باب فبً و ال ب رة ىالع ب  بعبى  ىٌعبى  وٌةى  سعل بن ببن ل رٌبان الع بة ىال نبىن 
ناسن ال ٌسؽٌر
(ٖ)

 . 

قا  المالً
(ٗ)

اٌبث  مبنرفبع الاكبم الشبرعً هي   »شبارااً لكببلم اببن السببكً 
قببا  البنببانًو ى« سعل ببن بالاعبب  

(٘)
ٌببن فإنببن قبب ٌم ٌسببساٌ  علإ هي ال مببن اٌببث واسببن   » 

فإضببافة الرفببع إلٌببن مببن اٌببث سعل ببن لا ىلببن  والببوي هببى مببن فبباا، الاببا ثو الرفببع 
«ىس   ا 

(ٙ)
  . 

ألن الرفبع  إة هن ال ى  ب  م الر اب ال هلر لن فً المسبألةقشىربلفة هوا المنا
المرا  إنما هى الرفع لم سضبى الر باب  ىن وا، الر باب و ىاٌننبو فببل ٌلبةم ال بانلٌن 

هن ٌ ىلىا بأن النسخ بٌانو ىلوبوا وكبر بعضبوم هن البباقبلنً مبع قىلبن بأن كبلم هللا ق ٌم 
 و  م الكبلم إال هنبن ٌبري سعلبو الكببلم ال ب ٌم بمسعل با، مرسلابة مبع هنبن مساب  فبً ناسبنب

فاالرسبلؾ را ع إلى السعلو اٌننو
(7)

  . 

   .ناح العقلٌٌقبتن والٌحست: النًالثااألصل 

ن ما هلبسن هللا إ  »فً ا ج ال انلٌن بأنن بٌانإو قا  و ىق  هشار إلى هوا الؽةالً 

                                            
ألنبن ال  إىالؽةالبً ومنعبن البباقبلنًى   ف ٌ  باىاةاوارسلؾ األفىلٌىن فً ىفؾ كبلم هللا فً األة  بالر اب( ٔ)

و ىالفببىاب هببى ال ببى  األى إألن ىكبلمببن قبب ٌم فبببل ٌفبب  ىفببان بالاببا ث وبب ىمراِ ببمراَ بب ٌع بب  إال مببن
الر اب فبً األة  سى بن إلبى مبن سى وب، إلٌبن اإلرا ةإ ألنبن شبًء باعسببار ى بى ا العلمبً الكسبابًو فوبى قب  

  سعل ، بن ال  رةو لم فٌؽة المرا بة ال س سضً مااعلة بٌن النٌن.
 .(ٕٕ٘و المسان  المشسركة)(98ٕ/ٔو البار الماٌ  )( 8٘/ٔانلر  المسسفاى )

 ( . 7ٖ/ٕ( و شرح المعالم )٘ٙ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٕ)
شببرح (و=   =ٖٕٙ/ٕشببرح مرسفببر الرىضببة )و( 88ٕ/ٕرىضببة النببالر )و( 9ٓٔ/ٔانلببر  المسسفبباى )( ٖ)

 (. 979ٕ/ٙ(و السابٌر )ٖٖ/ٗ( و رفع الاا ب )87ٔ/ٕالعض  )
عب  هللا مام  بن هام  بن مام  األنفاري المالبً الشبافعًوالمل ب ب ببل  ال ٌنوىلب  بمفبر  هبىهى المالً  ( ٗ)

هببـوىهى اإلمببام العبلمببة البببار  فببً الانببىن ف وبباً ىكبلمبباً ىهفببىالً ىناببىاً ىمن  بباً وفببنؾ شببرح 79ٔسببنة 
 هـ.8ٙٗوىسىفً سنة ىؼٌرهاالمنواجوىشرح  مع ال ىامع وىشرح السسوٌ و

اسبببن المااضبببرة و (7ٕ9/ٖى ٌبببة الكببببلم)و (9ٖ/7الضبببىء البلمبببع)و (8ٓٔ/ٙٔالةاهبببرة)الن بببىم   انلبببر     
 (. ٘ٔٔ/ٕالب ر ال الع)و (ٖٗٗ/ٔ)

بانً المؽرببً المالكًوف ٌبن هفبىلً موبر فبً المع ى وىكبان هى  البنانً ( ٘) هببى ةٌب  عبب  البرامن ببن  با  هللا البن 
 هـ.98ٔٔامة السفاٌاٌةوسىفً سنة ما  ا م ق اولن ااشٌة على شرح المالًوىااشٌة على الم 

انة قرٌة بأفرٌ ٌة  البن انًى  .بالسش ٌ  نسبة إلى بن 
( الابس  ٕٖٗشب رة النبىر)و (٘٘٘/ٔه ٌبة العبارفٌن)و (ٕٓٗ/ ٔع انبب اللبار فبً السبرا م ىاألرببار)  انلر    

 ىللنسببةو (7٘٘ن)هفبى  الا بن سارٌربن ىر البو (8ٙ/ٕمع بم المب لاٌن )و (ٕٖٓ/ٖاألعبلم)و (ٖٗٔ/ٖالمبٌن)
 (. ٖٖ٘مرسفر فس  رب األرباب) انلر 

 ( . 7ٓٔ/ٕااشٌة الع ار )  (و ىانلرٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕشرح المالً مع ااشٌة البنانً )( ٙ)
 ( . ٘ٙ/ٗانلر  البار الماٌ  )( 7)

 



(ٖٖٔ) 

ىهببى و فلببى نوببى عنببن أل ي إلببى هن ٌن لببب الاسببن قبٌابباً  وسعبالى إنمببا هلبسببن لاسببنن 
« ماا  

(ٔ)
. 

ىق  هشار إلى ولك ؼٌر ىاا  من األفىلٌٌن 
(ٕ)

 . 

   البناءهوا ى ن 

مبا فٌبن ىٌنوى عنن ل بان ىو إنما ٌ مر بن لاسنن ىما فٌن من مفلاة  ءهن الشً
و مفبلاة ماسب ة و لم نوى عنن لكان اسناً قبٌااً و من ماس ة و ىلى همر بالاكم الىاا  

ألنبن همبر إ ىال بى  ببالرفع ٌلبةم منبن ولبك وىهى  مع بٌن الن ٌضبٌن و   امرا اً ؼٌر مر
فلةم هن ٌ سمع فٌن الن ٌضان و عنن برفعن ل بان  ىلم نوو بالاكم المنسىخ لاسنن 

(ٖ)
 . 

   لكىق  نىقش و

ىشبر  و ألن السناقل إنما ٌكىن مع اسابا  الةمبان  إبأن هوا البناء ؼٌر فاٌ 
النسخ السرارً ىال سناقل مع سع   الةمان 
(ٗ)

 . 

بقاء األعراض :ثالثالاألصل 
(5)

.  

الملبا    »ف با و وكر الراةي هن هوا المسألة مبنٌة علبى مسبألة ب باء األعبرال
الضب  البباقً ٌب بى   قبا و قبا  بب باء األعبرال الكاشؾ عن ا ٌ ة هوا المسألة هن من 

لم إن ال ارك ٌكىن مةٌبلً لولك الباقً و ىمن قا  بأنوبا ال سب بى و لىال  رٌان ال ارك 
ىٌاف  ض ا بع  ولك من ؼٌر هن ٌكىن للض  ال بارك و قا  الض  األى  ٌنسوً بواسن 

ىإوا لوبر هبوا السملٌب  و ألن الةانب  بواسبن ال ٌاسباج إلبى مةٌب   إفبً إةالبة مبا قبلبن هلر
« عا ، ال الن  الموكىرة فً سلك المسألة إلى هوا المسألة ناٌاً ىإلباساً 

(ٙ)
  . 

كىن النسبخ رفعباً عبٌن ال بى  بإعب ام بىال ى  »لم قا  بع  وكرا أل لة المسألة   
« الض  بالض  

(7)
  . 

قبا   إو إ لونب ي وكاىق  ىافو البراةي علبى هبوا البنباء  ماعبة مبن األفبىلٌٌن 
«ىهى كالربلؾ فً هن ةىا  األعرال بالوا، هى بالض  »

(8)
   . 

                                            
 ( . 8ٓٔ/ٔالمسسفاى )( ٔ)
( و 8ٖ-7ٖ/ٕالم )( و شببرح المعبب8ٕٙ/ٔرىضببة النببالر )(ؤٕٕ/ٕ( و الىاضبب  )ٗ٘ٗ/ٔانلببر  السلرببٌص )( ٕ)

 (.ٕٕٙ/ٕشرح مرسفر الرىضة )
 ( . 8ٖ-7ٖ/ٕانلر  شرح المعالم )( ٖ)
 ( . 8ٖ/ٕانلر  شرح المعالم )( ٗ)
ما لبى   مى ى  قانم بمساٌة و ىعن  المعسةلة  ( بأنن عن  األشاعرة97-9ٙفن األٌ ً فً المىاقؾ )عر    لرَ العَ ( ٘)

 وا ى  ، فً الرارج كان، فً مىضى  هي فً ما  م ىم . ماهٌة إ  ى   ل ام بالمساٌة و ىعن  الاكماء
 ( .9ٕٔاا، )ٌ( و السعر8ٖ/٘  شرح المىاقؾ )لسعرٌان ىانلر      

 ىق  ارسلؾ فً ب اء األعرال على قىلٌن 
     ىالكعبً.  وىارسارا النلام وىهسباعن واألى   هن العرل ال ٌب ى ةمانٌنو ىهى قى  األشعري     
 ىنسبن ابن سٌمٌة ل موىر الع بلء .  وىارسارا الراةيوالعرل ٌب ى و ىبن قا   موىر المعسةلة  ىاللانً  هن     
(و  رء سعبارل الع ب  ىالن ب  89ٔ ىالبع األنبىار )و(ٗٔٔ)هفكبار المس ب مٌنماف   ( و7ٕانلر  اإلنفاؾ )     

 (.8ٖ/٘) المىاقؾ( و شرح ٔٓٔالمىاقؾ ) و(8٘ٔ/ٙ)
        .(87ٕ/ٖالمافى  )( ٙ)
 ( .  8ٕٕ/ٖىانلر   الكاشؾ )و( 9ٕٔ/ٖالمافى  )( 7)
 ( . 9ٕٕٕ/ٙنواٌة الىفى  )( 8)

 



(ٖٔٗ) 

الةركشً ىسبعن على ولك 
(ٔ)

وىؼٌرا
(ٕ)

  . 

   البناءهوا ى ن 

  األفاوانًىض  
(ٖ)

العبرل  على هوا األف  بأن من وهب إلبى هن البناء ى ن 
نٌن قببا  بببأن العببرل الىاابب  ٌنسوببً بناسببن مببن ؼٌببر هن ٌ ببره مببا ٌع مببن اال ٌب ببى ةمبب

 ٌةٌلن . ى

ألن الضبب  إ   ٌببةى  األىىمببن قببا  إنببن ٌب ببى هكلببر مببن ةمببن ىاابب  قببا  الضبب  
 ال ارك ٌةٌلن ىٌرفعن ىٌ لر فً ةىالن . 

مبن  اء ها هما بع  الرر وفعرضان ض ان ىوما إ فىكولك الناسخ ىالمنسىخ 
 نٌن قا  بأن الاكم األى  ٌنسوً بناسن من ؼٌر هن ٌ لر فبًاالعرل ال ٌب ى ةمإن قا  

و فٌكىن المنسىخ إنمبا ةا  بناسبنو ىٌكبىن النسبخ بٌانبا لبةىا  ةىالن إلبا، الاكم اللانً
   األى  ىانسوانن.

نٌن قا  الاكم األى  إنما ةا  أل   إلببا، الاكبم اىمن قا  إن العرل ٌب ى ةم
و ىعلببى هببوا ٌكببىن فكببان لبببى، الاكببم اللببانً مبب لراً فببً ةىا  الاكببم األى  و اللببانً 

ألن اللانً رفع األى  ىهلر فً ةىالن النسخ رفعا إ
(ٗ)

. 

 إال نسبلم هن األعبرال مسباىٌة للمسبألة»ف با   إ ىق  هنكر ال رافً هوا البنباء  
ال ٌىفؾ بما سىفؾ بن األعرال من عب م و ألن كبلم هللا سعالى ق ٌم ىا ب الى ى  

«نٌنو ىهوا الملا  بعٌ    اً عن المسألة اب انوا ةم
(٘)

 . 

هن الاكببم هببى ر بباب هللا ال بب ٌم الىا ببب  ةهببوا البنبباء مببن  وببفببال رافً هنكببر 
بب  هبى سبباانن لبٌ  كمللبن شبًء فبً واسبن و فٌسساٌ  علٌن هن ٌكىن عرضاً و الى ى  
ىسعلو الفاا، نسب ىإضافا،  وى ىام الاكم ب ىام سعل ن ىان  اعن بان  اعن وىفااسن

م فبل ٌسس ٌو فإنوا مى ى ة فً الرارج ىال هعرال  وال سىفؾ
 (ٙ)

  . 

 .األمر هل ٌقتضً تكرار الفعل ؟األصل الرابع:

فببإن قلنببا  وٌنبنببً علببى هن األمببر ٌ سضببً سكببرار الاعبب  هم ال؟»قببا  الةركشببً  
ىإن قلنا ال لبم ٌفب  هن ٌكبىن سرفٌفباًإ ألن اللابل ال إشبعار وٌ سضٌن كان سرفٌفاً 

ن اللابل برببلؾ سرفبٌص بعبل المسبمٌا، مبو فبل ٌف  فٌن السرفٌص و لن بالةمن 

                                            
 ( . 7ٙ/ٗ( ىانلر  البار الماٌ  )8٘9/ٕسشنٌؾ المسامع )( ٔ)
 (. 8ٕٓ/ٔنشر البنى  )و(979ٕ/ٙ( و السابٌر )ٗٗ/ٕالس رٌر ىالسابٌر ) و(7٘ٙ/ٕالاىان  السنٌة )( انلر ٕ)
هـو كان ٙٔٙو ىل  سنة شم  ال ٌن األفاوانً وهللا مام  بن مامى  بن مام  الع لً هبى عب   هى األفاوانً( ٖ)

ىلبن كسباب و شبرح المافبى  و النابى ىاأل ب ىالشبعر فبً ٌب   بىلى و لبن  مس ٌنا ىرعبا امسكلم افىلٌه اعالم
هبـو ىلبن 88ٙو سبىفً سبنة ىؼاٌة الم لبب فبً المن بوو الاىان  فً العلىم األربعة األفلٌن ىالربلؾ ىالمن و

 سنة . 7ٕ
البببببن قاضببببً  ب ببببا، الشببببافعٌة (وٓٓٔ/8) ب ببببا، الشببببافعٌة الكبببببري (و 8ٕٓ/ٗ)مببببر ة ال نببببان انلببببر  
 . (ٕٓٗ/ٔ)بؽٌة الىعاة (و 7ٔٓ/ٙ)شورا، الوهب  (و99ٔ/ٕشوبة)

 ( . 979ٕ/ٙ( و السابٌر )ٖٕٕ/ٖانلر  الكاشؾ )( ٗ)
  ( .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٖالكاشؾ ) وىانلر ( 8ٕٓٗ/ٙناان  األفى  )( ٘)
 ( . 9ٖٕانلر  سبلس  الوهب )( ٙ)

 



(ٖٔ٘) 

« العامو فإن اللال مشعر باكم الىضع ل مٌع المسمٌا،  
(ٔ)

  . 

ىق  هشار إلى ولك ؼٌرا 
(ٕ)

 . 

 ى ن هوا البناء  

إن قٌ  إن األمر ٌ سضً سكرار الاع  فإنن ٌف  هن ٌ ا  إن النسخ بٌبان النسوباء 
 سببن ىلببى ىر  مببا ٌبببٌن انسوبباء مو ألن الاعبب  مسكببرر فببً األةمببان السبباب ة  إمبب ة العبببا ة

هما إن قٌ  ال ٌ سضً سكرار الاع  فبل ٌف  هن ٌ ا  إنن بٌبان النسوباء  وىىقسن ف  ولك
ألن العبا ة لم سسكرر اسى سنسوً م سوا  إم ة العبا ة

(ٖ)
  . 

 :  الترجٌح

هما البناء على هن كببلم هللا قب ٌم فوبى بنباء ؼٌبر فباٌ  و ىٌكابً فبً إب البن هن 
ىمبع و  ب م كببلم هللا بمن  ملبة األشباعرة ال بانلٌن  كلٌراً من ال انلٌن بأن النسخ رفع هم

ىى وىا ولك بأن المرا  بالنسخ رفع سعلو الر باب ببالمكلؾ وولك قالىا بأن النسخ رفع 
ال رفع وا، الر اب
(ٗ)

 . 

بب  و ىهبم ال ٌ ىلبىن ب ب م كببلم هللا و لم هٌضاً ممن ٌنكر ال ى  بالرفع المعسةلبة 
   .هى عن هم مرلىو اا ث فً ؼٌرا 

فببل ٌمسنبع هن ٌبسكلم و هما على ال ى  الاو من هن هللا ٌسكلم مسبى شباء بمباء شباء 
م هللا كلإو الكببلم لبن  ابا  ٌبس إهللا سعالى بالناسخ بع  المنسىخ ىٌرفع المنسبىخ مسبى شباء

  فوببً اا لببة كمببا قببا  سعبببالى   وبوببا مسببى شبباء            

    
 (٘)

 ق ٌماً باٌث ال ٌس ةه . فً  اا ا لٌ  الكبلم ىو 

ىلبوا السةمبىا  والاسن ىال بب  فوبى بنباء فباٌ  بالنسببة للمعسةلبةالبناء على هما 
 ال ى  بمى بن فً هوا المسألة. 

هن ٌكبىن الشبًء ـ علبى الفبىاب ـ ال ٌمسنبع  ألنبن إهما عمىماً فوى بناء ضبعٌؾ
 انا  بؽٌضاً فً اا و فالاسن ىال ب  ٌرسلابمابىباً فً ا واسناً فً اا  قبٌااً فً اا 

باعسبار سؽٌر الفاا، 
(ٙ)

  . 

هما ما وكرا الراةي من بناء المسبألة علبى مسبألة ب باء األعبرال فاللباهر مبن 
« الملا  الكاشبؾ عبن ا ٌ بة هبوا المسبألة   »قىلن فً ب اٌة كبلمن

(7)
هنبن ال ٌرٌب  بنباء  

                                            
 ( . 9ٕٔسبلس  الوهب )( ٔ)
 ( . 9ٖٙ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٕ)
 (. 9ٕٔسبلس  الوهب ) و(9ٖٙ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٖ)
ىقب  اباىلىا اإل اببة عبن  ولكن ٌر  علٌبن النسبخ قبب   ربى  الىقب، وىق  سماا بعضوم السعلو السن ٌةي الاا ث( ٗ)

 (.7ٓٔ/ٕااشٌة الع ار )و( ٖٖ/ٗ(و رفع الاا ب )9ٕٗ/ٕبٌان المرسفر)ولك . انلر  
 (. ٕٖٓ/ٙانلر  م مى  الاساىي )( من سىرة األنبٌاءو ىٕ( من الٌة )٘)
 ( . ٕٔٗانلر  الر  على المن  ٌٌن )( ٙ)
 ( . 87ٕ/ٖالمافى  )( 7)

 



(ٖٔٙ) 

فمسبألة ب باء األعبرال هبً  والنلٌبرىإنما بناء النلٌر علبى و الار  على األف   
 ىهوا ما ٌاوم من شرح األفباوانً اٌبث قبا  ورفع هى بٌانه  هى نلٌر لمسألة النسخ 

ىمللوا فً الاكم الشرعً الاكم السابو ىالاكم البلاو    »بع  وكرا لمسألة األعرال
«ىانسواء السابو بناسن هى برافع ٌرفعن ال بناسنو فووا ى ن السمسك بالملا  

(ٔ)
. 

«هبى كبالربلؾ  »ىهٌضاً هى الماوىم من لال الونب ي ىالةركشبً فبً قبىلوم
(ٕ)

 
البرماىي ح بن ىفر   وهي إن الربلؾ فً هوا المسألة ٌشبن الربلؾ فً ب اء األعرال

عن  المسكلمٌن فً هن ةىا  األعبرال بالبوا، الربلؾ ىنلٌر هوا الربلؾ »اٌن قا   
«هى بالض  

(ٖ)
المر اىيوىسبعن  

(ٗ)
. 

وا ما نص علٌن سراج ال ٌن األرمىي فً ارسفارا لكبلم الراةي اٌث قا   ىه
«ىهوا ٌشبن الربلؾ فً ب اء األعرال »

(٘)
.  

و ىبناء على هوا فإن إنكار ال رافبً إنمبا هبى للمشبابوة ال لبنباء فبر  علبى هفب 
« ال نسلم هن األعرال مساىٌة للمسألة  »ىلووا قا   

(ٙ)
فلالبة المسباىاة سبىاً ببأن و 

 المرا  المشابوة .

ح بن ال رافً فً ن اشن لساج ال ٌن األرمبىي ىهوا ما فر 
(7)

ابٌن ارسفبر كببلم  
ر، المسبألة بملبا وىهى ناب  المسبألة »الراةي قانبل عن الربلؾ فبً العبرل   ىفبىِّ

»
(8)

م »و ف ا  ال رافً   قىلن ىهى نا  المسألةولم ٌ لبن اإلمبام ـ ٌعنبً البراةي ـ بب  ابى 
ى  اإلشكا  على ساج ال ٌن هسموىإنما قا  فً المافبى  الملا  الكاشبؾ علٌنوفٌكىن ىر

«عن ا ٌ ة المسألةوىق  ٌكشؾ عنوا و ىال ٌكىن عٌنواوى ال مساىٌا لوا 
(9)

.   

ىٌ ٌ ا هن البراةي لبم ٌاسبن ىهبى ٌساب ث عبن هبوا المسبألة هن كببلم هللا قب ٌم
(ٔٓ)

 
 فوى لم ٌؽب عن وهنن سعلو هوا المسألة بفاة الكبلم .و

لكن ق  ٌشك  على ما سبو ما رسم بن الراةي كبلمن اٌن  ع  هوا المسألة هبً 
« الض  بالضب   مىال ى  بكىن النسخ رفعاً عٌن ال ى  بإع ا»ف ا    و عٌن سلك المسألة

(ٔٔ)
  . 

                                            
 .  (ٖٕٕ/ٖ( الكاشؾ)ٔ)
 ( . 8٘9/ٕع )( و سشنٌؾ المسام9ٕٕٕ/ٙانلر  نواٌة الىفى  )( ٕ)
 . (7٘ٙ/ٕ( الاىان  السنٌة)ٖ)
 ( . 979ٕ/ٙالسابٌر )( ٗ)
  (.8/ٕ( السافٌ )٘)
 ( . 8ٕٓٗ/ٙناان  األفى  )( ٙ)
األرمببىي  هبببى الاضبب وهى هبببى الاضببان  مامبب  بببن الاسببٌنوىقٌ  ابببن الاسببن بببن عببب  هللا األرمببىي البب ٌن سبباج ( 7)

فببىلٌاً بارعبباً فببً الع لٌا،وفببنؾ الاافبب  فببً ارسفببار الشببافعًو المل ببب بسبباج البب ٌنوكان عبلمببة ف ٌوبباً ه
 =                                                                                                                                   هـ.ٖ٘ٙالمافى وسىفً سنة 

الع بببب   و(ٕٓٔ/ٕافعٌة البببببن قاضببببً شببببوبة) ب ببببا، الشببببو (ٕٙٔ/ٔسببببنىي ) ب ببببا، الشببببافعٌة لئل  انلببببر=     
 (. ٖٙٙالموهب)

 (.9ٖٙ/ ٕ( الااف )8)
  (.7ٕٔٗ/ٙ( ناان  األفى )9)
 (. 9ٕٓ/ٖانلر  المافى  )( ٓٔ)
 ( .  9ٕٔ/ٖالمافى  )( ٔٔ)

 



(ٖٔ7) 

بب  همبا مسبألسان مسماللسبان مبن الى بن البوي »ىق  سع بن األفاوانً ف با    
«ىلٌسسا مسألة ىاا ة و وكرناا 

(ٔ)
 . 

ح بأن هوا المسألة ىلع  ما وكرا الراةي هى الوي  ع  بعل األفىلٌٌن ٌفرِّ 
فر  عن الربلؾ فً األعرال 
(ٕ)

 . 

ىلما السةم الراةي هن هوا المسألة هً كالربلؾ فً مسألة ب اء األعرال انس ب  
ب  ولبك العبرل ٌنسوبً  والباقبلنً لكىنن ٌري هن العرل ال ٌنع م بالعرل المضا  لن

ىمع ولك فوى ٌري هن النسخ رفعوٌا ث العرل اللانً لموبناسن
(ٖ)

  . 

بإ ىما وكرا الراةي عن الباقبلنً ق  ىقع هى ناسن فٌن   ل  ب باء العبرفإنبن ر  
ىمببع ولبك فوببى ٌببري هن وفببإن الضب  األى  ٌببةى  بسببألٌر الضب  اللببانً و ىعلٌببن ةمبانٌن 

النسخ بٌان 
(ٗ)

 . 

م مبا وهبب إلٌبن ٌمكبن هن ٌسى بن علبى بلةببلم ما وكرا من ع م السةام البباقبلنً 
ىالبوٌن ن ب  اساباقوم علبى هن العبرل و السٌما من األشاعرة  و كلٌر من ال انلٌن بالرفع

ال ٌب ى ةمانٌن 
(٘)

 . 

 وكما هن ال انلٌن بأن النسخ بٌان لم ٌلسةمبىا ال بى  ببأن العبرل ال ٌب بى ةمبانٌن
ىا بأن العرل ٌب ى ةمانٌن ب  إن المعسةلة مع قىلوم بأن النسخ بٌان ىانسواء قال

(ٙ)
  . 

المسببألسٌن عنبب  كلٌببر مببن األفببىلٌٌن بببٌن سبلةم الببىهببوا كلببن ٌشببٌر إلببى عبب م 
فببإن الاكببم عنبب  إىهببوا مببا ٌ عبب  اعسببرال ال رافببً علببى الببراةي ى ٌوبباً و ىالعلمبباء 

ىلوبوا السببةم األشبباعرة ىمببن  وىٌسبساٌ  هن ٌكببىن عرضبباً و األفبىلٌٌن هببى ر بباب هللا 
اا، ال سسمى هعراضاً ىاف وم هن الف

 (7)
 . 

فبل ٌلوبر هن هبوا ـ ىهى مسألة ه  ٌ سضً األمر السكرار ؟  الرابع ـهما األف  
إلةام ٌلةم بن من قا  إن النسخ بٌان مبع قىلبن ببأن األمبر هى ىإنما ومن البناء فً شًء 

ال ٌاٌب  السكببرار و ىلوبوا اعسببرل ببن البببا ً
(8)

علبى ال اضببً هببً ال ٌببب 
(ٔ)

ىهنببن ال و  

                                            
 ( . 8ٕٕ/ٖالكاشؾ )( ٔ)
 ( . 8ٕٓ/ٔ( و نشر البنى  )7ٙ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٕ)
 ( . 7ٕاإلنفاؾ )    ( و ىانلر لرهي الباقبلنً فً العرل   8ٕٕ/ٖشؾ )( و الكا9ٕٓ/ٖانلر  المافى  )( ٖ)
 ( . 7ٖهفى  ال ٌن ) معالم ( وٗٔٔانلر  الماف  )( ٗ)
 ( . ٗٔٔانلر  الماف  )( ٘)
 ( . ٔٓٔانلر  المىاقؾ )( ٙ)
ىبنباء و سبام ىإنما قالىا ولك اسى ٌفلىا إلى اب ىث األوهن األعرال سا ث شٌناً بع  شًء ( ىعلة ولك عن هم 7)

ىلووا فمسألة ب اء األعبرال لوبا هلبر فبً مسبألة قب م العبالم كمبا ٌلوبر ولبك لمبن و على ولك ٌكىن العالم اا لاً 
 سأم  المسألة. 

 .(ٔٗ/٘شرح المىاقؾ ) و(ٖٗٗ/ٖ  وٕٖٓ/ٔانلر   رء سعارل الع   ىالن   )
هبـوىقٌ  ؼٌبر ٖٓٗن لسبً المالكًوىلب  سبنة هبى الىلٌ  سلٌمان بن رلؾ بن سع  السمٌمً الببا ً األهى البا ً  ( 8)

ارا ما  ا و ولكوىكان ف ٌوا هفىلٌا  المنس بى فبً   راىٌة ماب لا مبس ن المعارؾولبن مفبناا، كلٌرةوىمنوباو نل 
شبببرح المى أوىإاكبببام الافبببى  فبببً هاكبببام األفبببى وىالا ى  فبببً هفبببى  الا بببنو ىالمنوببباج فبببً سرسٌبببب 

 ٌر ولك.هـوىقٌ  ؼ7ٗٗالا اجوىؼٌر ولكوسىفً سنة 
و سببببارٌخ قضبببباة األنببببب ل  (ٕٔٙبؽٌببببة الملبببببسم )و (7ٖٗ/ٕسرسٌبببببب المبببب ارك)و (97ٔ/ٔالفببببلة)  انلببببر    

شببورا،  و(ٕٓٔالبب ٌباج المببوهب)و (ٖ٘٘/8ٔسببٌر هعبببلم النببببلء)و (8ٓٗ/ٕىفٌببا، األعٌببان)و (ٕ٘ٔ)للنببباهً
 .(ٖ٘ٔ/٘الوهب)

 



(ٖٔ8) 

إفا ة األمر للسكرار مٌسس ٌم لن ال ى  بأن النسخ بٌان مع ال ى  بع  
(ٕ)

  . 

إو إ ى  بأي من ال بىلٌن فبً األمبر  ىٌاٌ ا بأن ال ان  بأن النسخ رفع ال ٌلةمن ال
 ال سعلو لل ى  بالرفع بم ة الاع  . 

ىبنبباء علببى مببا سبببو فإنببن ال ٌلوببر لببً بنبباء المسببألة علببى شببًء مببن األفببى  
هوا ما ٌ ىي كىن الربلؾ لالٌاً كما ارسبارا  مبع مبن الما  بٌنى والساب ة

(ٖ)
و هبوا مبا  

 لور لً فً هوا المسألة بع   ى  سأم  ىنلر و ىهللا هعلم. 

 

 

 

                                                                                                                                
كبان عارفبا باألفبى  هبـ و8ٖٗو ىل  سنة افعًل اضً الشا اهر بن عب  هللا بن  اهر ال بري ( هبى ال ٌب  هى ٔ)

وىالسعلٌ ببببة الكبببببري شببببرح مرسفببببر المةنببببً وىمن مفنااسن ما  ببببا ىرعببببا ل ببببة فببببا قا  ٌنبببباوىالاببببرى  
جوىكبلهما فً الارى   سنة. ٕٓٔ ىلن هـو ٓ٘ٗو سىفً سنة  وىالمرر 

بلم النببببببلء سببببٌر هعبببب(و 7ٓ/ٖ)مببببر ة ال نببببان (و ٕٔ٘/ٕ)ىفٌببببا، األعٌببببان(و 7ٕٔ) ب ببببا، الا وبببباءانلببببر  
 (.9ٕٗ/ٔ(وه ٌة العارفٌن)ٕ٘ٔ/ٗ)شورا، الوهب (و ٕٔ/٘) ب ا، الشافعٌة الكبري (و 8ٙٙ/7ٔ)

 (.9ٖٙ/ٔ( إاكام الافى )ٕ)
وىقا  ال ىٌنً فً رسام كبلمن على ىر ان الم ٌعً و وىابن الومام والعض   وىا  إلٌن ابن السلمسانًمىهوا ما ( ٖ)

ر ع ـ ٌعنً الكبلم فً المسألة ـ إلى هن اللاب، فً علم هللا سعالى ال ٌنسخ  فإوا(  »8ٗٙ/ٕالمسألة فً البرهان)
الساس،)فً نسرة الس ،( المواهب إلبى الىفاووفبإن ىافبو ال اضبً مبا وكرنباا فببل رببلؾ و ىإن هفبر علبى هن 

 .«النسخ ٌسضمن رفعا لم ٌكن لموهبن ى ن 
(و سلم الىفى  ٗٗ/ٕمع الس رٌر ىالسابٌر ) السارٌر و(87ٔ/ٕ(وشرح العض  )ٓٗ/ٕانلر   شرح المعالم )ى
(ٕ/٘ٗ9 .) 

 



(ٖٔ9) 

 
 املبحح اخلاَظ:حهِ ايٓطذ.

ٌرا  بووا المسألة اكم النسخ مبن اٌبث الع ب   بىاةاً ىمنعباً وىقب  ن ب  الرببلؾ 
ى  و ىشوىو من المسلمٌن فً هوا المسألة عن بعل  ىانؾ الٌو

(ٔ)
  . 

 بناء المسسلة:

 .  التحسٌن والتقبٌح العقلٌانوكر لووا المسألة هف و ىهى 

قٌ  الاعب  الىااب  ال ٌاسبن ىال ٌ بب  و قلنبا »قا  البٌضاىي فً ه لة المانعٌن   
« مبنً على فاس  

(ٕ)
 . 

ىهشببار إلٌببن السررسببً
(ٖ)

مببر مببن هنكببر مببنوم ولببك ع بببلً قببا   األ»فببً قىلببن   
بالشًء  لٌ  على اسن المأمىر بنو ىالنوبً عبن الشبًء  لٌب  علبى قبب  المنوبً عنبنو 

«ىالشًء الىاا  ال ٌ ىة هن ٌكىن اسنا ىقبٌااً 
(ٗ)

 . 

ىوكر ولك الراةي ىؼٌرا 
(٘)

. 

 ى ن هوا البناء  

هنن على ال بى  بالساسبٌن ىالس ببٌ  الع لٌبٌن ٌلبةم ال بى  بعب م  بىاة النسبخإ ألن 
إمبا هن ٌكبىن اسبناً هى قبٌاباً و فبإن كبان اسبناً كبان النوبً عنبن نوٌباً عبن الاع  الىااب  

الاسنو ىإن كان قبٌااً كان األمر بن همرا بال بٌ و ىعلى كبل الس  ٌرٌن ٌلةم إما ال وب  
ىإما السانو ىهما ممنىعانو ىلووا فبل مار لمن قا  بالاسن ىال ب  من إنكار النسخ
(ٙ)

 . 

فىلٌٌن إلى ن ضن ىالر  علٌنىهوا البناء وهب هكلر األ
(7)

. 

فنببىقش  بأنببن ٌ ببىة هن ٌكببىن ولببك الاعبب  مفببلاة فببً ىقبب، ىماسبب ة فببً ىقبب، 
 ررو فٌأمر بن فً الىق، الوي علم هنن مفلاة فٌبنو ىٌنوبى عنبن فبً الىقب، البوي علبم 
هنببن ماسبب ة فٌببنو كمببا ال ٌمسنببع هن ٌكببىن عالمببا بببأن إمببرال ةٌبب  مفببلاة لببن فببً ىقبب، 

ق،  ررو ىعلى هوا فٌكىن اسنا فً ىق، قبٌاا فبً ىقب،  ربرو ىفاسن مفلاة فً ى

                                            
(و السابٌبر ٕٙٙ/ٕ( وشبرح مرسفبر الرىضبة )9ٕٗ/ٖ(و المافبى  )٘٘( و اللمبع )ٔٓٗ/ٔ( انلر   المعسم  )ٔ)

(ٙ/ٕ98٘ . ) 
 (. ٗ٘٘/ٕ( منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٕ)
مبةوكان إمامباً عبلمبة ناًوالمل ب بشبم  األهبى بكر مام  بن هام  بن هبً سو  السررسً الانهى السررسً  ( ٖ)

المبسبببى  فبببً الا بببنوىكساب فبببً   ىمبببن مفبببنااسنو ا بببة مسكلمببباً منبببالراً هفبببىلٌاوُع   مبببن م سوببب ي الاناٌبببة
 نة.ااألفى وىشرح على ال امع الفؽٌرو ىالماٌ  فً الا نوسىفً فً ا ى  السسعٌن ىاألربعم

ىقٌب  هٌضباً بإسبكان البراءوىفس  الراءونسببة إلبى سبرر  م ٌنبة ىالسررسً باس  السٌن ىالراءوىسبكىن الراءو     
 بررسان.

و ( 8٘ٔالاىانب  البوٌبة)و (7ٙ/ٕه ٌة العبارفٌن)و(ٖٕٗساج السرا م)و (7ٕٕ/ٗو 78/ٖال ىاهر المضٌة)  انلر     
 . (٘ٔ/ٕلب اللباب)و (ٕٗٗ/ٖ األنساب)انلر ىللنسبة

 ( . ٘٘/ٕ( هفى  السررسً )ٗ)
(و شبرح 98ٕ/ٖ(و المافبى = =)98ٗ/ٕ(و مٌبةان األفبى  )8ٗ7/ٕ(و البرهبان )8ٕٕ لة )( انلر  س ىٌم األ٘)

 (.7ٓ٘/ٕ(و بٌان المرسفر )ٖٖٓسن ٌ  الافى  )
 (.98ٕ/ٖ( انلر  المافى  )ٙ)
 (. ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٖ( و اإلاكام )ٕٖٓ/ٖ( والمافى  )98ٙ/ٕ( انلر  مٌةان األفى  )7)

 



(ٔٗٓ) 

فبل ٌكىن مناقضا للاسن ىال ب  
(ٔ)

 . 

ىقبب  ناقشببن مببن ٌببري هن المنسببىخ ملبب  الاكببم السببابو ىلببٌ  هببى ناسببن ـ كببأبً 
الاسٌن البفري ـ بأنن إنما ٌلةم ما وكرسم لى لم ٌ ة كىن مل  الىا ب قبٌااً فً ىقب، 

همكن هن ٌعلم هللا سباانن فٌما لم ٌة  ى ىب ما همر ببن فبً   ررو فأما إوا  اة ولك ف  
الىق، الوي همر بنو ىقبان فً الىق، الوي نوى عنن
(ٕ)

  . 

 الترجٌح: 

الوي ٌلور لً هى هن هوا البناء بناء فباٌ و ىإلٌبن سر بع المسبألةو فمبن وهبب 
ة النسببخ لببىرى  الشببر  بببنو ىهببى الببوي ٌلببب، ال اسببن إلببى منببع الساسببٌن ىالس بببٌ   ببى 

 ىال ب .

ىهما من وهب إلى  ىاة الساسٌن ىالس بٌ  فبارسلؾ قىلبن فبً ى بن البنباء علٌبنو 
 فمنع بعضوم النسخ بناء على مرالاسن لووا األف .

ةا بعضبوم ـ كالمعسةلبة ـ بنباء علبى عب م مرالاسبن لوبوا األفب و لكبنوم لبم  ى بى 
النسبخ للاسبن ىال بب و ٌ علىا المنسىخ هى الاكم ناسنإ إو ٌلةم من ولك عن هم مرالاة 

ىبٌان ولك  هنن إوا  اء الر اب األى  كبان كاشبااً عبن الاسبن ىال بب و فبإوا ىر  علٌبن 
الر اب اللانً كان مرالااً لما ُبٌن من اسن هى قب  بالر اب السابو و ىاٌننو ال ٌمكن 
هن ٌكببىن ولببك إال عببن  رٌببو هنببن سبببٌن هلل سعببالى ر ببأ الكشببؾ السببابو و ىهن الر بباب 

 او هى الوي بٌن الاسن هى ال ب  على ى ن فاٌ  .البل

ىأل   ولك فر المعسةلة من ال ى  بأن المنسىخ هبى الاكبم السبابو ناسبنو ىإنمبا 
قالىا هى مل  الاكم السابو
(ٖ)

  . 

همببا علببى ال ببى  بببأن الاسببن ىال ببب  قبب  ٌعرفببان بالع بب  و بربببلؾ لبببى، اللببىاب 
عبالى فببل ٌعبرؾو فلبولك كبان الشبر  هبى ىالع اب و فبإن هبوا األمبر ممبا ٌربسص بباهلل س

المبٌن لى ن الاسن ىال ب  فٌن 
(ٗ)

 . 

كما هن الاسن ىال ب  ق  ٌسؽٌران بسؽٌر األسباب ىالعل و فبل ٌسبساٌ  مبع ال بى  
بالساسبٌن ىالس ببٌ  ىرى  النسبخإ ألن هللا سعبالى ٌبأمر ببن فبً الىقب، البوي علبم هنبن فٌببن 

كببىن فعلببن فٌببن ماسبب ةو ىهللا سعببالى ٌراعببً مفببلاة و لببم ٌنوببى عنببن فببً الىقبب، الببوي ٌ
مفال  العبا  فً األىقا، ىاألاىا  ىاألماكن ىاألشراص ساضبلً منن ىكرماً 
(٘)

  . 

                                            
 (. ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٖ( و اإلاكام )ٕٖٓ/ٖ( والمافى  )98ٙ/ٕ( انلر  مٌةان األفى  )ٔ)
 ( .98٘/ٕ(و مٌةان األفى  مع هامشن )ٕٓٗ/ٔ( انلر  المعسم  )ٕ)
 (. 97ٖ/ٔ( انلر  المعسم  )ٖ)
 ( . 9ٓ8/٘ٔ(و م مى  الاساىي )ٕٕ/8( انلر   رء سعارل الع   ىالن   )ٗ)
 ( . 8ٔ( انلر  المسان  المشسركة )٘)

 



(ٔٗٔ) 

 
 .(1)ْطذ املأَٛز ب٘ قبٌ ايتُهٔ َٔ ايفعٌ ع:املبحح ايطا

 ٌن رج ضمن هوا العبارة فىر ع ٌ ة  

ى  ىقسنلم ٌنسخ قب   رو األىلى  هن ٌكىن الاع  م قساً بىق، معٌن 
(ٕ)

  . 

لكن قبب  و لم ٌنسخ بع   رى  ىقسن و اللانٌة   هن ٌكىن الاع  م قساً بىق، معٌن 
كلٌبر مبن األفبىلٌٌن علبى  عب  هبوا  الىق، م  ار ما ٌسعن و ىق  نبص   منهن ٌمضً 

الفىرة من ما  النةا  
(ٖ)

 . 

فٌنسخ قب  الشرى  فٌنو اللاللة  هن ٌكىن الاع  مأمىراً بن على الاىر 
(ٗ)

  . 

و ىهضاؾ بعضوم فىرة رابعة   ىهً   هن ٌكىن الاع  مأمىراً بن على الاىر 
فٌنسخ بع  الشرى  فٌن ىقب  كمالن 
(٘)

  . 

ىفبببىرسن هن ٌ بببى  الشبببار  فبببً »ر الؽةالبببً هبببوا المسبببألة ب ىلبببن  فبببى  ىقببب  
ال سا بىا ف ب  نسبر، عبنكم   لبم ٌ بى  قبب  ٌبىم عرفبة وا ىا فبً هبوا السبنة  رمضان
ف ب  إ فٌ بى  قبب  وبابن ال سبوب   و  اوب  ىل ك فٌبا ر إلى إاضبار هسببابنهى ٌ ى واألمر

« نسر، عنك األمر 
(ٙ)

  . 

 ىاللاللة. و ىهما األىلى و ىهوا السفىٌر إنما شم  فىرسٌن من فىر المسألة

 ىفىرة اللانٌة  هن ٌاف  النسخ بع   رى  ٌىم عرفة ىقب  سمامن . 

ىبع  شرىعن فٌوا قا  لبن ال و ة فىراً ىفىرة الرابعة   هن ٌأمر المكلؾ بالفبل
 ف   نسر، همري لك بالفبلة . إ سف  

 ىق  ارسلؾ العلماء فً هوا المسألة على قىلٌن مشوىرٌن   

  ىاة النسخ قب  السمكن . األول: القول

ىببببن قبببا  ال موبببىر مبببن المالكٌبببة 
(7)

و ىالشبببافعٌة  
(8)

و ىالانابلبببة 
(9)

و ىبعبببل  

                                            
المعسمب   و(7ٖٔ/ٔالمسبألة   انلبر شبٌناً مبن ولبك  هفبى  ال فباص )ارسلا، عبارا، األفىلٌٌن فً سر مبة ( ٔ)

نواٌبببة الىفبببى   و(9ٔٔ/ٕ(و مرسفبببر المنسوبببى مبببع ااشبببٌة العضببب  )ٖٔٗ/ٔو قىا بببع األ لبببة )(ٙٓٗ/ٔ)
 .(ٖٔٓٓ/ٙ(و السابٌر )ٖٕٗ/ٕاإلبواج ) و(7ٕٕٕ/ٙ)

 (. 8ٕٗٗ/ٙاألفى  )ناان  و(9ٕ٘/٘الكاشؾ ) و( ٕٙٔ/ٖ(و اإلاكام )ٖٔٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٕ)
 .(ٖٔٓٓ/ٙ(و السابٌر )ٖٕ٘/ٕاإلبواج )و(7ٕٕٕ/ٙ(و نواٌة الىفى  )9ٕٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٖ)
 (. ٖٙ٘/ٕنواٌة السى  ) و(8ٕٗٗ/ٙ(و ناان  األفى  9ٕ٘/٘انلر  الكاشؾ )( ٗ)
لكاشبببؾ مبببن فبببىر النبببةا  . انلبببر  ا ؼٌبببراهبببوا الفبببىرة وكبببر ال رافبببً هنبببن لبببم ٌبببر فٌوبببا ن ببببلًو ى علوبببا ( ٘)

 (.7ٖٔ(و إرشا  الااى  )8ٕٗٗ/ٙناان  األفى  )و(9ٕ٘/٘)
 (. 9ٔٔ/ٕااشٌة العض  )و(7ٓٗ/ٔالمعسم  )  (و ىانلرٕٔٔ/ٔالمسسفاى )( ٙ)
(و شببرح سن ببٌ  الافببى  7ٗٔ(و المافببى  البببن العربببً )ٕ٘ٙاإلشببارة )و (ٓٔٗ/ٔانلببر  إاكببام الافببى  )( 7)

(ٖٓٙ). 
(و نواٌبببة الىفبببى  ٕٙٔ/ٖ(و اإلاكبببام )ٕٖٔ/ٖ(و المافبببى  )8ٗ9/ٕ(و البرهبببان )ٕٓٙانلبببر  السبفبببرة )( 8)

 (. ٖٕٗ/ٕواج )ب(و اإل7ٕٕٕ/ٙ)
 (.ٕٗٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )97ٕ/ٔ(و رىضة النالر )ٖ٘٘/ٕ(و السموٌ  )8ٓ7/ٖانلر  الع ة )( 9)

 



(ٕٔٗ) 

الاناٌة ىنسب ألكلرهم  
(ٔ)

وىهكلر الا واء  
(ٕ)

و ى ارسارا ابن ابةم  
(ٖ)

  ىو ىهبى قب
األشاعرة هكلر 

(ٗ)
 . 

 منع النسخ قب  السمكن .  الثانً : القول

بعل الاناٌة ىنسبب ألكلبر ما  بٌوم ىهى قى  
(٘)

و ىبعبل الانابلبة  
(ٙ)

و ىهبى 
  المعسةلة ىق

(7)
. 

 :  المسسلةبناء 

هفى لى هربعة وكر الةركشً هن الربلؾ فً هوا المسألة ٌلسا، ع
(8)

و ىبسأمب  
ىسأوكر هبوا  والمسألة ىه لسوا ىالربلؾ فٌوا ٌسبٌن هن هوا المسألة سرسب  بأفى  كلٌرة

 لم  لٌ  ك  قى  منوا .  ون نص علٌوا هى هشار إلٌواماألفى  ى

  .: صن كالم هللا قدٌم ألولاألصل ا

السبببورىر يىقببب  هشبببار إلٌبببن 
(9)

  سبببٌنهنكبببر، المعسةلبببة ولبببك لا » ف بببا   و  
«فكٌؾ ٌكىن همراً ىنوٌاً لشًء ىاا  معاً  وهنكم قلسم كبلم هللا ىاا   إا اهما

(ٔٓ)
  . 

ىوكر ولك ؼٌر ىاا  فً ه لة المعسةلة 
(ٔٔ)

 . 

 بناء   هوا الى ن  

ىلببوا ال ٌ ببىة النسببخ قببب  و ل هن كبببلم هللا قبب ٌمو ىال بب ٌم ال ٌس ببةه ىال ٌسبببع  
ىإوا كبان الكببلم ال ٌس بةه فكٌبؾ ٌكبىن  وا ألن ا ٌ سن همر ىنوً فً ىق، ىاإ السمكن 

همراً ىنوٌاً لشًء ىاا  معاً 
(ٕٔ)

  . 

ىهببى مسعبب   باعسبببار اإلضببافا، و ىإنمببا و بببأن كبببلم هللا ىاابب  قبب ٌم   ىنببىقش
 وً فبً النسبخربٌسفىر االمساان بن إوا سمعن المكلؾ فً ىقسبٌن و ىلبوا اشبسر نا السرا

                                            
(و ٖ٘٘/ٕ(و نواٌبة الىفبى  الببن السباعاسً )998/ٕ(و مٌةان األفى  )ٕٙ-ٔٙ/ٔانلر  هفى  السررسً )( ٔ)

 ( . 87ٔ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )ٕٖٙ/ٕكشؾ األسرار )
 (.ٕٙٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٕ)
 (.ٖٔ٘/ٔانلر  اإلاكام )( ٖ)
 (. ٕٗٗ/ٔالمسى ة )و( ٙٗ/ٕ(و شرح المعالم )ٕٙٔ/ٖ(و اإلاكام )88/ٖانلر  الع ة )( ٗ)
(و 9ٗ/ٖ رٌببر ىالسابٌببر )(و الس8ٖٔبببو  النلببر )و( ٖٕٙ(و س ببىٌم األ لببة )7ٖٗ/ٔانلببر  هفببى  ال فبباص )( ٘)

 (. 7ٙو ٕٙ/ٕفىاس  الرامى، )
 (. ٕٗٗ/ٔ(و المسى ة )8ٓ8/ٖانلر  الع ة )( ٙ)
 .(ٕٓٙالسبفرة ) و(7ٓٗ/ٔانلر  المعسم  )( 7)
 (. 9ٕ٘-9ٕٗانلر  سبلس  الوهب )( 8)
مروىلب  هبى الاسىح ٌاٌى بن ابش ببن همٌبرك السبورىر ي الشبافعًوىقٌ  اسبمن هامب وىقٌ  عهى السورىر ي ( 9)

و هـوىكان بارعا فً العلىم الن لٌة ىالالسباٌة ماٌ با باألفبى ٔ٘٘هـوىقٌ   9ٗ٘ببل ة سورىر  بالعراو سنة 
السن ٌاا، فً األفى وىالسلىٌاا،وىكساب اكمة اإلشراووكبلهما  رمً بعلانموىقٌ  رمً بولك اس او فنؾ

 هـ. 8ٙ٘ىقٌ   هـو87٘فً الاكمةوىؼٌر ولكوسىفً سنة 
/ ٕٔسببٌر هعبببلم النببببلء )و (8ٕٙ/ٙىفٌببا، األعٌببان)و (ٖٔٙ/٘مع ببم األ ببباء)و (9ٗ٘ىن األنببباء)عٌبب  انلببر    

شبببورا، و( ٙ٘ٔ/ٖلسبببان المٌبببةان)و (ٖٗٗ/ٖمبببر ة ال نبببان)و (ٕٕٗ/ٕسبببنىي ) ب بببا، الشبببافعٌة لئلو (7ٕٓ
 (.7ٙٗ/ٙالوهب)

 ( .7ٓٔالسن ٌاا، )( ٓٔ)
 (. ٕٖٔ/ٖاإلاكام ) و(ٖٗٓو 97ٕ/ٕرىضة النالر )و (ٗٔٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٔٔ)
 (. ٖٗٓ/ٔرىضة النالر )و( 7ٓٔ( و السن ٌاا، )ٗٔٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٕٔ)

 



(ٖٔٗ) 

رٌب  فٌ بىة هن ٌسبمعوما فبً ىقب، ىلى سمعوما فً ىق، ىااب  لبم ٌ بة و فأمبا  ب 
ىٌ مر بسبلٌػ األمة فً ىقسٌن لكىنن ؼٌر  ار  سا، السكلٌؾ و ىاا  

(ٔ)
  . 

   .ح العقلٌانٌقبتن والٌحست: الثانًاألصل ال

ىمنعىا قب  الىق، ىقبب  الشبرى  لعب م »اٌث قا    و ح بولك ال رافً ىق  فر  
« قاع ة الاسن ىال ب   ىسرك المفلاة عن هم ٌمنعن وافى  المفلاة من الاع 

(ٕ)
 . 

ىق  هشار إلٌن من رهي المنبع مبن المعسةلبة ىؼٌبرهم ىاسبس   ببن علبى مبا وهبب 
إلٌن 
(ٖ)

كما هشار إلٌن كلٌر ممن ٌري ال ىاة هلناء مناقشسوم أل لة المانعٌنو
(ٗ)

  . 

فوببى و ىلوببم   إمببا هن ٌكببىن اسببناً هى قبٌابباً »اٌببث قببا   و ىمببن هىلنببك المبب ي 
«ىهى با    ون ىال ب  الع لًمبنً على الاس

(٘)
 . 

 بناء هوا الى ن 

ىهببوا ٌ سضببً اسببن  وىنوببً   همببر بالعبببا ةو هن نسببخ الاعبب  قببب  الببسمكن   همببر 
ىهوا ٌ سضً ال ب  و ىبما هن الشبر  كاشبؾ عبن الاسبن ىال بب  و لم نوى عنوا  واألمر

وا كبان إؾ ولك لم ٌأسً بما ٌ   على ربلو الاسن هى ال ب   كشؾ عنفإنن ال ٌمكن هن ٌ
ىمبن  ومن قا  بالاسن ىال ب  لةمبن ال بى  بعب م ال بىاةفىمن هنا و ولك فً فع  ىاا  
ولك نلم ٌ   بن لم ٌلةم

(ٙ)
  . 

المصلحة وجو  رعاٌة: ثالثاألصل ال
(7)

  . 

ر هنىالبوي ن»اٌبث قبا   و ىق  نص على هوا البناء اببن ابةم  البوي اب اهم   ب ِّ
بب  نابىل و ىنان ال ن ى  بوبا ووم الااس  فً المفال إلى الكبلم فً هوا المسألة موهب

                                            
 ( . 89ٗ-88ٗ/ٕانلر  السلرٌص )( ٔ)
 (. 8ٕٗٗ/ٙناان  األفى  )( ٕ)
  (.7ٓٗ/ٔالمعسم  )و(7ٖٗ/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٖ)
(و نواٌببببة الىفببببى  7ٖ/ٕلىفببببى  )(و أٖٔ/ٔالمسسفبببباى )و( ٕٕٙ(و السبفببببرة )8ٕٔ/ٖانلببببر  العبببب ة )( ٗ)

 (. 8ٕٗ/ٕ(و شرح مرسفر الرىضة )9ٖٕٕ-9ٕٕٓ/ٙ)
 (. ٕٖٔ/ٖاإلاكام )( ٘)
 (. 7ٓٗ/ٔالمعسم  )و( 7ٖٗ/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٙ)
إوا كان هناك فبلاان ىرٌران فكان هاب هما هقبرب إلبى الرٌبر  و ىٌ ف  بن األفل ( رعاٌة المفلاةو ىسسمى 7)

 على قىلٌن    ى ىب رعاٌة المفلاة هى فع  األفل  ارسلؾ النا  فً ق  وىل فالم لو فوى األ
ىبوبوا قبا  هكلبر  وب  هى سعالى ٌاع  ما ٌشاء ىٌاكبم مبا ٌرٌب  واألى   هنن ال ٌ ب على هللا سعالى فع  األفل 

  .ى قى  هه  السنة ىاألشاعرة ىؼٌرهمهىوالنا  
 ىه الء ارسلاىا   

 ىهى قى  ال ومٌة.  ورا مسعلو بمال المشٌنة ال ٌسىقؾ على مفلاةرلو هللا ىهم إن    ا  بعضوم ف
ىإن كبان فبً بعبل ولبك ضبرر  وهم اسبهللا همر العبا  بمبا فٌبن فببلاوم ىنوباهم عمبا فٌبن ف   إن  بعضوم  اىق

ىههبب  الابب ٌث و ىهببوا قببى  هكلببر الا وبباء ورل ببن هللا  وببافبلببب  ىهن ٌكببىن ولببك لمفببلاة أل لو لبببعل النببا  
 ى ىانؾ من هه  الكبلم . وىالسفىؾ 

اللانً  هنن ٌ ب على هللا سعالى فع  األفل و ىبووا قا  عامة المعسةلبة وىمبنوم مبن قبا  ٌ بب ولبك فبً همبىر 
ىبوبوا قببا   وىهب الء هبم معسةلبة بؽبب ا و ىمبنوم مبن قبا  بى بىب فعب  األفببل  فبً الب ٌن ف ب و الب ٌن ىالب نٌا 

                                                 معسةلة البفرةو ىقٌ  عنوم ؼٌر ولك.
منوبباج السببنة و(ٕٖٓلببباب الع ببى  ) وىمببا بعبب ها(و  ٗٓٗقبب ام )نواٌببة األو( 7ٕٗانلببر  اإلرشببا  لل ببىٌنً )

(ٔ/ٕٗٙ-ٖٗٙ).  

 



(ٔٗٗ) 

« ءباع  ما ٌشاـ عة ى   ـ األمر إلى هللا  
(ٔ)

 . 

إوا ر  المعسةلبة الكببلم إلبى اسسفببلح العببا  لبم ى»ف ا   و ىهشار إلٌن ال ىٌنً 
«ٌرؾ ربلفنا لوم فً هف  ولك 

(ٕ)
 . 

ىق  هشار إلٌن ؼٌر ىاا  من األفىلٌٌن
(ٖ)

. 

  بناء هوا الى ن 

ى ىب مراعاة المفلاة على هللا قا  ببأن األمبر مبن هللا ٌب   علبى ب من قا هن 
ىما كان فبلااً لوم ال ٌ ىة للاكٌم هن ٌنوباهم عنبن و ٌنهن المأمىر بن فبلح للمأمىر

قبا  ال مبن و همبا ةىلبوا لبم ٌ ب وىهوا ما ٌى   فً نسخ الاعب  قبب  البسمكن ونمنىٌمنعوم 
ولك ة ٌ ب رعاٌة المفلاة ف    ى  

(ٗ)
 . 

فبإوا نوبى وىلكن هوا ق  نىقش   بأن األمر ٌ   على الفببلح مبا  ام األمبر قانماً 
 عنن علم هن الفبلح كان إلى ؼاٌة . 

ىما  وألن األمر بالشًء ٌ   على فبلان إلم إن هوا ٌعى  على النسخ باإلب ا 
كان فالااً للعب  لم ٌ ة للاكٌم هن ٌنوى عنن هى ٌرفعن 
(٘)

  . 

فٌكبىن المرفبى  ؼٌبر  وأن النسخ هى رفبع ملب  الاكبم ال ناسبنب   ٌبىاىلوم هن ٌ
لبم نوبى و فبأمر ببنو فلم ٌنن عن شًء ق  همر ببن و همبا هنبا فالاعب  ىااب   والاكم السابو

 عنن قب  فعلن . 

   .: الحكمة من التكلٌ.رابعاألصل ال

لببم  ىلوببواوىالمعسةلببة سنكببر الاكمببة الناشببنة مببن نابب  األمببر »قببا  ابببن سٌمٌببة   
ىؼٌبرهم و ىق  ىاف وم على ولبك  انابة مبن هفبااب هامب  وةىا النسخ قب  السمكن ٌ ىِّ 
كأبً الاسن السمٌمًو

(ٙ)
ىهى هن األمر عن هم كاشبؾ عبن اسبن و ىبنىا على هفلوم و 

«ىهن األمر ال ٌكىن إال باسن  وال ملب، لاسن الاع  و الاع  اللاب، فً ناسن
(7)

  . 

قبا  الشببن ٌ ًى
(8)

هبب  اكمببة السكلٌببؾ   ربببلؾ فببً هببوا المسببألة هببىمنشببأ ال  » 

                                            
 ( . ٖٔ٘/ٔاإلاكام )( ٔ)
 ( . 8٘ٓ/ٕالبرهان )( ٕ)
 (. ٖٖٔ/ٖاإلاكام ) (ؤٖٔ/ٔ(و المسسفاى)ٕٕٙالسبفرة)انلر ( ٖ)
 ( . ٕٕٙنلر  السبفرة )ا( ٗ)
 ( . ٕٕٙانلر  السبفرة )( ٘)
و ىلب  بى الاسن السمٌمً الانبلبً مبن ر سباء الانابلبة هعب  العةٌة بن الاارث بن هس  ( هبى الاسن السمٌمً  هى ٙ)

و ىلبن سفبنٌؾ فبً الابرانل و ىلبن كببلم فبً مسبان  الرببلؾ و ف ٌوا فاضبل  لٌ  ال ب ر  هـ و ىكان7ٖٔسنة 
 هـ.7ٖٔسىفً سنة  وىفً األفى 

الن ببىم الةاهببرة (و ٕٗٙ/ٕ)مٌببةان االعسبب ا  (و ٔٙٗ/ٓٔ)سببارٌخ بؽبب ا   (و9ٖٔ/ٕ) ب ببا، الانابلببة انلببر  
 .(77ٔ/ٔ(وال رر المنض )7ٕٔ/ٕ(و الم ف  األرش )ٗٗٔ/ٗ)

 (.ٙٗٔ/ٗٔم مى  الاساىي )( 7)
ل كنً المالكًوىل  بمىرٌسانٌا سنة مام  األمٌن بن مام  المرسار بن عب  ال ا ر الٌع ىبً اهى الشن ٌ ً  ( 8)

المشارك فً الانىنولن و ىالا ٌن اللىوعً و ىالماسر الباهر و هـوىهى اإلمام العبلمة األفىلً البار  ٕٖ٘ٔ
هضىاء البٌان فً ساسٌر ال ر ن بال ر نوى فع إٌوام االض راب عن  ي الكسابوى  اب الباث   مفناا،ومنوا

 هـ .9ٖٖٔ نوسىفً سنة ىالمنالرة وىموكرة فً هفى  الا

 



(ٔٗ٘) 

ىهبى قبى  ـ هى هبً االمسلبا  ف ب   ـو ىهبى الابو ـ مسبر  ة ببٌن االمسلبا  ىاالببسبلء 
ىقب   وو فعلى هن الاكمة مسر  ة بٌنوما فالمنسبىخ بعب  الاعب  اكمسبن االمسلبا ـ؟  ال  رٌة

بسبلءوىقب  افب  و ىالمنسبىخ قبب  البسمكن مبن الاعب  اكمسبن االامسل  بالاع  قب  النسبخ
« قب  النسخ

(ٔ)
 . 

ن فانبب ة إفالمعسةلببة ٌ ىلببىن و ه لببة المسببألة ىمناقشبباسوا فببًىهببوا األفبب  لبباهر 
فبإوا ىقبع النسبخ قبب  البسمكن  و  األمبر هى سركبنامسلبااألمر ابسبلء المكلؾ ىارسبارا فبً 

 ففار األمر عبلاً ٌسعالى هللا عنن. و وهب، الاان ة 

ال س سفر علبى االمسلبا  ف ب  و ىإنمبا هبً مسبر  ة ان ة االهما ال موىر ف الىا إن 
بٌن االمسلا  ىاالبسبلءو ىلوا فاهلل سعالى إوا همر بأمر و لم نسبرن قبب  االمسلبا  و فإنبن قب  
ارسبر العب  بأمر اعس ا يو فوب  العبب  قب  قبب  ولبك هى ر ا ىلبم ٌ بلبنو ىهب  هةمبع علبى 

سمكن ابسبلء المكلؾ فً العبةم ىاالعس با فعلن هى ال؟و فسكىن الاان ة من النسخ قب  ال
(ٕ)

و 
 ىهوا هى ى ن البناء على هوا األف .

ر بعل األفىلٌٌن عن ولك بسعبٌر  ررو ىهى هن مبن قبا  بعب م ال بىاة ىق  عب  
ألن االبسبلء ٌسا و ببنو ىمبن إ ٌسس   بأن العم  بالب ن هى الم فى  من شر  األاكام 

ىٌسا بببو ببببن االببببسبلء و  ن ع ببب  ال لبببب م فبببى  هٌضببباً إة قبببا   بببى  
(ٖ)

ببب ص ولبببك و ىلر 
األةمٌري
(ٗ)

ىعن هم عم  البب ن و … ىبنا ا على هن األف  عن نا عم  ال لب»ف ا    
 »
(٘)

 . 

  .مر انتفاء شرط وقوعه عند وقته: التكلٌ. بما علم اآللامساألصل ال

                                                                                                                                
سر مة الشٌخ مام  و (ٗٗٙهفى  الا ن سارٌرن ىر الن)و (7ٗٔ/ٖمع م الم لاٌن)و (٘ٗ/ٙاألعبلم)  انلر    

م  مة هضىاء البٌان لع ٌة سالم و (7ٔ/ٔم  مة نلر الىرى )و ىما بع ها(و  9األمٌن الشن ٌ ً للس ٌ )
(ٔ/7.) 

 (.88ـ87الموكرة )( ٔ)
و ٕٖٙ/ٕالسموٌببب  )و( ٔٙ/ٕ(و هفبببى  السررسبببً )ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔ(و قىا بببع األ لبببة )8ٓٗ/ٔانلبببر  المعسمببب  )( ٕ)

(وكشبببؾ ٖٖٓ/ٕ(و رىضبببة النبببالر )7ٗٔافبببى  الببببن العرببببً )مال و(999/ٕ(و مٌبببةان األفبببى  )ٖٗٙ
 (.ٕٖٔ/ٖاألسرار )

 (. 87ٔو 8ٙ9/ٖانلر   امع األسرار )( ٖ)
سبلٌمان األةمٌبريو عببالم مبن علمباء الاناٌببة » بأنببن   (7ٔٔ/ٖ( األةمٌري سبر م لبن المراؼبً فببً الابس  المببٌن)ٗ)

المشوى  لوم بالبراعة ىالساىو فً العلىم الع لٌة ىالن لٌةو هلؾ السآلٌؾ الماٌ ةومنوا ااشبٌة علبى شبرح العبلمبة 
هـ على مرسفرا فبً علبم األفبى  المسبمى مبر ة 88ٓمام  بن قرامىة المعرىؾ بمبل رسرى المسىفى سنة 

قاة الىفى و  بع بم بعة بىالوو ىٌامب  اسبم م لان سبلٌمان األةمٌبريو ىهنباك  بعبة األفى  فً شرح مر
هرري باالسسانة كسب بالفاٌاة األىلى منوا هن الم لؾ لووا الااشٌة هى  مام  بن ىلً بن رسى  ال شوري ـ 

لمكنبىن إٌضباح ا(و ى7٘ٙٔ/ٕ)كشؾ اللنىنو ى اء فً «كوا ـ لم األةمٌريو ىالفاٌ  هنن سلٌمان الموكىر 
ـ فبااب الااشبٌة علبى مبر ة األفبى  ـ ةمٌبري سبلٌمان األمبا ماا ا  (9ٙٗ/ٗ)اللنبىن فً الوٌ  على كشبؾ

 .هـ ٕٓٔٔالمسىفى سنة و فى  الم ر  الاناى شرح المرقاة لمنبل رسرى فى األ
عبالى مامب  هما بعب  فٌ ى  الماس بر إلبى هللا س(  » ٕ/ٔىٌعارل ما قالن المراؼً هنن ق   اء فً م  مة الكساب)

و ىاللبباهر هن هببوا مببن لاببل «بببن ىلببً بببن رسببى  ال رشببوري  ـ كواببـ لببم األةمٌببري  إن علببم األفببى ..الخ 
بٌن ببوكر اسبم الم لبؾ فبً ب اٌبة الااشبٌةو ىاألةمٌري مامب  ببن ىلً هبى  الم لؾو على عا ة كلٌر من الماشِّ

إبراة الضببمانر علببى األشببباا الاناببً ماسببً هةمٌببر فببً ىقسببنو كببان فاضبببل مشبباركا فببً بعببل العلببىمو فببنؾ 
هببببـ.انلر ه ٌة ٘ٙٔٔىالنلببببانرو ىببببب انع البرهببببان فببببً علببببىم ال ببببر نو ىةببببب ة علببببم الكبببببلمو سببببىفً سببببنة 

 (.7ٕٙ/ٖ(و مع م الم لاٌن)8ٕٖ/ٕالعارفٌن)
 (. 78ٔ/ٕمر ة األفى  )( ٘)

 



(ٔٗٙ) 

هنبن إوا  باة هن   ىمنوبا  »ن البفري فً االسس ال  لل بىاة ٌقا  هبى الاس 
فٌكبىن مبأمىراً  ولبم ٌمنعبن منبن قبب  م بًء ؼب ور هللا سعالى ةٌ اً هن ٌاع  ؼ اً فعببلً ٌأم

فٌكبىن مبأمىراً بشبر  ةىا   و باة هن ٌنوباا عنبن قبب  الؽب و بالاع  بشر  ةىا  المنع 
فباألمر بشبر  و ىإن همرا بشبر  ةىا  المنبع  »ىقا  فً ال ىابو لم ه اب  و«النوً 

«  بعىاقال ٌ ىة ىقىعن من العالم بال
(ٔ)

 . 

بب»قببا  الؽةالببً   ى  ٌ ى بب  الشببر  هى لببم و   بالشببر  لاببب، فببً الاببا  األمببر الم 
و ٌ ىلىن إوا لم ٌى   الشر  علمنبا انساباء األمبر مبن هفبلن  ـهي المعسةلة  ـىهم  وٌى  

ىلولك هاالب، و فبان هنن لم ٌكنو فووا المسألة فر  لسلك المسألةو ىهنا كنا نسىهم ى ىبن 
«النسخ قب  السمكن المعسةلة 

(ٕ)
. 

 بناء  هوا الى ن 

إوا قٌ  بأن المأمىر ال ٌكىن مأمىراً بن إال بشر  ىقىعن لةم ال بى  ببأن النسبخ 
هن األمبر المنسبىخ قب  ىقبعو ىاألمبر ال ٌكبىن معنباا  ألن النسبخ إقب  السمكن ؼٌر  بانة

 همراً قب  الىقى .

فببل ٌلةمبن منبع و ىقىعبن  نلبا من قبا  إن األمبر لابب، فبً الابا  ىال ٌشبسر  هم  
ألنن ٌ ى  بأن المنسىخ كان همراً ق  كلؾ بن المكلؾ إالنسخ قب  السمكن

(ٖ)
 . 

ؼٌبر هنبن و  البنباء المبوكىرىافو الؽةالً علبى رهي  رر و فإنن لون ي كان لىق  
من قبا  إن المبأمىر ال  هنوى وكر هن بناء هوا المسألة على هوا األف  لٌ  بناء م ل اً 

ن مأمىراً قب  السمكن من االمسلا  ٌلةمن هن ٌ ى  بع م  ىاة النسخ قب  البسمكن ٌعلم كىن
ة هن ٌ بى  ب بىاةا ىهال  ٌ بى  نف باو إو النسخ مللنو ىهما من لم ٌ   بولك  إمن االمسلا 

 اً لٌسب، فرعبـ كمبا ٌبراا الونب ي ـ بولك ل لٌ  ٌرفنو ىعنب  هبوا لوبر هن هبوا المسبألة 
بب  فبً عبب م  والؽةالببًهشبار إلٌبن كمبا ن فبً ال بىاة ىع مبب وسلبك المسبألة علبى اإل بببلل

ال ىاة ف  
(ٗ)

  . 

علٌن  ار  قىهو ىن   ولك عنن ابن السبكً 
(٘)

را هٌضا الةركشً و ىقر 
(ٙ)

 . 

 اإلرادة لصحة األمر .  شتراط: اسادساألصل ال

ىهنوببم سعل ببىا بمسببألة  وىقبب  هشببار إلببى ولببك المبب ي فببً عرضببن أل لببة المعسةلببة
ف   بان هنن لم ٌبر  و لم نوى عنن و نن إوا همر بالاع  فً ىق، معٌن إ»ىقا    و واإلرا ة
ىٌكىن ق  همر بما لم ٌبر او ىلبى  باة ولبك لمبا ب بً لنبا ىلبىو ب بى  مبن هقبىا   وإٌ اعن

 ىولك ماا و ل ىاة هن ٌكىن المرا  بولك ال ى  ض  ما هى  ا  على إرا سن إ الشار  
»
(7)

. 

                                            
 (. 9ٓٗ-8ٓٗ/ٔ)  (و ىانلر مننٖٔٗ-ٕٔٗ/ٔالمعسم  )( ٔ)
 (. 7ٗ/ٕح المعالم)(و ىانلر  شرٖٔٔ/ٔ( المسسفاى)ٕ)
 ( . 7ٖٕٕ/ٙانلر  نواٌة الىفى  )( ٖ)
 ( . 87ٕٕ/ٙ)  ىانلر مننو ( 7ٕٕٗ-7ٖٕٕ/ٙنواٌة الىفى  )( ٗ)
 (. ٖٕ٘/ٕانلر  اإلبواج )( ٘)
 (.9ٕ/ٗ)الماٌ  البار ( ٙ)
 (.7ٗ/ٕشرح المعالم )و (ٕٖٔ/ٖاكام )اإل( 7)

 



(ٔٗ7) 

ن األمبر إ»اللبانً البوي ٌلساب، الرببلؾ علٌبن    ىقا  الةركشً فً األف  
ٌسببسلةم اإلرا ة عنبب همو فببإوا همببر بشببًء علمنببا هنببن مببرا  ال ٌ ببىة بعبب  ولببك نسببخ
(ٔ)

و 
«فٌ ىة س رو النسخ إلٌن و ىعن نا ال ٌسسلةم  وفٌكىن ؼٌر مرا 

(ٕ)
. 

 بناء  هوا الى ن 

نسبخ قبب  البسمكن هنن على ال ى  بأن األمر ٌشسر  لن إرا ة المر لىقىعن فبإن ال
عنبن قبب   ىلبم لمبا نوبو ا همر بن هىالً كان مرٌ اً لبن ألنن لم   إٌلةم منن ن ل ولك األف 

ىال ٌمكبن هن ٌكبىن الشبًء الىااب  مبرا اً ىؼٌبر مبرا  فبً ىقب،  وفعلن    هنن ال ٌرٌب ا
ىإوا كان ولك ؼٌر  انة لةم إب ا  ال ى  ب ىاة النسبخ قبب  و  وة ىاا ة من ىو ىاا  
 ن.السمك

بل ٌلةمن ولكفىمن قا  إن األمر ال ٌشسر  لن اإلرا ة 
(ٖ)

 . 

  .: التكلٌ. بما ال ٌطاقسابعاألصل ال

لبم منعبن و ألنبن لبى همبرا بالاعب  م ل باً ىهرا ا منبن »ن البفبري  ٌقا  هبى الاس
« ان ما ال ٌ ٌ نكان ق  كل  

(ٗ)
 . 

لاعب  إن اشبسر ىا ال انلىن ب ىاة النسخ قبب  البسمكن مبن ا»لكٌا الوراسً  إقا  
ألنبن لبم ٌبسم األمبرو ىإن قبالىا إن البسمكن  إفعلى هوا ال ٌسا و النسخو فً األمر السمكن 

ـ كما هى موهبنا فً فاة سكلٌبؾ مبا ال ٌ باو ـ ىإن العا ة ٌف  سكلٌان و لٌ  بشر  
ىال ٌسا و فً هوا المسألة إال بعب  البنباء علبى هبوا »و قا   « فعلى هوا ٌسا و الربلؾ

ىالع ب من شٌرنا اإلمام كٌبؾ نبص فبً السلربٌص هن سكلٌبؾ مبا »لم قا   و «  األف
فكٌبؾ ٌفب  ال مبع ببٌن و لم قا  النسخ قب  السمكن من الاعب   بانة وال ٌ او ال ٌ ىة 
«هوٌن األفلٌن 

(٘)
. 

 بناء  هوا الى ن 

ىهبوا مبا و ابن مبا ال ٌ ٌ بن ن قب  كل  البم منعبن كبو هنن لى همرا بالاعب  ىهرا ا منبن 
فببل  وألن هللا سعبالى إوا همبر المكلبؾ ببأمر فوبى ٌرٌب ا منبن إكىن فً النسخ قب  البسمكنٌ

قب  امسلا  العب  لنلم ٌنسرن و ىٌرٌ ا منن ا ٌسفىر هن ٌأمر
(ٙ)

  . 

ابن  بىة هن ٌكلِّ فٌ وا على ال ى  ب ىاة السكلٌؾ بما ال ٌ او فإن ولك مسفىرىهم  
  ىهى ٌرٌ  إٌ اعن منن لم ٌنسرن .و باألمر 

  .: طل  المسمور به قبل للق القدرة علٌه ثامناألصل ال

                                            
 . ( كواو ىلعلوا  نسرنٔ)
 (. ٕٖٓإلٌن فً بو  النلر ) ىهشارو ( 9ٕ٘سبلس  الوهب )( ٕ)
 ( . 9ٕ٘( و سبلس  الوهب  )ٕٖٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٖ)
 ( . 7ٓٗ)  ( و ىانلر مننٖٔٗ/ٔالمعسم  )( ٗ)
 . (9ٓٗ/ٕو  7ٗٔـٙٗٔ/ٔوىانلر كبلم ال ىٌنً فً  السلرٌص)(9ٕٙسبلس  الوهب )( ٘)
 ( . ٖٔٗو7ٓٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٙ)

 



(ٔٗ8) 

شببٌوقببا  ابببن رُ  
(ٔ)

المسببألة مبنٌببة علببى هن  لببب المببأمىر بببن قببب  رلببو   »
 وال  رة علٌن عن نا ؼٌر مسساٌ  إوا كان الم لىب مبن  بن  مبا ٌرلبو لبن ال ب رة علٌبن

و  باء األعبرال ىٌسبساٌ  س ب موا علٌبن السبساالة بو فإن ال ب رة عنب نا س بارن الم ب ىر 
ىإوا سا بو األمبر قبب  ال ب رة لمبا و ىالب  من س ب م ال لبب قبب  الاعب  و ىال  رة عرل 

«كما سى ن ال لب قب  السمكنوبٌناا  اة هن ٌر  النسخ قب  السمكن 
(ٕ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

هن ا ٌ ة النسخ قب  السمكن إنما هى  لب للمأمىر بن قب  رلو ال  رة علٌنإ ألن 
 سكىن إال م ارنة للاع و ىالاع  لم ٌ بع قبب  البسمكن منبنو ىإوا كبان كبولك فمبن ال  رة ال

ة  ة النسبخ قبب  البسمكنو ىمبن لبم ٌ بىِّ ة  لب المأمىر بن قب  رلبو ال ب رة علٌبن  بى   ى 
   ولك منع من النسخ قب  السمكن.

 ؟.: النسخ هل هو رفع صو بٌان تاسعاألصل ال

ٌ  إ ىق  وكر ولك الباقبلنً  السبراب  ببٌن هبوا المسبألة ىولبك األفب و ف با   ن إو ب
ىولبك ٌمنبع  وهنن ٌ ىة النسخ قب  اضىر ىق، العمب  ببن ـ إن شاء هللا سعالى ـسنبٌن »

ألن بٌان انسواء م ة العبا ة إنما ٌكىن  إمن هن ٌكىن النسخ عبارة عن انسواء م ة العبا ة
« ف ب  افىلوا ٌسساٌ  بٌان انسوانوا  وبع  افى  الم ة

(ٖ)
   . 

النسواء  هى بٌانو ارسلؾ فً هنن رفع للاكم   »ىفً شرح المالً ل مع ال ىامع
« األى  لشمىلن النسخ قب  السمكن   ىالمرسارو هم ا 

(ٗ)
  . 

ىهشار إلٌن بعل األفىلٌٌن 
(٘)

. 

 بناء هوا الى ن 

ىالاعبب  و همبب  الاكببم السببابو هن النسببخ ٌبببٌن انسوبباء  هن معنببى كببىن النسببخ بٌانبباً 
إن كان قب  ىق، العم  بن فىقسن لم ٌاف  بعُ  اسى ٌكبىن النسبخ خ قب  السمكن المنسى

ألنبن لبم ٌبسمكن  إؼٌبر م ب ىر علٌبنبٌانا النسواء ىقسن و ىإن كان ؼٌر م ق، بىقب، فوبى 
نببن انسوببى همبب ا إىاٌننببو ال ٌسعلببو الاكببم بببن اسببى ٌ ببا   وفبببل ٌكببىن مكلابباً بببنو  منببن بعبب ُ 

فلةم هن ٌكىن النسخ رفعاً و ن لن امس ا  فوى لم ٌاف  اسى ٌكى لانًوبال
(ٙ)

 . 

ألنبن البب  مبن إ نىقش  بأن ال ى  بأن النسخ بٌان شام  هٌضاً للنسخ قب  السمكن 
بعب   نبنفب و بانسواٌىبٌبان انسوباء السعلبو و ىإنمبا ٌسا بو ببالسعلو  وى ى  هف  السكلٌؾ

   .السمكن من الاع  ىقبلن

                                            
ن بببن عسٌببو بببن الاسببٌن بببن عسٌببو بببن الاسببٌن بببن رشببٌو الربعببً المببالكً هبببى علببً الاسببٌ( ابببن رشببٌو  هببى ٔ)

ىرعبا و فبً  ٌنبن  ف ٌوبا مسٌنباىكان عالمبا هبـو9ٗ٘ال ٌن ماسً المالكٌة فً ىقسنو ىل  ب ما   ل بالمالمفريو 
 هـ.ٕٖٙىسىفً سنة و من م لااسن لباب المافى  فً علم األفى و مس لبل من ال نٌا

 .(ٙٙٔ/ٔ(و ش رة النىر الةكٌة)7ٗٔ)ال ٌباج الموهب ( و 87ٖ/ٖن لة)انلر  السكملة لىفٌا، ال
 (.99ٕ/ٔلباب المافى  )( ٕ)
 (. ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕن بلً عن ااشٌة البنانً على شرح  مع ال ىامع )( ٖ)
 (.ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕشرح المالً مع ااشٌة البنانً )( ٗ)
 .(8ٙٔ/ٕرح العض  )(و ش7ٕٔ/ٔالىاض  )و (ٕٔٔ/ٔ(و المسسفاى )8ٗ9/ٕانلر  البرهان )( ٘)
 ( . 7ٓٔ/ٕانلر  ااشٌة الع ار )( ٙ)

 



(ٔٗ9) 

 وانسواء سعلو السكلٌؾ لف  مبا وكبرسملى كان المرا  باالنسواء ىه ٌب  بأنن  
ىان  ا  م ة العبا ةىلكن المرا  بن انسواء هم  العم  بالمكلؾ بن 

(ٔ)
. 

 :  الترجٌح

 هما البناء على مسألة كبلم هللا فوى بناء با  و ىٌ   علٌن  

لكنببن مسعبب   باعسبببار و هىالً  هن كبببلم هللا عنبب  األشبباعرة ىناببىهم ٌعسبببر قبب ٌماً 
 ىباعسبار  رر نوٌاً. و   ٌكىن باعسبار همراً ف و اإلضافا، 

هما على ما وهب إلٌن هه  السنة فإن كبلم هللا سعالى ىإن كان ق ٌم النبى  إال هنبن 
 .  افٌكىن بعضن همراً ىبعضن نوٌو اا ث الاا و ىلوا فٌ ىة هن ٌسبعل 

قب  فوبى  وىلٌسبا فبً ىقب، ىااب و لانٌاً  هن األمر ىالنوً هنا فً ىقسٌن مرسلابٌن 
لم نوى عنن بع  افى  ولبك ال فب  و فٌكبىن األمبر فبً  و ٌنعم  قفهمر بن لسافٌ  

 را سبعاً للمفلاة .  ىالنوً فً  رر و ىاألمر ىالنوً إنما فو ىق، 

ىال ٌ بى  ولاللاً  هن هوا األف  إنما هى إلةام هلةمن المعسةلة لؤلشاعرة ىناىهم 
 و مناف  فً ؼٌرا .ألنوم ٌرىن هن كبلم هللا مرلىإ بن المعسةلة 

 ىاألشاعرة ق  ه ابىا عن هوا البلةم ىهب لىا و فبل ٌكىن هفبلً للمسألة.

رابعاً  هن المسألة ال س سفر على ارسبا وا بكببلم هللا سعبالىو بب  ىقب  سكبىن فبً 
السنة كما ٌلور ولك من ه لة ال موىر على المسألة 
(ٕ)

  . 

قبا  إن الع ب  ببن فاٌ  و فمبن قبا   بناءوى ف  ٌ بسن ىالٌاسسالىهما البناء على 
و ألن المفلاة سعل ، بن لاسنن  ى عننإفبل ٌ ىة هن ٌنوو    على اسن األمر األى  

 ىبووا قا  المعسةلة . وفبل ٌنس   عنن

فلمبا نوبى عنبن  وقا  لما همر ببن الشبر  هىالً    هبوا علبى اسبنن ىمن لم ٌ   بن
    هوا على قبان ىةىا  المفلاة عنن . 

هن ما همر بن الشر  اسبن شبرعا ىع ببلو فالشبار  إنمبا همبر ببن لمبا اب الفىى
فٌببن مببن المفببال  السببً سبب ركوا الع ببى  السببلٌمةو لببم إنببن نسببرن اببٌن سمبب، المفببلاة 

 . الم فى ة من األمر بن

فوبوا األفب  فبً ا ٌ سبن ـ رعاٌبة المفبلاة ى بىب ىهبى ـب  اللالبث همبا األفب 
ر إلى ولك بعل العلمباء را ع إلى الساسٌن ىالس بٌ  و ىق  هشا

(ٖ)
و قبا  ال بىٌنً عبن  

«ىهوا المسألة شعبة من الساسٌن ىالس بٌ  »مسألة إٌ اب شًء على هللا سعالى   
(ٗ)

.   

إلببى هفبب  الساسببٌن ىالس بببٌ  هن مببن  عبب  الع بب  كاشببااً للاسببن  نة ر ىعببىعل بب

                                            
 ( . ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕااشٌة البنانً )(و 7ٖٔـ7ٕٔ/ٖالٌا، البٌنا،)انلر  ( ٔ)
 (. ٕٖ٘/ٖ(و شرح الكىكب )ٕٗٔٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٕ)
م (و هن رببب  األاكببا8ٗٔ/ٔ(و ىفببً الباببر الماببٌ  )ٕٙٔ/8(و شببرح المىاقببؾ )9ٕٖ-8ٕٖانلببر  المىاقببؾ )( ٖ)

 بالمفال  ىالم اف  ع بلً هى عٌن الاسن ىال ب  الع لٌٌن . 
 (. ٕٖٔلباب الع ى  )و ىانلر  (ٖٕٙاإلرشا  )( ٗ)

 



(ٔ٘ٓ) 

ىى ىب بعضوا علٌنو ىال ب  رسب على ولك قب  بعل األفعا  منن سعالى  
(ٔ)

.  

 إ ألن ٌ ببسن ىالٌاسبسالاكمة من السكلٌؾ فوى را ع إلى ال البناء على مسألةهما 
و ىى ن بناء من نا  األمر المرا  بووا المسألة إنكار الاكمة الناشنة عن فع  المأمىر 

ولببك علببى الساسببٌن ىالس بببٌ  هن األمببر عنبب هم ال ٌلببب، الاسببن كمببا هن النوببً ال ٌلببب، 
ىلى كان من ناب  األمبر  وعن الاسن ىال ب  اللابسٌن فً الاع ىإنما هما كاشاان  وال ب 

ىهبوا مبا ال ٌ ىلبىن و لل بب    ىالنوً ناسبن ملبسباً و اكمة لكان األمر ناسن ملبساً للاسن 
ىالمعسةلبة سنكبر »بن و ىق  هشار إلى شًء من ولك شٌخ اإلسبلم اببن سٌمٌبة فبً قىلبن   

ةىا النسبخ قبب  البسمكنو ىقب  ىاف وبم علبى ىِّ ة من نا  األمرو ىلووا لم ٌ بنالاكمة الناش
 وىبنبىا علبى هفبلومو سمٌمبًكبأبً الاسبن الو ولك  انابة مبن هفبااب هامب  ىؼٌبرهم 

… ىهى هن األمر عن هم كاشؾ عن اسن الع   اللاب، فً ناسن ال ملب، لاسبن الاعب 
 »
(ٕ)

  . 

 ببن أمىرىبناء على إنكار الاكمة الناشنة من ناب  األمبر ىإلباسوبا فبً الاعب  المب
قالىا إن فان ة األمر ىالاكمة من السكلٌؾ هً ابسبلء المكلؾ ىارسبارا فً امسلبا  األمبر 

بب« االمسلببا »ىبفببىرة هرفببر الاانبب ة عنبب هم   وهى سركببن ن بعضببوم عنببر و ىهببى مببا عب 
 بعم  الب ن .

ف الىا إن الاكمة من السكلٌؾ هً م ر  االبسبلء و ىق  رالاوم األشاعرة فً هوا 
ىلببٌ  ىراء الر بباب ببباألمر ىالنوببً هي اكمببة و رفببة الم ٌببع مببن العافببً هي معو 

م فى ة من الاع 
(ٖ)

 و ىهوا مبنً عن هم على ناً السعلٌ . 

لبم  وىهبً االببسبلء ىاالمسلبا وىالاو هن الاكمة سكىن فبً األمبر ىفبً المبأمىر 
 ق  سعلم ىق  ال سعلم . و إن األىامر ىالنىاهً لاكم م فى ة 

ألن للابو  إلٌن األرٌبرٌن ٌمكبن ال بى  ب بىاة النسبخ قبب  البسمكنىعلى كبل ال ى
ىهبى و المعسةلبة   لبم ٌ ركبن اسعالى هن ٌبسلً عب ا بأمراو لم إن ىراء ولك معنبى علٌمب
االسسسبلم هلل ىاالن ٌا  ألمرا ىس  ٌم ابن على اب الىل 
(ٗ)

 . 

فوبى    ىقسبنعنب قىعبنهما البناء على مسألة السكلٌؾ بما علم المر انسااء شبر  ى
ألن مبن قبا  ال ٌ بىة السكلٌبؾ بمبا علبم المبر انساباء  إبناء  ةنً كما بٌن ولبك الونب ي

ألنن همبر بشبًء ٌعلبم  إ ىاة النسخ قب  السمكن مشر  ىقىعن عن  ىقسن لةمن ال ى  بع 
 المر ع م ىقىعن عن  ىقسنو ىهوا ما السةمن المعسةلة .

انسااء شر  ىقىعبن فبارسلؾ قىلبن فبً  هما من قا  ب ىاة السكلٌؾ بما علم المر
 مسألة النسخ قب  السمكن بناء على النلر فً المسان  الم لرة األرري . 

اإلرا ة لفباة  اشبسرا مبنٌة على مسبألة السكلٌؾ الساب ة ىفً نلري هن مسألة 
   ااألمر ىالربلؾ فٌو

                                            
 (. 7ٕٔ/8انلر  شرح المىاقؾ )( ٔ)
 ( . ٙٗٔ/ٗٔم مى  الاساىي )( ٕ)
  (.9ٓالمسان  المشسركة ) (و7ٕٔ/8(وشرح المىاقؾ)9ٕٖالمىاقؾ)(و ٓٔ٘)انلر  شرح األفى  الرمسة ( ٖ)
 (.ٔ٘٘شااء العلٌ  )و( ٖٕٓ/7ٔانلر  م مى  الاساىي )( ٗ)

 



(ٔ٘ٔ) 

مببراإلرا ة لفبباة األ اشببسرا فالمعسةلببة اٌنمببا قببالىا ب 
(ٔ)

رسبببىا علببى ولببك 
ىبووا هرو بعبل الاناٌبة  واسساالة السكلٌؾ بما علم المر انسااء شر  ىقىعن عن  ىقسن

هٌضاً 
(ٕ)

 . 

كمببا هببى قببى  كلٌببر مببن ـ اإلرا ة م ل بباً  شببسر  فٌببنمببر ال ٌىمببن قببا  بببأن األ
ىؼٌرهم األشاعرة

(ٖ)
 كما هى  ـهى قا  بالسارٌو بٌن اإلرا سٌن الكىنٌة ىال ٌنٌة  ـ 

شاعرةبعل األىقى  هه  السنة 
(ٗ)

 و                                             .

ىعلٌن س   الٌا، ىاألاا ٌث
(٘)

فباألمر الشبرعً ٌسبسلةم اإلرا ة ال ٌنٌبة  ىن اإلرا ة  ـ 
فوبب الء قببالىا  وىاألمببر الكببىنً ٌسببسلةم اإلرا ة الكىنٌببة  ىن اإلرا ة الشببرعٌة والكىنٌببة

 ىقىعن عن  ىقسن .  مر انسااء شر ب ىاة السكلٌؾ بما علم ال

ىق  هشار إلى ولك األبٌاري اٌن وكبر هن ممبا امب  المعسةلبة علبى قبىلوم ولبك  
كبان ٌعلبم انساباء الشبر  لبم  وافإو ٌبلةم اإلرا ة  ال ىم ـ ٌعنً المعسةلة ـ هن األمر عن »

و ىهمبا نابن فببل ن بى  ... و  لببن علبى الشبر ن مرٌب اً للاعب  البوي عل بىٌكٌسفىر هن 

                                            
 (. ٖٔٔ/ٔالىفى  )و ىما بع ها ( ٓ٘/ٔانلر  المعسم  )( ٔ)
(و ىهى ما ٌاوم من كبلم ال فباص ٗ٘بو  النلر )  انلر  ملبلً األسمن ي ف   اشسر  اإلرا ة فً األمر   انلر( ٕ)

 (. 7ٖ٘/ٔهفى  ال فاص )  ىسعلٌلن . انلر
(و شبببرح سن بببٌ  ٖٔٔ/ٔالىفبببى  )و(ٕٗٔ/ٔ(و السموٌببب  )٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٔ(و المسسفببباى )ٕٗٔ/ٔالعببب ة )  لبببران( ٖ)

  .(ٔٔ/ٕ(و اإلبواج )ٕٓٗ/ٕ(و منواج الىفى  مع نواٌة السى  )8ٖٔالافى  )
 ٖٕٓو 97ٔو ٓٙٔو 9٘ٔو 8٘/8و ٖـبببٕ/ٖو  ٕٔٗ/ٕو م مبببى  الاسببباىي)(8ٕ/ٔانلبببر  هفبببى  السررسبببً)( ٗ)

و مببب ارج (87ٕ/ٕ)= =شبببااء العلٌببب  (ؤٖٔ/8ٔو ٕٙ/7ٔو ٕٙ/ٔٔو ٕ٘ـبببٕٗ/ٓٔو 7ٗٗو ٔٗٗـ ٓٗٗو
ىما و 99ٔ)للمامى  ال ضاء ىال  رو (7ٖٔ/ٔفىاس  الرامى، )(و 8ٖٔ/ٔ(و شرح الكىكب)7ٕ٘/ٔالسالكٌن)
 بع ها(.

 نقىلب الكىنٌبة  من نلبر فبً ال بر ن الكبرٌم ى ب  هن اإلرا ة فٌبن  باء، علبى النبىعٌن المبوكىرٌنو فمبن اإلرا ة( ٘)

 سعالى               ىقىلبن مبن سبىرة الب رة(وٖٕ٘)مبن الٌبة          

         ىقىلبببن مبببن سبببىرة هى (و9ٔٔـببب8ٔٔ)مبببن الٌسبببٌن              

                               اإلرا ة األنعبام(وىمن  ٕ٘ٔ)من الٌة

 قىلببببن سعببببالى  الشببببرعٌة                   مببببن سببببىرة 8٘ٔ)مببببن الٌببببة

  وىقىلن الب رة(               (و ىقىلبن من سىرة المانب ة ٙ)من الٌة   

             بربببلؾ و ىاإلرا ة األىلببى مسببسلةمة الىقببى   و مببن سببىرة النسبباء(ٕٙ)مببن الٌببة

قسبام إلبى هربعبة   األى   مبا ٌمكبن س سبٌم األ فوً ؼٌر مسسلةمة الىقى  إال هن ٌسعلو بوا النبى  األى وىلبواو اللانٌة 
فببأمر بببن و فببإن هللا هرا ا إرا ة  ٌبن ىشببر  و ٌسعلبو بببن اإلرا سببانوىهى مبا ىقببع فببً الى ببى  مبن األعمببا  الفببالاة 

و هللا من األعما  الفالاة  ا االلانً ما سعل ، بن اإلرا ة ال ٌنٌة ف  وىهى ما هرىىهرا ا كىنا فىقعووىرضٌن ىهابن 
اللالبث  مبا سعل ب، ببن اإلرا ة الكىنٌبة ف  وىهبى مبا ىوا هللا ىٌرضى بوا سبىاء ىقعب، هى لبم س عوٌاب وفووا إرا ة  ٌن

ىلبىال و ىال هابوبا و ىلبم ٌرضبوا و فإنبن لبم ٌبأمر بوبا إ كالمعافبً و من الاىا ث السً لم ٌأمر بوا  ءاهللا ىشا اق ر
فوببوا مببا لببم ٌكببن مببن هنببىا  و ا ة ىال هببوا الرابع ما لببم سسعلببو بببن هببوا اإلرىمشببٌنسن ىق رسببن ىرل ببن لوببا لمببا ى بب ،و

 المعافً.ى المبااا،
 (.89ٔـ 87ٔ/8م مى  الاساىي)  انلر هوا السافٌ  فً

 



(ٕٔ٘) 

هن ٌببأمر ىإن لببم ٌكببن مرٌبب ا للمببأمىر بببن و هببوا فٌفبب  .. األمببر ببباإلرا ة ببباقسران  
«  ارؾ المسألة بٌن الارٌ ٌن

(ٔ)
ؼٌر هنبن لبٌ  كب  مبن قبا  بمنبع النسبخ قبب  البسمكن  و

السةم اشسرا  اإلرا ة لؤلمبر و ىعلبى ولبك فٌكبىن منعبن للنسبخ قبب  البسمكن لسببب  ربر 
كالساسٌن ىالس بٌ  
(ٕ)

   . 

إن من رهي اشبسرا  اإلرا ة فبً األمبر السبةم المنبع فبً مسبألة  ىلوا ٌمكن ال ى 
فمبنوم مبن و فوب الء ارسلابىا و النسخ قب  السمكنو ىمن لم ٌر اشسرا  اإلرا ة فً األمبر 

كمببا وكببر ولببك عببن بعببل الاناٌببة و ىمببنوم مببن رهي ال ببىاة وارسببار المنببع لعلببة ر هببا 
 للوىر األ لة فً نلرا .

فمن اشسر  اإلرا ة رسبب علبى ولبك هن نسبخ الاعب   وفاٌ   فالبناء بناء علٌنى
ىهببى إرا ة المببر ىقببى  المببأمىر و قببب  الببسمكن منببن ؼٌببر  ببانة لمرالاسببن شببر  األمببر 

 ىالمأمىر هنا ال ٌمكن افىلن . و ىافىلن 

كمبا  لؤلمبر الشبرعً ـ  ىمن لم ٌشسر  ولك م ل اً هى لم ٌشبسر  اإلرا ة الكىنٌبة
ألن الشببار  همببر بالشببًء ال  إىرى  النسببخ قببب  الاعبب ة ٌ ببىِّ قبب  فإنببن ـ هببى الفببىاب 
ة هرري هً فً ال رٌو قبب  افبى   ىإنما لسافٌ  مفلاة م فىو لافىلن بناسن 

 الاع  المأمىر بن .

لببر نالسكلٌببؾ بمببا ال ٌ بباوو فنلببر المعسةلببة إلٌببن ٌرسلببؾ عببن البنبباء علببى همببا 
 األشاعرة ىمن ىاف وم.

ألنن لى همرا بالاع  »لمعسةلة فً قىلن  ىق  هىض  هبى الاسٌن البفري نلرة ا
« لم منعن كان ق  كلان ما ال ٌ ٌ ن و م ل اً ىهرا ا منن 

(ٖ)
 . 

فمن اشسر  اإلرا ة فً األمبر فبإن النسبخ قبب  البسمكن عنب ا ٌعسببر سكلٌاباً بمبا ال 
ٌ اوإ ألن األمر الب  فٌن من إرا ة المبر ىقبى  المبأمىرو ىالنسبخ قبب  البسمكن سكلٌبؾ 

 ومرفكٌؾ ٌنسوً العب  عن شًء هرا ا ال ولم نوى عنن قب  اإلسٌان بنو ا ا المر بما هر
 هوا همر ماا  فً نلرهم.

 .هما من لم ٌشسر  اإلرا ة فو  النسخ قب  السمكن عن ا من سكلٌؾ ما ال ٌ او؟

 لل ىاب عن ولك الب  من بٌان م  مة مومة و ىهً   

هى  وٌكبىن العبب  مسبس ٌعاً قبب  الاعب ىهب  وهن النا  ق  ارسلاىا فً االسبس اعة 
 فً اا  الاع  ف  ؟ .

ن اإلنسان من االسبس اعةو ىهبً سكبىن قبب  الاعب و فالمعسةلة قالىا إن هللا ق  مك  
ىال سكىن مى بة للاع   وىهً ق رة علٌن ىعلى ض ا

(ٗ)
  . 

                                            
 ( . 7ٕٖـ7ٖٔ/ٔالبار الماٌ  )(و ىن لن فً ٖٓٙ/ٕ( السا ٌو ىالبٌان)ٔ)
 ( . 7ٙو ٕٙ/ٕو 7ٖٔ/ٔانلر  ملبلً األنفاري فً فىاس  الرامى، )( ٕ)
 (. ٖٔٗ/ٔالمعسم  )( ٖ)
(و معبالم هفبى  98ٔاإلرشبا  لل بىٌنً )(و 9ٖٓشرح األفى  الرمسة)( وٖٓٓ/ٔانلر  م اال، اإلسبلمٌٌن )( ٗ)

 (. 89ال ٌن للراةي )

 



(ٖٔ٘) 

ىكلٌببر مببن األشبباعرة قببالىا االسببس اعة ال سكببىن إال مببع الاعبب  و ىالسكلٌببؾ  
فوى اٌن األمر ؼٌر قبا ر  وىقب  رلو ال  رة ىاالسس اعة لنو ن قب  ىقىعن بالاع  ٌكى

ىالعرل ال ٌب ى ةمانٌنو لىا ولك بأن ال  رة عرل ىال مسس ٌع و ىعل  
(ٔ)

  . 

ىما  بببى المسكلمبببٌن ىالا وببباء ىالماببب لٌن هن و ىالبببوي وهبببب إلٌبببن ههببب  السبببنة 
 االسس اعة لوا معنٌان 

ىهببً  وىسببلمة الال،و ىالبسمكن و الىسببع ىو األى   اسبس اعة بمعنبى الفباة 
ىهً الؽالبة فبً  وىعلٌوا ٌسكلم الا واءوالسً سكىن منا  السكلٌؾ ىسكىن مفاان للاع  

 عرؾ النا  . 

  ب  ق  سكىن قبلن مس  مة علٌنو ىملالوا و اعفووا ال ٌ ب هن س ارن ال

 قىلبببببببببن سعبببببببببالى                       
فوبببببببببوا و(ٕ) 

ىال و ىلى لم سكن إال مع الاع  لما ى ب الاج إال علبى مبن ابج  واالسس اعة قب  الاع 
 .عفى ها  بسركن

 ارنبة للاعب  مى ببة وىسكبىن ماللانً   االسس اعة السً ٌ ب معوا ى بى  الاعب  
سبس اعة الكىنٌبةو ىهبً ىسسبمى اال لن و ىهً ال ىة السً سر  من هللا سعبالى علبى العبب و

    ىملالوامنا  ال ضاء ىال  رو 

  قىلن سعالى                   (ٖ) و فالمرا  بعب م

ىإن كانىا قا رٌن على فعلبن واالسس اعة مش ة ولك علٌوم و فناىسوم ال سسس ٌع إرا سن 
الوىي ىناىاىلكن ف هم و لى هرا ىا 

(ٗ)
  . 

 ـفالنسبخ قبب  البسمكن و ما سبوو فالمعسةلة عن هم هن ال ب رة قبب  الاعب   سبٌنإوا 
 لما كان مرالااً للسكلٌؾ بما ٌ او .  ـلى لم ٌكن فٌن مرالاة إلرا ة المر 

ىال ب رة  وهما على ما وهب إلٌن كلٌر من األشاعرة من كىن األمبر سباب اً لل ب رة
 رلو النوً قب  النسخ قب  السمكن معناا ىرى  فإن و م ارنة للاع  

ىهى  انة عن  كلٌر منوم وفوى من هوا الباب سكلٌؾ بما ال ٌ او وعلٌن ةال  ر
(٘)

.   

ؼٌبر و ىكلٌر من األشاعرة من سكلٌؾ ما ال ٌ او و ىلوا فالمسألة عن  المعسةلة 
 هن لك  فرٌو منوم إلااقاً ٌرسص بن . 

او هوا المسألة بمسألة  لب المبأمىر قبب  رلبو ىبما سبو ٌسض  هٌضاً ى ن إلا
من كان، عن ا ال ب رة م ارنبة للاعب   عب  مسبألة النسبخ قبب  البسمكن مبن فال  رة علٌنو 

                                            
معبالم و( 8ٙ/ٔ(و المسسفباى )989ٔ(و اإلرشبا  لل بىٌنً )89/ٔ(و البرهبان )7ٔانلر  اإلنفباؾ للبباقبلنً )( ٔ)

 (.ٕٕٕ/8(و شرح المىاقؾ )89هفى  ال ٌن للراةي )
 . ( من سىرة    عمران97( من الٌة )ٕ)
 ( .7ٖٖ-7ٕٖ/8(و م مى  الاساىي )ٓٙ/ٔانلر   رء سعارل الع   ىالن   )( ٖ)
 . ( من سىرة هى ٕٓ( من الٌة )ٗ)
 (. 87ٖ-8ٖٙ/ٔانلر  البار الماٌ  )( ٘)

 



(ٔ٘ٗ) 

 ألن النسخ ق  ىر  قب  رلو ال  رة على المأمىرو ىهوا  انة عن ا . إ هوا األف   

سبب، همببا عنبب  المعسةلببة ىمببن ٌببري س سببٌم االسببس اعة كأهبب  السببنة ىؼٌببرهم فلٌ
 المسألة عن هم من هوا الباب.

ألن األمبر  إعلبى سكلٌبؾ مبا ال ٌ باو  مبنٌبة هما عن  هه  السبنة فلٌسب، المسبألة
 لبب المبأمىر مسألة على  لٌس، مبنٌة واالشرعً ال سشسر  لن اإلرا ة الكىنٌة و كما هن

 ألن الاو هى هن ال  رة ال ٌشسر  م ارنسوا للاع  .إقب  رلو ال  رة علٌن 

انبلً هن ٌ ببى  إن مببن األشبباعرة مببن رببالؾ فببً هببوا السببراب  بببٌن هببوا ىلعبب  قبب
لكٌببا الوراسببً علببى ال ببىٌنً قىلببن بببأن السكلٌببؾ بمببا ال ٌ بباو ؼٌببر إالمسببان  كمببا هنكببر 

 انة مع قىلن ب ىاة النسخ قب  السمكن 
(ٔ)

 . 

 ىال ىاب عن ولك بأن ولك ق  ٌكىن ألا  األسباب السٌة  

سبٌم االسببس اعةو ىاٌننبو ال ٌكبىن األمببر قبب  رلببو هىالً  هن ٌكبىن ممبن ٌببري س 
ىهوا ما وهب إلٌن بعل األشاعرة و ال  رة الم ارنة من باب األمر بما ال ٌ او 

(ٕ)
  . 

فإن األمر بالاع  لٌ  قبب  و لانٌاً  هنن على ال ى  بأن ال  رة سكىن م ارنة للاع  
 ٌ اوفبل ٌلةم هن سكىن األىامر الشرعٌة من سكلٌؾ ما الو الاع  

(ٖ)
  . 

ألنبن اٌننبو مبسمكن مبن  إلاللاً  هن األمر قب  ال  رة لٌ  مبن سكلٌبؾ مبا ال ٌ باو
الم لبىب مبن  بن  مبا ٌرلبو  نأل هى وىلٌ  عا ةاً عن إٌ ا  الم لبىبو إٌ ا  الاع  

لن ال  رة علٌن
(ٗ)

 . 

ٌمكن هن ٌ باب بومبا لمبا قب  ٌبر  مبن إشبكا   ـاللانً ىاللالث  ـ ىهوان ال ىابان
ؾ ٌ ى  كلٌر من األشاعرة بال ىاة فً مسألة النسخ قب  البسمكن مبع قبىلوم بعب م هن كٌ

 ىقى  السكلٌؾ بما ال ٌ او.

ىهى هن منوم من قا  بالىقى  هٌضاً و  ىاب  رر  م  ىلَ 
(٘)

. 

ىما وكر من البناء على السكلٌؾ بما ال ٌ باو سبىاء عنب  المعسةلبة هى األشباعرة 
ألن األشاعرة ىمبن ىاف وبم  إإلى الساسٌن هى الس بٌ ىمن ىاف وم فإن مر ع هوا األف  

ىٌاكبم مبا ٌرٌب  و قالىا ال ٌ ب على هللا شًء و ىال ٌ ب  منن شًءو فوى ٌاع  ما ٌشاء 
هما المعسةلبة ف بالىا السكلٌبؾ بمبا ال ٌ باو قببٌ  وبناء منوم على ناً الساسٌن ىالس بٌ  و 

ةىاىلوا لم ٌ ىِّ و منن ع بلً 
(ٙ)

 . 

ٌمكبن  نألن سنإفبل ٌلور لً فا؟ ه  النسخ رفع هى بٌان لى مسألة البناء عهما 
بٌبان  و هىهي هى بٌان انسواء هم  العمب  ببالمكلؾ ببن مرا  من قا  بأنن بٌان هن ٌ ا  إن 

بب  مبن بب ء  فببلـ إن كبان لبن ىقب، ـ و بالىقب، األمبر معل ب فعلبى هبوا وانسواء هم  العبا ة
                                            

 (. 9ٔٗ/ٕو 7ٗٔ/ٔ(و السلرٌص )9ٕ٘انلر  سبلس  الوهب )( ٔ)
 (.89ٌن للراةي )انلر  معالم فً هفى  ال ( ٕ)
 (. 9ٖٓ/ٔانلر  البار الماٌ  )( ٖ)
 (. 9ٖٓو 7ٖٙ/ٔالبار الماٌ  ) و(99ٕ/ٔانلر لباب المافى  )( ٗ)
 (. 89ٖ/ٔ(و البار الماٌ  )ٕٗٓانلر  اإلرشا  لل ىٌنً )( ٘)
 (.ٕٕٕ/8انلر  شرح المىاقؾ )( ٙ)

 



(ٔ٘٘) 

بعمب  المكلبؾ معل بو األمر ن لم ٌكن لن ىقب، فبىإ ولم ٌأسً النسخ بع  ولكو الىق،  
ىلوبوا وهبب كلٌبر مبن ال بانلٌن بأنبن بٌبان إلبى  بىاة النسبخ قبب   وبن  ىن مبلالة ىقسن

السمكن
(ٔ)

  . 

بب  إن مب ة  وم ببأن مب ة العببا ة لبم سبب ه فبً النسبخ قبب  البسمكنهوا مع هننا ال نسلِّ 
قب، فباة ع ب  العبةم ىالسفبمٌم إو ٌلةم مبن بب ء الى إالعبا ة ق  ب ه، منو فرل األمر

ىهبوا عببا ة علٌمبة هؼالوبا وب  ىسف ٌو األمر ىقبىلبن ىان ٌبا  ال لبب إلٌبن  وعلى الاع 
 كلٌر من المسكلمٌن فً هوا المسألة .

                                            
(و ىال رافببً فببً شببرح سن ببٌ  ٕٖٔ/ٖ  )ىالببراةي فببً المافببىو (8ٗ9/ٕانلببر  مببلبلً ال ببىٌنً فببً البرهببان )( ٔ)

 (.ٖٙٓالافى  )

 



(ٔ٘ٙ) 

 
  . خٍٛ ايٓطذ مجٝع األحهاّطابع:املبحح اي

 هوا المسألة ٌمكن هن ٌن رج ضمنوا مسألسان  

  .للنسخى   مٌع األاكام باألىلى  قالمسألة 

   .اللانٌة   إوا ىقع السكلٌؾ فو  ٌمكن نسخ  مٌع السكالٌؾالمسألة 

اللبانً  هنبن ىإن  باة »ف با    و  الم ي ولك بع  وكرا للمسألة األىلبىىق  ىض  
 ه  ٌ ىة هن ٌنسبخ عنبن  مٌبع السكبالٌؾ هى  فبع  هن كلؾ هللا العب و نسخ هوا األاكام 

«  ؟ ال
(ٔ)

  . 

  ك  مسألة فً م لب راصىفٌما ٌلً هبٌن اكم 

 

   .: قبول جمٌع األحكام للنسخالمطل  األول

  ه   مٌع األاكام الشرعٌة سىاء االعس ا ٌة هى ؼٌرها من األاكبام المرا  بواى
 . ؟السكلٌاٌة ٌمكن هن ٌ رلوا النسخ ىس بلن

هب  ٌسفبىر نسبخ ى بىب   »قا  الم ي فً بٌان ما  الربلؾ فً هوا المسألة
ىكبولك مبا قٌب  و ىنسخ سارٌم الكابر ىالللبم ىالكبوب و لىو ىشكر المنعم معرفة هللا سعا

« لاسنن ىسارٌمن ل بان فً واسن  نبى ىب
(ٕ)

  . 

بب هى و   ال ٌ ببب  اسببننفعببنسببخ اكببم »الشببكىر عببن ولببك ب ىلببن    ر ابببن عببب ىعب 
« ىارمة الكار و كى ىب اإلٌمان وقبان الس ى  

(ٖ)
  . 

 المكلؾ ٌمكن هن سن سم إلى قسمٌن  ىمن ربل  ما سبو ٌسبٌن هن هفعا  

كمعرفبة هللا و األى   ك  فع  لن فاة فً الع   س سضً اسنن هى قبان ال سسؽٌر 
 ىنىاقضوا من  وة ال ب  .وىالع   ىاإلنفاؾ 

بفب امبن ال ٌبراهمبا ىهوا عن  من ٌري الاسن ىال ب  و  ر عنبن بمبا ال ٌمكن هن ٌعبِّ
 فاا، هللا سعالى . اإلٌمان بى كالسىاٌ وٌ ىة ىقىعن إال على ى ن ىاا  

كسبانر األاكبام واللانً  ما ال فباة لبن فبً الع ب  س سضبً كىنبن اسبناً هى قبٌاباً 
بوالشرعٌة و ىهوا عن  من ٌري الاسن ىال ب   ر عنبن بمبا هما مبن ال ٌبراا فبٌمكن هن ٌعبِّ

ٌ ىة ىقىعن على ى وٌن 
(ٗ)

 . 

مٌع ٌ ببى  ب بىلببن للنسببخو همببا اللببانً فببال  وىالربببلؾ إنمببا ىقببع فببً ال سببم األى 
كما سبو ن لن عننـ  ال سم األى   ىلووا افر الم ي الربلؾ فً

(٘)
ىىاف ن ؼٌرا  ـ 

(ٙ)
 

                                            
 (. 8ٓٔ/ٖاكام )اإل( ٔ)
 ( . ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٕااشٌة العض  )  (و ىانلر8ٓٔ/ٖاكام )اإل( ٕ)
 ( . 7ٙ/ٕمسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )( ٖ)
   .(ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٔالىاض  )و(ٖٕٗ/ٔقىا ع األ لة )و(ٙ٘انلر  اللمع )( ٗ)
 . (8ٓٔ/ٖاكام )اإل( انلر  ٘)
 ( .7ٙ/ٕمسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، ) و(ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٕانلر  مرسفر المنسوى مع ااشٌة العض  )( ٙ)

 



(ٔ٘7) 

ارسلاىا فً هن كب  ىااب  »ك ى  الةركشً   وو ىال ٌضر سعمٌم بعل األفىلٌٌن  
«  ؟من األاكام ه  هى قاب  للنسخ هم ال

(ٔ)
ألن مرا ا السرفٌص كما ٌسببٌن ولبك مبن إ 

 لؤلقىا  فً المسألة .  نضربل  عر

ىلوبوا و ىالربلؾ هٌضاً إنما هى فً ال ىاة الع لً مع االسااو على ع م الىقبى  
ىق  نص على ولك بعل األفىلٌٌنو« ه  ٌسفىر  »ر الم ي ب ىلنعب  

(ٕ)
  . 

فعبا  السبً س سضبً األفما  الربلؾ اٌننو   ه  ٌ ىة ع بلً  رى  النسبخ علبى 
 .؟هى ما ال ٌ ىة ىقىعن إال على ى ن ىاا وبواسوا الاسن هى ال ب  

 ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن  ىق  

 هنن ما من اكم شرعً إال ىهى قاب  النسخ.  األول: القول

األكلر من المالكٌةىبووا قا  
(ٖ)

و ىالشافعٌة
(ٗ)

و ىالانابلة 
(٘)

 و ىارسارا اببن ابةم
(ٙ)

  . 

  .هى ال ب  بواسن ال ٌمكن هن ٌ ب  النسخهن ما ٌ سضً الاسن  الثانً: القول

ىبووا قا  الاناٌة 
(7 )

المعسةلةوى
(8)

  . 

ن مبا ال ٌكبىن إال علبى ى بن ىااب  ال إ  ب ىلبن بعل األفىلٌٌنعبر عن ولك ى
 قبىلن للنسخ .  ىةٌ

راةيـــبـاو الشٌــــبـوا قبا  هببى إساـــبـىبو
(9)

ًـبـىاببن السمعان و
(ٔٓ)

ىالر ٌبب  و
البؽ ا ي 
(ٔٔ)

فعٌةو ىهبى ٌعلىمن الشا
(ٕٔ)

  من الانابلة. 

                                            
 ( . 88/ٕسشنٌؾ المسامع )( ٔ)
فٌاسم  ر ىعن و ىوكر ولك ؼٌرا إال هنوم قالىا ولك بع  وكرهم للمسألة اللانٌة و( 7ٗٗ/ٕانلر  الؽٌث الوامع )( ٕ)

(و السابٌر 889/ٕىاألقرب عن ي هى األى . انلر  سشنٌؾ المسامع )و للانٌةىٌاسم  ارسفافن باو للمسألسٌن 
(ٙ/ٖٕٔٔ .) 

 .(ٕٔٗ٘/ٙ(و ناان  األفى )77٘/ٕوى مع بٌان المرسفر )نسانلر  مرسفر الم( ٖ)
 .(888/ٕ(و سشنٌؾ المسامع )ٙٔٙ-ٗٔٙ/ٕ(و نواٌة السى  )8ٓٔ/ٖاكام )(و اإلٕٕٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٗ)
 .(8ٖٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )ٖٕٗ/ٔاض  )انلر  الى( ٘)
 .(88ٗ/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٙ)
(و كشبببؾ األسبببرار 9٘/ٕ(و هفبببى  السررسبببً )ٖٕ٘(و س بببىٌم األ لبببة )ٖٙ٘/ٔانلبببر  هفبببى  ال فببباص )( 7)

 (.ٖ٘/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٕٖٔ/ٖ)
 (. 77٘/ٕن المرسفر )(و مرسفر المنسوى مع بٌإٕٔ/ٔ(و المسسفاى )ٓٓٗ/ٔانلر  المعسم  )( 8)
 .(89ٗ/ٔاللمع )شرح ( وٙ٘انلر  اللمع )( 9)
 .(ٖٕٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٓٔ)
هببى بكبر هامب  ببن علبً ببن لابب، الشافعًوالمشبوىر هبى  البؽ ا ي الر ٌبوى( ٕ٘٘/ٔانلر  الا ٌن ىالمسا ن )( ٔٔ)

للاب ٌث  اافلبالوكبان ل بة مس نبا هبـوىقٌ  ؼٌبر ولبكوىهى هاب  مشباهٌر الااا9ٕٖبالر ٌب البؽ ا يوىل  سنة 
سببببارٌخ بؽ ا وىالكااٌببببة فببببً علببببم الرىاٌةوىالا ٌببببن   ىمن مفببببنااسنمشبببباركا فببببً الا ببببن ىاألفببببى وعللنوى

 سنة.7ٕهـوىلن ٖٙٗىالمسا نوىشرؾ هفااب الا ٌثوسىفً سنة 
سببببوكرة و (ٗ٘المسببببساا  مببببن وٌبببب  سببببارٌخ بؽبببب ا )و (97ٗ/ٔمع ببببم األ ببببباء)و (8ٖٗ/ٕاألنسبببباب)  انلببببر    

 ب با، الشبافعٌة الببن و (9ٕ/ٗ ب با، الشبافعٌة الكببري)و (7ٕٓ/8ٔسبٌر هعببلم النبببلء)و (ٖ٘ٔٔ/ٖلااال)ا
 .(ٕٕٙ/٘شورا، الوهب)و (ٗٙٔه اٌة هللا)

 (.ٖٓٔٔ/ٙ(و السابٌر)7ٓٗ/ٕ(و ىانلر  المسى ة)77ٙ/ٖالع ة)انلر  ( ٕٔ)

 



(ٔ٘8) 

 :المسسلةبناء  

 وكر األفىلٌىن لووا المسألة هربعة هفى  

   األصل األول:التحسٌن والتقبٌح العقلٌان.

نص كلٌر من األفىلٌٌن هن هوا المسألة مبنٌة علبى الساسبٌن ىالس ببٌ  الع لٌبٌن 
(ٔ)

 و ىممن نص على ولك  

« سٌن الع   ىس بٌان بنىا هوا على سا  »و اٌث قا  الؽةالً
(ٕ)

 . 

« هً فر  الساسٌن ىالس بٌ  »قا  ابن الاا ب  ى
(ٖ)

. 

فبباة إسبببلم ىقبب  وكببر الؽةالببً هفبببلً ال ٌرببرج عببن األفبب  المببوكىرو ىهببى 
 .الفبً

 وىهن ى ىببن بالع ب  وىربما بنىا هوا علبى فباة إسببلم الفببً»قا  الؽةالً  
« ىهن اسسلناء الفبً عنن ؼٌر ممكن 

(ٗ)
 . 

ىهبب  ٌسببس   فببً  والؽةالببً بببولك ر ببى  هببوا المسببألة إلببى مسببألة الع بب  ىٌعنببً
   .ال ؟ ىمعرفة األاكام ه

ىمببا وكببرا و ىالربببلؾ فببً هببوا المسببألة كببالربلؾ فببً مسببألة الساسببٌن ىالس بببٌ 
الؽةالببً هنببا مببن مسببألة فبباة إسبببلم الفبببً هببً فببر  مببن فببرى  مسببألة الع بب  هى 

 الساسٌن ىالس بٌ  .

ىمبن قبا  إنبن  و  بع م فباة إسببلم الفببً ٌى ب شٌناً مل  فمن قا  إن الع   ال
ٌى ب هى ٌكشؾ عن الاسن ىال ب  فا  إسبلمن 
(٘)

. 

 ى ن هوا البناء 

ىال نسبخ مبا ال ٌ بىة هن ٌسؽٌبر »فً قىلبن  هبى الاسٌن البفري  هشار إلى ولك
ىال  وألن كببىن ولببك ل ابباً ال ٌسؽٌببر إناببى نسببخ ى ببىب المعرفببة ببباهلل عببة ى بب  وى وبن

هى اسبن بعبل  وىساسبٌن نسبخ قبب  بعبل الالم وألن قبان ال ٌسؽٌر إنسخ قب  ال و 
«ىمع كىن الناع ناعاً هن ٌ ب  وألنن ٌ ىة مع كىن األلم هلماً هن ٌاسن إ المنافع 

(ٙ)
 . 

مببن قببا  بالاسببن ىال ببب  قببا  إن الاسببن ىال ببب  فبباا، ىهاكببام ال ىعلببى هببوا ف
سببخ فببً هببوا األفعببا  الم سضببٌة للاسببن ىال ببب  ىلببوا ٌمسنببع الن وسسؽٌببر بسؽٌببر الشببرانع

                                            
(و هفبى  ٕٗٓ/ٕالعضب  ) شرحو (ٖٕٗ/ٔالىاض  )و (ٓٓٗ/ٔالمعسم  )و (ٖٙ٘/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٔ)

(و السارٌبر 7ٗٗ/ٕالؽٌث الوبامع )و(888/ٕ(و سشنٌؾ المسامع )ٕٖٔ(و ةىان  األفى  )87ٔٔ/ٖابن مال  )
(و 9ٖٔ/ٖ(و سٌسبٌر السارٌبر )8ٙ٘/ٖ(و شبرح الكىكبب )9ٖٓٔ/ٙالسابٌر ) و(ٖ٘/ٖىمعن الس رٌر ىالسابٌر )

 (.9ٖٕ/ٔنشر البنى  )
 (. ٕٕٔ/ٔالمسسفاى )( ٕ)
 (. ٖٕٓ/ٕفر المنسوى مع ااشٌة العض  )مرس( ٖ)
 (.ٖٕٔ/ٔالمسسفاى )( ٗ)
 (. ٖ٘ٔ/ٔ(و فىاس  الرامى، )8ٕٔٔ/ٗ(و  امع األسرار )8ٗٔ/ٔانلر  البار الماٌ  )( ٘)
 (.ٓٓٗ/ٔالمعسم  )( ٙ)

 



(ٔ٘9) 

ىالنوً عن الاسن و السساالة األمر بال ب   
(ٔ)

. 

 ف   ارسلاىا   و   ٌ بسن ىالٌاسسالبهما من لم ٌ   

ألن ما ال ٌمكبن هن ٌ بع إال علبى ى بن ىااب  ٌمسنبع هن ٌ بع  إف ا  بعضوم بالمنع
ٌر قاب  لولكىهى ؼو ىلى همر بن لم نسخ لىقع على ى وٌن  وعلى ى وٌن

(ٕ)
 . 

 ك ىلببن سعببالى  وأل لببة هرببري  اىقببا  بعضببوم بببال ىاة نلببر       

  
 (ٖ)

ىناى ولك و
(ٗ)

 . 

 رعاٌة المصلحة . وجو  األصل الثانً: 

ىعلى ى ببىب األفببل  وبنببىا هببوا علببى ساسببٌن الع بب  ىس بٌاببن»قببا  الؽةالببً   
« على هللا سعالى 

(٘)
 . 

وهببب، المعسةلببة بنبباء علببى فاسبب  هفببىلوم فببً اعس ببا  الاسببن »  المبب ي   ىقببا
« ىرعاٌة المفلاة فً هفعا  هللا سعالى إلبى امسنبا  نسبخ هبوا األاكبام و ىال ب  الواسً 

(ٙ)
. 

ىوكرا ؼٌرهما
(7)

.   

 ى ن هوا البناء 

قا  بى ىب األفل  على هللا سعالى قا  ٌ ب علٌن إوا علم المفلاة فً  نهن م
 وىإوا علبم هن المفبلاة فبً عب م رفعبن هال  ٌرفعبن عبنومو السكلٌؾ هن ٌرفعن عنوم رفع 

ىإن لم ٌ ع ولك كان رار اً عبن نمب  الاكمبة ىسببٌ  العب   إلبى ال بىر ىالسبان سعبالى 
هللا عن ولك 
(8)

  . 

 ىمن لم ٌ   بولك قا  لن سباانن ىسعالى هن ٌاع  ما ٌشاء ىٌاكم ما ٌرٌ . 

ىمبنوم  ومال المشبٌنةبٌاع  عن ا هن هللا سعالى فو لسعلٌ  ىمن ه الء من ٌنكر ا
 ىٌنوى عما فٌن فسا هم.و من قا  هى سباانن ىسعالى ٌأمر بما فٌن فبلح العبا  

 األصل الثالث: تعلٌل صفعال هللا تعالى .

ـ بب  ن بى  إن هللا   »و ف با ابن اةم فً شران لوبوا المسبألةىق  هشار إلى ولك 
ىعلببى هن ٌببأمر بالسلنٌببة ىالسللٌببث ىعبببا ة وهن ٌنسببخ السىاٌبب  قببا ر علببى ـ عببة ى بب  

ىلكبان السىاٌب  كابراً ىللمباً ىعبلباً و ىهنن لى فع  ولك لكان اكمة ىع الً ىا باً  واألىلان

                                            
  .(9ٖٓٔ/ٙالسابٌر ) و(ٖٗٔ/ٗ( ورفع الاا ب )77٘/ٕبٌان المرسفر ) و(ٖٙ٘/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٔ)
 ( . ٖٕٗ/ٔ(و قىا ع األ لة )89ٗ/ٔلر  شرح اللمع )ان( ٕ)
 . ( من سىرة الرع 9ٖ( من الٌة)ٖ)
 ( . 77٘/ٕانلر  بٌان المرسفر )( ٗ)
 (.ٕٕٔ/ٔالمسسفاى )( ٘)
 (. 8ٓٔ/ٖاكام )اإل( ٙ)
 .  (ٖٕٙ/ٔ(و الىاض )ٓٓٗ/ٔالمعسم )انلر  ( 7)
 (. ٖٕٙ/ٔانلر  الىاض  )( 8)

 



(ٔٙٓ) 

« ألنبن قب  هربرنبا هال  ٌاٌب   ٌنبن البوي همرنبا ببن إ ىلكنن سعالى ال ٌاع  ولبك هبب اً و 
(ٔ)

. 

 ى ن هوا البناء 

مابل بىال ٌلبب، إال و إنن ال ٌرلو شبٌناً باكمبة  السعلٌ  ىقالىالوٌن هنكرىا اهن 
  هابب  المسمبباللٌن علببى الرببر ببببل مببر   اإلرا ة السببً سببر ِّ 

(ٕ)
فعنبب هم ال اكمببة ىال  و

ىهن و ىهن ٌنوبً عبن الاسبن  و ىلبوا ٌ بىة عنب هم هن ٌبأمر ببال بٌ  ومفلاة فبً فعلبن
   ىهن ٌنسخ  مٌع األاكام.ٌأمر بما ال ٌ اوو 

 وفوب الء هلبسبىا هنبن ال ٌبأمر إال باكمبةو من هلب، السعلٌ  فبً هفعالبن سعبالى ىهما 
ىلببٌ  مببن الاكمببة هن  وىال ٌاعبب  فعبببلً هى ٌرلببو رل بباً إال باكمببة وىال ٌنوببى إال باكمببة
ىاسراو الشرٌك لن سعبالى هللا عبن ولبك و هى هن ٌأمر بعبا ة األفنام و ٌنوى عن السىاٌ  

علىاً كبٌراً 
(ٖ)

  . 

 .التكلٌ. بما ال ٌطاقلرابع:األصل ا

ىال ٌلةم من كىن السىاٌب  ىا بب الى بى  ىفباا، البوا، ىهنوبا »قا  ال رافً  
اً ىااب اً هن ٌكبىن السكلٌبؾ بوبا رافعباًو فعنب نا ى وبىال ٌ بب  إال  و ىا بة هن سكىن كولك

سببار و ىإوا همكن ع م السكلٌؾ بوا ف   قبلب، البى وٌن باع..قب  البعلة لم ٌ ع السكلٌؾ بوا
قبلب، و السكلٌؾ ال باعسبارهبا فبً هناسبوا السكلٌبؾ ىع مبن و ىإوا قبلب، السكلٌبؾ ىع مبن 

فإنبن و بناء على هفبلنا فبً  بىاة سكلٌبؾ مبا ال ٌ باو و هٌضاً السكلٌؾ بسارٌم اعس ا ها 
و عن نا بناء على هوا األف  ٌ ىة السكلٌؾ بسارٌم اعس ا  كبىن الىااب  نفبؾ االلنبٌن 

«ىناى ولك  
(ٗ)

. 

  ن هوا البناء ى

هنببن إوا  بباة سكلٌببؾ مببا ال ٌ بباو  بباة هنببن ٌكلببؾ باعس ببا  ساببرٌم مببا ال ٌ ببب  إال 
ألنبن إوا سفبىر السكلٌبؾ بسابرٌم االعس با   إ ىإوا  اة ولك  اة النسخ لنو ى واً ىاا اً 

فأمكن السن   بٌنوا بالنسخ و سفىر ب ٌة األاكام الرمسة 
(٘)

. 

 الترجٌح:

رعاٌببة المفببلاة بنبباء ى ببىب هى و مسببألة األفببل  فببً نلببري هن البنبباء علببى 
ما هن كان فً الاع  فباة اسبن لألنن عن هم ـ ىهى المعسةلة ـ إفاٌ  عن  ال انلٌن بن 

هى قبب  و كان الب اء علبى اسبن ولبك الاعب  المسساسبن وال سسؽٌر هى فاة قب  ال سسؽٌر 

                                            
 ( . ٕٔٙو ٖٔٙو 8ٖ٘/ٕ) هفعا  هللا سعالى ىهاكامن  اإلاكامسعلٌ  إب ا  لرهٌن فً ىانلر و ( 88ٗ/ٔاإلاكام )( ٔ)
 .(ٖٖٔالمىاقؾ )و(97ٖانلر  نواٌة األق ام )( ٕ)
 علبىا الاكمبة مرلىقبة منافبلة عنبن ال سر بع إلٌبن وبم ىهى قى   موىر هه  السنةو ىببن قبا  المعسةلبة ؼٌبر هن( ٖ)

 ىهوا ما ٌرالاوم فٌن هه  السنة.  وعلى ولك هشٌاء با لةىقالىا بى ىبوا علٌن كما هنوم رسبىا و
(و هقببىم مببا قٌبب  فببً المشببٌنة ىالاكمببة ىال ضبباء ىال بب ر ىالسعلٌبب  )ضببمن 97ٖانلببر فببً ولك نواٌببة األقبب ام )

(و منوباج السبنة ٖٖٗ/8)( و م مى  الاساىي98ٕىما بع ها و  9ٕٓ/ٕم مىعة الرسان  ىالمسان  البن سٌمٌة 
 .(ٖٖٔ) المىاقؾ و(٘٘ٗ/ٔ)

 (.ٕٔٗ٘/ٙناان  األفى  )( ٗ)
 ( .ٕٔٗ٘/ٙانلر  ناان  األفى  )( ٘)

 



(ٔٙٔ) 

ى ب رعاٌسوبا ىإوا كان مفلاة  و  هى المفلاةع ولك الاع  المسس ب  من قب  ال 
ىلبٌ  لبن فباة اسبن و و كما هن الشار  إوا علم المفلاة فً رفع السكلٌؾ عن شبًء 

فبإن مبن الىا بب مراعباة سلبك المفبلاة اسبى ٌكبىن فعلبن بعٌب اً عبن و هى قب  ال سسؽٌر 
 نم  ال ىر ىالسان سعالى هللا عن ولك.

ٌن ع لٌ بٌ  اللم هن المسألة عن هم را عة إلى الساسٌن ىالسىإوا اسض  ما سبو عُ 
ولبك إلبى ساسبٌن بعبل   برهماسن الاع  هى قبان لألنوم لما هن  علىا الع   مى باً إ 

 ىس بٌ  هفعا  هرري ال سلٌو بن فً نلرهم . و األفعا  منن سعالى 

ألنوببم ال ٌببرىن ى ببىب  إفبباألمر لببٌ  كببولك همببا عنبب  الاناٌببة ىبعببل الشببافعٌة
رعاٌة المفلاة 
(ٔ)

رهي فً هوا المسألة لٌ  مبنٌاً على األفبل  و فٌكىن قىلوم بووا ال 
إ فالاناٌببة بنببىا قببىلوم فببً هببوا المسببألة علببى الاسببن ىال ببب   وىإنمبا علببى هفبب   رببرو 

ألنوم ٌ ىلىن بن 
(ٕ)

 . 

  فمبببنوم مبببن عل بببو همببا مبببن وهبببب إلبببى المنبببع فبببً هبببوا المسبببألة مبببن الشبببافعٌة 
ىفبباا، و كالسىاٌبب  واً فأمببا مببا ال ٌفبب  ى ببى ا إال ى وبباً ىاابب »كالشببٌراةي ب ىلببن  

« ألنن ٌسساٌ  النسبخ فٌوبا  إفإن النسخ فٌوا ال ٌ ىةو الوا، كالعلم ىال  رة ىؼٌر ولك 
(ٖ)

  . 

ىهمببا ابببن السببمعانً فمببع هن لبباهر قىلببن إنكببار الساسببٌن ىالس بببٌ  ككلٌببر مببن 
ىؼٌرهم  األفىلٌٌنالشافعٌة ى

(ٗ)
لبى   فً هوا المسألة بما ٌاوم منبن ركىنبن إإال هنن عل   

  ملبب و فأمببا مببا ال ٌ ببىة هن ٌكببىن إال علببى ى ببن ىاابب  »ف ببا   و الساسببٌن ىالس بببٌ 
  ر بعضبوم عبن هبوا ف با ىعب  وفبل ٌف  فٌن النسخ ـ و عة ى   ـ السىاٌ  ىفاا، هللا 

ىلولك قا  النبً  وىإنما ٌ ع فً م ىةا، الع ى و إن النسخ ال ٌ ع فً مى با، الع ى  
   (ن كببلم النببىة األىلبى إوا لبم سسبس  فافبنع مبا شبن،إن مما ه رك النبا  مب)

(٘)
و  

و ىهى قانم بعٌنن ىناسبن و ىولك هن الاٌاء ؼرٌةة فً اإلنسان مامى ة اسنة فً الع ى 
« ٌسناسرن األ ٌان ىالشرانع  هن فلم ٌ ة

(ٙ)
 . 

ىلباهر كبلمبن هبوا هببى السعلٌب  بالاسبن ىال ببب  و ىلعب  هبوا هببى مبا ٌر بع إلٌببن 
فإن الع   هى الوي ٌ رك كبىن بعبل األاكبام ال سفب  إال مبن ى بن  وسعلٌ  الشٌراةي

 إو الشر  لم ٌبٌن ولك إال من  وة رب ن بالع   .  إىاا 

  لٌٌن .عىعلى هوا فالمسألة مبنٌة على الساسٌن ىالس بٌ  ال

ىهنبن ال ٌ بىة و الاسن ىال بب  فإنبن ٌ بى  فبً هبوا المسبألة بالسافبٌ  بفمن قا  
 ألن منوا ما هى اسن هى قبٌ  ال ٌ ب  السؽٌر.إنسخ  مٌع األاكام 

                                            
 ( . ٖ٘ٙمن  الرىل األةهر فً شرح الا ن األكبر ) و(ٖٗٔ)المساٌرة مع شراوا المسامرة انلر للاناٌة  ( ٔ)
 ىما بع ها( . ٔ٘/ٔ(و فىاس  الرامى، )ٕ٘/ٗٗانلر  س ىٌم األ لة )( ٕ)
  ىللشٌراةي كلما، ساٌب  بلاهرهبا هنبن ال ٌنكبر الساسبٌن ىالس ببٌ  م ل باً . انلبر مبلبلً (و 89ٓٗ/ٔشرح اللمع )( ٖ)

 ( . 8ٖٗ/ٔ( و شرح اللمع )ٖٕ٘السبفرة )
 (.٘ٗ/ٕانلر  قىا ع األ لة )( ٗ)
( عبن هببً مسبعى  ٕٓٔٙ/ٖٔٔ/7( رىاا البراري فً فاٌان وكساب األ ب و باب إوا لم سسس  فافنع ما شن،)٘)

 .ب ريع بة بن عمرى ال
 (.ٖٕٗ/ٔقىا ع األ لة )( ٙ)

 



(ٕٔٙ) 

األمبر  و ىألناألاكبام لعب م مبا ٌمنبع مٌبع قا  ب ىاة نسبخ لم ٌ   بن ىمن  
 .راضع للىرى  الشرعً  ىن ؼٌرا 

ؼٌببر هن اللببىاب و الاسببن ىال ببب   همببا مببن قببا  إن الع بب  قبب  ٌكببىن كاشبباا عببن

 كما قا  سعالى  وىالع اب ال ٌكىن إال بالشر             (ٔ)   . 

فسىاٌبب  هللا ىى ببىب الفبب و و فبنبباء علببى قببىلوم ٌمسنببع نسببخ  مٌببع األاكببام 
ىالكوب ىالللم ىالةنا ك  ولبك قببٌ  ال وىاسساسان الاٌاء ك  ولك اسن ال ٌ ب  النسخ 

 ٌ ب  النسخ. 

 ىهوا هى الاو الوي س   علٌن األ لة.

فربلفوبم و را بع إلبى األفب  األى  على سعلٌ  هفعا  هللا سعالى فوبى هما البناء ى
ألن مبن هلبب، ساسبٌن الع ب  هى س بٌابن إفً السعلٌ  فر  لربلفوم فً الساسبٌن ىالس ببٌ  

 ىهى ٌنةا عن ولك . و لكان قبٌااً منن  ةقا  لى لم ٌاع  هللا سعالى لمفلاة ىاكم

ا األف  ىمن قا  إن الع   ال م ر  لن لم ٌلسةم بوو
(ٕ)

 . 

إ هما بناء المسألة على السكلٌؾ بما ال ٌ باو فوبى فبً نلبري بنباء ؼٌبر فباٌ  
ىولك ألن السكلٌؾ بما ال ٌ او على ال ى  بن ال ٌكىن إال فٌما لى ا سمع إٌ باب الشبًء 

هى فٌمبا إوا ا سمبع إٌ باب الشبًء  و ىهوا ربلؾ فرل المسبألة وىسارٌمن فً  ن ىاا 
ىهبوا ال ٌكبىن و لم ٌبأسً مبا ٌنباقل ولبك مبن السابرٌم و اإلٌ اب ىما ٌ سضً ب اء ولك 

فٌكبىن ىرى  السابرٌم مناقضباً  وىهن هوا الاسن باوو إال سبعاً لل ى  باسن ولك الشًء 
   . مع بٌن الن ٌضٌنفً الما  ٌكىن و ىلولك 

و فبببل ا سمببا  للن ٌضببٌن  إال بالشببر  انال ٌلبسببهى ال ببب  همببا إوا قٌبب  بببأن الاسببن 
ٌ  إن لم و ر ىر  مبٌناً الاسن فاألم بل فب ون انساباء الاسبن ىلببى، ال بب النوً اٌن ىر  بب

 ما ال ٌ او . بسكلٌؾ ال ىو سعارل هنا 

علبى قبىلوبا السكلٌبؾ ىع مبن للنسخ لم إن قٌا  قبى  سلك األاكام المسناة  فٌوا 
م ىهببى عبب م علببو ع إلببى مببانع رببار ً  ببألن عبب م السكلٌببؾ بوببا ٌرإ قٌببا  مببع الاببارو 

ال ألنوا ؼٌر مكلؾ بوا ا ٌ ة و فكىنوا ؼٌر مكلؾ بوا عن  من هم قب  البعلبة و المكلؾ 
 بربلؾ كىنوا س ب  الى ىب ىالارمة.و را ع إلى سبب مانع 

 

                                            
 ( . ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/8انلر  م مى  الاساىي )( من سىرة اإلسراءو ى٘ٔ( من الٌة)ٔ)
 (. 98(و سعلٌ  األاكام لشلبً )ٕٕٗ/8شرح المىاقؾ ) و(ٖٖٔانلر  المىاقؾ )( ٕ)

 



(ٖٔٙ) 

 
  .الثانً: نسخ جمٌع التكالٌ. بعد وقوعها طل الم

ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة من  وة ال ىاة الع لً 
(ٔ)

   على قىلٌن 

 هن ولك  انة.  األول:لقول ا

ال موىر  نسب إلىى
(ٕ)

. 

 هن ولك ؼٌر  انة . الثانً:القول 

ىهى م سضى ارسٌار الاناٌة فً المسألة الساب ة 
(ٖ)

ىارسارا الؽةالبً و 
(ٗ)

ىهبى  و
قى  المعسةلة 
(٘)

 . 

 بناء المسسلة:

 ة الوي ٌشٌر إلٌن فنٌع األفىلٌٌن من وكبرهم لوبوا المسبألة بعب  المسبألة السباب
هى هن هوا المسألة مبنٌة على سلك المسألة 
(ٙ)

  . 

ٌعنبً  ـةىا ىمبن لمبة  بى    »الشكىر بع  وكرا للمسألة السباب ة ىق  قا  ابن عب 
« نسخ  مٌع السكالٌؾ ع بلً إال الؽةالً  ـالشافعٌة 

(7)
 . 

ةىا نسببخ  مٌببع ىمببن ه بب  ولببك  ببى    »ىقببا  الم ٌعببً بعبب  المسببألة السبباب ة 
« إال اإلمام ا ة اإلسبلم الؽةالً  السكالٌؾ ع بلً 

(8)
  . 

 البناء   هوا ى ن 

ألن منوا مبا  إاألاكام ٌلةمن هن ٌمنع نسخ  مٌع السكلٌؾ بعلهن من منع نسخ 
 ال ٌ ب  النسخ . 

ة نسبخ فمبنوم مبن  بى   وة  رى  النسخ على  مٌع األاكام ارسلؾ قىلبنىمن  ى  
ىمنوم من منع مبن ولبك لسببب ر ا  والنسخألن ك  األاكام س ب   رى   إ مٌع السكالٌؾ

 .  امانع

 :   الترجٌح

فمببن منببع  رببى  وهببوا المسببألة إلببى المسببألة السبباب ة لبباهر فببً نلببري   ر ببى
 اكام ٌلةمن ال ى  بأن نسخ  مٌع السكالٌؾ بع  ىقىعوا ؼٌر  انة . النسخ  مٌع األ

لٌؾ بعب  ىمن ه اة  رى  النسخ على  مٌع األاكام قا  ب ىاة نسخ  مٌع السكا
 ىقىعوا.

                                            
نواٌبة و (88ٔٔ/ٖ)فى  ابن مال  ه(و 7ٙ٘/ٕ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )8ٓٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٔ)

 .(889/ٕ(و سشنٌؾ المسامع )ٙٔٙ/ٕالسى  )
 ( . 97/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٕ)
 (. 889/ٕ(وسشنٌؾ المسامع )7ٙ٘/ٕمرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )و(8ٓٔ/ٖاإلاكام )  انلر ملبلً ( ٖ)
 ( . ٙٔٙ/ٕسلم الىفى  )و( 8ٙ/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( ٗ)
 (. ٖٕٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٘)
 (. 8ٙ/ٕمسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )( ٙ)
 ( .ٙٔٙ/ٕسلم الىفى  )( 7)
 (.ٕٖٔٔ/ٙ(و السابٌر )889/ٕانلر  سشنٌؾ المسامع )( 8)

 



(ٔٙٗ) 

ف ب  ارسلبؾ و ىهوا ما السةمن هفبااب كب  قبى  فبً المسبألسٌن إال الؽةالبً  
ؼٌر هنن ال ٌ ٌبة نسبخ  مٌبع و فوى ٌري قبى   مٌع األاكام للنسخ  وقىلن فً المسألسٌن

اوم ال ٌمكن هن ٌنسبخ  مٌبع نعمو بع  هن كل    »  ولك ب ىلنىق  عل  والسكلٌؾ بع  ىقىعوا 
ىٌ ب علبى  ـو عة ى  ـ ىهى هللا و  ٌعرؾ النسخ من ال ٌعرؾ الناسخ إو ال إالسكالٌؾ

فٌب بى هبوا السكلٌبؾ بالضبرىرة  والمكلؾ معرفة النسخ ىالناسخ ىال لٌ  المنفىب علٌبن
 »
(ٔ)

  . 

 

و م ولك و لكن بافىلوا ٌنسوً السكلٌؾ بوبا سل  قلنا  مُ »ىق  ناقشن المالً ب ىلن  
« فببل نبةا  فبً المعنبى و ف  بنسخ  مٌبع السكبالٌؾ ىهى ال وفٌف و هنن لم ٌبو سكلٌؾ

(ٕ)
 . 

و ىعلى هوا فٌكىن مرا  ال موىر ارساا   مٌع السكالٌؾ بعضوا ب رٌو النسبخ 
وبى ٌبري هنبن ال وفىمرا  الؽةالبً ال ٌربالؾ ولبك وىبعضوا ب رٌو اإلسٌان بالمأمىر بن 
كلٌاببن بمعرفببة وىٌري هنببن فببً هقبب  األاببىا  سببٌب ى سٌمكببن رفببع  مٌعوببا ب رٌببو النسببخ

ىال موىر ال ٌرالاىن فً هوا  الناسخ ىالمنسىخ ىال لٌ و
(ٖ)

 . 

 ىموما ٌكن من همر فإن هوا ال ٌ لر على البناء السابو . 

                                            
 ( . ٖٕٔ/ٔالمسسفاى )( ٔ)
 (. 7ٖٔ/ٕشرح المالً مع ااشٌة البنانً )( ٕ)
الٌببا، البٌنببا،  و(ٙٔٙ/ٕالىفببى  )(و نواٌببة السببى  ىسببلم ٕٗٓ/ٕ) ساسبباةانًانلببر  شببرح العضبب  ىااشببٌة ال( ٖ)

 (. ٖٕٔ/ٕ(و ااشٌة الع ار )7ٖٔ/ٕااشٌة البنانً ) (ؤٕٕ-ٕٔٔ/ٖ)

 



(ٔٙ٘) 

 
  .ْطذ احلهِ  ىل غري بدٍ: جأَاملبحح اي

 الم فى  بووا المسألة رفع الاكم السابو  ىن إلبا، اكم  رر ب ٌ  عنن. 

    و ىهشور األقىا  فٌوا قىالنوا المسألة على هقىا ه فًىق  ارسلؾ األفىلٌىن 

  ىاة النسخ إلى ؼٌر ب  . األول: القول

ىبن قبا  ال موبىر 
(ٔ)

و مبن الاناٌبة 
(ٕ)

ىالمالكٌبة و 
(ٖ)

ىالشبافعٌة  و
(ٗ)

الانابلبة ى و
(٘)

و ىارسارا هبى الاسٌن البفري من المعسةلة 
(ٙ)

  . 

 ع م  ىاة النسخ إلى ؼٌر ب  .  الثانً: القول

نسببب ل موببىر المعسةلببة ى
(7)

و ىلبعضببوم 
(8)

و ىلبببعل اللاهرٌببة  
(9)

و ىبعببل 
المسكلمبببببببببببببٌن 
(ٔٓ)

و ىشبببببببببببببوىو مبببببببببببببن النبببببببببببببا  
(ٔٔ)

                                    و ىل بببببببببببببىم  ىن بٌبببببببببببببان
هم  الم فى  من

(ٕٔ)
ىلبم ٌنسببن ألاب   و و ىن لن هبى الاسٌن البفري عبن بعبل النبا  

معٌن
(ٖٔ)

لشافعً فً الرسالةو ىهوا ال ى  هى لاهر لال ا
(ٔٗ)

و ىنفرا الشن ٌ ً 
(ٔ٘)

  . 

 :المسسلة بناء

 وكر األفىلٌىن لووا المسألة هفىالًو ىهً 

 .ة المصلحةوجو  رعاٌاألصل األول: 

ح بن  ررىنفر  وىىهوا األف  ق  هشار إلٌن بعل األفىلٌٌن 
(ٔٙ)

   و ىمنوم 

ٌوبباو ىإن ىال ٌمسنببع للمفببلاة و فببإن الشببر  ال ٌنبنببً عل»قببا   اٌببث الؽةالببً 
« ابسنى فبل ٌبع  هن سكىن المفلاة فً رفعن من ؼٌر إلبا، ب   

(ٔ7)
 . 

المعسةلة بنىا على هفلوم فً ى ىب األفبل و فمبا لبم ٌكبن »  السمرقن ي  ىقا

                                            
 (.ٖٗٔٔ/ٖهفى  ابن مال  ) و(ٓ٘/ٕ(و شرح المعالم )ٖ٘ٔ/ٖ(و اإلاكام )9ٕٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٔ)
 ( .  9ٙ/ٕو فىاس  الرامى، )(7٘/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٕٖ٘(و بو  النلر )ٓٓٓٔ/ٕانلر  مٌةان األفى  )( ٕ)

 . 
 (. 8ٖٓشرح سن ٌ  الافى  )و (9ٕٔ/ٕوى مع شرح العض  )نسممرسفر الانلر  ( ٖ)
 .(9ٖٔ/ٖ(و المافى  )ٕٔ/ٕالىفى  ) و(9ٔٔ/ٔ(و المسسفاى )8٘ٙ/ٕ(و البرهان )8٘انلر  اللمع )( ٗ)
 ( . 7ٖٔٓ/ٙ(و السابٌر )ٕٓ٘/ٔ(و الىاض  )78ٖٓ/ٖانلر  الع ة )( ٘)
 (. ٘ٔٗ/ٔ  المعسم  )انلر( ٙ)
 (. 7ٖٔٓ/ٙ(و السابٌر )8٘ٙ/ٕ(و البرهان )79ٗ/ٕانلر  السلرٌص )( 7)
 (.ٖٖٔ/ٕمع ااشٌة البنانً ) ًانلر  شرح المال( 8)
 .(7ٖٔٓ/ٙالسابٌر ) و(8ٖٕ/ٕ(و اإلبواج )9ٕٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( 9)
 (. ٕٔ/ٕانلر  الىفى  )( ٓٔ)
 (. ٖ٘ٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٔٔ)
 (. 9ٖٔ/ٖنلر  المافى  )ا( ٕٔ)
 (. ٘ٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٖٔ)
 (. 9ٓٔانلر  الرسالة )( ٗٔ)
 (9ٖانلر  الموكرة )( ٘ٔ)
 (.ٕٙٓ/ٖ(و الٌا، البٌنا،)ٖٖٔ/ٕو شرح المالً مع ااشٌة البنانً)(ٕٔ/ٕالىفى  )( انلر  ٙٔ)
 (.9ٔٔ/ٔالمسسفاى )( 7ٔ)

 



(ٔٙٙ) 

« لن ب   ال ٌكىن النسخ من باب األفل   
(ٔ)

. 

 بناء هوا الى ن 

مبن المفبلاة  هنن ٌ ب على هللا سعالى رعاٌة المفلاة و ىإوا كان كبولك فلبٌ 
إو لببٌ  مببن الفبببلح هن ٌسببرك  إعنببن ببب ال لببب،للعبببا  هن ٌرفببع عببنوم الاكببم  ىن هن ٌُ 

من السكلٌؾ  عبا ا همبلً 
(ٕ)

. 

 ىق  نىقش هوا من ى وٌن 

م بالمفلاة هفبلًو فإن الشر  ال ٌنبنً علٌوا األى   ال نسلِّ 
(ٖ)

  . 

  األشاعرة ىهوا ال ىاب مبنً على المناقضة فً األف و ىهى  ار على هفى
 ىناىهم ممن ٌنكر السعلٌ .

م هن المفبلاة فبً إلببا، البب  و بب  قب  سكبىن المفبلاة فبً اللانً   هننا ال نسبلِّ 
رفعن  ىن ب   و ىمن ولك السبلمة من ع م اإلربل  بن 
(ٗ)

 . 

  بأنبن ٌ بىة فبً الع ب  هن ٌكبىن ملب  لىٌمكن هن ٌ ٌب من ٌري ى ىب األفب
ؼٌر هن ٌ ىم م اموا فع   رر المفلاة ماس ة فً ىق،  رر من 

(٘)
 . 

 .األصل الثانً: رفع التكلٌ. جملة

ة نسخ الشبًء ال إلبى ٌن   ابن السبكً ىؼٌرا عن الباقبلنً هنن اسس   على س ى
فبؤلن ٌ بىة ارسابا  عببا ة بعٌنوبا  وة ارساا  السكلٌؾ عن المرا بٌن  ملبةب   بأنا ن ىِّ 

ةىن ارسابا  ال ٌ بىِّ  ـىهبم المعسةلبة  ـلبك ىالمربالاىن فبً و»ال إلى ب   هىلى و ىقبا   
«فووا هى ملار الربلؾ فً هوا المسألة  وفلووا رالاىنا فً هوا المسألة والسكلٌؾ

 (ٙ)
. 

 بناء   ن هوا الى

 ملبة  ىن كلوبا رفع السكالٌؾ  هن الاكم الىاا   ةء من السكالٌؾ وفإوا  اةهى 
و ب بامع هن ال مٌبع عببا ةو لى بب   فمن باب هىلى ٌ ىة ارساا  عبا ة معٌنة ال إو ب   

ة رفع السكالٌؾ  ملة  ة هناىالاكم الىاا   ةء من الك و ىمن لم ٌ ىِّ ف   ال ٌ ىِّ
(7)

  . 

؟فً النقل واألصل الثالث: هل النسخ حقٌقة فً الرفع ص
(8)

  . 

                                            
 .(ٓٓٓٔ/ٕمٌةان األفى  )( ٔ)
 ( . ٓٓٓٔ/ٕ(و مٌةان األفى  )9ٔٔ/ٔالمسسفاى ) ( انلر ٕ)
 (. ٖٖٔ/ٕااشٌة البنانً ) و(ٖ٘ٔ/ٖاكام )( و اإل9ٔٔ/ٔنلر   المسسفاى )( اٖ)
 (. ٖٖٔ/ٕااشٌة البنانً ) و(ٖ٘ٔ/ٖ(و اإلاكام )9ٔٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٗ)
 (. 9ٖ/ٗ(و البار الماٌ  )9ٖٕ/ٕ(و اإلبواج )79ٗ/ٕانلر  السلرٌص )( ٘)
  و ىانلبربمعنباا(79ٗ-78ٗ/ٕ(و ىهبى فبً السلربٌص )9ٖ/ٗ(و ىفبً البابر المابٌ  )9ٖٕ/ٕ)ن لن فً اإلبواج ( ٙ)

هن إلبا، البب   سكلٌبؾ  –ٌعنً من ال ىاة  –ىال لٌ  على ما قلناا »(و ىفٌن   8ٖٓ-7ٖٓ/ٔلباب المافى  )
ٌنسبخ فٌ بىة هن و الببعل = =من هللا عة ى ب  و ىال ٌ بب علبى هللا هن ٌكلبؾ عببا او ىكمبا ٌ بىة هن ٌنسبخ

فوى البوي ٌاسباج  وألن الكبلم فٌنإ و كوا ىلعلن   كما ٌ ىة هن ٌنسخ ال مٌع فٌ ىة هن ٌنسخ البعل« ال مٌع 
 إلى االسس ال .

 (. ٘ٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( 7)
   ارسلاىا فً هوا على هقىا ( 8)

 .ىبن قا  األكلر واألى   هنن ا ٌ ة فً اإلةالة م اة فً الن  

 



(ٔٙ7) 

مأرو الربلؾ هن النسخ عن نا ا ٌ ة فً الرفع م اة فبً »قا  ابن برهان   
«فٌوما  مٌعاً  الن   و ىعن هم ا ٌ ة

(ٔ)
  . 

بنباء  ـكما قا  إمام الابرمٌن  ـىرالؾ فٌن  ماهٌر المعسةلة »ىقا  الةركشً   
« على هن النسخ ٌ مع معنى الرفع ىالن   

(ٕ)
 . 

 بناء  هوا الى ن 

فإةالببة الشببًء سسا ببو فببً ناسببن  ىن هن  وهنببن إوا كببان ا ٌ ببة النسببخ هببى اإلةالببة
النسببخ مببن  وببة اللؽببة سعببرل  عنببىلببٌ  فببً مٌشببسر  فببً ولببك إلبببا، رلببؾ هى ببب  و ف

للرلؾ ىالب  
(ٖ)

  . 

ن النسخ ا ٌ ة فً الن ب  ٌلبةم مبن ولبك ن ب  الشبًء ىساىٌلبن مبن بأ ىعلى ال ى 
مكان إلى  رر و فابً المعنبى اللؽبىي مبا ٌاٌب  إلببا، رلبؾ ىبب   
(ٗ)

و ىهبوا الةم هٌضباً 
 لمن قا  إنن مشسرك بٌنوما هى مسىا ئ . 

الم ار على الا انو العرفٌة ال اللؽىٌة و لبم إن البنباء علبى  ىق  نىقش هوا   بأن
الا ٌ ببة اللؽىٌببة مبنببً علببى هن االفبب بلاً ن بب  مببن اللؽببىي كمببا ن لبب، الفبببلة إلببى 

ىهبى ـ  ىإلٌن وهب بعل المسكلمٌن و ىاأللور هنن كن   ال ابة فن   من األعم والشرعٌة
ـ ىهى رفع الاكم هى مللنـ إلى األرص ـ الرفع 

(٘)
.  

 :الترجٌح

 فوى بناء ؼٌر فاٌ  و ىولك لما ٌلً  مسألة رعاٌة المفلاةهما البناء على 

كمبا هبى قبى  هببً وهىالً  هن من ال انلٌن باألفل  من  ّىة النسخ إلى ؼٌر بب   
ىلببى كببان هببى رهي  والاسببٌن البفببريو ببب  إنببن ن بب  ال ببى  المرببالؾ عببن بعببل النببا 

مشاٌخ المعسةلة لن لن عنوم 
(ٙ)

. 

لى قٌب   ـىة  بأن األفل  ناً  هن من ةعم هن األفل  هى النسخ إلى ب   ق  لانٌ
 غ لن .هى النسخ إلى ؼٌر ب  و ف عىي المفلاة ساكم ع لً ال مسىِّ  ـبن 

                                                                                                                                
 ىؼٌرا . و قالن ال اا  الشاشً وً الن   م اة فً اإلةالة اللانً  هنن ا ٌ ة ف

 ىالؽةالً . و ىارسارا الباقبلنً واللالث  هنن مشسرك بٌنوما اشسراكاً لالٌاً 
ٌِّ  وع   هنن مسىا ئبالرا  ر . ىارسارا ابن المن

كبام اإلاو(79ٕ/ٖ(و المافبى  )7ٓٔ/ٔ(و المسسفباى )ٖ٘/ٕ(و هفى  السررسبً )9ٖٗ/ٔانلر  المعسم  )
(والبابر المابٌ  ٔٔٔ/ٖهفى  ابن مال  ) و(98ٕ/ٖكشؾ األسرار )و(ٖٕٕٔ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٕٓٔ/ٖ)
  .(9ٕ7ٕ/ٙ(و السابٌر )ٖٙ/ٗ)

  نمنب انلبر .ىإن كبان فٌبن مبا ٌشبٌر إلبى ولبكو (و ىلبٌ  هبى فبً الىفبى  99ٕن لن عنن فبً سبلسب  البوهب )( ٔ)
(ٕ/ٕٔ. ) 

(و الس رٌبببر ىالسابٌبببر ٖٗٔٔ/ٖهفبببى  اببببن مالببب  ) و(ٔٔٗ/ٔمسبببى ة )ال  (و ىانلبببر88/ٖسشبببنٌؾ المسبببامع )( ٕ)
 (. ٘ٗ٘/ٖ(و شرح الكىكب )ٔٗ/ٖ)

 (. ٕٔ/ٕ(و الىفى  )9ٔٔ/ٔالمسسفاى )و (٘ٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٖ)
 (.97ٕٕ/ٙانلر  نواٌة الىفى  )( ٗ)
السابٌبر  و(ٔٗ/ٖر ىالسابٌبر)الس رٌب و(ٗٙ/ٗالبار الماٌ  )و (ٙ٘ٙ/ٕ)الاىان  السنٌة و(9ٖ٘/ٔانلر  المعسم  )( ٘)

(ٙ/ٕ97ٗ). 
 (. ٘ٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٙ)

 



(ٔٙ8) 

ىبمببا هن الفببىاب مببن ال ببى  هببى هن األاكببام الشببرعٌة إنمببا سبنببى علببى  
مسنبع علبى هبوا هن سكبىن فإنبن ال ٌو لبة بالمفبلاة كما هن هفعا  هللا سعالى معل   والمفال 

 المفلاة فً النسخ إلى ؼٌر ب   لما فً ولك من السراٌؾ عن العبا .

ٌسبسن  إلبى اإلباابة إنمبا ن النسبخ إلبى ؼٌبر بب   إ ا المفلاة لاهرة إن قٌ هوى
و علبى ساباعلى هنن إن قٌ  بولك فبل ٌكىن فً المسألة ربلؾإ ألنن قب  ن ب  اال واألفلٌة

ابا  بب لٌ  مىإن هرٌب  بالبب   بب    واة األفبلٌة فوبى ماب  اساباوهنن إن هرٌ  بالب   اإلبا
النسخ فاٌن الربلؾ 
(ٔ)

. 

ىالمسأم  للمسألة ٌ رك هن مرا  من قا  بال ىاة ٌرسلؾ عن مرا  من قا  بعب م 
ال ىاةو فمن قا  ببال ىاة ٌرٌب   بىاة ىرى  نسبخ عببا ة مبع عب م إلببا، عببا ة هربري 

لما  ال ٌرلى مبن اكبمو ىمبن قبا  ببالمنع فمبرا ا هن مع مىاف سن على هن او ب ٌلة عنوا 
ىهبوا هبى مبرا  الشبافعً كمبا نببن إلٌبن الفبٌرفً والما  ال ٌنبؽً هن ٌرلى مبن اكبم

(ٕ)
 

ىؼٌرا 
(ٖ)

  . 

هما إن قٌب  إن النسبخ قب  ال ٌسبسن  إلبى اكبم م ل باً فبإن هبوا فبً نلبري ٌربالؾ 
ىبنباء علبى هبوا فبإن المسبألة وفإن هللا سعالى ال ٌسرك عببا ا همببلً  ىن اكبم  والمفلاة

 ىٌكىن المرالؾ لووا البناء ؼٌر ملسةم بموهبن . وسبنى على األفل  

ىلبوا فٌكبىن  وال ٌنبؽبً هن ٌ با و ى سرك العبا  همبلً ٌسعبالى هللا عنبنىال شك هن 
  ى  ال موىر هى النسخ إلى ؼٌر ب   مع االسسنا  إلى اإلبااة األفلٌة . بالمرا  

على مسألة رفبع  مٌبع السكبالٌؾ  ملبة فببل ٌلوبر لبً فباسن و  هما بناء المسألة
 ىولك لما ٌلً   

هىالً  هن الربببلؾ فببً مسببألة رفببع  مٌببع السكببالٌؾ  ملببة إنمببا هببى فببً ال ببىاة 
الع لً 
(ٗ)

ألن  إو هما الربلؾ فً هوا المسألة فاً ال بىاة ىالىقبى  هى فبً الىقبى  ف ب 
عاقب   نن ضبرىري ال ٌنبؽبً هن ٌنكبراإال ىاة ق  قٌ  

(٘)
ا ىرو ىالنباقلىن للرببلؾ فب   

كما وكر ابن السبكًو ىهوا ٌ   على هنوم ٌرسارىن الىقى  والمسألة بال ىاة
(ٙ)

  . 

ممبا ٌشبٌر إلبى هن قٌبا  وىال شك بالارو بٌن ال ىاة الع لً ىالىقى  الشبرعً 
 قٌا  ىبناء مع الاارو.  هى  ها علٌوابنا ىو ههوا المسألة على سلك المسألة 

                                            
 ( . 7٘/ٖانلر  السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )( ٔ)
هبى بكر مام  بن عب  هللا البؽ ا ي الفٌرفً الشافعًوكان إماما بارعا فً الا ن ىاألفبى واسى هى الفٌرفً  ( ٕ)

 هـ.ٖٖٓن فوما وكٌاوىمن سفانٌان شرح الرسالةوسىفً سنة قٌ  هى هعلم النا  باألفى  بع  الشافعًوىكا
 .باس  الفا وىسكىن الٌاءوىفس  الراءونسبة لمن ٌبٌع الوهب  الفٌرفً 
 ب با، و (99ٔ/ٗىفٌبا، األعٌبان )و (7ٗ٘/ٖاألنسباب)و (ٔٔٔ ب با، الا وباء)و (9ٗٗ/٘سارٌخ بؽ ا )  انلر    

 ب با، و (8ٙٔ/ٗشبورا، البوهب)و (ٙٔٔ/ٔقاضبً شبوبة) ب ا، الشبافعٌة الببن و (ٖٖ/ٕسنىي)الشافعٌة لئل
 (. ٖٙالشافعٌة البن ه اٌة هللا)

(و ىاللباهر هن مبن 9ٖ/ٗالبابر المابٌ  ) و(ٖٙ/ٗ(و رفبع الاا بب )9ٖٕ/ٕ(و اإلبواج )9ٓٔانلر  الرسالة )( ٖ)
فوبى فوبم ـ ا (ىؼٌبر8ٓٗ/ٕكمبا فبً السلربٌص )ـ ن   عن المرالؾ كىنن ٌرٌ  بالب   الب   المابا  بب لٌ  النسبخ 

 فومن من قب  ناسن. 
 .  8ٕ٘ما سبو ص    انلر( ٗ)
 (. 7ٓ/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( ٘)
 (. 8ٖٕ/ٕانلر  اإلبواج )( ٙ)

 



(ٔٙ9) 

فبً مسبألة ٌاً  ىهى ٌ ك  ى ى  الارو بٌن المسألسٌن هن ممن قبا  ببالمنع لان 
ىقب  ٌكببىن هبى قببى  ؼالببب  يوقبا  بببال ىاة هنبا كببأبً الاسبٌن البفببر ارسابا  السكلٌببؾ

مسبألة ىلاهر قىلوم فً وةىا ىرى  النسخ على ؼٌر ب   المعسةلةو كما هن  الاناٌة  ى  
رفع السكلٌؾ ع م ال ىاة
(ٔ)

  . 

ف ب  قبا  ال بىٌنً فبً  فبً الن ب  ىالنسخ ا ٌ ة فبً الرفبع ه على مسألةالبناء هما 
ىإن سعلو مسعلو باقسضاء النسخ الرفع فبً اللؽبة كبان ولبك ركٌكباً مبن   » هرريمسألة 
فببإن ملبب  هببوا األفبب  العلببٌم ال ٌسل ببى مببن اشببس او اللؽببة مببع اسسبباعوا لس ببرو والكبببلم 

« السأىٌبل، إلٌوا 
(ٕ)

. 

ىهبوا  وسلك المسألة ٌمكبن هن ٌسبسن  إلٌبن فبً هبوا المسبألةىما وكرا ال ىٌنً فً 
فإن م ار الكبلم فً هبوا وما اعسرل بن على من بنى هوا المسألة على الا ٌ ة اللؽىٌة 

ؾ فبً اللابل ىعن   موىر األفبىلٌٌن هن الشبر  سفبر   والمسألة على الا ٌ ة الشرعٌة
عبن معناهبا المىضبىعة لبن ؾ ههب  العبرؾ فبً بعبل األلابال بن لوبا اللؽىي كما سفر  

هى علبى سببٌ  الس بىة بإضبافة  وإما على سببٌ  قفبر اللابل علبى بعبل معنبااو هفبلً 
ببب   والشببًء إلببى ؼٌببر مببا هببى لببنو ىاٌننببو ال ٌلببةم اسببسعمالن فببً  مٌببع معنبباا اللؽببىي

بعبلقة بٌنن ىبٌن المعنى اللؽىي ىهى ٌكساو ٌسسعم  فً بعل معناا 
(ٖ)

 . 

إن قٌب  إن المعبانً  اسبىللربلؾ فً االشس او اللؽبىي وىعلى هوا ال ى  ال هلر 
الشببرعً العببرؾ هقببر، ىةٌبب  فببً معناهببا فببً  ةاللؽىٌبب

(ٗ)
و هى كمببا قببا  ابببن سٌمٌببة إن 

ببو الشببار  لببم ٌن لوببا ىلببم ٌؽٌرهببا   ٌ و فإنببن ال هلببر لببولك  ة ال م ل ببة ىلكببن اسببسعملوا م 
ب ا هى مةٌب اً علبى الربلؾ فً هوا المسألةإ ألن االسسعما  الشرعً ٌكبىن اسبسعم  ٌ اال م 

المعنى اللؽىيو فبل نلر إلى المعنى اللؽىي و ىإنما إلى االسسعما  الشرعً
(٘)

 . 

 . فٌما لور لًىربلفة ال ى  إن المسألة ال سبنى على هي من األفى  الساب ة 

                                            
 . 8ٕ٘  انلر  المسألة الساب ة ص( ٔ)
 (. 8ٗٗ/ٕالبرهان )( ٕ)
 .(ٕٙٔ-ٓٙٔ/ٕالبار الماٌ  ) و(ٖ٘/ٔ(و اإلاكام )ٖٕ/ٔانلر لووا المسألة  المعسم  )( ٖ)
 (.ٔٙٔ/ٕانلر  البار الماٌ  )( ٗ)
 (.98ٕ/7انلر  م مى  الاساىي )( ٘)
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 .ْطذ احلهِ َع بكا٤ ايتال٠ٚتاضع:املبحح اي

 لبللة هقسام م األفىلٌىن النسخ المسعلو بال ر ن إلى قس  

 األول: نسخ الحكم والتالوة:

ىهوا  انة باالسااو 
(ٔ)

.  

كبان فٌمبا هنبة  مبن ) هنوا قالب، ـ رضً هللا عنوا ـ   ىملالن  ما  اء عن عانشة
فسبىفً رسبى  ومن و لبم نسبرن برمب  معلىمبا، ال ر ن عشر رضعا، معلىما، ٌابرِّ 

 ( ره من ال ر نفٌما ٌُ  ىهن   هللا 
(ٕ)

. 

 .التالوة وبقاء الحكم الثانً: نسخ

ىهنة  علٌبن وببالاو إن هللا ق  بعبث مامب اً )  ىملالن   ٌة الر مو قا  عمر
م رسبى  هللا  فبرو قرهناهبا ىىعٌناهبا ىع لناهبا وفكان مما هنة  علٌن  ٌة الر م والكساب
  فأرشى إن  ا  بالنا  ةمان هن ٌ ى  قان  ما ن   الر م فبً كسباب و نا بع ا مىر
ىإن الر م فً كساب هللا او على مبن ةنبى إوا و ٌضلىا بسرك فرٌضة هنةلوا هللا فو هللا 

 كان الَابَ  هى و إوا قام، البٌنةو هافن من الر ا  ىالنساء 
(ٖ)

 (هى االعسراؾو  
(ٗ)

 . 

  .الثالث: نسخ الحكم وبقاء التالوة

  ىهبً قىلبن سعبالى وىملالن   ٌة االعس ا  بالاى  فً او المسىفى عنوا ةى وبا

                                       

  
  فوبببً منسبببىرة ب ىلبببن سعبببالىو  (٘)                  

               
 (ٙ)

  . 

 ىهوان ال سمان ن   الربلؾ فٌوما على قىلٌن  
                                            

عب م  ىىاببن الاا بب افبى  الرببلؾ فبً ولبك و ؼٌبر هن السا ٌبو هبو هىهم كبلم بعل األفبىلٌٌن كالمب ي ( ٔ)
و ىاببن مالب  و كبابن السببكً وى ى  ربلؾ فً ولك بٌن ال انلٌن بالنسخ و ىق  ا و ولك  مع مبن األفبىلٌٌن 

 الشكىر .  ىابن عب و لساساةانً ىا
(و هفبى  اببن مالب  9ٗٔ/ٕ)ىااشٌة الساساةانًالعض  شرح (و مرسفر المنسوى مع ٔٗٔ/ٖانلر  اإلاكام )       
 (. 7ٖ/ٕمسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، ) و(9ٙ/ٗ(و رفع الاا ب )9ٖٔٔ/ٖ)

(و قبا  النبىىي فبً ٕ٘ٗٔ/7ٙٔ/ٔ)بباب السابرٌم برمب  رضبعا، و كسباب الرضبا  ورىاا مسلم فً فاٌان ( ٕ)
ىبعبل النبا  و  ًسىف معناا هن النسخ برم  رضعا، سأرر إنةالن   اً اسى هنن »  (ٕٙ-ٕ٘/ٓٔ) انشر

فلمبا بلؽوببم النسبخ بعبب  ولببك  وىٌ علوببا قر نباً مسلببىاً لكىنبن لببم ٌبلؽبن النسببخ ل برب عوبب او ٌ بره رمبب  رضبعا، 
 .  «ٌسلى  ىه معىا على هن هوا الو ر عىا عن ولك 

( الاببب  هى الام وىهفببلن فببً اللؽببة االمسبلءوىٌ ببا  للمببرهة الاامبب  ابلببى المببسبلء الببرام بببال نٌن. انلببر لسببان ٖ)
  ( ما ة اب .8ٕ/ٖالعرب)

بباب ر بم الابلبى مبن الةنبا إوا هافبن، و كساب المااربٌن من هه  الكار ىالبر ة ورىاا البراري فً فاٌان ( ٗ)
 ( . 9ٔٙٔ/9ٕ8/ٕباب ر م اللٌب فً الةنا ) وكساب الا ى وىمسلم فً فاٌان و ( 8ٖٓٙ/ ٕٖ/8)

 من سىرة الب رة .  (ٕٓٗ)من الٌة ( ٘)
اإلٌضباح لناسبخ ال بر ن ىمنسبىرن لمكبً اببن هببً من سىرة الب برة و ىانلبر فبً نسبخ الٌبة   (ٖٕٗ)من الٌة ( ٙ)

 (.ٖٖٓ/ٔ(و ساسٌر ال ر ن العلٌم)ٖ٘ٔ الب)

 



(ٔ7ٔ) 

   .ال ىاة األول:القول  

ال موبببببببىر مبببببببن الاناٌبببببببةىهببببببى قبببببببى  
(ٔ)

و ىالمالكٌبببببببة
(ٕ)

وىالشبببببببافعٌة 
(ٖ)

و                        
ىالانابلة
(ٗ)

 وىارسارا هبى الاسٌن البفري من المعسةلة
(٘)

م االساباو علبى ن   بعضوىو 
ىهى نسخ الاكم  ىن السبلىة و ال سم اللالث 

(ٙ)
 . 

  .م ال ىاة ع الثانً: القول

ىهبوا ال بى  ن لبن األكلبر عبن بعبل المعسةلبة 
(7)

هى عبن  انابة شباوة مبنومو 
(8)

و 
ىنسب ال ى  بمنع نسخ السبلىة مع ب اء الاكم للمعسةلة م ل اً 
(9)

  . 

ىهبى مبن علمباء المعسةلبة و اسبٌن البفبري فووا هبى ال إىهوا النسبة فٌوا نلر 
فضبببلً عببن هن ٌنسبببن للمعسةلببة هى و ىال ٌببوكر ال ببى  المرببالؾ و ٌرسببار قببى  ال موببىر 

ىإن رالان  ننٌ  بألكلرهمو ىلى كان األمر كولك ل
(ٔٓ)

. 

 :   المسسلة بناء

 هشار األفىلٌىن إلى بناء نسخ الاكم ىب اء السبلىة على هفلٌن   

   .ناسٌن والتقبٌح العقلٌ: التحولاألاألصل 

ٌنٌمن األفىل هشار إلى هوا البناء كلٌرىق  
(ٔٔ)

 ىمنوم   و

ن الاكم إوا نسخ ىب ٌ، البسبلىة كانب، إ» اٌث قا  فً ه لة المانعٌن  و الم ي 
 بب  منبن ٌىالاكبٌم ول المكلبؾ إلبى اعس با  ال وب  ىولبك ممبا ٌعبرِّ  ومىهمة ب اء الاكبم

م هن ولبك ممسنبع فبً ابو فببل نسبلِّ و ىإن كان كما وكرىا لم    »لم ناقشن ب ىلنو «ولك  
« ىق  هب لناا وهللا سعالى إال على فاس  هف  من ٌ ى  بالساسٌن ىالس بٌ  الع لً 

(ٕٔ)
  . 

قالىا ب اء السبلىة ٌبىهم ب باء الاكبم فٌىقبع فبً ال وب و »إو قا   و ىابن الاا ب 
«  قلنا مبنً على الساسٌنو فسةى  فان ة ال ر نإ ىهٌضاً 

(ٖٔ)
  . 

                                            
 .(7ٖ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖٖٓ(و بو  النلر )ٕٖٕو س ىٌم األ لة )(89ٖ/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٔ)
 .(9ٖٓشرح سن ٌ  الافى  ) و(9ٗٔ/ٕمرسفر المنسوى مع العض  )و (ٖٖٔ/ٔانلر  لباب المافى  )( ٕ)
 .(ٖٕٓٔ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٕٕٖ/ٖ(و المافى  )ٕٙٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٖ)
 .(9ٕٖٓ/ٙ(و السابٌر )8ٓٗ/ٔ(و المسى ة )ٕ٘ٗ/ٔانلر  الىاض  )( ٗ)
 .(8ٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٘)
(وىهبوا الن ب  لبن ى بن مبن النلبرو ىلوبوا ىفبؾ ٔ٘/ٕشبرح المعبالم )و(ٙٗٔانلر  المافبى  الببن العرببً )( ٙ)

فبإن هبوا  وبأنن قفىر عن معرفة الشرٌعة ى و  كبٌبر بالكسبابالمرالؾ فً هوا المسألة الشىكانً هوا الرهي 
 (. ٕٖٔنكرا من لن ه نى ق م فً العلم . انلر   إرشا  الااى  )النى  مما ال ٌ

(و هفبى  اببن مالب  9ٗٔ/ٕالعض  )شرح (و مرسفر المنسوى مع 8ٕ/ٕ(و الىفى  )88٘/ٕانلر  البرهان )( 7)
 ( . 9ٕٖٓ/ٙ( و السابٌر )9ٖٔٔ/ٖ)

 ( . ٔٗٔ/ٖانلر  اإلاكام )( 8)
 ( . ٔ٘/ٔشرح المعالم )و(ٙٗٔ) المافى  البن العربً و(9ٕٖانلر   المنرى  )( 9)
 (. 8ٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٓٔ)
(و 7ٙ/ٖ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )ٕٗٔٔ-ٔٗٔٔ/ٖفى  ابن مال  )ه(و 9ٗٔ/ٕانلر  شرح العض  )( ٔٔ)

 (. 7ٗ/ٕ(و فىاس  الرامى، )9٘٘/ٖشرح الكىكب )و( ٖٖٗٓ/ٙالسابٌر )
 (. ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖاإلاكام )( ٕٔ)
 (. 9ٗٔ/ٕالعض  )شرح مع مرسفر المنسوى ( ٖٔ)
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 بناء هوا الى ن  

ن الع   إوا كان هبى البوي ٌلبب، الاسبن هى ال بب  فبإن نسبخ الاكبم  ىن البسبلىة ه
ىلما فٌن مبن السفبرؾ  ووام المكلؾ ىسعرٌضن العس ا  ال و ٌلما فٌن من إإ قبٌ  ع بلً 

 ىالسفرؾ من ؼٌر مفلاة قبٌ  ع بلً.و الوي ال فان ة منن 

ىالع   ال م ر  لن فً ولك  الاسن ىال ب وٌلب، ن قٌ  إن الشر  هى الوي إما ه
ىال السابا،  وفإن الشر  إن ىر  بالنسخ للاكم  ىن السبلىة فوى اسن لىرى  الشبر  ببن

إلى نلر الع   
(ٔ)

  . 

 صفعال هللا تعالى. تعلٌل: لثانًااألصل 

ىهٌضبباً إوا ب ٌبب، »اٌببث قببا  فببً ه لببة المببانعٌن  و ىهببوا مببا هشببار إلٌببن المبب ي 
ٌ  السبلى لم ناقشبن  و«ىٌمسنع رلى ال ر ن عن الاان ة و ة عن الاان ة ة  ىن اكموا سب ى عر
« م سبل  مُ  ؼٌبر   إن ولك مبنبً علبى رعاٌبة الاكمبة فبً هفعبا  هللا سعبالىو ىهبى  »ب ىلن

(ٕ)
. 

 بناء   هوا الى ن  

لة بالاكمبة ىالمفبلاة فٌلبةم مبن ولبك المنبع على ال ى  بأن هفعا  هللا سعالى معل  
ىهفعبا  هللا معللبة بالاكمبة و ىى بن و ن نسخ الاكم  ىن السبلىة لمرالابة ولبك للاكمبة م

 المرالاة ٌسض  من ربل  ما ٌلً  

هىالً  هن الٌة إن ب ٌ، هىهم، المكلبؾ ب باء الاكبمو ىسعبرٌل المكلبؾ العس با  
 بٌ  ٌنةا عنن الاكٌم . قال و  

ىالاكبٌم  وىما ال فانب ة منبن عببثو  لانٌاً  هنن ال فان ة من ب اء السبلىة  ىن الاكم
 ٌنةا عنن .

ىمبن ولبك  و  باكم ىال مفال   باة هن ٌاعب  مبا ٌشباءىإوا قٌ  إن هفعالن ال سعل  
نسخ الاكم  ىن السبلىة
(ٖ)

 . 

 :   الترجٌح

 ًٌمكن هن ٌبنبفبقا  بناٌبن  و فإن من الساسٌن ىالس بٌ  البناء على ما وكر منهما 
ب إوا المسألةعلى ولك ال ى  بال ىاة فً ه   فإنبن ال ن ىال ٌ ببِّ ألن الع   إن كبان ال ٌاسِّ

 .نسخ الاكم مع ب اء السبلىةٌ ىة ىلوا  وٌ ب  من هللا سعالى فع 

ألنببن ال ٌببري هن  إهمببا عنبب  مببن ٌببري الساسببٌن ىالس بببٌ  فلببم ٌلسببةم ال ببى  بببالمنع
مبن النسبخ  إو ٌ بىة هن ٌبر  هبوا النبى  إال ى  بال ىاة ٌرالؾ هف  الساسبٌن ىالس ببٌ 

 لما فٌن من المفلاة فٌكىن اسناً.

 مبن ى بنعلٌن فٌلور لً هن المسألة مبنٌة  هفعا  هللا سعالى هما البناء على سعلٌ 

                                            
 ( . ٖٗٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٔ)
 (. ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖاإلاكام )( ٕ)
 (. ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٖ)
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ة ـ ىهبم  و ىن ى ن  فال انلىن بالمنع هم من بنى المسألة على ال ى  بنو هما من  ى 
 ال موىر ـ فالمسألة عن هم ال ٌلةم هن سكىن مبنٌة على ولك.

اببى السعلٌبب  ىالمفببلاة فببً هفعببا  هللا سعببالى فلببٌ  مببن الةم قىلببن بناببً فمببن ن
 المفلاة ال ى  بال ىاةو ىإنما قا  بال ىاة لىرى  الشر  بن.

ىفببو علببى  علببىا هببوا النببى   ارٌبباً ىهكلببر ملبسببً السعلٌبب  قببالىا بببال ىاةو ببب  
ا للعبب  و ىإشبعاراراً لبنببسماٌفباً لئلٌمبان ىارسفبً ولبك ن فبإالفبىاب و ىهبى المفلاة

بنعمة هللا سعالى علٌن اٌث رفع عنن من األاكام ما ٌكىن فً رفعبن سراٌابا علٌبنو ىهبوا 
 .ٌسسى ب منن الشكر ىاللناء على هللا سعالى بما هى ههلن

ىعب م العلبم و فوبوا لؽبى مبن ال بى  ى وب  ببالعلم و هما مبا وكبر مبن عب م الاانب ة 
 .بالشًء ال ٌفل  ا ة على العلم بع م الشًء

هفعبا   الكبلم اى  الساسٌن ىالس ببٌ  هن األفب  اللبانً ـ ىهبى سعلٌب ل من ىٌلا
  ـ را ع إلٌن. هللا سعالى

 وىربلفة ال ى  فً هوا المسألة هنن ىإن ر ع، المسألة إلى الساسبٌن ىالس ببٌ 
فإن هوا الر ى  إنمبا ـ ىهى را ع هٌضاً إلى الساسٌن ىالس بٌ  ـ هى إلى سعلٌ  هفعا  هللا 

  ىن ى نو ىلٌ  هى األف  الوي سبنى علٌن المسألة من ك  ى ن. من ى نهى 
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  .غس: ْطذ اخلربااملبحح ايع

 لوما سعلو بالربرو ىهما  انٌمكن هن سن رج ضمن هوا السر مة مسألس

   نسخ السكلٌؾ بالربر . ىاألىل

   نسخ م لى  الربر . ةىاللانٌ

 لك  منوما   م لبىفٌما ٌلً ع   

 

 األول: نسخ التكلٌ. باللبر . طل الم

 م كلٌر من األفىلٌٌن هوا المسألة إلى فىرسٌن   قس  

  ٌربببر بشببًءللببؾ الشببار  هابب اً ٌكالفببىرة األىلببى  نسببخ إٌ ببا  الربببرو بببأن 
 لم ٌنسرن . و ىإٌمان ةٌ  و ىإاراو النار و كى ى  هللا سعالى 

ىهوا الفىرة  انةة باالسااو 
(ٔ)

.  

بىق  مُ  فمبن و اوهبب بنعلبً هباسٌن ) لبن ألببً هرٌبرة ابٌن قبا   ا ببأمرا   لوبلِّ
فل بً  (وفبشبرا بال نبةو ل ٌ، من ىراء هوا الاان  ٌشو  هال  إلن إال هللا مسسٌ نا بوبا قلببن 

إنبً هرشبى هن ) ب ىلبن     عنب  النببً ىعل   وعن ولك اوافأربراو فن وهبى هرٌرة عمر
 (ومفرلِّ    ) ف ا  و  (وم ٌعملىنفرلِّ و ٌسك  النا  علٌوا 

(ٕ)
 . 

لم نواا عنن و فأمرا باإلربار عن ولك 
(ٖ)

.  

لبم  وٌرببر بشبًءلالفىرة اللانٌة  هن ٌنسرن بن ٌضن و بأن ٌكلبؾ الشبار  هاب اً 
 باإلربار بن ٌضن . اىٌأمر وٌنسرن قب  اإلربار بن

 ىهوا الفىرة ارسلؾ النلر إلٌوا   

ىاء كبان الرببر ممبا ٌسؽٌبر هم ال و فمن األفبىلٌٌن مبن  علوبا فبىرة ىااب ة سب
 ى ع  الربلؾ فٌوا على قىلٌن 

ال ىاة  األول:القول 
(ٗ)

.  

المنعو ىن   ولك عن المعسةلة  الثانً: القول
(٘)

  . 

 م هوا الفىرة إلى قسمٌن  ىمن األفىلٌٌن من قس  

ىن ب   وىنابى ولبك و كإٌمان ةٌب  ىكابرا واألى   هن ٌكىن ولك مما ٌ ب  السؽٌٌر 

                                            
شببرح  و(7ٗ٘/ٕنواٌببة السببى  ) و(7ٗ/ٗرفببع الاا ببب ) و(9٘ٔ/ٕشببرح العضبب  ) و(ٗٗٔ/ٖانلببر   اإلاكببام )( ٔ)

 ( . ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٖالكىكب )
ببباب البب لٌ  علببى هن مببن مببا، علببى السىاٌبب   ربب  ال نببة ق عبباً و مببان كسبباب اإلٌورىاا مسببلم فببً فبباٌان ( ٕ)

(ٔ/ٗ9/ٖٔ . ) 
 ( . 7٘/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( ٖ)
 ( . ٕٗٔٔ/ٖهفى  ابن مال  ) و(9٘ٔ/ٕانلر  مرسفر المنسوى مع شرح العض  )( ٗ)
 ( . 9٘ٔ/ٕمرسفر المنسوى مع شرح العض  ) و(ٗٗٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٘)

 



(ٔ7٘) 

ال ربلؾ فً  ىاةا  هنن 
(ٔ)

 . 

كاإلرببار عبن فباا، هللا و ىكبىن و اللانً  هن ٌكبىن ولبك ممبا ال ٌ بب  السؽٌٌبر 
 .  على قىلٌنىناى ولك . ىهوا ال سم هى ما  الربلؾ و السماء فىو األرل 

 ال ىاة.  القول األول:

األكلرىعلٌن 
(ٕ)

.   

 .المنع الثانً: القول

المعسةلةعلٌن ى
(ٖ)

ىنسب للاناٌة و  
(ٗ)

  . 

ىٌشو  لووا الس سٌم هن هبا الاسٌن البفري وهب إلى هوا الس سٌم و ىقا  ب بىاة 
األى  ىمنع اللانًو ىلم ٌن   ما ٌرالؾ ولك عن المعسةلة 
(٘)

  . 

 :المسسلة بناء

وهب ع   من األفىلٌٌن إلى بناء الربلؾ فً المسبألة المبوكىرة علبى هفبلٌنو 
 ىهما  

 ح العقلٌان.األول: التحسٌن والتقبٌاألصل 

 وألنببن كببوبو ىالسكلٌببؾ بالكببوب قبببٌ إ قالبب، المعسةلببة ال ٌ ببىة »قببا  المبب ي  
و ىهى مبنً على هفىلوم فً الساسٌن ىالس بٌ  الع لبً  وىهى ؼٌر مسفىر من الشار 

« ىى ىب رعاٌة المفلاة فً هفعا  هللا سعالى 
(ٙ)

 . 

فبالسكلٌؾ و ا كبوب هفلوم فً اكم الع ب  إ ألن هاب هم  ىمبناا  »العض  ىقا   
« بن قبٌ  و ىق  علم، فسا ا 

(7)
  . 

 ى ن هوا البناء   

ىلبى كلبؾ  و  هبى البوي ٌاسبن ىٌ بب  فبإن الع ب  ٌب رك قبب  الكبوبع إوا كان ال
ألنبن  إىهمبر باإلرببار بضب ا لكبان فبً ولبك كبوبو لبم نسبرن   وشبًءبالشار  اإلرببار 

ن الع ب  فكبان ممسنعباً فبً ابو هللا ىهبوا همبر ٌسبس با وكلان باإلربار بن ٌل الاو ىالبب 
ىلوببوا ال ٌ ببىة النسببخ فببً هببوا الاالببة لمببا ٌلببةم مببن ال ببى  وسعببالى لسنةهببن عببن الكببوب 

ىما هفضى إلى با   فوى با   وبال ىاة من إفضاء إلى البا  
(8)

  . 
                                            

( ىق  وكر ابن الومبام هنبن ٌ بب هن ٌكبىن قبى  المعسةلبة علبى هبوا الس سبٌم. انلبر   7٘/ٗالاا ب ) انلر  رفع( ٔ)
 ( . 7٘٘/ٕىسع بن فً سلم الىفى  ) و(7٘/ٖالسارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )

 ( . 9ٖٓٓ/ٙ( و السابٌر )7٘/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٕ)
 ( . ٗٗٔ/ٖ(و اإلاكام )ٕٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٖ)
( ىكأنبن اسبساا ا مبن هن اببن الومبام فبً السارٌبر مبع الس رٌبر 7٘/ٕنلر  مسبلم اللببى، مبع فبىاس  الرامبى، )ا( ٗ)

( وكر هنن ٌ ب هن ٌكبىن قبى  الاناٌبة ك بى  المعسةلبة فبً هبوا المسبألة الساباقوم فبً األفب  7٘/ٖىالسابٌر )
ة . انلر  ما وكرا األنفاري فبً ىهى الساسٌن ىالس بٌ و ىإال فإنن ال ٌى   نص فرٌ  فً بٌان رهي الاناٌو

 ( . 7٘٘/ٕ( و هٌضاً سلم الىفى  )7٘/ٕفىاس  الرامى، )
 ( . ٕٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٘)
 ىهقرا علٌن . و ( 98/ٗىن لن عنن الةركشً فً البار الماٌ  ) و(ٗٗٔ/ٖاإلاكام )( ٙ)
 (. ٗٗٗ/ٕ(و الؽٌث الوامع )88ٓ/ٕ(و ىانلر  سشنٌؾ المسامع )9٘ٔ/ٕشرح العض  )( 7)
 (. ٕٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( 8)

 



(ٔ7ٙ) 

ىقبب  هببب ي ابببن السبببكً اعسراضبباً علببى اسببسنا  المعسةلببة إلببى هببوا األفبب و  
ال الساا، لووا على قاع ة الساسٌن ىالس بٌ و بب  ٌنبؽبً ال بى  ب  ل ان  هن ٌ ى  »ف ا   

« بن على هفلنا ىهفلوم 
(ٔ)

 . 

لم وكر هنبن علبى هفب  األشباعرة ىاضب  االلسابا، إلنكبارهم لل اعب ةو همبا علبى 
هفلوم فؤلنن ق  ٌسعلو بالكوب قف  فاٌ  فبل ٌكىن قبٌااً فً او المكلِّبؾ هى المكل بؾ 

ىال ٌنبؽببً و ع ٌ ببب فٌوببا الكببوب لسعلببو ؼببرل شببرعً بببن و ىقبب  وكببر الا وبباء مىاضبب
للمعسةلة الربلؾ فً ولك 
(ٕ)

 . 

ىبناء علٌن فإن ابن السبكً ق  ى ن اعسراضبن علبى بنباء المعسةلبة علبى هفبلوم 
 ال على هن هوا األف  هى الباعث على الربلؾ . 

 الثانً: وجو  رعاٌة المصلحة .األصل 

  نن فً األف  السابو.ىهى لاهر فً قى  الم ي المن ى  ع

و بنبباء علببى الساسببٌن ىالس بببٌ  الع لببً إ ىمنعببن المعسةلببة »ىقببا  ابببن مالبب   
«ىرعاٌة المفلاة فً هفعالن سعالى 

(ٖ)
. 

 ى ن هوا البناء   

ىهمر باإلربار بض ا لكبان فبً و لم نسرن و شًء  بكلؾ الشار  اإلربار  هنن لى
و ىهببوا ربببلؾ المفببلاةو ىمبباال ببب ألنببن كلاببن باإلربببار بن ببٌل الاببو ىال إولببك كببوب

 مفلاة فٌن عبث ال ٌأسً بن الشار 
(ٗ)

  . 

 الترجٌح : 

ٌلوببر لببً هن هببوا البنبباء فبباٌ إ ألن مببن قببا  بالساسببٌن ىالس بببٌ  فلببٌ  مببن 
ألن هابب هما كببوب إالاسببن عنبب ا السكلٌببؾ باإلربببار بن ببٌل مببا كلببؾ اإلربببار بببن سبباب اً 

ٌ بب  مبن هللا ال ألنبن  إة ولبك م ل باً الس بٌ   بى  اٌننو ال ماالةو ىمن منع من الساسٌن ى
 فع  كما ال ٌاسن منن فع  بمال الع   . 

 كما سبو إٌضاح ولك .  ى ىهما البناء اللانً فمر عن إلى البناء األ

 

 

 

 

 

 
                                            

 ( . 7٘/ٗرفع الاا ب )( ٔ)
 ( 7ٙ-7٘/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٕ)
 ( . ٕٗٔٔ/ٖهفى  ابن مال  )( ٖ)
 (. ٕٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٗ)

 



(ٔ77) 

 
  .الثانً: نسخ مدلول اللبر طل الم

ىهوا المسألة هبً المل ببة بنسبخ الرببر 
(ٔ)

و ،و ىهبوا المسبألة ال سرلبى مبن اباال
 النةا  فٌوا    سارٌر ما بىبٌانوا ٌكىن 

   .فوى بٌان عن الاكم وهىالً  هن ٌكىن م لى  الربر همراً هى نوٌاً 

  قىلن سعالىمل                        
(ٕ)

  ىقىلن سعبالىو 

             (ٖ)  ىناى ولك. و 

فووا المىضع ٌ ىة نسرن ببل ربلؾإ ألنن إنشاء فً الا ٌ ة 
(ٗ)

  . 

لكن لاهر كبلم بعل األفىلٌٌن هن المىضع مىضع ربلؾ 
(٘)

.   

    ب ىابٌنعنن ىق  ه ٌب 

 واألى    هن الربببلؾ فببً ولببك مامببى  علببى مببا كببان ربببراً فببً اللاببل ىالمعنببى
نا على ما لٌ  فٌن إال فبٌؽة الرببر اسبسعمل، فبً ا م لىلن اكم شرعًو ىالكبلم همىإن

  لما هبى فبً مىضبع الرببلؾ ببأن لِّ مُ فوى فً معنى األمرو ىو األمر على ى ن الس ىة 
ٌ ا   الاج ىا ب علٌكم فً ك  سنة 
(ٙ)

  . 

ألن  إاللببانً  هنببن لببى فبب  ن بب  الربببلؾ فٌببن فوببى ربببلؾ ؼٌببر معسبببر ىال مس ببن
 الموكىر بل ٌلسا، إلى الربلؾفو الربر هنا بمعنى األمر ىالنوً 

(7)
 . 

كفباا، هللا سعبالى و ىرببر مبا كبان  لانٌاً  هن ٌكىن م لى  الرببر ممبا ال ٌسؽٌبر 
  .ىناى ولكو ىهربار الساعة  وكأربار األنبٌاءو ىما ٌكىن 

ىهببوا المىضببع قبب  ن بب  اإل مببا  علببى هنببن ال ٌ ببىة نسببرن 
(8)

  قببا  ابببن مالبب و  
« ا  إ ماعاً ر ال ٌسؽٌر ماربنسخ م لى  »

(9)
 . 

 لاللاً  هن ٌكىن م لى  الربر مما ٌسؽٌر كإٌمان ةٌ  ىكارا . 

 ىهوا المىضع هى ما  الربلؾو ىهشور األقىا  فً المسألة لبللة هقىا   

 هنن ال ٌ ىة نسرن.  األول:القول 

                                            
 (. 98/ٗ( و البار الماٌ  )7ٙ/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٔ)
 ( من سىرة الب رة . 8ٕٕمن الٌة )( ٕ)
 ( من سىرة الب رة . ٖٖٕمن الٌة )( ٖ)
( وشببرح ٖٗٔٓ/ٙ(و السابٌببر )9٘ٔ/ٕ(و شببرح العضبب  )8ٖٕٔ/ٙ(نواٌببة الىفببى  )ٖٙ/ٕانلببر  الىفببى  )( ٗ)

 (. ٘ٗ٘/ٖالكىكب )
(و الس رٌببر ٓٓٔ/ٗ( و الباببر الماببٌ  )9ٖٓ( وشببرح سن ببٌ  الافببى  )ٗٗٔ/ٖاإلاكببام ) و(7٘انلببر  اللمببع )( ٘)

 (. ٙ٘/ٖىالسابٌر )
 ( . 9ٖٕٔ-8ٖٕٔ/ٙفى  )انلر  نواٌة الى( ٙ)
 ( . 79٘/ٕ( و سلم الىفى  )8ٖٕٔ/ٙانلر  نواٌة الىفى  )( 7)
(و 77/ٗ(و رفببع الاا ببب )9٘ٔ/ٕ( و شببرح العضبب  )7ٖٕٔ/ٙ( و نواٌببة الىفببى  )ٗٗٔ/ٖانلببر  اإلاكببام )( 8)

 ( . ٖٗ٘/ٖ(و شرح الكىكب )ٖٓٔٓ/ٙ(و السابٌر )98/ٗالبار الماٌ  )
 (. ٕٗٔٔ/ٖهفى  ابن مال  )( 9)

 



(ٔ78) 

و من الاناٌة موىرالىبن قا   
(ٔ)

و ىالمالكٌة
(ٕ)

و ىالشافعٌة
(ٖ)

و ىالانابلة
(ٗ)

  . 

 هنن ٌ ىة نسرن.  الثانً: القول

ىارسارا  مع من األفىلٌٌن   كالراةي 
(٘)

و ىالم ي 
(ٙ)

و ىبعل المعسةلة
(7)

. 

ىٌ بىة إن كبان و هنن ال ٌ ىة نسرن إن كان الربر عن الماضبً  الثالث:القول 
 عن المسس ب  . 

الشافعٌة بعلىارسارا 
(8)

الانابلةبعل ىو 
(9)

رةاعىنسب لبعل األش و 
(ٔٓ)

  . 

 :  سسلةالمبناء 

   هفبلن ن ق  وكر فً المسألةمن سسبع كبلم األفىلٌٌن ٌلور هن

 . ؟األصل األول: النسخ هل هو رفع صو بٌان

اعلبم هن ال اضبً فبً   »ىق  بنى المسألة على ولك الباقبلنًإ قبا  اببن السببكً 
« الربلؾ فً المسألة على النسخ رفع هى بٌان  نىالس رٌب ب

(ٔٔ)
  . 

ف ا  بع  إشارسن إلى مسبألة و ىٌنً فً سلرٌفن للس رٌب ىق   ري على هوا ال 
ىلبلرسبلؾ فً هوا ال اع ة ٌنشأ ربلؾ فً  ىاة نسبخ »؟   النسخ ه  هى رفع هى بٌان

« األربار 
(ٕٔ)

  . 

كبابن السببكً وىهقرا على ولك و ىق  ن   كبلم الباقبلنً بعل األفىلٌٌن 
(ٖٔ)

و 
ىالةركشً 
(ٔٗ)

 . 

 بناء   هوا الى ن 

باقبلنً ى ن السراب  بٌن هوا األف  ىمسألسنا و ىبٌان ولبك  هن مبن ق  هىض  ال
قببا  إن النسببخ رفببع فإنببن ال ٌ ٌببة نسببخ الربببر م ل بباً إ ألن الربببر إن كببان فبب قاً كببان 

 ىإال فوى كوب .  وضرىرة هنن ف وإ الناسخ الرافع لبعل م لىلن كوباً 

                                            
( و  بامع األسبرار ٖٖٔ/ٖ( و كشبؾ األسبرار )9٘/ٕ(و هفى  السررسً )7ٖ٘/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٔ)

(ٖ/8ٙ7 .) 
 (. 9٘ٔ/ٕ( ومرسفر المنسوى مع شرح العض  )٘ٓٗ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٕ)
 (. 88/ٖسشنٌؾ المسامع ) (وٕٗٗ/ٕقىا ع األ لة ) و(9ٓٗ/ٔانلر  شرح اللمع )( ٖ)
 (. ٖٗ٘/ٖ(و شرح الكىكب )ٖٓٔٓ/ٙ(و السابٌر )٘ٓٗ/ٔى ة )انلر  المس( ٗ)
 ( . ٕٖ٘/ٖانلر  المافى  )( ٘)
بب٘ٗٔ/ٖانلبر  اإلاكببام )( ٙ)  ٌ فٌسبببٌن بالناسبخ إرببراج مببا لببم و  اىالرببر عامببو  ا بمبا إوا كببان اإلربببار مسكببرراً (و ىق

 ٌسناىلن اللال . 
 (.9ٔٗ/ٔانلر  المعسم  ) .ال بار ب ً عضا ىالو ىهبً الاسٌن البفرٌٌن و هللا  كأبً عب ( 7)
 (. 99/ٗالبار الماٌ  )و (7ٔ٘/ٕمع نواٌة السى  )الىفى  انلر  منواج ( كسلٌم الراةي وىالبٌضاىي و.8)
المسبى ة و (7ٕٗ/ٗ(و الىاضب  )8ٕ٘/ٖانلبر  العب ة ) .ىاببن سٌمٌبةوىهبى لباهر كببلم هببً ٌعلبى  وابن ع ٌ  ( ك9)

 ( ال ى  اللانً. ٕٖٔٓ/ٌٙر )ىق  نسب لوما فً الساب و(7ٓٗ/ٔ)
 ( . ٖٕٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٓٔ)
 ( . 77/ٗرفع الاا ب )( ٔٔ)
 ( . 7٘ٗ/ٕالسلرٌص )( ٕٔ)
 ( . ٕ٘ٗ/ٕ( و اإلبواج )77/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٖٔ)
 (. ٓٓٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٗٔ)

 



(ٔ79) 

  ىإن    ألن الربببر األى إىإن قٌبب  هببى بٌببان فٌلةمببن  ببىاة نسببخ الربببر 
بلاهرا على لببى، ولبك فبً  مٌبع األةمنبة إال هنبن لباهر ؼٌبر مبرا  مبن اللابل ب اللبة 

ىاٌننو فالنسخ ال ٌاضً إلى الكوب  والربر اللانً
(ٔ)

 . 

ىهى ماب  »ف ا    وىق  اعسرل ابن همٌر الااج على قى  الباقبلنً بع  ن لن لن
« سأم  

(ٕ)
 لكنن لم ٌبٌن ى ن هوا السأم  . و 

اٌ  هن الربلؾ إنما ٌكىن على ال ى  ببأن ساً الون ي فإن لاهر عبارسن هما الف
بباعلببم هنببن إن فُ   »ىال ٌس ببن م ل ببا علببى ال ببى  بأنببن رفببع و ىلببوا ٌ ببى  والنسببخ بٌببان ر سِّ

 إألن نسبخ الرببر اٌننبو ٌسبسلةم الكبوب ق عباً  إن البسبةٌس النسخ بالرفع فووا الربلؾ ال 
ضبرىرة هنبن إ سبخ البوي ٌرفبع بعبل م لىلبن كاوبباً ألن الربر إن كبان فبا قاً كبان النا

بإنما ٌس ن لى فُ إ ىإال فوى كاوبو نعم و ف و  اٌننبو و ر بأنبن عببارة عبن بٌبان المبرا  سِّ
و ٌف  هن ٌ ا  إن الر اب ىإن    على لبى، المربر عنن فً  مٌبع األةمنبة لباهراً 

«   ىرى  الناسخ ب  المرا  منن األةمنة السً مض، قبو لكنن ؼٌر مرا  من اللال 
(ٖ)

 . 

على ال بى  بأنبن بٌبانو ىبوبوا ال ٌلبةم هن سكىن كن ٌمىلاهر عبارسن هن األقىا  
ىلبم ٌ بؾ الونب ي »ال ىاة لك  من قا  بأنن بٌانو ىكأن هوا ما فومن الةركشبً ف با    

« على كبلم ال اضً 
(ٗ)

فكأنن فوم من كبلمن مرالاسن لما قبررا  ولم وكر كبلم الون يو  
 ىلوا وكر ع م ىقىفن على كبلم الباقبلنً .  وبلنًالباق

ىالوي ٌلور لً هنن ال ٌرالؾ ما وكرا الباقبلنً و فوى ٌعنبً بكبلمبن السبابو هن 
ىلبى ربالؾ مربالؾ فبإن قىلبن ال  ومن قا  هى رفع ال ٌنبؽً هن ٌرالؾ فً عب م ال بىاة

 ونسبخ األرببار ٌعسبر ىال ٌس ن ربلفنو بربلؾ من قا  هى بٌان فٌس ن علبى قىلبن  بىاة
بإنمبا ٌس بن لبى فُ إ نعبم   »ىهوا ما ٌاٌ ا سعلٌلن بع  قىلن ر بأنبن عببارة عبن بٌبان المبرا  سِّ

»
(٘)

  بما ٌاٌ  ال ى  بال ىاة  ىن هن ٌعل  بما ٌاٌ   رٌان ال ىلٌن على ال بى  فإنن عل  و 
 بأنن بٌان. 

 ن كبىن النسبخبالسبلةم بٌكىر ما ٌاٌ  اعسراضاً على ال ى  الش ىق  وكر ابن عب 
ىمعنبى ولبك هنبن لبىال الناسبخ  وبٌان هم  الاكممعناا البٌان  بأن ا ى ىاة نسخ الربر بٌان

بب  سا بو و ألن اللال السابو ال ٌى بب شبٌناً  إىهوا ال ٌسفىر فً األربارو ل ام الاكم 
 وىال  ربب  لؤلربببار فٌببنو معبب ىم بعبب ا  مى ببى  فببً ةمانببنو الماكببً عنببن سببابو علٌببن 

إو ٌسفىر فٌبن الب ىام لبىال ى بى   إشاء ا ٌ ة هى اكماً فإنن ٌسفىر ولك فٌنبربلؾ اإلن
ولك البٌان
(ٙ)

 . 

   .: هل ٌكون الكذ  فً المستقبل؟نًاألصل الثا

مبنبً علبى هن الكبوب ال  ـٌعنبً ال بى  اللالبث  ـهوا السافبٌ  » قا  المر اىي  

                                            
 ( . 78-77/ٗ(و رفع الاا ب )7ٙٗ-7٘ٗ/ٕٓانلر  السلرٌص )( ٔ)
 ( . ٙ٘/ٌٖر ىالسابٌر )الس ر( ٕ)
 ( . ٕٖٕٓ-9ٖٕٔ/ٙنواٌة الىفى  )( ٖ)
 ( . ٓٓٔ/ٗالبار الماٌ  )( ٗ)
 (. 9ٖٕٔ/ٙنواٌة الىفى  )( ٘)
 ( . 7٘/ٕانلر  مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )( ٙ)

 



(ٔ8ٓ) 

«  ىهى قى  مشوىر  وب  فً الماضًو ٌكىن فً المسس ب   
(ٔ)

  . 

سبعن على ولك ابن الن ار ى
(ٕ)

و ىق  هشار إلى ولك ابن السبكً 
(ٖ)

 . 

 ى ن هوا البناء   

نسبخ  ة بى  و ف ب  ىإنما بالماضً ف ب و هن من قا  إن الكوب ال ٌسعلو بالمسس ب  
 نلكىنبإ برببلؾ المسعلبو بالماضبً و ألنبن لبٌ  بكبوب  إالربر إن كان مسعل اً بالمسبس ب 

ن نسبخ الرببر ببأكوب ٌسعلو بالماضً ىالمسس ب  فٌلةمبن ال بى  و ىهما من قا  إن الكوباً 
 هى بالمسس ب  السسلةامن الكوب .  ال ٌ ىة سىاء سعلو بالماضً

 الترجٌح : 

إو  إفببل ٌلوبر لبً ولبك؟ هما بناء المسألة على مسألة النسخ ه  هى رفع هى بٌان
فببل ٌس بن بنباء ال بىاة م ولبك البنباء لِّ ق  سبو هن الربلؾ لالً ىالمعنى ىاا و لم لبى ُسب

  ٌ الشكىر من هن المرا  بولك بٌان انسواء همب   نن ابن عب على ال ى  بأن النسخ بٌان لما ب
إو  إىمعنبباا هنبن لببىال الناسبخ السببسمر الاكببم و ىهبوا ؼٌببر مسفبىر فببً األربببارو الاكبم 

مبرا  انسوباء ىال ارسبا  لووا بالةمن و ىلى قٌ  إن الو ر بن ربَ ؼاٌة الربر اإلنباء عن المُ 
فببل فبرو اٌننبو ببٌن السعبٌبر و هم  اسسمرار ولك الربر لعا  الكبلم إلى الف و ىالكبوب 

 بالرفع هى بالبٌان . 

فوببى هفبب   ةنببً  ؟ببـهبب  ٌكببىن الكببوب فببً المسس ب انً ـ ىهببى همببا األفبب  اللبب
إو ٌنبنً علٌن الرببلؾ ببٌن هفبااب ال بى  اللالبث ىب ٌبة األقبىا  لبٌ  ؼٌبر إ  إللمسألة

ب  وىمبن  ة  رٌان الكبوب فبً المسبس ب  ى  م ل ا من ٌ ى  بالمنع  ألن برببلؾ مبن فف 
ة نسخ الربر فاللاهر هنن ال ٌ ري الكوب فً المسس ب .     ى 

الربببر  ٌرٌبب  ىلكببن الببوي ٌلوببر هن مببن ٌمنببع  رٌببان الكببوب فببً المسببس ب  ال
إن كبان فبإن هبوا لباهر فبً  ربى  الكبوب علٌبن ى والمال كأن ٌ ى  قان  سبٌ  م ةٌب 

ل رٌببان  اةة النسببخ فببً المسببس ب  إنمببا  ببى  ىلوببوا وكببر الةركشببً هن مببن  ببى  ومسببس ببلً 
الربر عن ا م ري األمر ىالنوً ال ألنن ربر مابل 
(ٗ)

و ىمبن سأمب  األمللبة المبوكىرة 

                                            
 على قىلٌن ىق  ارسلؾ العلماء فً الكوب ه  ٌكىن فً المسس ب  و ( ٖٖٔٓ/ٙالسابٌر )( ٔ)

و ىارسارا ابن ع ٌب وىهى المنفىص عن اإلمام هام   ون فً المسس ب  كما ٌكىن فً الماضً األى   هنن ٌكى
 ىابن ق امة . 

 والشبافعً كببلم نمبب  ٌرسص بالماضًو ى علن ابن السبكً هبى الماوبىم و اللانً   هنن ال ٌكىن فً المسس ب  
 ىقالن بعل هه  اللؽة . 
(و 7ٗ٘ٔ/ٗالسابٌبر )و( 78/ٗرفبع الاا بب )و(9ٙٗ/ٕ  )(و هفبى  اببن مالب٘٘/ٔانلبر  ال اب الشبرعٌة )

 (. ٖٗٔ/ٕشرح الكىكب )
هبى الب باء مامب  ببن هامب  ببن عبب  العةٌبة الاسبىاً الانبلًوالمل بب هى ابن الن ار وى( ٘ٗ٘/ٖشرح الكىكب )( ٕ)

علبم ى ٌبن  هـوىكان عبلمة ف ٌوبا هفبىلٌا فاضببل وا898بس ً ال ٌنو ىالمشوىر بابن الن اروىل  بال اهرة سنة 
وسىفً سنة  وىؼٌرهماىشرح الكىكب المنٌر ىه ب وانسو، إلٌن رناسة الموهبوىمن م لااسن منسوى اإلرا ا، و

 هـ.97ٕ
مرسفببببر  ب ببببا، و (8٘ٗ/ٕالسبببباب الىابلببببة)و هبببـ(979ىفٌببببا، سببببنة  7ٔ٘/ٓٔشببببورا، الببببوهب)  انلبببر    

 (. ٙ/ٙاألعبلم)و (8ٖ٘ٔ/ٕكشؾ اللنىن)و (ٓٗٗالم ر  إلى موهب اإلمام هام )و (9ٙالانابلة)
 (. 78/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٖ)
 ( . ٔٓٔو 99/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٗ)

 



(ٔ8ٔ) 

فً المسألة سبٌن لن شًء من ولك  
(ٔ)

  . 

 

 

 

                                            
 (. ٕٖٙ/ٖالمافى  )و( 9ٔٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٔ)

 



(ٔ8ٕ) 

 
 عػس: ثبٛت ايٓطذ يف حل َٔ   ٜبًػ٘. ا ٟاملبحح احل

ىال و ن ٌنسبخ الشبار  إباابة بعبل الم عىمبا، المباابة أا المسألة كفىرة هو
ٌبلػ هوا الاكم  مٌع األمةو ىإنما ٌبلػ بعضوا و فمن بلؽن النسخ لب، السارٌم فً ا بنو 
ىمن لم ٌبلؽبن النسبخ فوب  هبى إن هكب  مبن سلبك الم عىمبا، اسبسسباعاً لئلباابة مبع عب م 

   .فً ا ن ىلى لم ٌعلم ؟ للبى، الاكم ٌسساو اإللمه  و علمن بالنسخ 

   ىقب  وكر الربلؾ فً هوا المسألة هشٌر إلى سارٌر ما  النةا  فٌوا

لبم ٌنبة  ببن علبى ـ علٌبن السببلم ـ هىالً  ال ربلؾ هن الناسخ إن كان مع  برٌب  
ال ٌلب، اكمن فً او المكلاٌن  النبً 

(ٔ)
 . 

ىلم ٌعلم و اف  الببلغ  هىو ىلم ٌبلؽن األمة  لانٌاً  إن ىر  الناسخ إلى النبً 
هوا مىضع الربلؾو بن بعل األمة فو  ٌلب، النسخ فً او من لم ٌبلؽن 

(ٕ)
 . 

 وىه  الربلؾ فً  لب االمسلا  ٌعنً السبألٌم ىلببى، العفبٌان مبع عب م الاعب  
هنبن ف ب  فبً االسبس رار فبً الومبة  ىهو ىكوا فً االسس رار فبً الومبة ىى بىب ال ضباء 

 ؟ىلبى، ال ضاء
(ٖ)

 . 

ٌىهم كبلم بعل األفىلٌٌن فً المسألة هن الربلؾ ىاقع فً األمرٌن 
(ٗ)

  . 

 إهن الرببلؾ ال ٌس بن فبً  لبب االمسلبا ـ كالؽةالً ىالونب ي ـ ح بعضوم ىفر  
السكلٌؾ بما ال ٌ او منن ألنن ٌلةم 

(٘)
  . 

اللكنىي كاألنفاريـ ىلووا  ع  بعل األفىلٌٌن 
(ٙ)

النةا  فً لبى، الاكبم ـ  
ىلٌ  فً  لب االمسلا  و  فً الومة

(7)
. 

علبم هاب  قبا  بلبىسبن بمعنبى  لبب هنبن ال ٌُ  وىسبعن الةركشًو ىوكر ابن السبكً 

                                            
 (. 88ٖٓ/ٙالسابٌر )و( 8ٕٔ(و ال ىاع  البن اللاام )8ٙٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٔ)
ىلبم ٌسعرضبىا و للرببلؾ فبً ابو مبن لبم ٌبلؽبن الناسبخ  ىهكلبر األفبىلٌٌن سعرضبىا و(8ٙٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٕ)

( و 8٘٘/ٕالبرهبببان ) ن األمببة . انلببر مببلبلً مبب اؽببن هابب هى لببم ٌبلِّ و بلؽببن الكبب  هى البببعل  لكببىن النبببً 
 ( . ٕٓٔ/ٔالمسسفاى )

 ( . ٕٗٔ/ٕ(و ااشٌة الع ار )ٕٗٔ/ٖانلر  الٌا، البٌنا، )( ٖ)
 ( . ٖٙ٘/ٕفر المنسوى مع بٌان المرسفر )(و مرس8ٙٔ/ٖانلر ملبلً   اإلاكام )( ٗ)
 ( . ٖٕ٘ٔ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٕٔٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٘)
هبببى العبببا  عببب  العلببً مامبب  بببن نلببام البب ٌن مامبب  األنفبباري اللكنببىي الونبب ي هببى األنفبباري اللكنببىي  ( ٙ)

اس  الرامبى، فبً شبرح مسبلم فبى  الاناًواشسور ببار العلىمو كان ف ٌوا هفىلٌا اكٌما من  ٌاوىمن مفنااسن
 هـ.ٕٕ٘ٔاللبى،وىسنىٌر المنار شرح منار األنىاروىشرح سلم العلىم فً المن ووىؼٌر ولكوسىفً سنة 

اإلعببببلم بمبببن فبببً سبببارٌخ الونببب  مبببن األعببببلم و (8ٔٗ/ٕإٌضببباح المكنبببىن)و (8ٙ٘/ٔه ٌبببة العبببارفٌن) انلبببر    
هفببى  الا ببن و (ٕ٘ٔ/ٕمع ببم األفببىلٌٌن)و (9ٙٙ/ٖمع ببم المبب لاٌن)و (ٕٖٔ/ٖالاببس  المبببٌن)و (ٕٔٓٔ/7)

 (. ٗ٘٘سارٌرن ىر الن)
من  ع  الربلؾ فً المسبألة لالٌباً كمبا هشبار إلٌبن قى  ىهوا م سضى  و(9ٔو 89/ٕٓانلر  فىاس  الرامى، )( 7)

  ىهبى المن بى  عبن البباقبلنً  انلبرو( 98ٖ-97ٖ( و ىالؽةالبً فبً المنربى  )8٘٘/ٕال ىٌنً فً البرهان )
( و ىهمبا مبن قبا  إن الرببلؾ معنبىي كبابن السببكً فبً رفبع 89ٓ/ٖ( و سشنٌؾ المسامع )ٓٗ٘/ٕالسلرٌص )
( و ىالمبببر اىي فبببً السابٌبببر 7٘-7ٗ/ٖ)    (و ىاببببن همٌبببر الاببباج فبببً الس رٌبببر ىالسابٌبببرٙٔٔ/ٗالاا بببب )

 كمببا ٌلوببر هببوا لمببن سأمبب  الاببرى و ( فاللبباهر هنوببم نلببرىا إلببى مسببألة لبببى، الاكببم فببً الومببة 89ٖٓ/ٙ)
 الموكىرة كلمرة للربلؾ . 

 



(ٔ8ٖ) 

االمسلا   
(ٔ)

 . 

ه  ٌكىن الاكبم الناسبخ   ىإوا اسض  هوا فمىضع الربلؾ بناء على ما سبو هى
 .   ؟مسس راً فً الومة فً او من لم ٌبلؽن

 ٌن  ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا على قىل

 هن النسخ ال ٌلب، فً او من لم ٌبلؽن.  األول:القول 

ىهى قى  الاناٌة 
(ٕ)

ىبعل الشافعٌة  و
(ٖ)

الانابلة هى قى  ىو 
(ٗ)

و ىلباهر كببلم 
هام  
(٘)

و ىارسارا ابن اةم 
(ٙ)

و ىنسب لل موىر 
(7)

ىهكلر العلماء  
(8)

 . 

 هن النسخ ٌلب، فً او من لم ٌبلؽن .  الثانً:القول 

الشافعٌة  ىهى قى  بعل
(9)

 . 

 :  المسسلةبناء 

   نوكر لووا المسألة هفبل

 .ما ال ٌطاقبتكلٌ. الاألصل األول: 

قببا  قببانلىن مببن لببم ٌبببلؽوم ربببر النسببخ فببالاكم فببً ا وببم لاببب، »قببا  الؽةالببً  
فبإن اإلمكبان ٌسرسبب إ إو لى لب، فً ا وم النسخ لكان ولك سكلٌؾ ما ال ٌ باو  إمسسمر

«على الاوم 
(ٔٓ)

  . 

فبإوا و اعلم هن هوا المسبألة فبر  مسبألة سكلٌبؾ مبا ال ٌ باو »ابن برهان   ىقا 
« نان قضٌنا بفاة سكلٌؾ ما ال ٌ او قضٌنا بفاة هوا النسخ 

(ٔٔ)
 . 

ىق  هشار إلى هوا األف  كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٕٔ)

و ىممن هشبار إلبى ولبك شبٌخ 
مبن مسبألة الشبرانع هب   اإلسبلم ابن سٌمٌة فإنن بع  هن وكر هن هوا المسألة سعسبر  ةءاً 

هى ٌاببرو بببٌن الشببرانع الناسببرة وهى ال سلببةم هابب اً إال بعبب  العلببم و سلببةم مببن لببم ٌعلموببا 
ىهببوا ٌ ببابو األفبب  الببوي علٌببن السببلؾ »لببم قببا   و لببم ر بب  عبب م اللببةىم وىالمبسبب هة؟

                                            
 (. 889/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٔٔٔ/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٔ)
(و فبىاس  ٕٙٔ/ٖ(و سٌسٌر السارٌبر )7ٖ/ٖ( و الس رٌر ىالسابٌر )ٓ٘٘/ٕانلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )( ٕ)

 (. 89/ٕالرامى، )
  .(8ٙٔ/ٖاإلاكام )و(9٘ٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٖ)
و ىر ابن اببن (88ٖٓ/ٙ(و السابٌبر )7٘ٔٔ/ٖ(و هفى  اببن مالب  )8ٗٗ/ٔ(و المسى ة )8ٕٖ/ٖالع ة )انلر  ( ٗ)

 ( . ٕٕٙ/9ٔانلر  م مى  الاساىي )سٌمٌة.
 (. 88ٖٓ/ٙالسابٌر )و( ٕٔٔانلر  ال ىاع  البن اللاام )( ٘)
 ( . 7ٕ٘/ٔانلر  اإلاكام لن )( ٙ)
 ( . 7ٖ/ٖر )(و الس رٌر ىالساب8ٌٖ/ٗانلر  البار الماٌ  )( 7)
 ( . 7ٙٔٔ-7٘ٔٔ/ٖانلر  هفى  ابن مال  )( 8)
باً للشبافعٌة  انلبر  البابر الماببٌ  ه( و ىٌن ب  هببوا مبو9٘ٗ/ٔ( و قىا بع األ لبة )8ٖ٘/ٔانلبر  ه ب ال اضبً )( 9)

(ٗ/8ٖ . ) 
 ( . 97ٖالمنرى  )( ٓٔ)
 ( . ٙٙ/ٕالىفى  )( ٔٔ)
نواٌبة  و(9ٖٓ/ٔ(و لبباب المافبى  )9٘ٗ/ٔأل لبة )قىا بع او( 8٘٘/ٕالبرهان )و (ٓٗ٘/ٕانلر  السلرٌص )( ٕٔ)

  .(8ٗ/ٗ(و البار الماٌ  ) ٖٔٔ/ٕ(وشرح مرسفر الرىضة )ٖٕ٘ٔ/ٙالىفى  )

 



(ٔ8ٗ) 

فبالى ىب مشبرى  بال ب رة ىالع ىببة و ىال موىر هن هللا ال ٌكلؾ ناسباً إال ىسبعوا  
« هى فع  مالىر بع  قٌام الا ة  و إال على سرك مأمىرال سكىن 

(ٔ)
  . 

ىكبلم األفىلٌٌن فً نسبة هوا المسألة إلى هف  السكلٌؾ بمبا ال ٌ باو ال ٌرلبى 
 من االٌن  

كبببلم مرسب بباً ب لببب االمسلببا  ىلبببى، اإللببم مببع عبب م الالاببا  األىلببى  هن ٌكببىن 
و  ىن االسبس رار فبً الومبة فإنبن الاع  و ىهن هوا هى الوي ٌكىن من سكلٌبؾ مبا ال ٌ با

 ةا الع ى  . مما س ىِّ 

ىؼٌرهما و ىالؽةالً و ىعلى هوا  ري ال ىٌنً 
(ٕ)

  . 

الماوىم من كببلم اببن هى كبلم مرسب اً بال سمٌنو ىهوا الالاا  اللانٌة  هن ٌكىن 
سٌمٌة 
(ٖ)

  . 

 البناء هوا ى ن 

ا لم ٌكن األمبر المكلبؾ ىال  رة علٌنو ىإوبن هن السكلٌؾ مشرى  بالعلم بالمكلؾ 
ىسكلٌبؾ مبن لبم  ومبا ال ٌ باوو ىكان السكلٌؾ بن سكلٌاباً بكولك كان ؼٌر م  ىر علٌن بن 

ألن اإلمكبان مسرسبب إ ٌبلؽن النسخ باكم الناسخ هى سكلٌؾ لبن بمبا لبم ٌعلمبن ىلبم ٌمكنبن 
ىلوا كان  ةءاً من مسألة السكلٌؾ بما ال ٌ او و على العلم 

(ٗ)
  . 

را بعضوم على  لب االمسلا  و همبا االسبس رار فبً الومبة فلبٌ  ىهوا البناء قف
فببل ٌشبسر  و هى هبى مبن ر باب الىضبع و فوى كالنانم ىناىا و من سكلٌؾ ما ال ٌ او 

فٌببن العلببم 
(٘)

ىهببى ال و ألن اللبببى، فببً الومببة اكببم  إمببن علببى ال سببمٌنىمببنوم مببن عم   و
فبل ٌ ضً ما لم ٌعلم بى ىبن و ٌلب، إال بع  العلم 

(ٙ)
  . 

  .األصل الثانً: هل كل مجتهد مصٌ  ؟

قا  هبى العة
 

على هن ك  م سو  مفٌب ىالمفٌب ىاا و فمن قبا  كب   ىبنٌُ   »
م سو  مفٌب ىهن الاكم علٌن ما ؼلب على لنن لبم ٌ بة النسبخ فبً ا وبمو ىمبن قبا  

ة نسببرن بنبباء علببى هببوا و ىؼاٌببة ن فببً الىاقعببة اكمبباً معٌنبباً  ببى  هإن المفببٌب ىاابب  ى
« الء هن ٌعورىا فً سرك الاع  لع م البلىغ ه 

(7)
 . 

 البناء هوا ى ن 

ىهببى معببٌن قببا  و ألن الاكببم عنبب  هللا ىاابب  إ هن مببن قببا  إن المفببٌب ىاابب  
ألن الاكم عنب  هللا معبٌن ال ٌسعلبو باألشبراص  إب ىاة نسخ الاكم فً او من لم ٌبلؽن

 ى معوىر لع م بلىؼن لن . ىمن لم ٌفبن فوو ىلوا الب  من سعٌن اكم هللا سعالى و

                                            
 ( . ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/9ٔ)  ( ىانلر منن7ٕٕ/9ٔم مى  الاساىي )( ٔ)
 ( . 97ٖ(و المنرى  )8٘٘/ٕانلر  البرهان )( ٕ)
 ( . 7ٕٕ-ٕٕٙ/9ٔانلر  م مى  الاساىي )( ٖ)
 (. 97ٖ(و المنرى  )9٘ٗ/ٔقىا ع األ لة )و( ٓٗ٘/ٕالسلرٌص ) انلر  ( ٗ)
 ( . 8ٗ-8ٖ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٘)
 ( . 7ٕٕ-ٕٕٙ/9ٔانلر  م مى  الاساىي )( ٙ)
 ( . 98ٕ-97ٕن لن عنن فً سبلس  الوهب )( 7)

 



(ٔ8٘) 

الاكم عن  كب  ب  عن او اكم معٌن لٌ  هلل فو ن قا  ك  م سو  مفٌب ىم 
لبم ٌ بة نسبخ مبا لبم  لنن و ىبما هن الىا ب هى ما سعلو بؽلبةما ؼلب على لنن م سو  

 ٌبلؽنإ ألنن لم ٌلب، اكم هلل فً ا نو ىالنسخ ال ٌكىن إال بع  لبى، الاكم.   

 :الترجٌح

هن هببوا المسببألة فببر  عببن مسببألة السكلٌببؾ بمببا ال ٌ بباو فببالسكلٌؾ فببً نلببري 
كمبا قبا  سعبالى  وىما ال ٌمكن العلم بن ال ٌأسً الشر  بالم اربوة علٌبن و مشرى  بالعلم 

            (ٔ) . 

ة إ مبا ال ٌ باو السكلٌبؾ ب ىاىال ٌعسرل على ولك بأن كلٌراً من األفىلٌٌن  ى 
ن ٌسا بىن علبى هن مبن لبم ٌبلؽبن الناسبخ ىو ىلوا ٌكا  األفىلٌاألكلرألنن لم ٌ   بىقىعن 

ىال ٌألم بسرك ما ال علم لن بن و ال ٌكلؾ  لب االمسلا  
(ٕ)

  . 

ألن  إهما االسس رار فً الومة فالرا   فً نلبري هبى  رىلبن ساب، هبوا ال اعب ة
 ل ٌا  على النانم فؽٌر ى ٌن ألا  همرٌن  اللبى، فً الومة فر  السكلٌؾو ىهما ا

كمبا هبى قبى  ال موبىر ـ ن قٌب  إن النبانم ؼٌبر مكلبؾ إاألى   
(ٖ)

فبإن لببى، ـب  
هى نببام عنوبباو و مببن نسببً فبببلة )   ال ضبباء إنمببا هببى ألمببر   ٌبب  ٌبب   علٌببن قىلببن 

 (فكاارسوا هن ٌفلٌوا إوا وكرها
(ٗ)

 . 

فع م النبىم  وىلكنن ال ٌكلؾ الاع و  اب اللانً  هن ٌ ا  إن النانم ٌسى ن إلٌن الر
شر  فً األ اء ال فً الى بىب 
(٘)

فببل ٌسى بن إلٌبن الر باب ىال و برببلؾ مبن ال ٌعلبم  
 ىلٌ  كع م العلم . و لم النىم عارل ضرىري  وٌسعلو بن 

لببى، ألن إهما كىن االسس رار فً الومة مبن بباب ر باب الىضبع فلبٌ  بلباهر
كمببا هببى وىلببٌ  مببن ببباب رببب  األاكببام باألسببباب و ؾ  ضبباء مببن ببباب ر بباب السكلٌببال

الاا  فً ر اب الىضع 
(ٙ)

ىهمبا ال و ىلووا ٌشسر  فً قضاء العبا ة البلبىغ ىالع ب   و
 ٌشسر ان فً ر اب الىضع . 

ـ هما البناء على مسألة السفىٌب ىالسر نبة فببل ٌلوبر لبً فبىابنإ ألن ال مٌبع 
مسا بىن علببى هن ـ إن المفبٌب ىااب   قبا  مهو سبىاء مبن قبا  بالسفبىٌب لكب  م سوب  

ىهنن ٌررج عن العو ة بما ه اا إلٌبن ا سوبا ا سبىاء و الم سو  مكلؾ بما ؼلب على لنن 
كان هلل اكم معٌن هم ال 
(7)

ىهبم ال موبىر ـ ىلووا لم ٌلسةم ال انلىن بأن المفٌب ىاا  و 

                                            
 ( من سىرة اإلسراء . ٘ٔمن الٌة )( ٔ)
 . 89ٕ   انلر  ما سبو ص( ٕ)
  .(ٖ٘ٔ/ٔواٌة السى  )ون(ٕٕٔ/ٔ( ونواٌة الىفى  البن الساعاسً )ٕٕٗ/ٔرىضة النالر )(وٕٓ  اللمع )انلر( ٖ)
بباب قضباء الفببلة الاانسبة ىاسبساباب و لمسبا   ىمىاضبع الفببلة اكسباب وفبً فباٌان بووا اللال رىاا مسلم ( ٗ)

فببلة و ىهبى فبً البرباري فبً فباٌان و كسباب مىاقٌب، ال(ٖ٘ٔرقبم فرعبً  8ٗٙ/ٖٗٗ/ٔسع ٌ  قضانوا )
(وىمسبلم فبً فباٌان فبً 97٘/ٙٙٔ/ٔوباب مبن نسبً فببلة فلٌفب  إوا وكرهبا وىال ٌعٌب  إال سلبك الفببلة)

 .  المىضع السابو بلال  )من نسً فبلة فلٌف  إوا وكرها ال كاارة لوا إال ولك(
 ( . 7ٖ-ٖٙانلر  الموكرة )( ٘)
 ( . ٘ٔٔ/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٙ)
 (. ٕٕٓ-9ٕٔ/٘المىاف ا، )و( ٗٔٙ-ٖٔٙ/ٖح مرسفر الرىضة )(و شر8ٙٙ/ٕانلر  البرهان )( 7)

 



(ٔ8ٙ) 

 (ٔ)
  ىاة نسخ الاكم فً او من لم ٌبلؽن.ـ  

 .  اللانًألة مبنٌة على األف  األى   ىن ىربلفة ال ى  إن هوا المس

                                            
مٌبةان  و(8ٙٔ/ٕ(و البرهان )7ٖٔ/ٕ(و إاكام الافى  )ٔٗ٘ٔ/٘(و الع ة )ٕٔٔانلر  الم  مة البن ال فار )( ٔ)

 (. ٖٙٓ/ٖالس رٌر ىالسابٌر )و ( ٕٔٗ/ٙالبار الماٌ  ) و(ٖٙ٘/ٕ(و رىضة النالر )ٓ٘ٓٔ/ٕاألفى  )

 



(ٔ87) 

 
 .: ايصٜا ٠ ع٢ً ايٓص ٌٖ ٖٞ ْطذ؟اْٞ عػساملبحح ايج

هوا المسألة من المسان  المومة السبً كلبر فٌوبا الرببلؾو ىقب  وكبرىا لوبا لببلث 
 فىر  

 األىلى ةٌا ة عبا ة مسس لة من ؼٌر ال ن  .

 .ةٌا ة الةكاة على الفبلة  مل 

 ما فووا لٌس، نسراً باإل
(ٔ)

. 

 اللانٌة  ةٌا ة عبا ة مسس لة من ال ن  .

 ةٌا ة فبلة سا سة على الفلىا، الرم  .  مل 

ىهوا لٌس، نسراً عن  ال موىر 
(ٕ)

و ب  ىن   فٌوا اإل ما   
(ٖ)

ىلبم ٌربالؾ إال و 
بعل الاناٌة من العراقٌٌن 
(ٗ)

و قبىلوم مرالاباً لئل مبا      و ىبعل من ن   اإل مبا  عب
بربلفوم  برسعٌ لمفكأنن 

(٘)
  . 

و اللاللة  الةٌا ة ؼٌر المسس لة ىالمسعل بة بالمةٌب  علٌبن سعلبو الشبر  بالمشبرى  
 هى ال ةء بالك  . 

 ىالسؽرٌب ك ةء من الا  . و النٌة كشر  فً الىضىء   مل 

      كلٌرة و ههموا قىالنان على هقىىىهوا الفىرة ارسلؾ فٌوا األفىلٌ

 .هنوا لٌس، نسراً  األول :القول 

ىبوبوا قببا  األكلببر مببن المالكٌببة 
(ٙ)

و ىالشببافعٌة 
(7)

و ىالانابلببة 
(8)

و ىنسببب ألكلببر 
المعسةلة 
(9)

ىهكلر األشاعرة 
(ٔٓ)

  . 

 هنوا نسخ .  الثانً:القول 

                                            
(و رىضبة النبالر 7ٓٔ/ٖ(و اإلاكبام )ٖٖٙٓ/ٖالمافبى  ) و(8ٕٙ/ٗ( و الىاض  )ٔٓ٘/ٕ)انلر  السلرٌص ( ٔ)

 ( . ٖٔٙ/ٖ(و كشؾ األسرار )7ٖٔ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖ٘ٓ/ٔ)
 ( . 9ٖٖٓ/ٙ( و السابٌر )77/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٖٗٔ/ٗ(و البار الماٌ  )78/ٕانلر  شرح السلىٌ  )( ٕ)
كشببؾ  و(7ٖٔ(و شببرح سن ببٌ  الافببى  )7ٓٔ/ٖ(و اإلاكببام )ٖٖٙ/ٖافببى  )المو(ٖٗ٘انلببر  بببو  النلببر )( ٖ)

 (. ٖٔٙ/ٖاألسرار )
 ( . 77/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٖٖٙ/ٖانلر  المافى  )( ٗ)
 ( .87ٖٕ/ٙ( و نواٌة الىفى  )7ٓٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٘)
(و ماسبباح 7ٖٔالافببى  )شببرح سن ببٌ  و( 9ٓ(و المافببى  البببن العربببً )ٙٗٔانلببر  الم  مببة البببن ال فببار )( ٙ)

 ( . 9ٙ٘الىفى  )
 (. 89ٖٕ/ٙ( و نواٌة الىفى  )7ٓٔ/ٖ(و اإلاكام )ٖٗٙ/ٖ(و المافى  )7ٕٙانلر   السبفرة )( 7)
( و السابٌببببر ٕٕٕ/ٕ(و إعبببببلم المببببىقعٌن )8ٕٙ/ٗ(و الىاضبببب  )98ٖ/ٕ(و السموٌبببب  )8ٔٗ/ٖانلببببر  العبببب ة )( 8)

(ٙ/ٖٓ9٘ . ) 
( عببن هبببً علببً ىهبببً 7ٖٗ/ٕ(و ىن لببن فببً المعسمبب  )7ٖٗ/ٕالباببر الماببٌ  )(و ٓٗٗ/ٔانلببر  قىا ببع األ لببة )( 9)

 هاشم ال بانٌٌن . 
 .(7ٖٗ/ٕ(و البار الماٌ  )ٓٗٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٓٔ)

 



(ٔ88) 

ىبووا قا  هكلر الاناٌة  
(ٔ)

و ىبعل الشافعٌة 
(ٕ)

  . 

 بناء المسسلة:

 ص من كبلم األفىلٌٌن هن لووا المسألة هفلٌن ٌمكن هن ٌلر  

 ؟.األصل األول: النسخ هل هو رفع صو بٌان

الربلؾ فٌوا مبنبً علبى الرببلؾ فبً ا ٌ بة »ف ا    وح بولك الةن انًىق  فر  
بٌبان لمب ة الاكبم   ىعن هم هى  رفع الاكم اللاب،   فا ٌ ة النسخ عن نا والنسخ ىماهٌسن

ٌبث إنوبا و فإن ف  ساسٌر النسخ بالبٌان ف  قىلوم إن الةٌا ة على البنص نسبخ مبن ا
« ىإن ف  ساسٌرا بالرفع لم سكن الةٌا ة نسراً وبٌان لكمٌة العبا ة هى كٌاٌسوا 

(ٖ)
  . 

 هوا البناء     نى

ألنوبا إ هن من قا  إن النسخ رفع فإنن ٌ ى  بأن الةٌا ة على البنص لٌسب، نسبراً 
 ال سرفع اكماً ساب اً . 

ٌ   إٌ ببى  بببأن الةٌببا ة نسببخ نىمببن قببا  هببى بٌببان لمبب ة الاكببم فإنبب نبب، كمٌببة ألنوببا ب
العبا ة الم ةنة هى كٌاٌسوا 
(ٗ)

  . 

هن المىضبع هنبا لبٌ  مرسب باً بالنسبخ وكبر ىو ىق  انس   ابن السبكً هبوا البنباء 
ه  هى رفع هى بٌانإ ألن الك  مساو علبى هن مبا رفبع اكمباً شبرعٌاً كبان نسبراًو ىإنمبا 

النةا  هنا فً الةٌا ة واسوا ه  هً رفع هى ال؟ 
(٘)

 . 

  .ل الثانً: األمر هل ٌدل على اإلجزاء ؟األص

نانًمَ ىق  ن   الةركشً عن السِ 
(ٙ)

هنن  ع  الربلؾ فً هوا المسألة مبنٌاً علبى  
فإن قلنا ٌ   كان، نسراًو ىإال فبل و الربلؾ فً األمر ه  ٌ   على اإل ةاء ؟ 

(7)
  . 

 هوا البناء.  نى

ٌبا ة رفعب، اكبم اإل بةاء هن من قا  إن األمبر ٌب   علبى اإل بةاء فعنب ا هن الة

                                            
(و كشببؾ ٖٕٗ/ٕ(و نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )8ٕ/ٕ(و هفببى  السررسببً )ٖٕٔانلببر  س ببىٌم األ لببة )( ٔ)

 (. 78/ٕح السلىٌ  )السىضٌ  مع شرو( ٖٔٙ/ٖاألسرار )
 (. 89ٕ/ٕانلر  سشنٌؾ المسامع )( ٕ)
( هن الاناٌبة قبالىا 77ٕ(و ىفبً السبفبرة )ٖٖٓ-9ٕٖ/٘الكاشؾ)  (و ىانلرٓ٘سررٌج الارى  على األفى  )( ٖ)

 ىالشافعٌة قالىا هى رفع. و إن النسخ سؽٌٌر
 (. ٓ٘انلر  سررٌج الارى  على األفى  )( ٗ)
 (  ىن نسبة ل انلن . ٙٗٔ/ٗ(و ىن لن فً البار الماٌ  )ٕٕٔ/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٘)
هـوكان ٖٔٙهبى  عار مام  بن هام  بن مام  بن هام  السمنانً الاناً األشعريوىل  سنة هى السمنانً  ( ٙ)

سىفً بالمىف   و عبلمة ف ٌوا وكٌا ف ىقا فاضبل بارعا فً الع لٌا، ىالكبلمولن سفانٌؾ فً الا ن ىسعالٌو
 .هـٗٗٗسنة 

ىالسمنانً بكسر السٌنوىفس  المٌم ىالنىنونسبة إلى سمنان بل ة بالعراووىبعضوم ضب وا بكسر السٌن     
 وىسكىن المٌموىفس  النىن .

سبٌر هعببلم و (8ٖٖ/٘ٔالمنبسلم)و (8ٕ٘/ٖمع بم البلب ان)و (ٖٙٓ/ٖاألنسباب)و (ٖ٘٘/ٔسبارٌخ بؽب ا ) انلر     
 (. 9٘ٔالاىان  البوٌة )و (ٕٙ٘ساج السرا م)و (ٖٕٙ/ٗو7٘/ٖال ىاهر المضٌة)و (ٔ٘ٙ/7ٔالنببلء)

 (. ٙٗٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( 7)
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فسكىن نسراًو ىإن كان ال ٌ   على اإل ةاء فبإن ف   و باع  المةٌ  علٌن الااف   
 فبل سكىن نسراً . و الةٌا ة لم سرفع شٌناً 

 الترجٌح : 

فٌسبر   فبً نلبري مبا وكبرا  رفع هى بٌبان؟هى النسخ ه   البناء على مسألةهما 
رفبع اكمباً شبرعٌاً كبان نسبراًو ىقب  سببو  ابن السبكً من هن ال مٌع مسابو علبى هن مبا

إٌضاح ولك فبً مبابث النسبخ هب  هبى رفبع هى بٌبان؟ ىهن ال مٌبع مسابو علبى الؽاٌبة و 
ىنببةاعوم هنببا هببى فببً وا، الةٌببا ة هبب  سسببسلةم رفعبباً هى ال ؟ و ىلوببوا هشببار كلٌببر مببن 

بو األفىلٌٌن رافة الاناٌة إلى هن الا ٌث هنا إنما هى عن الةٌبا ة واسوبا  رىا بمبا ىعب 
بٌان ـٌعنً الشافعٌة  ـنسخو ىعن هم  ـٌعنً الاناٌة  ـربلفسن   عن نا 

(ٔ)
  . 

ب  قبالىا هبى رفبع ىبٌبان و ىٌسأٌ  هنا بأن الاناٌة لم ٌ ىلىا إن النسخ بٌان م ل اً 
(ٕ)

نسبخ الةٌبا ة كما هن من األفىلٌٌن من قا  هى بٌان ىلبم ٌلسبةم ال بى  هنبا ببأنو 
(ٖ)

و 
  سا ٌو الرفع فً هوا الفىرة ىع من. فالربلؾ را ع إلى

إ ألن فباسنفببل ٌلوبر لبً  ؟ه  األمر ٌ   علبى اإل بةاء البناء على مسألةهما 
هى االسٌببان اإل ببةاء فببً مسببألة األمببر ى اللسببن علببى اإل ببةاء ٌ فبب  بببن سبب ى  ال ضبباء 

 بالمأمىر بن على الى ن الوي همر بن
(ٗ)

م و هما اإل ةاء هنبا فالم فبى  ببن هن الشبر  لب 
هى بعبارة هربري اسبس بل  المةٌب  علٌبن ببالاكم و ٌى ب ضم شًء  رر إلى المأمىر بن 

(٘)
ألنبن همبر سبك، عنبن البنص األى   إو ىهوا را ع على الفاٌ  إلى البراءة األفلٌة

ىإنما فوم من الع   مع االسسفااب و ىلم ٌسعرل لن بفرٌ  إلبا، ىال ناً 
(ٙ)

  . 

و ىالانابلبببة و ىالشبببافعٌة و المالكٌبببة  ىممبببا ٌشبببٌر إلبببى ولبببك هن ال موبببىر مبببن
ىالا واء قالىا بأن األمر ٌب   علبى اإل بةاءو ىالمعسةلة 

(7)
ىلبم ٌ ىلبىا هنبا ببأن الةٌبا ة  

 نسخ مما ٌ   على الارو عن هم بٌن المسألسٌن .

ىعلى هوا فووا اإل ةاء المرا  هى منشأ الربلؾ فً هبوا المسبألة هب  هبى اكبم 
هى هبى همبر  وفسكبىن نسبراً وفسكبىن الةٌبا ة رافعبة لبن و شرعً لابب، بمب لى  الر باب 

 .  ؟فبل سكىن الةٌا ة اٌننو رفعاً ىال نسراً ولاب، بالع   ىاالسسفااب 

                                            
(و كشبؾ 8ٕ/ٕ(و هفبى  السررسبً )ٌٖٕٔم األ لبة )ىس بو( 8ٔٙ/ٖالعب ة ) و(8ٕٔنٌة فً األفى  )ؽانلر  ال( ٔ)

 .(889/ٖ امع األسرار )و(8٘ٔ/ٕاألسرار على المنار )
 . ٕٗٓ  انلر  ما سبو ص( ٕ)
 (. 7ٖٔ(و ال رافً فً شرح سن ٌ  الافى  )ٖ٘ٙ/ٖاةي فً المافى  )رر ملبلً  الانل( ٖ)
 ( .8ٓٗ/ٕ(و البار الماٌ  )7٘ٔ/ٕانلر  اإلاكام )( ٗ)
 (.9ٕ٘/ٕ(و شرح مرسفر الرىضة )9ٕٔ٘/ٙانلر  ناان  األفى  )( ٘)
 (. 9ٓ(و الموكرة )9ٕٗ-8ٕٗ/ٔ(و المسى ة )9ٕٔ٘/ٙانلر  ناان  األفى  )( ٙ)
ماسباح الىفبى   و(7٘ٔ/ٕ(و اإلاكبام )ٖٔٙ/ٕ( ورىضبة النبالر )ٕٔ/ٕالمسسفاى )و( 99/ٔلر  المعسم  )ان( 7)

 .(ٙٓٗ/ٕالبار الماٌ  )و(97ٖ)
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 عػس:ْطذ ايهتاب بايط١ٓ .  يجايحاملبحح ا

    السنة ال سرلى من االسٌن

 األىلى  هن سكىن مسىاسرة . 

 اللانٌة   هن سكىن  اا اً . 

 مسس   . م لبالة من هاسٌن الاالسٌن فً ىفٌما ٌلً عرل ك  ا

 

 األول: نسخ الكتا  بالسنة المتواترة .  طل الم

المسىاسرة  نسبة إلى السىاسر و ىهى فً اللؽة السسابع و ىقٌب  سسبابع األشبٌاء ىبٌنوبا 
فسببرا،و ٌ ببا  سببىاسر، الرٌبب   إوا  بباء، ٌسبببع بعضببوا بعضبباو ىىاسببر بببٌن هربببارا  إوا 

سابع
(ٔ)

. 

فن الم ي فًعالسىاسر ى عبارة عبن سسبابع الرببر عبن  ماعبة بأنبن ف بلح اال ر 
ماٌ  للعلم بمربرا
(ٕ)

. 

ؾ الربببر المسبببىاسر بأنببن  عبببارة عببن رببببر  ماعببة ماٌبب  بناسببن للعلبببم  لببم عببر 
بمربرا
(ٖ)

. 

ىقىلن  بناسن لٌررج ما هفا  العلم بؽٌرا كال رانن و ىؼٌرها
(ٗ)

. 

فببا  العلببم بربببرهم ال بمربببراو ىال ىقىلببن  بمربببرا  ااسببراة عببن ربببر  ماعببة ه
ٌ ر  هوا فً مسمى المسىاسر
(٘)

. 

فن ال رافً بأنن ربر هقىام عن همر ماسى  ٌسساٌ  سىا  هم على الكبوب  ىعر 
عا ة
(ٙ)

. 

ىقىلببن عن همببر ماسببى  هي مبب رك بإابب ي الاببىا  الرمبب و ىهببوا ال ٌبب  ٌاٌبب  
إرراج ما ٌ رك عن  رٌو النلرٌا،
(7)

. 

ال؟  ىىه  ولك ىاقبع ه السنة المسىاسرةون فً نسخ الكساب بارسلؾ األفىلٌىىق  
 على قىلٌن 

 ىىاقع . و هن ولك  انة  األول:القول 

                                            
 . (و ما ة  ىسرٖٔٙ(و ال امى  الماٌ )7ٗٙ/ٕ(و المفباح المنٌر)ٕٙٓ/٘ٔلسان العرب) انلر ( ٔ)
 . (ٗٔ/ٕ)اإلاكام( ٕ)
  (.ٗٔ/ٕ)اإلاكام( ٖ)
 . (7ٖٗ/ٕابن مال )هفى  انلر ( ٗ)
 . (ٗٔ/ٕ)انلر  اإلاكام( ٘)
(و علبىم الاب ٌث ٕٖ(والكااٌبة)8ٕٕ/ٔ(و ىانلر لسعرٌؾ المسىاسر هفى  السررسبً)9ٖٗ( شرح سن ٌ  الافى )ٙ)

(و هفبببى  اببببن ٔ٘/ٕ(و مرسفبببر المنسوبببى مبببع شبببرح العضببب )7ٕٕ/ٗ(و  المافبببى )ٕٕ٘الببببن الفببببلح)
 . (ٓٔٔ/ٕ(و فىاس  الرامى،)7٘ٓٔ/ٗ(و السابٌر)ٙ٘النلر)(و نةهة ٖٕٔ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٖٗ/ٕمال )

 . (9ٖٗشرح سن ٌ  الافى ) انلر ( 7)
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ىبووا قا  ال موىر  
(ٔ)

الاناٌةمن و 
(ٕ)

و ىالمالكٌة
(ٖ)

و ىالشافعٌة
(ٗ)

و ىبعبل 
الانابلة 
(٘)

و ىارسارا ابن اةم 
(ٙ)

ىالمعسةلةو ىاألشاعرة و الا واء و ىنسب ألكلر 
(7)

  . 

فبببً ال بببىاةٌن الع لبببً هببب الء هن ولبببك ؼٌبببر ىاقبببع و ىارسلبببؾ  الثدددانً: لقدددولا
و إال هنن ن ب  عب م ال بىاة عبن بعبل ىإن كان األى  ال ٌنبؽً الربلؾ فٌنو ىالشرعً 
الشافعٌة
(8)

و ىنسب لللاهرٌة
(9)

. 

الشببافعً  قببا  بعبب م ىقىعببن نىممبب
(ٔٓ)

بعببل هفبباابن ىارسبباراو 
(ٔٔ)

و ىنسببب 
ألكلرهم
(ٕٔ)

ٌة األشور عنبن ىهام  فً الرىاو 
(ٖٔ)

ىارسبارا هكلبر هفباابن و
(ٔٗ)

ىنسبب  و
لمالك
(ٔ٘)

ألكلر هه  الا ٌث و ى
(ٔٙ)

ىهكلر هه  اللاهرو 
(ٔ7)

 . 

 

 بناء المسسلة:

 هفلٌن و ىهما المسألة وكر األفىلٌىن لووا 

 . وجو  رعاٌة المصلحةاألصل األول: 

مبنوم »لن  ىق  نص على ولك الباقبلنً فٌما وكرا عنن ابن مال    إو ن   عنن قى
«ع ال  رٌة فً األفل  بسإ من منعن 

(ٔ8)
  . 

قالىا  لٌ  من األفل  س ىٌة نسبخ ال بر ن »ىهشار إلى ولك ال ىٌنً فً قىلن  
قلنا هوا بناء مبنكم علبى هفب  فاسب  ال  وبالسنةو ىال ٌر  فً الشرٌعة إال ما هى األفل 

                                            
 (. 9ٓٔ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٗ٘/ٕانلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )( ٔ)
 (. 7ٙ/ٕ(و هفى  السررسً )7ٙٗ/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٕ)
 (. ٖٖٔى  )(و شرح سن ٌ  الافٖٕٗ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٖ)
 . (9ٓٔ/ٗو البار الماٌ )(79٘/ٕ(و نواٌة السى  )7ٖٗ/ٖ(و المافى  )ٖٗ/ٕانلر  الىفى )( ٗ)
 (. 8ٕ٘/ٗ(و الىاض  )9ٖٙ/ٕانلر  السموٌ  )( ٘)
 ( . 8ٔ٘/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٙ)
 (. ٓٔٔ/ٗ(و البار الماٌ  )9ٖٖٕ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٕ٘ٙ(و السبفرة )ٕٗٗ/ٔانلر  المعسم  )( 7)
 ( . ٔٔٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( 8)
 ( . ٔٔٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( 9)
رفبع   انلبر للرببلؾ فبً ولبك .(و ىقب  ارسلبؾ فبً مبرا  الشبافع7ًٖٗ/ٖ(و المافى  )ٙٓٔانلر  الرسالة )( ٓٔ)

(و سبببلم ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕ(و ااشبببٌة الع بببار )ٕٔٔ/ٗ(و البابببر المابببٌ  )8ٕٗ/ٕ(و اإلبوببباج )9٘/ٗالاا بببب )
 ( . 8ٓ٘-79٘/ٕىفى  )ال

 (. ٔٓ٘/ٔ(و شرح اللمع )ٕٗٙانلر  السبفرة ) .الشٌراةي( كٔٔ)
 (. ٖ٘ٔ/ٖانلر  اإلاكام )( ٕٔ)
 (و9٘ٔ/7ٔم مبى  الاسباىي) (و8ٕ٘/ٗالىاضب  ) (و9ٕٔ/ٕ امع بٌان العلم ىفضلن)(و 788/ٖانلر  الع ة )( ٖٔ)

 ( . ٘٘ٔٔ/ٖهفى  ابن مال  )
و 98ٔـب9٘ٔ/7ٔ( وم مى  الاسباىي)٘ٔٗـٗٔٗ/ٔ(و المسى ة)7ٕٖ/ٔنالر)و رىضة ال(788/ٖانلر  الع ة )( ٗٔ)

 .(ٕٙ٘/ٖشرح الكىكب ) (و٘٘ٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال )99ٖـ97ٖ/ٕٓ
 « . فً هوا نص لٌ  ٌعرؾ عن مالك    »(ٔٗٔ(و ىفً الم  مة البن ال فار )87ٖانلر  المنرى  )( ٘ٔ)
 ( . 87ٙ/ٖ(و  امع األسرار )ٖٖٙ/ٖانلر  كشؾ األسرار )( ٙٔ)
( عبببن 8ٔ٘/ٔ(و ىلببم ٌن ببب  ابببن ابببةم فببً اإلاكبببام )ٖٕٓٗ/ٙ(و نواٌببة الىفبببى  )ٖ٘ٔ/ٖانلببر  اإلاكبببام )( 7ٔ)

 اللاهرٌة قىالً مع هنن ارسار ال ى  األى  . 
 ( . ٗ٘ٔٔ/ٖهفى  ابن مال  )( 8ٔ)
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« فل  ال نراعً فً هف  الشرٌعة الفبلح ىاأل افإنو  ىن علٌن اعَ سَ سُ  
(ٔ)

 . 

 بناء  هوا الى ن 

ىمبا كبان فببلااً و هن األمر من هللا سعالى ٌ   على هن الشًء فببلح للمكلبؾ 
عنن  ىال ٌ ىة للاكٌم هن ٌنو

(ٕ)
. 

ىهوا الى ن ال ٌلور سعل ن بوبوا المسبألةو ىلوبوا اعسبرل علٌبن بأنبن ٌعبى  علبى 
 هف  النسخ باإلب ا  .

فبإوا ىر   وان لؤلمبر ىالنوبً الشبرعٌٌنبأن الفبلح ىع مبن سابعب ىنىقش هٌضاً 
ىإوا ةا  علم هنن ال فبلح فٌن واألمر علم هن فٌن فبلااً 

(ٖ)
 . 

 . األصل الثانً: حكم اجتهاد النبً 

المسبألة  انبرة علبى ابرؾ ىااب و » با    هشار ال ىٌنً إلى شًء مبن ولبك و ف
ر بن كٌؾ فرل األمبر ىإنما ٌبلػ ما ٌ موىهى هن الرسى  ال ٌ ى  من سل اء ناسن همراً 

ىٌر بع  وىال امسنا  بأن ٌربر الرسى  األمة مبلؽاً بأن اكم  ٌة ٌوكرها ق  رفبع عبنكمو 
ىال ناسبخ إال هللا و و ااف  ال ى  فً المسألة إلى هن النسبخ ال ٌ بع إال ببأمر هللا سعبالى 

« فووا ال  ر فٌن م نع و ىاألمر كٌؾ فرل  وا، سبلٌؽن هلل سعالى 
(ٗ)

  . 

حى الاناببًالبربباري  بببن فببر 
(٘)

ربمببا بنببىا هببوا المسببألة علببى  ببىاة » ببا   وف
ف الىا لمبا  باة لبن اال سوبا  فٌمبا لبم ٌبىح إلٌبن لبم نبأمن فبً س بىٌة و  اال سوا  للنبً 

نسبخ ال ببر ن بالسببنة هن سكبىن السببنة الناسببرة فبا رة عببن اال سوببا  و فٌ بع اٌننببو نسببخ 
« ىهى ؼٌر  انة و ال ر ن باال سوا  

(ٙ)
. 

شار إلى ولك بعل األفىلٌٌنىه
(7)

. 

 ى ن هوا البناء   

ةنا نسبخ الكسباب بالسبنة قا  ال نأمن إن  ى   هن من قا  ب ىاة اال سوا  للنبً 
و ىهللا سعبالى فسكبىن مبن سل باء ناسبن وهن سكىن السنة الناسبرة فبا رة عبن اال سوبا  

 ٌ ى                       (8) . 

                                            
 ( . 9ٔ٘-8ٔ٘/ٕالسلرٌص )( ٔ)
 (. ٕٙٙ/ٗالىاض  )( انلر  ٕ)
 ( . ٕٙٙ/ٗ(و الىاض  )9ٔ٘/ٕانلر  السلرٌص )( ٖ)
ة اال سوبا  علبى الرسب  فإنمبا ٌب  ٌوم ا سوبا هم ىمبن  بى  (  »ٙٔ٘/ٕ(و ىقا  فً السلربٌص )8٘ٔ/ٕالبرهان )( ٗ)

عن ربن  ػمبل فررج من ولك هن الرسى  و بربلؾ ا سوا نا فً الم سو ا،  وإلى العلم بأمر هللا ببل اسسرابة
( ف   وكر هن ال ىٌنً هشبار إلبى بنباء ٕٖٓس  الوهب )و ىانلر   سبل« ىهن األمر على الا ٌ ة هلل سباانن و 

 .  المسألة على  ىاة اال سوا  للنبً 
عب  العةٌة بن هام  بن مام  البراري الاناًوالمل ب بعبلء ال ٌنواإلمام العبلمة الا ٌبن األفبىلً هى البراري ( ٘)

روفنؾ كشؾ األسراروىشرح المنسرب الاسامًوىشرح الو اٌةوىؼٌر  هـ.7ٖٓولكو سىفً سنة  المسباِّ
 (. 8ٔ٘/ٔه ٌة العارفٌن)و (9ٗالاىان  البوٌة)و (88ٔساج السرا م)و (8ٕٗ/ٕال ىاهر المضٌة)  انلر    
 (. 7ٖٖ/ٖكشؾ األسرار )( ٙ)
 (. 78ٕ/٘الكاشؾ )و( ٖٕٖ/ٔ(و رىضة النالر )88ٖ( و المنرى  )ٕ٘ٔ/ٔالمسسفاى )  انلر( 7)
 .  ( من سىرة ٌىن ٘ٔ( من الٌة)8)

 



(ٔ9ٖ) 

فببل ٌمسنبع هن و ف ب  همبن مبن هبوا المابوىر  ة اال سوبا  لبن ىمن لبم ٌ بىِّ  
ٌ ى  ب ىاة نسخ الكساب بالسنة
(ٔ)

. 

قب  ٌ بى  عبن ا سوبا ا  لى قٌ  إنن   أننب ىق  اعسرل هبى العة على هوا البناء
االبن الماافلببة  فببل ٌامبب  نسبرن للكسبباب إال بسبنة ٌكببىن مبلؽباً فٌوببا إ ألن المعلبىم مببن

 ولكإال عن  ع م منن فبل ٌسفىر اال سوا  و على كساب هللا 
(ٕ)

 . 

 الترجٌح : 

إ فإنببن ال ى ببن مسببألة ى ببىب رعاٌببة المفببلاةالبنبباء علببى  فبباةال ٌلوببر لببً 
  ضبعؾ البنباء علبى هبوا لكىن ع م  ىاة نسخ الكساب بالسنة هى األفل و ىممبا ٌبر ِّ 

 األف    

 . بى ىب رعاٌة المفلاةىا بال ىاة هنا مع قىلوم هىالً  هن المعسةلة قال

ببب  ال و هنببا ال ٌلسةمببن ال ببانلىن بعبب م ال ببىاة  برعاٌببة المفببلاةلانٌباً  هن ال ببى  
لعببا  علبى النسببخ هفببلً باإلب ببا  و ىلوبوا ال ٌببوكر هبوا البنبباء  ببن ىلبى قٌبب  وٌ ىلبىن بببن

 ال انلىن بالمنع مسس لٌن بن على ما وهبىا إلٌن . 

ف بب  ٌنبباة  الرفببم بببأن  وهن  عبب  األفببل  هببى المنببع ساكببم ال  لٌبب  علٌببنلاللبباً  
 األفل  هى ال ىاة . 

  لما ٌلً  فبل ٌسى ن لة ىبنا ها على اكم ا سوا  النبً أهما ر ى  المس

 هىالً  لع م السةام هفااب ك  قى  بما وكر الةماً لن فً المسألة األرري . 

ىىقىعبن   فال موىر قالىا ب ىاة اال سوا  للنببً
(ٖ)

ىمبع ولبك قبالىا ب بىاة و  
ة اال سوبا  ىكولك قبا  الشبافعً  ونسخ الكساب بالسنة للنببًإ فإنبن  بى 

(ٗ)
ألن السبنة  إ

 ىاً .  ًىإن كان، عن ا سوا  فو

ىقؾ فً مسألة اال سوبا  لبن سالإلى ال ىٌنً ىالؽةالً وهب بعل األفىلٌٌن كى
 

(٘)
 ىقاال هنا بال ىاة . و

 إلى الارو بٌن المسألسٌن.ىهوا كلن ٌشٌر 

وكرا هبى العة من هنن لى قٌ  با سوا ا فإنن ال ٌسفىر معارضسن لما فبً ما ما هى
ىٌ ٌبب ا هنببن قبب  ن بب   وألنببن ال ٌ سوبب  إال فببً مىضببع ال نببص منببنو فوببى ى ٌببن إالكسبباب

فٌما فٌن نص اإل ما  على ع م  ىاة اال سوا  للنبً 
(ٙ)

 . 

                                            
 ( . 7ٖٖ/ٖانلر  كشؾ األسرار )( ٔ)
 (. ٕٖٓانلر  سبلس  الوهب )( ٕ)
السموٌببب   و(9ٔ/ٕهفبببى  السررسبببً )و (ٖٗٔاللمبببع ) و(8ٕٔ/ٕ(و إاكبببام الافبببى )78٘ٔ/٘انلبببر  العببب ة )( ٖ)

 (و8ٖٙ/ٖكشبؾ األسبرار ) و(9ٖٕ/ٖ(و مرسفر المنسوبى مبع بٌبان المرسفبر )٘ٙٔ/ٗ( واإلاكام )ٕٔٗ/ٖ)
 (. ٕ٘ٔ/ٙالبار الماٌ  )

 ( . ٕ٘ٔ/ٙ( و البار الماٌ  )ٕٔٔ/ٙٔ(و الااىي )٘٘ٔ/7انلر  األم )( ٗ)
 ( . ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٕ(و المسسفاى )ٓٔٗ/ٖانلر  السلرٌص )( ٘)
(و ىقبب  ارسلببؾ فببً المببرا  بوببوا ٖٔ/ٙ(و المافببى  )ٖ٘٘/ٕ(و المسسفبباى )9ٔ/ٕانلببر  هفببى  السررسببً )( ٙ)

 ( . ٕ٘ٔ(و ا ٌة السنة )ٖٙٙ/ٕس  الرامى، )(و فىا9ٕٗ/ٖالعبارة  انلر الس رٌر ىالسابٌر )

 



(ٔ9ٗ) 

م بببٌن ال ببى  بببالمنع هنببا ىال ببى  ب ببىاة ىبنبباء علببى مببا سبببو فإنببن ال سبببلة 
 نمنبال ٌمكن هن ٌعارل الكساب لكبىن ماب  اال سوبا   األن ا سوا إ  اال سوا  للنبً 

 هى فٌما ال نص فٌن.  إنما

  إلم لى قٌ  بالسعارل فافٌلة اال سوا  سعسبر ىاٌباً          

     
 (ٔ)

ال ٌ ر على ر أ ىلئل ما  على هنن و  
(ٕ)

  . 

                                            
 .الن م( من سىرة ٗ-ٖالٌسان )( ٔ)
(و 9ٕٔ-8ٕٔ/ٙ(و البابر المابٌ  )ٖٖٓ/ٕ(و ااشبٌة الساسباةانً علبى العضب  )8ٔٙ/ٕانلر  مٌةان األفى  )( ٕ)

 ( . 7ٓٗ/ٗالمىاف ا، )

 



(ٔ9٘) 

 
  .الثانً: نسخ الكتا  بالسنة اآلحادٌة طل الم

الاا ٌببة نسبببة إلببى الاببا   ىهببى  مببع ها وىهفببلن ىاابب  فأببب ل، الببىاى همببةةو 
ىٌ بع علبى البوكر ىاألنلبىو ىىاب  هفب  ٌب   علبى االنابرا و ىمنبن  الىاب ةو ٌ با   هبى 

ىا اىاا  قبٌلسنو ىل ٌسن 
(ٔ)

. 

ىٌ لو الاا  عن  األفىلٌٌن ىالما لٌن على  ما ع ا المسىاسر و هى مبا لبم ٌبلبػ 
ا  السىاسر
(ٕ)

  . 

ىعن  الاناٌة ما لم ٌبلػ ا  المسىاسر هى المشوىر
(ٖ)

. 

ىسببمً ربببر الاببا  بببولك ألنببن رىاٌببة الاببا  و هي المناببر ٌن و فوببى مببن ببباب 
المبب لر م بباةاإ ألن الرىاٌببة هلببر  اببوؾ المضبباؾ و هى مببن ببباب سسببمٌة األلببر باسببم

الراىي
(ٗ)

. 

 ارسلؾ األفىلٌىن فً نسخ الكساب بالسنة الاا ٌة على قىلٌن ىق  

 ىؼٌر ىاقع . و هن ولك ؼٌر  انة  األول:القول 

ىبن قا  ال موىرو ب  ن   علٌن اإل ما  
(٘)

  . 

 ىىاقع .و هن ولك  انة  الثانً: القول

ىبن قبا  اببن ابةم 
(ٙ)

اهرٌبة و ىبعبل الل 
(7)

و ىهبى رىاٌبة ألامب   
(8)

و ىمبا   
إلٌن ال ىفً 
(9)

و ىر ان الشن ٌ ً  
(ٔٓ)

 . 

 بناء المسسلة :

مسدسلة اشدتراط كدون الناسدخ مسداوٌاً هشار ال ىفً إلى بناء هوا المسبألة علبى 
للمنسددوأ صو صقددوى مندده
(ٔٔ)

ىالسببنة و بعبب  وكببرا فببىر نسببخ الكسبباب بالسببنة ـ و ف ببا  
                                            

 . ( ما ة  ىا ٓ٘ٙ/ٕ(و المفباح المنٌر)9ٓ/ٙم اٌٌ  اللؽة)انلر  ( ٔ)
(و هفبى  ٕٖٙ/ٔ(و رىضبة النبالر)78٘/ٕ(و شبرح اللمبع)ٖٕٗ(و اإلشارة)ٕٖالكااٌة فً علم الرىاٌة)انلر  ( ٕ)

 . (8ٙٗ/ٕابن مال )
 . (9ٗٙ/ٖ(و  امع األسرار)ٖٖٖ/ٔ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً)9ٗٔالمؽنً للرباةي)انلر  ( ٖ)
 . (ٖٓٔ/ٕشرح مرسفر الرىضة)انلر  ( ٗ)
(و المافبى  ٘٘ٗ/ٔقىا بع األ لبة )و(ٕ٘ٙ(و السبفبرة )ٖٓٗ/ٔ(و المعسم  )7ٙٗ/ٔفى  ال فاص )هانلر ( ٘)

 (. 9ٓٔ/ٗ(و البار الماٌ  )9ٖٗ/ٖ)
 (. 8ٔ٘/ٔانلر  اإلاكام لن )( ٙ)
 ( . ٕ٘ٙانلر  السبفرة )( 7)
 ( . 9ٕٓ/ٗانلر  الىاض  )( 8)
 ( . 9ٕٖو ٕٖ٘/ٕانلر  شرح مرسفر الرىضة )( 9)
سببببللة الاىانببب  األفبببىلٌة ىالشبببىاه   و(ٖٙ/ٙو 7ٖٙ/ٖو ٕٔ٘/ٕىاء البٌبببان )(و هضبببٖٓٔانلبببر  المبببوكرة )( ٓٔ)

 ( . ٕٖىالس بٌ ا، ال ر نٌة ىالا ٌلٌة للمسان  األفىلٌة فً هضىاء البٌان )
 ارسلؾ األفىلٌىن فً اشسرا  ولك على قىلٌن ( ٔٔ)

 ال ى  األى   اشسرا نو ىهى قى  األكلر.
 ىنفرا الشن ٌ ً. و ىما  إلٌن ال ىفً و لٌر من اللاهرٌة ال ى  اللانً  ع م اشسرا ن و ىهى قى  ك

(و اإلاكبببام ٖٔٗ/ٕ(و السموٌببب  )8٘ٗ/ٕ(و البرهبببان )7ٙ9/ٖ(و العببب ة )9ٗٗ/ٔانلبببر  هفبببى  ال فببباص )
(و السابٌبر ٔ٘ٔٔ/ٖ(و هفبى  اببن مالب  )8ٕٗ/ٙ(و نابان  األفبى  )ٖ/ٔ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٓ٘ٔ/ٖ)
 . ( 7ٙ/ٕ(و فىاس  الرامى، )98ٕٕ/ٙ)

 



(ٔ9ٙ) 

و ولك علبى المشبوىر بٌبنوم هن البنص ٌنسبخ ببأقىي منبن الضاب  فً »ـ    بالكساب 
فٌسبب   بم سضببى هببوا الضبباب  مببن الفببىر السسببع  وىال ٌنسببخ بأضببعؾ منببنو ىبمللببن 

اا و ىٌب ى سبع فبىر ىنسخ المسىاسر بالوفىرسان  نسخ الكساب بالاا  
(ٔ)

النسبخ و  
لم وكر هنن على ال ى  الرر ٌف  النسخ فً  مٌع الفىرو « فٌوا  انة 

(ٕ)
 . 

 ى ن هوا البناء   

هن من اشسر  كىن الناسخ مساىٌاً للمنسىخ هى هقىي منن فإنن ٌلةمن ال ى  بعب م 
و فوبى ق عبً اللببى، و ألنوبا هضبعؾ مبن الكسباب  إ ىاة نسخ الكسباب بالسبنة الاا ٌبة

 م على ال  ع. ىاللن ال ٌ  وىهً لنٌة اللبى،

ة الاا ٌبة الشبسراكوما فبً ىمن لبم ٌشبسر  ولبك قبا  ب بىاة نسبخ الكسباب بالسبن
ىهى اللنو ق ر مشسرك 

(ٖ)
 . 

 الترجٌح : 

ٌلوببر لببً هن بنبباء المسببألة علببى الربببلؾ فببً اشببسرا  كببىن الناسببخ مسبباىٌاً 
للمنسىخ هى هقىي منن بناء فاٌ  و ىق  السةم ال انلىن باشسرا  ولك ما ٌسار  عن هوا 

 ضعؾ منن . االشسرا  من منع نسخ الكساب بالسنة الاا ٌة لكىنوا ه

 ىمن لم ٌشسر  ولك  ّىة هوا النى  من النسخ .

                                            
ىهً   نسبخ الكسباب بالكسبابو ىنسبخ الكسباب بمسبىاسر السبنةو ىنسبخ مسبىاسر السبنة بمللوباو ىنسبخ مسبىاسر السبنة ( ٔ)

 بالكساب و ىنسخ السنة الاا ٌة بمللواو ىنسخ السنة الاا ٌة بالكسابو ىنسخ السنة الاا ٌة بمسىاسر السنة . 
 (. 9ٕٖ/ٕانلر  شرح مرسفر الرىضة )( ٕ)
 (. 9ٕٖ/ٕرح مرسفر الرىضة )انلر  ش( ٖ)

 



(ٔ97) 

 
 عػس :ْطذ ايط١ٓ املتٛاتس٠ بايهتاب .  سابعاملبحح اي

 ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن  

 ىىقىعن .و  ىاة نسخ السنة بالكساب  األول: القول

ىببن قبا  ال موبىر 
(ٔ)

الاناٌبةمببن  
(ٕ)

و ىالمالكٌبة
(ٖ)

و ىالشبافعٌة
(ٗ)

و ىالانابلببة
(٘)

و 
ىالا واء 
(ٙ)

و ىاألشاعرة 
(7)

و ىالمعسةلة 
(8)

و ىؼٌرهم  
(9)

  . 

 منع ال ىاة .  الثانً: القول

ىهى األلور من قى  الشافعً 
(ٔٓ)

ىارسارا بعل الشبافعٌة  و
(ٔٔ)

رىاٌبة هبى ىو  
ألام  
(ٕٔ)

 . 

 بناء المسسلة :

علبى  نوبالبى بناهلنباء مناقشبة األ لبة فبً المسبألة إفبً األفىلٌٌن من هشار كلٌر 
 ؟هل من شرط الناسخ صن ٌكون من جنس المنسوأمسألة  

(13)
.  

المسببألة مبنٌببة علببى » بنبباء المسببألة علببى ولببكو ف ببا   بح ابببن برهببان ىقبب  فببر  
هفلٌن  األى   هن نسبخ السبنة بالكسباب ال ٌربرج السبنة عبن كىنوبا بٌانباً و ىاللبانً  هن 

« عن هم الب  هن ٌكىن الناسبخ مبن  نسبن الناسخ ٌ ىة هال  ٌكىن من  ن  المنسىخو ى
(ٔٗ)

 . 

و قالىا  ىألنن نسخ شًء بؽٌبر  نسبن »إو قا    إىممن هشار إلى ولك الشٌراةي
« كنسخ الكساب بالسنة و فبل ٌ ىة 

(ٔ٘)
 . 

 ى ن هوا البناء  

هن من اشسر  هن ٌكىن الناسخ من  ن  المنسىخ لةمن هن ٌ ى  ال ٌ ىة نسبخ 

                                            
 ( . ٓ٘ٔ/ٖ(و اإلاكام )ٕٔ٘/ٕانلر  السلرٌص )( ٔ)
 .(7ٙ/ٕ(و هفى  السررسً )9ٗٗ/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٕ)
 .(ٕٖٔشرح سن ٌ  الافى  )و (ٖٓٗ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٖ)
 .(ٖٓٗ/ٖالمافى  ) و(8ٕ٘/ٕ(و البرهان )7ٕٕانلر  السبفرة )( ٗ)
 .(98ٕ/ٗ(و الىاض  )8ٕٓ/ٖانلر  الع ة )( ٘)
 ( . 7ٖٕ٘/ٙ(و نواٌة الىفى  )8ٖٗ/ٕانلر  السموٌ  )( ٙ)
 (. ٕٔٗ/ٔ(و المسى ة )ٓ٘ٔ/ٖانلر  اإلاكام )( 7)
 ( . ٓ٘ٔ/ٖ(و اإلاكام )ٖٕٗانلر  المعسم  )/( 8)
 ( . 8ٔ٘/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( 9)
( و ىلسافبٌ  قىلبن انلبر   البابر المابٌ  ٙ٘ٗ/ٔ(و قىا بع األ لبة )8ٗٔ-8ٖٔو ٖٔٔ-8ٓٔانلر  الرسبالة )( ٓٔ)

(ٗ/ٕٔٓ . ) 
 ( . 8ٔٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٔٔ)
 (. ٕ٘ٔٔ/ٖانلر  هفى  ابن مال  )( ٕٔ)
(و 7ٖٖ(و ببو  النلبر )ٖٔٓ/ٗ(و الىاضب  )ٕٗٔ/ٔ(و المسسفباى )8ٓ7/ٖ(و العب ة )ٕٗٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٖٔ)

(و ىهبوا الشبر  هبى مبن ٖ٘ٔٔ/ٖ(و هفبى  اببن مالب  )ٕٖٕٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٖ٘ٔو ٔ٘ٔ/ٖاإلاكام )
 (. ٖٕٖ/ٖ(وكشؾ األسرار )ٗٔٔ/ٖ(و اإلاكام )ٕٕٔ/ٔالشرى  المرسلؾ فٌوا   انلر  المسسفاى )

 فً الىفى  .م هرا ( ىلٖٔٓسبلس  الوهب )( ٗٔ)
 ( . 7ٖٕالسبفرة )( ٘ٔ)

 



(ٔ98) 

 س، من  نسنو هما من لم ٌشسر  ولك فبل ٌلةمن ولك.ألنوا لٌإالكساب للسنة  

 الترجٌح : 

اللاهر لً فاة هوا البنباء فبإن السبنة المسبىاسرة فبً مرسببة ال بر ن الكبرٌم فبً 
فومببا مسسبباىٌان مببن هببوا ال وببة و ىلكببن سب ببى  وببة هرببري هببً مىضببع و قببىة اللبببى، 
ن ال بر ن الكبرٌمو ىلبوا فالسنة المسىاسرة سرسلؾ  نسباً عبو ىهً  نسوما و الارو بٌنوما 

فمن اشسر  هن ٌكىن الناسخ من  ن  المنسىخ لم ٌ ة نسخ السبنة المسبىاسرة بالكسبابو 
 ىال موىر لما لم ٌشسر  ولك قا  بال ىاة . 

 



(ٔ99) 

 
 ظ عػس :ْطذ ايط١ٓ املتٛاتس٠ باآلحا . اَاملبحح اخل

اساو األفىلٌىن على  بىاة نسبخ السبنة المسبىاسرة بالابا  ع ببلً 
(ٔ)

سلابىا و ىار 
 فً الىقى  الشرعً على هقىا    

 ىاقع .   رهنن ؼٌ األول: القول

كلر من الاناٌةىبن قا  األ
(ٕ)

و ىالمالكٌة
(ٖ)

و ىالشافعٌة
(ٗ)

 و ىالانابلة
(٘)

 . 

 هنن ىاقع .  الثانً: القول

ىارسارا ابن اةم 
(ٙ)

ى ماعة من هه  اللاهر و  
(7)

   . 

 ؼٌر ىاقع بع ا .  و هنن ىاقع فً ةمن النبً  الثالث : القول

ررسً ــارا الســــىارس
(8)

ً ــــو ىال بىس
(9)

ً ــــالباقبلنىو 
(ٔٓ)

ىالببا ً و 
(ٔٔ)

و 
ىالؽةالً 
(ٕٔ)

و ىق  ن   بعضوم اإل ما  على ع م  ىاةا بع  النبً 
(ٖٔ)

   . 

 بناء المسسلة : 

ق  هعٌب ، المسبألة و ٌمكن من سسبع كبلم األفىلٌٌن فً المسألة سلرٌص هفلٌن 
     إلٌوما

 .األصل األول: نسخ الكتا  بالسنة اآلحادٌة

الىهباب و ف ب  ن ب  عنبن الةركشبً هن الرببلؾ  ىق  نص على ولك ال اضً عب 
مبن ه باةا قبا  و ففً هوا المسبألة ٌلساب، علبى الرببلؾ فبً نسبخ ال بر ن برببر الىااب  

ىمن منعن هناك منعن هنا  وبإ اةسن هنا
(ٔٗ)

 . 

مبن ه باة النسبخ هنوبم قبالىا إوا  باة نسبخ ىق  وكبر بعبل األفبىلٌٌن فبً ه لبة 
ر المسىاسر بن ه  ر ربفنسخ الو ال ر ن بالاا  

(ٔ٘)
  . 

                                            
( و ىق  وكر بعضوم كابن برهان فبً 7ٕٖٕ/ٙ( و نواٌة الىفى  )ٙٗٔ/ٖ(و اإلاكام )ٖٖٗانلر  بو  النلر )( ٔ)

(و الرببلؾ فبً ولبكو لكبن اللباهر هن األفبىلٌٌن إنمبا ٕٔ٘/ٕ(و ىابن السبكً فبً اإلبوباج )7ٗ/ٕالىفى  )
 ( . 87٘/ٕكما هفا ا الم ٌعً فً سلم الىفى  ) ووكرىا اإل ما  لع م اعس ا هم بالمرالؾ فً هوا المسألة

 (. 7ٙ/ٕ  الرامى، )( و فىاس9ٗٗ/ٔانلر  هفى  ال فاص )( ٕ)
 (. ٖٔٔ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖ٘٘/ٕانلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )( ٖ)
 (. ٙٗٔ/ٖ(و اإلاكام)ٖٖٖ/ٖ(و المافى  )8٘ٗ/ٕان )هانلر  البر( ٗ)
 (. ٕٕٗ/ٔ(و المسى ة )8ٕٖ/ٕانلر  السموٌ  )( ٘)
 ( . 8ٔ٘/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٙ)
 ( أله  اللاهر . ٖٔٔىنسب فً شرح سن ٌ  الافى  ) و(ٕٔ٘/ٕ(و اإلبواج )ٖٖٖ/ٖانلر  المافى  )( 7)
 ( . 77/ٕانلر  هفى  السررسً )( 8)
 ( . ٕٙٗانلر  س ىٌم األ لة )( 9)
 ( . ٕٙ٘/ٕ(و ىهى ما ارسارا ال ىٌنً فً سلرٌفن لس رٌب الباقبلنً )ٕٔ٘/ٕانلر  اإلبواج )( ٓٔ)
 ( . ٕٖٗ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٔٔ)
 ( . ٕٙٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٕٔ)
 ( . 7ٕ٘/ٕانلر  السلرٌص )( ٖٔ)
 ( . ٖٗٓانلر  سبلس  الوهب )( ٗٔ)
 (. 9ٖ٘/ٕ(و بٌان المرسفر )8ٗٔ/ٖ(و اإلاكام )ٖٖٙ/ٖانلر  المافى  )( ٘ٔ)

 



(ٕٓٓ) 

 ى ن هوا البناء    

 إنسبخ ال بر ن بالابا  فنسبخ المسبىاسر ببن هىلبىة هن ٌُ هن ال ر ن مسىاسر فمن  بى  
 بربلؾ السنة .  وىمسعب  بسبلىسنو فوى مع ة  و ألن ال ر ن هرفع من السنة

 إ  ال ٌ ىة نسخ ال ر ن بالاا  فٌلةمن المنبع هٌضباً فبً السبنة المسبىاسرةىمن قا
 ألنوا س سمع مع ال ر ن فً إفا ة العلم .

 

 .األصل الثانً: اشتراط كون الناسخ مساوٌاً للمنسوأ صو صقوى منه

فإنببن بعبب  هن وكبر الفببىر المسعل بة بنسببخ الكسبباب و ىقب  هشببار إلبى هببوا ال بىفً 
ٌُنسخ بأقىي » قا   و ىالعك  و بالسنة  الضاب  فً ولك على المشوىر بٌنوم هن النص 
فٌس   بم سضى هوا الضاب  من الفبىر السسبع  وىال ٌنسخ بأضعؾ مننو ىبمللن و منن 

ىٌب ى سببع فبىر النسبخ فٌوبا  وىنسخ المسىاسر بالاا  ونسخ الكساب بالاا   فىرسان
ى ونبباا ٌفبب  النسببخ فببً ىهببى الببوي و  ببانةو ىعلببى قببى  البببا ً ىبعببل اللاهرٌببة 
«ىهى اللنو الفىر السسع نلراً إلى ال  ر المشسرك بٌنوما 

(ٔ)
  . 

 ى ن هوا البناء  

هن مببن اشببسر  هن ٌكببىن الناسببخ مسبباىٌاً هى هقببىي لةمببن منببع نسببخ المسببىاسر 
ىمن لم ٌشسر  ولبك  والمسىاسر ق عً ىالاا  لنًف وألنن هضعؾ من المسىاسر إبالاا 

ىقبب  و ىهببى اللببن وؾ لمببا بببٌن المسببىاسر ىالاببا  مببن قبب ر مشببسرك ببّىة النسببخ باألضببع
اسسىٌا فٌن 
(ٕ)

 . 

 الترجٌح : 

سسار  منن هوا  بناءً نسخ الكساب بالسنة الاا ٌة فلٌ  فً نلري البناء على هما 
ىإنما ٌمكن هن سبنى علٌن من باب بناء النلٌر علبى النلٌبرإ إو ال بر ن ىالسبنة  والمسألة

ة ىااب ة مبن اٌبث قبىة اللببى،و ىهمبا مسبألسان مسبلةمسبان فمبن قبا  المسىاسرة فً مرسب
 ببى  فببً إابب اهما لةمببن هن ٌ ببى  بمللببن فببً المسببألة األرببريو ىهببوا مببا  عبب  بعببل ب

األفىلٌٌن ٌعرل لوما فً مسألة ىاا ة 
(ٖ)

 . 

اشببسرا  كببىن الناسببخ مسبباىٌاً ـ هي ؤلفبب  اللببانً لفرعببان همببا المسببألسان ى
هبوا الوي ٌلور لً هى هن هوا المسألة إنما سبنى علبى ـو ىلوا ف هى هقىي مننو للمنسىخ 

ىقب   وىسارعوبا منبن لباهر كمبا سببو فبً ى بن البنباءببنو ىرب  هبوا المسبألة  وف  األ
فبال موىر ابٌن قبالىا باشبسرا ن  والسةم ك  فرٌبو بببلةم قىلبن فبً اشبسرا  هبوا الشبر 

ن لببم ٌشببسر ىا قببالىا بىقببى  اببٌ ىالمرببالاىنوقببالىا بعبب م ىقببى  نسببخ المسببىاسر بالاببا  
 . ولك

                                            
 (. 9ٕٖ/ٕشرح مرسفر الرىضة )( ٔ)
 ( . 8ٔ-8ٓ/ٗ( و رفع الاا ب )9ٕٖ/ٕشرح مرسفر الرىضة )( انلر ٕ)
 (.ٕٔ٘/ٕ( و اإلبواج )7ٕٖ/ٔ(و رىضة النالر )ٖٖٗ(و بو  النلر )ٕٗ٘/ٕر  السلرٌص )انل( ٖ)

 



(ٕٓٔ) 

 
 عػس :ْطذ ايهتاب ٚايط١ٓ املتٛاتس٠ باملطتفٝض.   عاملبحح ايطا

المسساٌل   اسم فاع  من اسساالو ىهى مف ر من فبٌل و ىهبى هفب  وكبر 
إوا   ابن فار  هنن ٌ   على  رٌان الشًء بسوىلةو لم ٌ ا  علٌبن و ىمنبن فبال المباء

إوا ان فعىا فٌن    ري و ىفال ال ىم فً الا ٌث
(ٔ)

 . 

إوا وا    إوا كلبرو ىفبال الاب ٌث  ىهٌضاً ٌأسً بمعنبى كلبرو ىمنبن فبال المبا 
إوا اسسع   ىانسشرو ىكوا فال المكان

(ٕ)
  . 

 ىعلى هوا فالكلمة س   على االنسشار ىاالسسا  ىالكلرة . 

 ىق  ارسلؾ فً سعرٌؾ المسساٌل على هقىا   

لم ٌنسن إلى ا  السىاسر  ف ٌ   ما رىاا لبللة ففاع اً ما
(ٖ)

. 

ىقٌ   ما ةا  ن لسن عن لبللة ففاع اً ما لم ٌبلػ ا  السىاسر 
(ٗ)

 . 

ىقٌ   هى الشانع على هف  
(٘)

  . 

ىقٌ  ؼٌر ولك 
(ٙ)

  . 

ٌ لو على معنٌٌن  سساٌلىاللاهر هن الم
(7)

   

سببىاء كببان شببٌىعن عنبب  و األى   ٌ لببو علببى المشببوىر علببى األلسببنة ىالشببانع 
هى هه  الا ٌث و هى عن  فنة رافة كالا واء و عامة النا  

(8)
  . 

اللانً  ٌ لو على ما رىاا لبللة ففاع اً ما لم ٌبلبػ اب  السبىاسر علبى المشبوىر 
ىبعبببل األفبببىلٌٌنو عنببب  الماببب لٌن 

(9)
هى مبببا ةا  علبببى اللبللبببة عنببب   مبببع مبببن  و

األفىلٌٌن
(ٔٓ)

  . 

ألنن هى الوي سراعى فٌبن  إنًىالمسألة اف بلاٌة إ ىالمرا  هنا هى المعنى اللا
 ال ىة اللبىسٌة بربلؾ األى  . 

ىقبب  ارسلببؾ األفببىلٌىن فببً نسببخ الكسبباب ىالسببنة المسببىاسرة بالمسببساٌل علببى 

                                            
 فٌل .   ( ما ةٙ٘ٗ/ٗانلر  م اٌٌ  اللؽة )( ٔ)
 ( ما ة   فٌل . 8٘ٗ(و المفباح المنٌر )ٖٙٙ/ٓٔانلر  لسان العرب )( ٕ)
 (. ٔٔ/ٗ(و فس  المؽٌث )ٖٕ٘/ٕالس رٌر ىالسابٌر )و(ٖٙ-ٕٙانلر  نةهة النلر )( ٖ)
هفبى  اببن و(8ٕٓٓ/7(و نواٌبة الىفبى  )٘٘/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شبرح العضب  )ٖٔ/ٕانلر  اإلاكام )( ٗ)

 (. 87ٗ/ٕمال  )
 ( . 9ٙٔ/ٕانلر   مع ال ىامع مع شرح المالً ىااشٌة البنانً )( ٘)
 (. ٖٙٗ/ٕ(و شرح الكىكب )8ٓٙٔ/ٗانلر  السابٌر )( ٙ)
 (. ٔٔ/ٗالمؽٌث ) (و فس ٖٙ-ٕٙانلر  نةهة النلر )( 7)
 (. 9ٕانلر  معرفة علىم الا ٌث للااكم )( 8)
 (. ٔٔ/ٗ(و فس  المؽٌث )ٖٕ٘/ٕالس رٌر ىالسابٌر )و(ٖٙ-ٕٙانلر  نةهة النلر )( 9)
هفبى  اببن و(8ٕٓٓ/7(و نواٌة الىفبى  )٘٘/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض  )ٖٔ/ٕانلر  اإلاكام )( ٓٔ)

 (. 87ٗ/ٕمال  )

 



(ٕٕٓ) 

قىلٌن  
(ٔ)

   

 ع م  ىاة ولك .  األول :القول 

ىهى اللاهر من فنٌع هكلر األفىلٌٌن 
(ٕ)

  . 

  ىاة ولك .  الثانً : القول

ىبن قا  بعل األفىلٌٌن 
(ٖ)

  . 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هفبلن 

 .ماذا ٌفٌد اللبر المستفٌض؟ األصل األول:

هببوا » ببا   فو هببوا األفبب ابببن برهببان علببى هن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى  نببص  
«  ؟الربلؾ ٌنبنً على هن الربر المسساٌل ماوا ٌاٌ 

(ٗ)
 . 

 ى ن هوا البناء   

مسىاسر فإنببن ٌ ببى  ب ببىاة نسببرن للسببنة هن مببن قببا  إنببن ٌاٌبب  العلببم ال  عببً كببال
ىمببن قبا  إنببن ال ٌاٌبب   وألنبن مسبباى لومبا فببً المرسببة إالمسبىاسرة ىللكسبباب عنب  ال موببىر

فإنبن ال ٌنسبخ المسبىاسر و هى هى فً مرسببة ال سفب  إلبى ال  بع و كأربار الاا  وال  ع 
من الكساب ىالسنة النرااضن عن مرسبسوما 
(٘)

. 

    بالسنة المتواترة.األصل الثانً:نسخ الكتا

سعرضببىا لآلاببا  ىالمسببىاسرو ىسببكسىا عببن »ىقبب  وكببر ولببك الةركشببًو ف ببا   
«المسس ٌلإ ألنن ٌ رو اكمن من المسىاسر ب رٌو األىلى 

(ٙ)
. 

                                            
(و 7ٔٔ/ٗر  للمسببساٌل مسببألة مسببس لة فببً ببباب النسببخ إال الةركشببً فببً كسابٌببن الباببر الماببٌ  )لببم هر مببن هفبب( ٔ)

(و ىاكساى كلٌر من األفىلٌٌن بوكرا فبً الابا  فبً مباابث السبنة و ىقب  هفبر  بعبل ٖٓٔىسبلس  الوهب )
عرفبة الا بج مو( ٕٔٔ(و هفى  السررسً )ٕٙٗالاناٌة المشوىر بالوكر فً باب النسخ مل    س ىٌم األ لة )

 (. ٕٔٔالشرعٌة )
ىٌشٌر إلى ولك هن كلٌراً من األفبىلٌٌن  علبىا المسبساٌل مبن الابا  . كمبا سبٌأسً و ىانلبر   البابر المابٌ  ( ٕ)

 (. ٖٔٔ(و سبلس  الوهب )7ٔٔ/ٗ)
 (و ىمن  علن من المسىاسر قا  بولك . ٖٔٔ( و سبلس  الوهب )7ٔٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٖ)
 ( عن كسابن الكبٌر فً األفى  . ٖٔٔس  الوهب )ن لن فً سبل( ٗ)

بناء على الربلؾ فً مرسبسن و ىق  ارسلاىا فً مرسبسبن علبى لبللبة  اىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً اكمن ىما ٌاٌ 
 هقىا    

  .المسىاسرىعلٌن فوى ٌاٌ  ال  ع كوىال اا  الشاشًوىال فاص واألى   هنن بمعنى المسىاسرو ىبن قا  الفٌرفً 
  .انً  هنن قسم من الاا  و ىبن قا  األكلرىنو ىعلٌن فوى على الربلؾ فً إفا ة الاا  الل

ىكلٌبر مبن الاناٌبةو ىعلٌبن فوبى  وىاببن فبىرك ًواللالث   هنن رسبة بٌن المسىاسر ىالاا  و ىبن قبا  اإلسباراٌٌن
 ٌن .  هى هى ٌاٌ  علم  مأنٌنة ال علم ٌوٌاٌ  العلم النلري 

(و ٖٔ/ٕ(و اإلاكببام )9ٕٕ/ٔ( وهفببى  السررسببً )78ٖ/ٔ(و البرهببان)8ٔ٘/ٔاص)انلببر  هفببى  ال فبب
(و نواٌبة 87ٗ/ٕهفبى  اببن مالب  )و( 8ٗٙ/ٕ(و كشبؾ األسبرار )٘٘/ٕالعضب  ) شبرح مرسفر المنسوى مبع

(و  مبببع ال ىامبببع مبببع ااشبببٌة البنببببانً 8ٓٗٔ/ٗ(و السابٌبببر )9ٕٗ/ٗ(و البابببر المابببٌ  )ٖٓٔ/ٕالسبببى  )
(ٕ/ٔ9ٙ .) 

 (. ٖٔٔس  الوهب )انلر  سبل( ٘)
 . (7ٔٔ/ٗالبار الماٌ )انلر  ( ٙ)

 



(ٕٖٓ) 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  إن نسخ الكساب بالسنة المسىاسرة ال ٌ ىة فمن باب هىلى هال  ٌ بىة نسبخ 
ىاء قٌ  إن السنة المسساٌضة فً اكبم المسبىاسر مبن  وبة الكساب بالسنة المسساٌضة و س

إفبا ة ال  ببع و فالمسببساٌل هىلببى للربببلؾ فببً المسببساٌل بربببلؾ المسببىاسرو هى قٌبب  إن 
 المسساٌل ال ٌاٌ  إال اللن.

هما من قا  ب ىاة نسخ الكساب بالسنة المسبىاسرة فببل ٌلةمبن ولبكو إال إن قٌب  إن 
   ع.المسساٌل كالمسىاسر فً إفا ة ال 

 الترجٌح : 

فمن قا  إنبن مبن  ىما ٌاٌ اوهوا المسألة فٌما ٌلور سنبنً على ا ٌ ة المسساٌل 
ىمبن قبا  إنبن مبن و الاا   ع  اكمبن كاكبم الابا  فبً نسبرن للكسباب ىمسبىاسر السبنة

المسىاسر  ع  اكمن كاكبم المسبىاسرو ىمبن  علبن قسبماً مسبس بلً ٌاٌب  اللبن  عب  اكمبن 
 وما فٌما ٌاٌ انن .كاكم الاا  السسىان

هما األف  اللانً فوى هف   ةنًإ ىولك لسعل ن بنسخ الكسباب بالمسبساٌل  ىن 
ة نسببخ الكسبباب بالسببنة  نسببخ السببنة المسببىاسرة بالمسببساٌلو لببم إنببن الةم لمببن لببم ٌ ببىِّ
المسببىاسرةإ ألن المسببساٌل إمببا هن ٌكببىن مسبباىٌاً للمسببىاسر هى هقبب  منببن رسبببةو هى قببا  

المسبساٌل ماٌب اً لل  بع كبالمسىاسرإ إو ٌلةمبن اٌننبو المسباىاة بٌنومبا بال ىاة مبع  علبن 
الشسراكوما فً إفا ة ال  عو هما من لبم ٌ علبن ماٌب اً لل  بع فببل ٌكبىن عنب ا المسبساٌل 

   مساىٌاً للمسىاسرإ ألنن ال ٌاٌ  إال اللن بربلؾ المسىاسر.

 



(ٕٓٗ) 

 
 عػس :ْطذ َفّٗٛ املٛافك١ ٚايٓطذ ب٘.  طابعاملبحح اي

  بماوىم المىاف ة   هى هن ٌكىن المسكى، عنن مىاف اً فً الاكبم للمن بىو المرا
بن 
(ٔ)

 . 

ىماوىمن و ىلانن و ىٌسمى فاىي الر اب 
(ٕ)

ىعن  الاناٌة  اللة النص و 
(ٖ)

  . 

    اللبببة سابببرٌم السبببأفؾ المسبببساا  مبببن قىلبببن سعبببالى  ىملالبببن       

      
 (ٗ)

 سارٌم الضرب ىناىا من هنىا  األوي .  على 

 ىق  ن   الربلؾ فً هوا المسألة على قىلٌن  

 ىالنسخ بن . و  ىاة نسخ ماوىم المىاف ة  األول:القول 

ىبووا قا  هكلر العلماء 
(٘)

و ب  ن   اسااقاً 
(ٙ)

  . 

 ىالنسخ بن .و ع م  ىاة نسخ ماوىم المىاف ة  الثانً: القول

افعٌة ىن   ولك عن بعل الش
(7)

 . 

 بناء المسسلة :

نددوع هعببا  كلٌببر مببن األفببىلٌٌن سفببرٌااً هى إشببارة هببوا المسببألة إلببى مسببألة   
وهل هً داللة لفظٌة صو قٌاسٌة  ؟، داللة مفهوم الموافقة 

(8)
.   

مببن قببا  مببن هفبباابنا إنببن »ىقبب  هشببار إلٌببن هبببى إسببااو الشببٌراةي فببً قىلببن   
ة النسبخ من قبا  إنبن معلبىم باالسبسنبا  ال ٌ بىِّ ى ومعلىم من  وة الن و  ّىة النسخ بن

                                            
(و شبرح 7ٕٔ/ٕ(و مرسفر المنسوى مبع شبرح العضب  )ٙٙ/ٖ(و اإلاكام )9ٓٔ/ٕانلر لسعرٌان   المسسفاى )( ٔ)

 ( . 8ٓٗ/ٕ(و فىاس  الرامى، )8ٔٗ/ٖالكىكب )
 ( . 8ٔٗ/ٖ(و شرح الكىكب )ٙٙ/ٖانلر  اإلاكام )( ٕ)
 ( . 8ٓٗ/ٕ( و فىاس  الرامى، )ٔٙ٘/ٕبن الساعاسً )انلر  نواٌة الىفى  ال( ٖ)
 .اإلسراء( من سىرة ٖٕمن الٌة )( ٗ)
(و 7ٖ/ٖ(و الس رٌبر ىالسابٌبر )٘٘/ٕ(و الىفبى  )9ٕٖ/ٕ(و السموٌ  )8ٕ8/ٖ(و الع ة )ٖٙٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٘)

 ىانلر ما سٌأسً فً الوامش السً . و( 88/ٕ(وفىاس  الرامى، )78ٖٓ/ٙالسابٌر )
(و شبرح ٕٓٓ/ٕ( ومرسفبر المنسوبى مبع شبرح العضب  )٘ٙٔ/ٖ(و اإلاكبام )ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٖانلر  المافبى  )( ٙ)

انلببر ولببك  .(و ىقبب  سع ببب هببوا اإل مببا  باكاٌببة الربببلؾ79ٖٕ/ٙ( نواٌببة الىفببى  )ٖ٘ٔسن ببٌ  الافببى  )
 (. 99٘/ٕ(و سلم الىفى  )79ٖٓ/ٙ(و السابٌر )ٓٗٔ/ٗالبار الماٌ  )  ىمناقشسن فً

 (. 79ٖٓ/ٙ(و السابٌر )ٓٗٔ/ٗ(و البار الماٌ  )9ٕٖ/ٕ(و السموٌ  )ٕٔ٘/ٔ  شرح اللمع )انلر( 7)
رىضببة النببالر (و ٖٔٙ/ٖ(و المافببى  )9ٕٖ/ٕالسموٌبب  ) و(ٕ٘ٗ/ٔ(و قىا ببع األ لببة)8ٕ8/ٖالعبب ة) ( انلببر 8)

 قىلٌن    اللة ماوىم المىاف ة علىارسلاىا فً و ى(79ٖٓ/ٙ(و السابٌر)ٖٙٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )ٖٖ٘/ٔ)
كالؽةالً ىالم يو ىمعناا  وىبعل الشافعٌة وىالانابلة وىالمالكٌة واألى   هنوا لالٌة   ىهى قى  هكلر الاناٌة

 هنوا ساف  ب رٌو الاوم من اللال فً ؼٌر ما  الن و .
ً ح بببن الشببافعً فببىفببر   وىبعببل الاناٌببة وىبعببل الانابلببةو ىبببن قببا  هكلببر الشببافعٌة  اللببانً  هنوببا قٌاسببٌة 

  .رسالسنو ىهً على هوا من ال ٌا  ال لً
(و اإلاكببام 9ٔٔ/ٕ(و المسسفبباى )ٕٔٗ/ٔ(و هفببى  السررسببً )7ٖ٘/ٕالبرهببان ) و(٘ٔ٘انلببر  الرسببالة )

(و 88ٕٕ/ٙ(و السابٌببر )7ٖٔ/ٕ(و مرسفبر المنسوببى مبع شببرح العضب  )77ٖ/ٕ(و رىضبة النببالر )8ٓٙ/ٖ)
 (. ٓٔٗ/ٔ( و فىاس  الرامى، )ٓٔ/ٗالبار الماٌ  )

 



(ٕٓ٘) 

«بن  
(ٔ)

  . 

إن ف  الربلؾ عن بعل الشافعٌة فٌن فوبى »ف ا   و ال ىفً  كىنص على ول
فبإن قلنبا  ؟وعلى هن  اللسن لالٌبة هى ع لٌبة السةامٌبة؟وهى مبنً على هنن قٌا   لً هى ال

نببن علٌوبا و ىإن قلنبا  ىهبى لالوبا البويو هً لالٌة  اة نسروا ىالنسخ بوا كبالمن ىو 
« ىال ٌا  ال ٌنسخ ىال ٌنسخ بن و هً ع لٌة كان، قٌاساً  لٌاً 

(ٕ)
  . 

ح بولك ابن السبكً ىق  فر  
(ٖ)

و ىالةركشً  
(ٗ)

و ىالمر اىي 
(٘)

  . 

 ى ن هوا البناء   

ن  اللة ماوىم المىاف ة  اللة لالٌة فإنن ٌ ى  ب ىاة نسبرن ىالنسبخ إهن من قا  
 ىالنسخ بن .  ننص و ىالنص ٌ ىة نسرألنن من ال إبن

ىإن قٌ  إنوا  اللة قٌاسٌة فال ٌا  ال ٌنسخ ىال ٌنسخ 
(ٙ)

  . 

 الترجٌح : 

فبإن مبن قبا  إن ماوبىم  لكنن بناء  ةنًإ فً نلري هن هوا البناء بناء فاٌ  و
مبن  عب   اللسبن همبا المىاف ة  اللسن لالٌة  علن من  ملة النص ىهى ٌنسبخ ىٌنسبخ و ى

لم ٌلسةم هكلرهم بع م نسرن هى النسخ بنفقٌاسٌة 
(7)

. 

ىعلببة ولببك هن  اللببة ماوببىم المىاف ببة  اللببة قىٌببة فوببً  اللببة ٌ ٌنٌببة و فسكببىن 
ىإن »كالنصو ىلووا قا  الراةي مع هنن ممن  ع   اللة ماوىم المىاف ة  اللبة قٌاسبٌة  

«كان، ع لٌة فوً ٌ ٌنٌةو فس سضً النسخ ال ماالة 
(8)

.   

إلى هن من قا  بأن  اللبة ماوبىم المىاف بة قٌاسبٌة من الما  ٌن وهب  مع ىلووا 
نلبر إلبى هن المعنبى هما من لم ٌ علوبا قٌاسبٌة فقٌاساًو ى اهاإلااقاً فسم   انلر إلى هن فٌو

قٌاساً  واىلوا لم ٌسمِّ و إنما ه رك بم ر  فوم اللال 
(9)

. 

فً رهٌن إلبى هنوبا ىمع ما وكرا ه الء إال هن من ال انلٌن بع م ال ىاة من اسسن  
ٌُنسخ ٌَنسخ ىال  قٌاسٌةو ىال ٌا  ال 
(ٔٓ)

.   

                                            
  .(ٕٔ٘/ٔشرح اللمع )( ٔ)
 ( .ٖٖٙ/ٕشرح مرسفر الرىضة )( ٕ)
 ( . ٙٓٔ/ٗانلر  رفع الاا ب )( ٖ)
 ( . 87٘/ٕ(و سشنٌؾ المسامع )ٓٗٔ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٖٓانلر  سبلس  الوهب )( ٗ)
 ( . 888ٕ/ٙانلر  السابٌر )( ٘)
 ( . ٓٗٔ/ٗماٌ  )(و البار ال7ٖٓ(و سبلس  الوهب )ٖٖٙ/ٕانلر  شرح مرسفر الرىضة )( ٙ)
( كأبً الاسٌن البفري وىالشٌراةي وىالراةيو فإنوم  ىةىا نسخ ماوىم المىاف ة ىالنسخ بن مبع  علوبم ال اللبة 7)

و ٕٗٗ/ٔ)(و شببرح اللمببع78ٓ/ٕو ٖٙٗ/ٔ(و ىانلببر  المعسمبب )ٖٔٙو 7ٖٔ/ٖ اللبة قٌاسببٌة.انلر  المافببى )
ٕ٘ٔ). 

 (.ٖٙٗ/ٔ(و ىانلر  المعسم )ٖٔٙ/ٖ( المافى )8)
(و ىالؽةالببً فببً المسسفبباى 7ٖ٘/ٕهشببار إلببى ولببك ال ببىٌنً فببً البرهببان )( ىبوببوا ٌكببىن الربببلؾ لالٌبباو ىقبب  9)

(و ىهمٌر با شاا فبً سٌسبٌر السارٌبر 7ٖٔ/ٕ(و ىنص علٌن الساساةانً فً ااشٌسن على شرح العض  )9ٔٔ/ٕ)
 ٌعً فً سبلم الىفبى  ىالم و(9ٖٓ/ٔ(و ىالشربٌنً فً س رٌراسن على  مع ال ىامع ىشرح المالً )9ٓ/ٔ)
(ٕ/ٕٓ٘). 

 (.ٓٗٔ/ٗ( انلر  البار الماٌ )ٓٔ)

 



(ٕٓٙ) 

 
  ٚايٓطذ ب٘. عػس: ْطذ اإلمجاع جأَاملبحح اي

ٌ ف  بووا المسألة  نسخ الاكم اللابب، باإل مبا و ىالنسبخ باإل مبا  لاكبم  ربر 
ىعلببى هببوا فوببوا المسببألة سشببم  و هى ال ٌببا   وهى اإل مببا  و هى السببنةولاببب، بالكسبباب 

  ٌن ش

 ى   كىن اإل ما  ناسراً لؽٌرا.األ

 اللانً  كىن اإل ما  منسىراً بؽٌرا.

 على قىلٌن فً األشور    ولكىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً 

 نسخ بن .نسخ ىال ٌُ اإل ما  ال ٌَ  األول: القول

ىبووا قا  ال موىر
(ٔ)

الاناٌبةمبن و  
(ٕ)

و ىالمالكٌبة 
(ٖ)

وىالشبافعٌة 
(ٗ)

 و ىالانابلبة 
(٘)

و ىؼٌرهم  
(ٙ)

 .  

ٌُنسخ . الثانً : القول ٌَنسخ ى  اإل ما  

ىببببن قبببا  األقلبببىن 
(7)

بعل الاناٌبببة كعٌسبببى ببببن هببببان لبببو ىنسبببب  
(8)

بعبببل وى
المعسةلة 
(9)

  ىاة كىنن ناسراً .  

 بناء المسسلة:

 وكر األفىلٌىن لووا المسألة هفلٌن 

 .  األول: انعقاد اإلجماع فً زمن النبً األصل 

اإل مبا  إنمبا »اٌث قا  فً مسسو  هبوا المسبألة  و ىق  هشار إلى ولك الراةي 
ٌنع    لٌبلً بع  ىفاة الرسى  علٌن الفبلة ىالسبلم إ ألنبن مبا  ام علٌبن الفببلة ىالسببلم 

ىمسى ى ب  قىلبن علٌبن الفببلة و سٌ  الم منٌن  اٌاً لم ٌنع   اإل ما  من  ىننإ ألنن 
 ب   لبٌبلً بعب  ىفباة الرسبى  علٌبن فإون اإل مبا  إنمبا ٌنعو  ى  ؼٌرا بىالسبلم فبل عبرة 

                                            
(و هفببى  ابببن مالبب  ٘٘٘و ٕ٘٘/ٕ(و مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٖانلببر  اإلاكببام )( ٔ)

 ( . 7ٖ/ٕ(و شرح السلىٌ  )ٓٙٔٔ-9٘ٔٔ/ٖ)
  .(7ٙ/ٖسابٌر )(و الس رٌر ىال7ٖ/ٕ(و السىضٌ  لمسن السن ٌ  )ٙٙ/ٕانلر  هفى  السررسً )( ٕ)
(و شبرح سن بٌ  الافبى  ٘٘٘و ٕ٘٘/ٕ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفبر )ٖٗٗ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٖ)

(ٖٔٗ).  
  .(7ٖ٘/ٖ(و المافى  )ٕ٘/ٕالىفى  )و(ٕٙٔ/ٔانلر  المسسفاى)( ٗ)
  .(7ٖٔ/ٗالىاض  ) (و89ٖ/ٕالسموٌ ) (و8ٕٙ/ٖانلر  الع ة )( ٘)
 (. ٕٖٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٙ)
 ( . ٖٓ٘/ٔ(و ىانلر  اإلاكام البن اةم )ٓٙٔ/ٖانلر  اإلاكام )( 7)
(وىالبنص البوي ن لبن ٖٖٗ/ٖ(و كشؾ األسبرار )ٙٙ/ٕسً )رهفى  السر و(7ٔٗ/ٔانلر  هفى  ال فاص )( 8)

عٌسبى ببن ى ىإنما ٌاوم منن هن اإل مبا  كاشبؾ عبن الب لٌ  الناسبخ. وال فاص عنن ال ٌساع  على هوا ال ى 
الاناًواإلمببام العبلمببة ف ٌببن العببراو وكببان عارفببا  هبببى مىسببى عٌسببى بببن هبببان بببن فبب قة البفببريهى هبببان 

بب ٌِّ كسبباب ا سوببا  الرهيوىكسبباب إلبببا، ال ٌببا  وىكسبباب ربببر   را فاضبببلوىمن مفببنااسنباألفببى  ىالابب ٌث ر
 هـ.ٕٕٔالىاا وىكساب ال امعوىؼٌر ولكوسىفً سنة 

 و(ٓٗٗ/ٓٔسببٌر هعبببلم النببببلء )و (7٘ٔ/ٔٔسببارٌخ بؽبب ا )و (7ٖٔ ب ببا، الا وبباء)و (ٕٗ٘الاورسبب،)  انلببر    
 (. ٔ٘ٔالاىان  البوٌة)و (ٕٕٙساج السرا م )و (78ٙ/ٕال ىاهر المضٌة)

 (. ٔٙٔ/ٖانلر  اإلاكام )( 9)

 



(ٕٓ7) 

« م  بلالفبلة ىالس 
(ٔ)

  . 

و عمبب سنا هن اإل مببا  إنمببا ٌكببىن ا ببة بعبب  رسببى  هللا »ىقببا  ابببن برهببان   
« فاسساا  ا سماعوما  و  ىالنسخ إنما ٌكىن فً ةمن رسى  هللا 

(ٕ)
   . 

ح بالبناء بعضوم و ىهشار إلٌن  ررىن ىق  فر  
(ٖ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ن إن قٌ  إن اإل ما  ال ٌكىن فً عفر النبىة فبل ٌمكن ال ى  بنسخ اإل مبا  هن
 هى النسخ بنإ ألن ةمن النسخ هى عفر النبىة ىاإل ما  ال ٌكىن فٌن.

ىق  اعسرل ال رافً على ما وكر من هن اإل مبا  ال ٌنع ب  إال بعب  ةمبن النببً 
  ىوكببر هن ى ببى ا و  ألمسببن بالعفببمة فببً  ألنببن قبب  شببو  إال ٌمنببع ى ببى  اإل مببا

(على ضبللة ًال س سمع همس   )قىلن 
(ٗ)

مة لبم فبىهى لى شو  لىاا  فبً ةمنبن بالعو 
فاألمة هىلى و ٌسىقؾ ولك على هن ٌكىن بع ا 

(٘)
  . 

ىبناء على ما وكرا ال رافً فببل ٌكبىن هبوا األفب  هبى ملبار النبةا  فبً مسبألة 
 نسخ اإل ما  إلمكان ا سماعوما فً عفر النبىة .

   .صل الثانً: اإلجماع الثانً هل ٌرفع حكم اللال. األول ؟األ

هوا المسألة علبى هبوا  بنىهشار  مع من األفىلٌٌن إلى هن من األفىلٌٌن من 

                                            
 (. ٖٗ٘/ٖالمافى  )( ٔ)
 (. ٖ٘/ٕالىفى  )( ٕ)
(و ٖٕٙٙ/ٙواٌببة الىفببى  )نو( ٕٙٔ/ٔ(و المسسفبباى )ٕٗٗ/ٕ(و قىا ببع األ لببة )ٕٖ٘/ٕانلببر  السلرببٌص )( ٖ)

 (. 8ٕٔ/ٗالبار الماٌ  )
 (  اء هوا الا ٌث من  رو ع ٌ ة و ىبألاال مرسلاةو ىمنوا ٗ)

َىاِ  اأْلَْعَلِم كساب الاسن و ن نسنفً رىاا ابن ما ن ـ ما  ا مسن فً عب  بن امٌ  ( و ى9ٖ٘ٓ/ٖٖٓٔ/ٕ)َباب الس 
( و ىاببن 8ٗ/ٔٗ/ٔـ مع لببل  ال نبة ـ )السنة فً  ابن هبً عافمو ى (8ٕٔٔ/ٕٔٔ/ٖ) ـ كما فً المنسرب ـ 

  هنب (و عبن ٕٔٗ/9ٓٗ/ٔ)الا ٌبن ىالمسا بن ( و ىالر ٌب فبً 9ٕٖ/ٙ)الكام  فً ضعااء الر ا ع ي فً 
َىاِ  اأْلَْعَلمِ بلال  ) ُكْم ِبالس  ٌْ ُسْم اْرِسبَلًفا َفَعلَ ٌْ ِسً اَل َسْ َسِمُع على َضبَللٍَة فإوا َرهَ  (.إِن  هُم 

ىفٌبن هٌضبا هببى و  ى ابٌمو ىاببن المب ٌنً و ىىل بن هامب  و ىق  ضعان اببن معبٌن و سن ا معان بن رفاعة فً ى
مفبباح . ىقا  البىفٌري فبً ةىانب  سبنن اببن ما بن )كواببن معٌن قا  ٌاٌى و ىهى هالك و رلؾ األعمى 

 .«  ءااةم بن ع ا ىاسمنو لضعؾ هبً رلؾ األعمى  إ هوا إسنا  ضعٌؾ  » (ٓٔ٘الة ا ة
(و ىالاباكم فبً 7ٕٙٔ/ٙٙٗ/ٗ) َبباب مبا  باء فبً لُبُةىِم اْلَ َماَعبةِ  وِكَساب اْلِاَسنِ  فً  امعنالسرموي  ـ ىما رىاا

ـ ابببن عمببر (و عببن ٕٓٗـبب9ٔٗ/8ٓٗ/ٔ)الا ٌببن ىالمسا ببن ( و ىالر ٌببب فببً ٘ٔٔ/ٔمسببس ركن و كسبباب العلببم )
ِسًبلال  ) ما ـرضً هللا عنو ْ َمُع هُم  ٌَ َ اَل  بٍ  و  إِن  هللا  بَة ُمَام  ِ مبع اْلَ َماَعبِة و علبى َضببَللٍَة  هى قا  هُم  بُ  هللا  ٌَ و َى

 (.َىَمْن َشو  َشو  إلى الن ارِ 
  قلب،(  »ٙٗٔ)ساابة ال البب و ىقبا  اببن كلٌبر فبً «  هوا َاِ ٌث  َؼِرٌبب  مبن هبوا اْلَىْ بِن   » السرمويقا  ى

(  ٕٙٔ/ٖ)سلربٌص الابٌبرو ىقبا  اببن ا بر فبً ال«  كلبرىنان األىقب  ضبع  و ىفً إسنا ا سبلٌمان ببن سباٌان 
َماُن بن َشْعَبانَ » ٌْ ًُّ  ـ ـ كوا ىفىابن ساٌان َىِفٌِن ُسلَ  «. ىهى َضِعٌؾ  و اْلَمَ ِن

سلربٌص الابٌبر ىقا  ابن ا بر فبً  ىالا ٌث لن  رو ىهلاال إ باٌث اكم علٌن بعضوم بالسىاسر فً المعنىو
ْرلُى َىاِا   منوا من َمَ ا ٍ  و لن ُ ُرو  َكِلٌَرة  و َاِ ٌٍث َمْشُوىرٍ    » (ٕٙٔ/ٖ) ٌَ الم افب  و ىقا  السبراىي فبً « اَل 

و ىشبىاه  مسعب  ة فبً المرفبى   و وى هسبانٌ  كلٌبرةو فوى ا ٌث مشبوىر المبسن  إ ىبال ملة(  »ٗ٘ٗ)الاسنة 
 «. ىؼٌرا
 (.ٖٓ٘/ٕ)كشؾ الرااء و  (ٗ٘ٗ)الم اف  الاسنة (و ٕٙٔ/ٖ)سلرٌص الابٌر  (و٘ٗٔ)سااة ال الب  انلر 

 ( . 8ٕٔ/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٓٓ٘/ٙناان  األفى  ) و(ٖٗٔانلر  شرح سن ٌ  الافى  )( ٘)

 



(ٕٓ8) 

ا ة ال ىاة لمبن ربالؾ فبً هبوا المسبألة مبنٌبة علبى هنبن »قا  ال رافً   واألف  
كبىن انع با  األى  ىٌوىٌكىن كبلهما ا باً  وٌ ىة هن ٌنع   إ ما  بع  إ ما  مرالؾ لن

« مشرى اً بأال  ٌ ره علٌن إ ما   رر
(ٔ)

  . 

اربسبلؾ األمبة علبى قبىلٌن ى بىاة االساباو بعب   ىقا  الونب ي بعب  وكبرا لمسبألة
ىهببى نسببخ اإل مببا  باإل مببا و ىهببوا مسببسن  المرببالؾ فببً هببوا   »ولببك علببى هابب هما

« إو ن   فٌن ربلؾ بعل النا  و المسألة 
(ٕ)

 . 

ن األفىلٌٌن هوا المسألة فً ه لة من ٌري ال ىاة ىق  وكر كلٌر م
(ٖ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

هبوا  على ها  ال بىلٌن لوبم ٌ بى الفاابة  قا  ب ىاة ىقى  اإل ما  بع هن من 
ف ب  ه معببىا و ألن الفبباابة إوا ارسلابىا علبى قبىلٌن إ فبىرة نسبخ اإل مبا  باإل مبا  

 مبع مبن بعب هم علبى هاب  ال بىلٌن نسبخ فإوا ه وعلى إمكان األرو بك  ىاا  من ال ىلٌن
 فاإل ما  البلاو نسخ اإل ما  السابو . وىلةم األرو بالم مع علٌنو ولك ال ىاة 

ىمن لم ٌ ة ولك فبل ٌلةمن ال ى  بنسخ اإل ما  باإل ما  
(ٗ)

 . 

ىق  عارل هكلر األفىلٌٌن هوا البناء و ىناقشىا
(٘)

م فلبٌ  مبن لِّ بأن هوا لى سُ   
 بىاة األربو بكببل    باإل ما و ب  هى ةىا  اكم لبةىا  شبر نو فبإن  باب نسخ اإل ما

فبإوا افب  ولبك و بع م افى  اإل ما  على ها  ال ىلٌن  ال ىلٌن على الب لٌة مشرى 
ىةىا  الاكم لةىا  شر ن لٌ  من باب النسخ  وف   ةا  شر ن

(ٙ)
. 

 الترجٌح : 

ء المسببألة علببى الببوي ٌسببر   عنبب ي هببى مببا وهببب إلٌببن الببراةي ىؼٌببرا مببن بنببا
ننا اٌنما قلنا بامسنا  ا سماعوما لةم ال بى  بعب م إأل امسنا  اإل ما  فً عفر النبً 

ألن النسبببخ مرفبببىص ببببةمن الرسبببالة و ىلبببى قٌببب  بإمكبببان  إ بببىاة نسبببخ اإل مبببا 
ة ىقبى  اإل مبا  ا للةم هن ٌكىن اإل ما  ناسراً هى منسىراً و ىلووا فمن  بى  ما سماعو

سشك  ولك مبع قىلبن ببأن اإل مبا  ال ٌنسبخ ىال ٌنسبخفً ةمن الرسالة اس
(7)

ىال مابر و  
 ل ٌن من هوا االسسشكا  . 

بب  ن ب   وىاللاهر هى ما علٌن ال موبىر مبن عب م انع با  اإل مبا  فبً ةمنبن 
علٌن اإل ما  
(8)

فوبى إن ىاف وبم فبالعبرة و إو ال فانب ة مبن انع با  اإل مبا  فبً ةمنبن  إ 

                                            
 (. ٕٖٔ(و ىانلر  سبلس  الوهب )ٖ٘ٔشرح سن ٌ  الافى  )( ٔ)
 ( . 8ٖٕٙ/ٙنواٌة الىفى  )( ٕ)
( 8ٖٔ/ٗ(و الىاضببب  )89ٖ/ٌٕبب  )(و السموٕٗٗ/ٕ(و قىا ببع األ لببة )8ٕٙ/ٖالعبب ة )و(ٖٖٗ/ٔانلر المعسمبب  )( ٖ)

 (. ٗ٘٘/ٕ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٔٙٔ/ٖ(واإلاكام )ٔ٘/ٕالىفى  )و
 (. ٕٖٔ(و سبلس  الوهب )8ٖٕٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٔ٘/ٕ(و الىفى  )8ٕٙ/ٖانلر  الع ة )( ٗ)
 و(8ٖٔ/ٗ(و الىاضبب  )89ٖ/ٕ(و السموٌبب  )ٕٗٗ/ٕ(و قىا ببع األ لببة)8ٕٙ/ٖالعبب ة ) و(ٖٖٗ/ٔانلببر  المعسمبب )( ٘)

 .(ٗ٘٘/ٕ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٔٙٔ/ٖ(واإلاكام )ٔ٘/ٕالىفى  )
 (. 8ٖٕٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )8ٕ7/ٖالع ة )و( ٖٖٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٙ)
 ( . ٖٗٔانلر  شرح سن ٌ  الافى  )( 7)
 ( . 7ٕٔو ٖٕٔ/ٔانلر  اإلاكام )( 8)

 



(ٕٓ9) 

علمباً هنبن و لنو ىإن رالاوم ف ىلوم با   لى بىب اسباعبن  ىقىلوم معن اسبا و ب ىلن  
 ال ٌسفىر ىقى  اإل ما  مع مرالاسن لوم . 

فوبى ٌاٌب  العفبمة لؤلمبة ىإلببا، ولبك  (ال س سمع همسً على ضبللة)هما ا ٌث  
 ىال فان ة من إلباسن العفمة لوا فً ةمنن للبىسوا بى ى ا  ولوا

(ٔ)
  . 

فالفبىاب  ؟  اللانً هب  ٌرفبع اكبم الرببلؾ األى هما البناء على مسألة اإل ما
م هن اإل ما  اللبانً ٌرفبع األى  لِّ ىهنن لى سُ و ما وهب إلٌن األكلر من ضعؾ هوا البناء 

ىإنمببا هببى مببن ببباب ةىا  الاكببم لببةىا  شببر ن . هببوا علببى ال ببى  بأنببن  ونسببخبفلببٌ  و 
ىهن العبببرة و لٌ  ىلببٌ  ببب و م ابلببة إ مببا  بإ مببا  و همببا إن قٌبب  إن اإل مببا  كاشببؾ 
ىاإل مببا  اللببانً ٌكببىن  لببٌبلً  وبمسببسن  اإل مببا  فٌكببىن ولببك مببن ببباب س اببب  النفببىص

 بن على ما ىقع النسخ
(ٕ)

 و ىإوا ف  ولك فبل ٌكىن للربلؾ فان ة عملٌة. 

                                            
 ( . ٕ٘-ٔ٘) انلر  ا ٌة اإل ما  لارؼلً( ٔ)
ىهن مرا  من ه اة النسبخ باإل مبا  هن ٌكبىن اإل مبا  و هشار كبلم كلٌر من األفىلٌٌن إلى هن الربلؾ لالً ( ٕ)

  لٌبلً على ما ىقع بن النسخ . 
(و نواٌبببة الىفبببى  الببببن السببباعاسً ٖٗٗ/ٔ(و إاكبببام الافبببى  )7ٔٗ/ٔانلبببر لبببولك  هفبببى  ال فببباص )

(و سٌسببٌر السارٌببر 9ٙ/ٖو الس رٌببر ىالسابٌببر )(ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٕٓنببانً ) مببع ال ىامببع مببع ااشببٌة البو(٘ٗ٘/ٕ)
 (. 9٘٘/ٕ(و سلم الىفى  )9ٕٓ/ٖ)

 



(ٕٔٓ) 

 
 . ٚايٓطذ ب٘: ْطذ ايكٝاع  تاضع عػساملبحح اي

 ٌن رج ضمن هوا المباث مسألسان   

 كالنص هى اإل ما  هى ال ٌا  الرر .   سراً لؽٌرااألىلى   كىن ال ٌا  نا

 كىنن منسىراً بؽٌرا .    اللانٌة

ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هاسٌن المسألسٌن و ىٌمكن سلرٌص األقىا  المشوىرة 
(ٔ)

 فٌوما فٌما ٌلً   

ٌُنسخ . األول :القول   هن ال ٌا  ال ٌنسخ ىال 

ىبن قبا  ال موبىر 
(ٕ)

و مبن الاناٌبة
(ٖ)

فعٌةو ىالشبا
(ٗ)

و ىالانابلبة
(٘)

و ىنبص علٌبن 
ابن الاا ب من المالكٌة
(ٙ)

. 

  ىن ما بع ا .  هن ال ٌا  ٌنسخ ىٌنسخ فً ةمنن  الثانً:القول 

ىبن قا   مع من األفىلٌٌن 
(7)

  . 

ىإن لبم ٌكبن و نسبخ إن كان ال ٌا  منفىفاً على علسن فٌنسخ ىٌُ  الثالث:القول 
 منفىفاً على علسن فبل. 

ق امة  ىارسارا ابن
(8)

و ىال ىفً  
(9)

   . 

 ال ٌا  األراى .  فٌنسخ إوا كان ه لى الرابع :القول 

سنىي ىاإل وىارسارا البٌضاىي
(ٔٓ)

  . 

 بناء المسسلة : 

 ٌمكن هن ٌسساا  من كبلم األفىلٌٌن اى  هوا المسألة إعا سوا إلى هفلٌن  

 ؟.األول: هل كل مجتهد مصٌ األصل 

األفىلٌٌن اٌن كبلموم على مسألة نسخ ال ٌبا   ىهوا ما ٌسساا  من كبلم بعل
فإنبن وكبر هن ال ٌبا  بعب  ىفباة و و ىمن ه الء هبى الاسٌن البفبري  بع  ىفاة النبً 

                                            
 ( . ٖٙٙٓ/ٙ(و السابٌر )ٖٔٔ/ٗفً المسألسٌن هقىا  كلٌرة  انلر  البار الماٌ  )( ٔ)
(و ٔٙٔٔ-ٓٙٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مالب  )ٙٙ/ٕنسبن لل موىر كلٌر من األفىلٌٌن  انلر   هفى  السررسً )( ٕ)

 (. ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٖ(و كشؾ األسرار )7ٖٓٓو ٖٙٙٓ/ٙالسابٌر )
( و فبببىاس  الرامبببى، ٖٕالبببى ٌة ) و( ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٖكشبببؾ األسبببرار ) (وٙٙ/ٕانلبببر   هفبببى  السررسبببً )( ٖ)

(٘/8ٗ .) 
 (. 87ٓ/ٕ(و سشنٌؾ المسامع )ٕٙٗ/ٔ(و قىا ع األ لة )7ٕٗفرة )سبانلر   ال( ٗ)
 (. 7ٖٓٓو ٖٙٙٓ/ٙ(و السابٌر )ٔٙٔٔ-ٓٙٔٔ/ٖمال  )هفى  ابن و ( 8ٕ7/ٖانلر   الع ة )( ٘)
 (. 7٘٘/ٕانلر   مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )( ٙ)
(و ىالىفببى  9ٖٔ/ٕ(و ىالسموٌبب  )ٖ٘ٗ/ٔكمببا فببً المعسمبب  )و نببص علٌببن كلٌببر مببنوم فببً مسببألة نسببرن بؽٌببرا ( 7)

 (. 77ٖٕو 7ٖٖٕ/ٙلىفى  )انلر  نواٌة ا .(و ىوكرا الون ي فً المسألسٌن8ٖ٘/ٖ(و ىالمافى  )ٗ٘/ٕ)
 (. ٕٖٖ/ٔانلر  رىضة النالر )( 8)
 ( . ٕٖٖ/ٕانلر  شرح مرسفر الرىضة )( 9)
 ( . 9ٗ٘و 89٘/ٕفى  مع نواٌة السى  )ىانلر  منواج ال( ٓٔ)

 



(ٕٔٔ) 

ٌ ىة نسرن فً المعنى بنص هى إ ما  هى قٌا  بأن ٌلار بنص ٌربالؾ  النبً  
ٌسببمى  هى ب ٌببا  هببى هىلببى مببن قٌاسببن و ىوكببر هن هببوا الو إ مببا  بربلفببن  و هىقٌاسببن 
ال نبص و ىألن ال ٌا  األى  إنما عم  ببن بشبر  هال  ٌعارضبن قٌبا  هىلبى منبن  اإنسر
هوا إنما ٌسم على ال بى  ببأن كب  م سوب  مفبٌبإ ألن ال انب  ببولك »إ ما و لم قا   هى 

لم رفع و فأمبا مبن ال ٌ بى  كب  م سوب  مفبٌب فإنبن ال و  بن بِّ عُ ٌ ى  إن هوا ال ٌا  ق  سُ 
« فبل ٌمكن نسخ السعب  بن  و   بن بِّ عُ ٌ ى  ق  سُ 

(ٔ)
  . 

ىق  قا  معنى هوا الكبلم الراةي ىؼٌرا 
(ٕ)

  . 

ىٌسلرص من ولك هنن ٌمكن هن سبنى المسألة على هوا األف  و فمن قا  إن كب  
المفٌب ىاا  فببل إن قا   منلم رفع و ىو م سو  مفٌب فعن ا ال ٌا  األى  مسعب  بن 

علمباً هن ولبك ال ٌسبمى نسبراً و فببل نسبخ عنب ا و سعب اً بن ٌ ى  إن ال ٌا  السابو كان م
ىالراةي و لبم همبا قب  قٌب اا بمبا و عن  من وكرنا كبلمن كما نص على ولك هبى الاسٌن 

ىق  وكر ابن السبكً هنن ال ارسفاص لن بولك و  بع  الرسى  
(ٖ)

 . 

 ى ن هوا البناء   

فبإوا لوبر مبا ٌبن ل و اً بن إن قٌ  ك  م سو  مفٌب فال ٌا  السابو كان مسعب 
 ىالنسخ هى الرفع . و هى قٌا  هقىي كان رافعاً لن و هى إ ما  و اكمن من نص 

 ىإن قٌ  المفٌب ىاا  فال ٌا  السابو لم ٌكن مسعب اً بن للوىر ر نن . 

 ىق  نىقش هوا الرهي من ى وٌن 

ى  الببب  األى   هن الببنص الببوي قبب  ٌ لببع علٌببن الم سوبب  ٌكببىن ناقضبباً ل ٌاسببن األ
ضرىرة هن النفىص ال سنشأ بع او ىلكنن كان قب  رابً  إن ٌكىن فً ةمن النبً ىه

ىلٌ  هبى مبن النسبخ و فإوا بان لن سبٌن إو واك هن اكم ال ٌا  مرساع من هفلن و علٌن 
سبىاء قٌب  كب  م سوب  مفبٌب هم لبم ٌ ب  ببولك و فً شًء ال فً اللال ىال فبً المعنبى 

(ٗ)
 . 

هن المفٌب إن كان ىاا اً لبم ٌكبن مسعبب اً بال ٌبا  السبابوو فبإن م سل  اللانً  ال ٌُ 
اإل مببا  منع بب  علببى هنببن ٌ ببب علببى كبب  م سوبب  هن ٌعمبب  هببى ىمببن قلبب ا بمببا ه ي إلٌببن 

ىإن كان ق  هر أ الاكم فً نا  األمر عن  هللا سعالى و ا سوا ا من قٌا  هى ؼٌرا 
(٘)

 . 

مبر ال باسبب لبن الم سوب  أن نسخ الاكبم ٌسبس عً لبىسبن فبً ناب  األبىه ٌب 
فما ال لبى، لن فً نا  األمبر اسبساا  نسبرنو ىال ٌلبةم مبن ال بى  ببأن الم سوب  ٌ بب 

عملن بما ؼلب على لنن هن ٌكىن الاكم الملنىن هى اكم هللا فً نا  األمر 
(ٙ)

   . 

   ؟.األصل الثانً: هل من شرط الناسخ صن ٌكون من جنس المنسوأ

                                            
 (. ٖ٘ٗ/ٔالمعسم  )( ٔ)
 ( . ٖٖٖ/ٖ(و كشؾ األسرار )ٖٓٙ-9ٖ٘/ٖانلر  المافى  )( ٕ)
 ( . ٕٙ٘/ٕانلر  اإلبواج )( ٖ)
 (. ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٕانلر  اإلبواج )( ٗ)
 ( . ٕٙ٘/ٕ(و اإلبواج )ٕ٘ٓ٘/ٙانلر  ناان  األفى  )( ٘)
 (. ٖٓٔ/٘انلر  الكاشؾ )( ٙ)

 



(ٕٕٔ) 

المنببع م ل بباً   »فببً سببٌاو وكببرا لؤلقببىا   هشببار إلٌببن الةركشببً اببٌن قببا  
ىهى المىافو لما سبو عنن هن النسخ ال ٌكىن إال  وىهى الموهب المنفىص للشافعً..و

« ب نسن 
(ٔ)

  . 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  إن النسخ ال ٌكىن إال ب نسن فال ٌا  لٌ  مبن  بن  البنص هى اإل مبا  
 سر  ولك ف   ٌ ا  بال ىاة . ىإن لم ٌشو ىال ٌنسران بن و فبل ٌنسخ بوما و 

 الترجٌح : 

ألن  إبناء المسألة علبى مسبألة هب  كب  م سوب  مفبٌب؟ ؼٌبر ى ٌبن فبً نلبري
فالم سوب  ٌكبىن و الكبلم فً النسخ هى باسب ما فً نا  األمر ال ما فً لبن الم سوب  

همبا النسبخ فببل ٌكبىن  و سىاء ىافبو مبا فبً ناب  األمبر هم الو مسعب اً بما ؼلب فً لنن 
 مسعل اً إال بما هى فً نا  األمر إ ألنن رفع الاكم المعلىم عن  هللا سعالى باكم  رر .

ىلوا فإن مسمى النسخ ال ٌ لو على سؽٌر الاكم فً نلر الم سو  سبىاء قٌب  إن 
   المفٌب ىاا  هى مسع  .

لبببم إن قلنبببا إن ال ٌبببا  كاشبببؾ للبببنص فٌكبببىن س ابببب  ال ٌاسبببٌن مبببن بببباب س ابببب  
النفىص
(ٕ)

الرسبالة هى بعب ا و ىاٌننبو فلبى اعسمب  الم سوب  ةمبن ء كان ولك فبً سىاو  
ىإنما البنص البوي اكسشبان و فبل ٌكىن قٌاسن البلاو هى الرافع و على نص ىقا  علٌن 

ضبرىرة هن النفبىص إ  فً عو  النببىةىٌكىن رفعن للنص السابو و الا اً هى الرافع 
 ولك .  ىإنما الم سو  لم ٌكسشان إال بع  وال سنشأ بع ا 

بنباء رباص  ف   ٌ ا  إنبنهما البناء على اشسرا  كىن الناسخ من  ن  المنسىخ 
ىلبى كبان و هن الشبافعً منبع النسبخ بال ٌبا  م ل باً  نىمع ولك فإنن ٌن ض وعن  الشافعً

كمبا هن ال موبىر قبالىا إن ال ٌبا  ال ٌنسبخ ىال ٌنسبخ مبع عب م  وم ابلن قٌا  من  نسبن
 ٌبٌن هن المسألة ال سبنى على هوا األف  . اشسرا وم لووا الشر  مما 

                                            
 ( . 87ٓ/ٕانلر  سشنٌؾ المسامع )( ٔ)
 (. 9٘٘/ٕانلر  سلم الىفى  )( ٕ)

 



(ٕٖٔ) 

 
 كٍٛ ايمحابٞ . باملبحح ايعػسٕٚ : ايٓطذ 

ىهبى  وهبى فبً اللؽبة مشبسو مبن الفبابةو ىالفبابة مفب ر فباب  الفاابً
عاشبرو ىالمن با  مهي ال  م اربسن و ىمنن الفاابىهف  فاٌ  ٌ   على م ارنة شًء 

مفاابلن  لرر ٌ ا  
(ٔ)

  . 

مبن رهي   لماب لٌن ىبعبل األفبىلٌٌن هبى هن الفباابًىالوي علٌبن  موبىر ا
ىما، على ولك و م مناً بن  النبً 

(ٕ)
  . 

ىارببسص بببن ارسفبباص  مببن رهي النبببً   ىقببا  كلٌببر مببن األفببىلٌٌن إنببن
المفاىب مبلةماً لن 
(ٖ)

  . 

ىقٌ  ؼٌر ولك 
(ٗ)

  . 

 ٌن رج ضمن هوا السر مة لبلث فىر   ى

 ن كساب هى سنة. من ناسراً لل لٌ  المرالؾ األىلى   هن ٌكىن قى  الفاابً واس

ب  نص بعل من ٌري ا ٌة قىلن علبى اشبسرا  عب م  ىهوا لم هر ها اً قا  بنو
كساب ىالسنةلمرالاسن ل

(٘)
 . 

اللانٌة  هن ٌربر الفاابً بنسخ اكم من الكساب هى السبنة  ىن هن ٌكبىن راىٌباً 
هى و سبخو هى هبوا الرببر منسبىخ لولك الاكم من السنة و كأن ٌ ى  كبان هبوا الاكبم لبم ن

 هوا الربر ٌنسخ هوا الاكم . 

و ىهبببوا الفببىرة سبببٌأسً وكرهبببا فبببً ىٌ ببى  بنسبببرنو اللاللببة  هن ٌرببببر برببببر 
   المباث السً.

 هشورها     على هقىا  النسخ ب ى  الفاابًىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً 

 هن قىلن ال ٌاٌ  النسخ م ل اً.  األول:القول 

لر من المالكٌة ىبووا قا  األك
(ٙ)

و ىالشافعٌة 
(7)

و ىؼٌرهم  
(8)

  . 

ٌ   الثانً : القول  ن الناسخ . هن قىلن ال ٌاٌ  النسخ إال إوا ب

                                            
 فاب .  (و ما ة 8ٕٙ/7(و لسان العرب )ٖٖ٘/ٖانلر  م اٌٌ  اللؽة )( ٔ)
(و نةهبة النلبر 9ٕ/ٕ(و اإلاكبام )ٕٔ٘(و علىم الا ٌث)7ٕٔ/ٖ(و السموٌ )8ٙ(و الكااٌة )987/ٖانلر  الع ة )( ٕ)

 .(77/ٗفس  المؽٌث )و(ٖٔٙ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌر )9ٗٔ)
 (. ٘ٙٔ/ٔ(و شرح سن ٌ  الافى  )٘ٙٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٖ)
(و السابٌبر ٖٔٓ/ٗالبابر المابٌ  )(و 7ٖٙ/ٔ(و نواٌة الىفى  الببن السباعاسً)9ٕٖٓ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٗ)

 (. 8٘ٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )99ٙٔ/ٗ)
(و ىكلٌر ممن قبا  با ٌسبن إنمبا نبص علبى ا ٌسبن ىس  ٌمبن علبى ال ٌبا وىإوا 9ٖـ9ٕ/ٗ( انلر  إعبلم المىقعٌن)٘)

اشبببببببسر  لا ٌسبببببببن عببببببب م مرالابببببببة فببببببباابً  ربببببببر فكٌبببببببؾ بمرالابببببببة السبببببببنة.انلر ال ىاعببببببب  الببببببببن 
 (. 8ٙٔ/ٕ(و فىاس  الرامى،)8ٖٓٓ/8(والسابٌر)ٖٙٙاللاام)

 ( . ٓٗ٘/ٕنسوى مع بٌان المرسفر )مال ( و مرسفرٖٖٗ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٙ)
اإلاكببببام  و(8ٖٔ/ٖ(و المافبببى  )ٓٙ/ٕ(و الىفببببى  )ٕٖ٘/ٕ(و السلربببٌص )9ٔ٘/ٔانلبببر  شبببرح اللمببببع )( 7)

(ٖ/ٔ8ٔ .) 
 ( . ٖٖٙ(و بو  النلر )ٔ٘ٗ/ٔانلر  المعسم  )( 8)

 



(ٕٔٗ) 

ىبووا قا  هكلر الانابلة  
(ٔ)

و ىابن السمعانً  
(ٕ)

  . 

 هن قىلن ٌاٌ  النسخ م ل اً .  الثالث: القول

ىبووا قا  هكلر الاناٌة 
(ٖ)

و ىؼٌرهم  
(ٗ)

 . 

ٌ   ابددع:الر القدول ن الناسببخ فبببل ٌ بب قبىلببنو ىإن لببم ٌعٌنبن ى ببب قبببى  هنببن إن عب
 قىلن. 

ىارسارا الكررً 
(٘)

  . 

 بناء المسسلة: 

مسدسلة حجٌدة قدول علبى  هنوبا مبنٌبةهما الفىرة األىلى ف   نص ال بىٌنً علبى 
 بنبى ى  الفاابً و ىهبوا ٌبال ٌ ىة النسخ »و ف ا    الصحابً

(ٙ)
علبى هفب .. ىهبى  

«ٌ  با ة ل نهن قىل
(7)

  . 

« ىلبٌ  با بة و قى  الفاابً ال ٌ بع ببن النسبخإ ألنبن مبوهب »ىقا  البا ً  
(8)

 . 

 ى ن هوا البناء  

ألن  إهن من لم ٌ   با ٌة قى  الفاابً ال ٌمكنن ال ى  ببأن قىلبن ٌنسبخ البنص
 هما من قا  بولك فبل ٌلةمن ال ى  بع م  ىاة النسخ . و  ىلنبولك فر  االاس اج 

مسددسلة حجٌددة قددول فببىرة اللانٌببة ف بب  هشببار ابببن برهببان إلببى بنانوببا علببى همببا ال
هن الفباابً إوا قبا  كبان   ناسىعمب »ف ا  بع  وكرا لؤلقىا  فبً المسبألة  و  الصحابً

ىقىلبن ال و ىهن ؼٌبر الرافبع رافعباً  وفٌاسم  هنن لن ؼٌر الناسخ ناسبراً و لم نسخ و لابساً 
«فبل سسرك الا ة بالماسم و  ا ة إ ماعاً  ا ة فٌنو ىقى  الرسى  

(9)
  . 

 ى ن هوا البناء   

و إوا كان قى  الفباابً ا بة فإنبن ال ٌلبن منبن ىقبى  الر بأ فبً سا ٌب  النسبخ
ك ببى  قىلبن فبً و فٌلبةم قببى  قىلبن فبً النسبخ و ىلبٌ  ببالمسوم و فوى ق  شبو  السنةٌب  

                                            
 .(7ٖ٘ٓ/ٙالسابٌر )و(89ٔ/ٖ(و السموٌ  )8ٖ٘/ٖلع ة )انلر  ا( ٔ)
 (. 9ٖٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٕ)
 (. 9٘/ٕ( و فىاس  الرامى، )ٕٕٕ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )78/ٖانلر  الس رٌر ىالسابٌر )( ٖ)
 ( . ٕٖٔ/ٔانلر  لباب المافى  )( ٗ)
الكررً هبى هببى الاسبن عبٌب  و ى( ٔ٘ٗ/ٔر )(و الس رٌر ىالساب8ٌٖٔ/ٖ(و المافى  )ٔ٘ٗ/ٔانلر  المعسم  )( ٘)

امبا ٕٓٙهللا بن الاسٌن بن  لوم الكررً الاناًوىل  سنة  اما قى  هـ و ىكان إماما ف ٌوا هفىلٌا قانعا مسعااا فى 
كبٌببر ال بب روانسو، إلٌببن رناسببة المببوهبوىكان مببع ولببك رهسببا فببً االعسةا وفببن ؾ ال ببامع الكبٌروىال ببامع 

 هـ.ٖٓٗسنة          سىفً و وىكساب األشربة الفؽٌروىكساب المرسفر
الب اٌبببببة و (ٕٙٗ/٘ٔسبببببٌر هعببببببلم النبببببببلء )و (ٖٖ٘/ٓٔسبببببارٌخ بؽببببب ا )و (ٕٗٔ ب بببببا، الا وببببباء)  انلبببببر    

 ب بببا، و (98/ٗلسبببان المٌبببةان)و (ٕٓٓسببباج السبببرا م )و (9ٖٗ/ٕال بببىاهر المضبببٌة)و (9ٖٕ/ٔٔىالنواٌبببة)
 (. 8ٓٔالاىان  البوٌة)و (ٖٓٔالمعسةلة)

 ( . نبئ)ٌ فً األف  ( ٙ)
 (و لم وكر بع  ولك مسألة نص الفاابً على نسخ اكم معٌن . ٕٖ٘/ٕالسلرٌص )( 7)
 (و لم وكر بع  ولك مسألة نص الفاابً على نسخ اكم معٌن .ٖٖٗ/ٔإاكام الافى  )( 8)
 ( . ٔٙ/ٕالىفى  )( 9)

 



(ٕٔ٘) 

 الرىاٌة . 

 وف با  بمى بب ولبك هما إن قٌ  لٌ  با ة فٌاسم  هنبن لبن ؼٌبر الناسبخ ناسبراً 
ىلووا ٌلةم ع م ى ىب األرو ب ىلن فً النسخ 
(ٔ)

. 

و مسددسلة الرواٌددة بددالمعنىعلببى  هببا بنا  ىٌمكببن هن ٌببىر  هنببا فببً هببوا الفببىرة
ىبمبا هن المباببث السبً هابب  فبىر هببوا المسبألة فببإنً سبأكساً بببإٌرا  هبوا األفبب  فٌببن 

 سبلفٌا للسكرار.

 الترجٌح : 

م ال ى  بع م ا ٌة قى  الفاابً هال  ٌ رو ب ىلبن الوي ٌلور لً هى هن من الة
فببً نسببخ الببنص و ىهمببا مببن قببا  با ٌببة قىلببن فإنببن ال ٌ عبب  قىلببن معارضبباً للببنص مببن 

اب هى إنببن ٌنسببخ الكسببقببا   سببن  با ٌى ببٌممببن هقببؾ علببى هابب  ىلببوا لببم  والكسبباب ىالسببنة
 . السنة

ً ٌببرسب   ةنببا ٌببة قببى  الفبباابً بنبباء الربببلؾ فببً ىعلببى هببوا فالبنبباء علببى 
ب ى   ىن ؼٌراإ ألن من قا  با ٌسن اشسر  ع م مرالاسن للكساب هى السبنةو ىقىلبن فبً 

 هوا المسألة مرالؾ لولك.   

هما الفىرة اللانٌة فاللاهر لً هن البناء فٌوا فاٌ  و فإن من قا  بالا ٌة فً 
ىالفباابة السٌما و ىالر أ فً سا ٌ  النسخ بعٌ  وقىلن فإن قىلن بالنسخ  ةء من قىلن 

هال ٌأربو ب ىلبن هنبا  نىمن قا  بع م ا ٌة قىلن فإنبن ٌلةمب واشسور عنوم السلب، ىالىر  
 الاسما  الر أ .

اشببسر  هنببا ل بببى  قىلببن سبٌببٌن الناسببخ كالانابلببةىىهمببا مببن قببا  با ٌببة قىلببن 
(ٕ)

 
للناسبخ  نفاشبسر  سبٌٌنبو فكأنن لال هن قىلن هنبا معبارل للكسباب ىالسبنة ىناسبخ لومبا 

ىفبً هبوا مةٌب  ه ب مبع نفبىص الكسباب ىالسبنة مبع  وال ٌكىن الناسبخ هبى قىلبناسى 
 رعاٌة  انب الفاابة ىااسرام مكانسوم ىمنةلسوم . 

هى قا  بن مع قىلن هنبا ببال بى  هى و ىهما من ن   عنن ع م ا ٌة قى  الفاابً 
السافبٌ  كببالكررً 
(ٖ)

ىاببن السببمعانً  و
(ٗ)

قببا   فببالكررً وفلعلببن قبا  ولببك لملابل ر ا 
  ٌ و فبل ٌ ب الر ى  إلٌبن و  اة هن ٌكىن ولك عن ا سوا  منن  خن الناسبولك ألنن إن ع

ألنن لىال لوىر النسخ فٌن لما ه لو النسخ إ بلقاً إ ىإن لم ٌعٌنن فٌ ب قبىلن 
(٘)

 . 

 وهما ابن السمعانً فلعلن قبا  ولبك ألن قبى  الفباابً اسبسن  إلبى الب لٌ  الناسبخ
هبً الر اب فإنن مع قىلبن بعب م ا ٌبة رهي ن و ىكولك ٌ ا  فً فأا ث قىة فى ب قبىل

الفبباابً قببى  
(ٙ)

  بببأن الفبباابً مببع ع السببن ىسارٌببن ال ىعل ببو قببب  قىلببن هنبباإال هنببن  

                                            
 ( . ٕٙ-ٔٙ/ٕانلر  الىفى  )( ٔ)
 ( . 8ٖٓٓ/ٙ(و السابٌر )8٘ٔ/ٖالرىضة ) (و شرح مرسفر8ٔٔٔ/ٗانلر  الع ة )( ٕ)
 ( . 8ٙٔ/ٔ(و فىاس  الرامى، )ٕٙ٘انلر  س ىٌم األ لة )( ٖ)
 (. 9/ٕانلر  قىا ع األ لة )( ٗ)
 (. 8ٖٔ/ٖانلر  المافى  )( ٘)
 ( . ٖٖ٘/ٖانلر  السموٌ  )( ٙ)

 



(ٕٔٙ) 

فٌ بب قبىلبن و هى لبب، عنب ا عنبن و  ٌ ى  بالنسخ إال ىق  سٌ نن ىسمع من النبً  
 كما لى قا  سمع، رسى  هللا 

(ٔ)
  . 

                                            
 (. 9ٓٔ-89ٔ/ٖانلر  السموٌ  )( ٔ)

 



(ٕٔ7) 

 
  ذا ز٣ٚ ايمحابٞ خربا ٚقاٍ بٓطد٘.ٚايعػسٕٚ:املبحح احلا ٟ 

هوا المباث هى إا ي فىر المبابث السبابو وهي النسبخ ب بى  الفباابًو فبإن 
مببن فببىر ولببك هن ٌكببىن الفبباابً الببوي قببا  بالنسببخ هببى الببراىي للربببر الببوي قببا  
بنسرنوىلولك اكساى كلٌر من األفىلٌٌن بالمسألة الساب ة عن هوا المسألة فلبم ٌار ىهبا 

الباثو ىق  هشار إلٌوا بعل األفىلٌٌنو ىوكرىا بنانوا على مسألة هرريب
(ٔ)

. 

ىبما هن هوا المسألة فىرة من فبىر المسبألة السباب ة فلبن هعٌب  وكبر الرببلؾ 
 فٌوا وىإنما سأكساً بإٌرا  البناء.

 بناء المسسلة:

ما فأ»و ف ا    مسسلة الرواٌة بالمعنىعلى  ء هوا المسألةنص هبى ٌعلى على بنا
ة للبراىي فإن على قبى  مبن ٌ بىِّ و ربر الىاا  إوا هربر بن فاابً ىةعم هنن منسىخ 

ألن لاهر كبلمن هنن معنى كبلم رسبى  هللا  إن   معنى األربار ٌ ب هن ٌلب، بن النسخ
  فً النسخ المسنا  هن ٌام  قىلن على ؼٌر  وسبنو ىهمبا علبى قبى  مبن ٌعسببر اللابل

ىلى هلورا لم ٌكن ناسراً عنب نا و ن ما سمعن لن هنن ناسخل ىاة هن ٌكىإ فبل ٌنسخ بن 
 »
(ٕ)

  . 

 ى ن هوا البناء   

هن من ٌ ٌة الرىاٌة بالمعنى ٌ بى  إوا رىي الفباابً رببراً ىقبا  بنسبرن فإنبن 
و ىالرىاٌببة بببالمعنى  ببانةة و لكنببن رىاا بببالمعنى و إنمببا قببا  بنسببرن مببن ببباب السىقٌببؾ 

 ىااسما  الر أ فً ولك بعٌ  . 

ألنبن لبى كبان إسىقٌاباً  كمن لم ٌ ة الرىاٌة بالمعنى ٌ ى  ال ٌمكبن هن ٌكبىن ولبى
لم ٌبأ، بباللال ف ب  ٌكبىن لبن هنبن ناسبخ ىلبٌ  إوا هما و عن ا شًء مرفى  ألسى بلالن 

 كولك .

ىمبا وكببر فببً المسببألة السبباب ة مببن بنانوببا علببى ا ٌببة قببى  الفبباابً ٌببوكر هنببا 
لمسألة هً فىرة مبن فبىر المسبألة السباب ة فببل هٌضا فً هوا المسألةو ىبما هن هوا ا

  هري اا ة إلى سكرار ما سبو اى  هوا األف .

 الترجٌح

مبنٌببة علببى مسببألة الرىاٌببة بببالمعنى للاببرو بببٌن  هببوا المسببألة ٌلوببر لببً هن ال
برببلؾ الرىاٌبة و  ىلبن هكلبر سعرضباً لبل سوبا  ىالر بأ بفإن مسبألة النسبخ إ المسألسٌن 
ىمنوم الشافعٌة و ةىا الرىاٌة بالمعنىال موىر  ى   ىلووا فإن وبالمعنى

(ٖ)
ىمع هوا لم و  

                                            
سبلسب  البوهب (و ٓ٘ٔٔ/ٖ(و هفبى  اببن مالب )ٕٙٗـبٔٙٗ/ٔىعنبن ن ب  فبً المسبى ة)(و 8ٖ7/ٖانلر الع ة )( ٔ)

( هشار إلى االكسااء بالمسألة الساب ة عن هبوا 7ٖٙو ٘٘ٔ/ٗ(و ىفً البار الماٌ )ٖٓٙٓ/ٙو السابٌر)(ٖ٘ٔ)
المسألةو ىبعل األفىلٌٌن ساو المسألة الساب ة بلال إوا قا  الراىي هوا منسىخو لبم وكبر األقبىا  المبوكىرة 

 . (78ٕ(و شرح ؼاٌة السى )ٕٕٙ/ٕب ة.انلر اإلبواج)فً المسألة السا
و (ٖ٘ٔسبلسبب  الببوهب )(و ٓ٘ٔٔ/ٖ(و هفببى  ابببن مالبب )ٕٙٗـببٔٙٗ/ٔالمسببى ة)(و ىانلببر  8ٖ7/ٖالعبب ة )( ٕ)

 .  ٌسٌرة( إشارة 9ٓٔ/ٖىق  هشار إلى ولك فً السموٌ  )(و ٖٓٙٓ/ٙالسابٌر)
 (. ٖٙ٘/ٗ(و البار الماٌ  )ٖٓٔ/ٕانلر  اإلاكام )( ٖ)

 



(ٕٔ8) 

لم مع  بىاة الرىاٌبة ببالمعنى فبإنوم قب  وكبرىا لبولك  وٌى بىا قبى  قىلن فً النسخ 
ىإب ا  األلاال بما ٌرا فواو السر مة المساىٌة لؤلف     امنواً و شرى 

(ٔ)
ىهبوا مبا ال و 

 وا فالمسألة لٌس، مسعل ة بمسألة الرىاٌة ببالمعنىلفاابً بالنسخ و ىلوواٌى   فً قى  
  رة الر أ منن . نىإنما سرسب  بالل ة فً الفاابً ى

                                            
(و الباببر الماببٌ  ٖٓٔ/ٕ( . ىانلببر  اإلاكببام )9ٙ8/ٖىممببن هشببار إلببى شببًء مببن ولببك هبببى ٌعلببى فببً العبب ة ) (ٔ)

(ٗ/ٖ٘ٙ .) 

 



(ٕٔ9) 

 
 ٚايعػسٕٚ : ْطذ حهِ ايفسع بٓطذ حهِ األصٌ. جاْٞاملبحح اي

لابو ؼٌبرا ىهُ و   بعلة لِّ ىعُ و فىرة هوا المسألة فٌما لى نص الشار  على اكم 
   ؟.الار  كٌرساع بول لم  اء ما ٌرفع اكم األف  فو  وبن

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً ولك على قىلٌن 

 هن اكم الار  ٌب   بولك .  األول:القول 

ىبوببببوا قببببا  هكلببببر الاناٌببببة 
(ٔ)

و ىالمالكٌببببة 
(ٕ)

و ىالشببببافعٌة 
(ٖ)

و ىالانابلببببة 
(ٗ)

و 
ى موىر الا واء 
(٘)

 . 

 هن اكم الار  ال ٌب   . الثانً:القول 

قالن بعل الاناٌة 
(ٙ)

للاناٌة م ل اً و ىنسب 
(7)

و ىبعل الشافعٌة 
(8)

 . 

 بناء المسسلة : 

الحكم الثابدت فدً األصدل هدل بنى األبٌاري هوا المسألة على الربلؾ فً مسألة 
هو ثابت بالنص صو بالعلة
(9)

ىق  سبعن على ولك الةركشً و ؟
(ٔٓ)

  . 

 ى ن هوا البناء   

فعنب ا هن و بالعلبة ىاكم الابر  لابب، و هن من قا  إن اكم األف  لاب، بالنص 
ىلبوا فببل سببلةم و ىال سعلبو لبن بالعلبة السبً لبب، بوبا الابر  و المنسىخ هى اكم األف  

 بٌن األف  ىالار  .

ىمن قا  إن اكم األف  لاب، بالعلة فإوا نسخ األف  انسسر، العلبة السبً لبب، 
فٌعى  نسخ األف  على الار  باإلب ا  و بوا الار  

(ٔٔ)
  . 

 الترجٌح : 

سر   لً فاة هوا البناءو ؼٌر هنن بناء  ةنًو فمن قا  الاكم فً ماب  الوي ٌ
سبن معبنإ ألنبن لبب، بوباو ىإوا سبخ األفب  انسسبر، علنُ  النص لاب، بالعلة فإنن ٌ بى  إنْ 

فٌعببى  نسببخ األفبب  علببى الاببر   وي لببب، بوبباوالبب كببان كببولك فٌلببةم ةىالوببا مببن الاببر 
 .باإلب ا 

                                            
 ( . 8ٙ/ٕفىاس  الرامى، ) و(ٕ٘ٔ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )7ٖ/ٖانلر  الس رٌر ىالسابٌر )( ٔ)
 ( . 9ٕٓ/ٔنشر البنى  ) و(ٔٙ٘/ٕانلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )( ٕ)
 ( . 7ٙٔ/ٖ(و اإلاكام )7ٙٔ/ٖ(و الىفى  )8٘ٙ/ٕ(و البرهان )7ٕ٘انلر  السبفرة )( ٖ)
 (. 7ٕٖٓ/ٙ(و السابٌر )7ٓٔٔ/ٖهفى  ابن مال  ) (وٖٖٗ/ٔالمسى ة)(و9ٖٖ/ٕانلر  السموٌ  )( ٗ)
 ( . ٕٙٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٘)
 ( . 7ٙٔ/ٖ(و اإلاكام )7ٕ٘انلر  السبفرة )( ٙ)
 (. 8ٙ/ٕ( و ىانلر   سع بن فً فىاس  الرامى، )ٕٕٔٗ/ٙ(و نواٌة الىفى  )9ٔٗ/ٔع )انلر  شرح اللم( 7)
 (. 7ٕ٘انلر  السبفرة )( 8)
 ( . 9ٖٓ-8ٖٓانلر  سبلس  الوهب )( 9)
 ( . 7ٖٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٓٔ)
 (. 9ٖٓانلر  سبلس  الوهب )( ٔٔ)

 



(ٕٕٓ) 

أن اكبم ، بالنص فبل ٌلةمن ال بى  ببىهما من قا  الاكم فً ما  النص لاب 
إ ألن الاكبم ىإن كببان لابسبا بببالنص إال هن العلبة مبلةمببة للاكبم عنبب همو الابر  ال ٌب بب 

فوً الباعلة على لبىسنو ىلوا فنسخ األف  إلؽاء للعلبة عبن العلٌبةو ىلبى لبم ٌرسابع اكبم 
األف  لكان لبىسن عن ؼٌر  لٌ 
(ٔ)

. 

على األف  الموكىر بناء كلٌا عب م سببلةم ىمما ٌ   على ع م بناء هوا المسألة 
األقىا  فً المسألسٌنو فأكلر الاناٌة ىالانابلبة قبالىا إن اكبم األفب  لابب، ببالنص 
(ٕ)

و 
 ىمع ولك قالىا بب بلن اكم الار  فً هوا المسألة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
 . (8ٙ/ٕسلم اللبى،)(و م7ٖٙٓ/ٙ(و السابٌر)7٘ٔٔـ7ٗٔٔ/ٖهفى  ابن مال )انلر  ( ٔ)
 . المباث الاا ي عشر من الاف  الرابع من هوا الرسالةانلر  ( ٕ)

 



(ٕٕٔ) 

 الفصل الثانً: بناء األصول على األصول فً مسائل السنة. 

 :امبحثإحدى وعشرون ووفٌه تمهٌد 

 تمهٌد :تعرٌ. السنة لغة واصطالحا.

 المحتمل للجبلة وغٌره.  المبحث األول:فعل الرسول

 المتجرد عن القرائن. المبحث الثانً: فعل الرسول 

 قبل ورود الشرع. المبحث الثالث: فعل الرسول 

 ؟.هل تمتنع عقال المبحث الرابع:المعصٌة قبل ورود البعثة على النبً 

إمكددان وقدوع المعصدٌة مددن األنبٌداء ـ علدٌهم السدالم ـ بعددد :المبحدث اللدامس
 البعثة.

 .النبً من :وقوع السهو ادسالمبحث الس

 .حجٌة التقرٌر من النبً:المبحث السابع

هددل ٌدددل علددى الجددواز مددن جهددة الشددرع صو  : تقرٌددر النبددً ثددامنالمبحددث ال
 البراءة األصلٌة؟.

 قائد بلبر اآلحاد.المبحث التاسع: ثبوت الع

 المبحث العاشر:حكم جاحد ما ثبت بلبر اآلحاد صو منكره.

 .فً الراويالعدالة  اشتراطالمبحث الحادي عشر:

 المبحث الثانً عشر:رواٌة مجهول العدالة.

 المبحث الثالث عشر: رواٌة المبتدع.

 المبحث الرابع عشر:تفرد العدل بالزٌادة.

 الصحابً.المبحث اللامس عشر: قبول رواٌة 

 المبحث السادس عشر:جهالة الصحابً.

فهدددل ٌحمدددل علدددى  المبحدددث السدددابع عشدددر:إذا قدددال الصدددحابً قدددال النبدددً 
 السماع؟.

المبحدددث الثدددامن عشدددر:إذا روى الصدددحابً لبدددرا محدددتمال لمعنٌدددٌن متندددافٌٌن 
 وحمله على صحدهما.

 المبحث التاسع عشر:حكم المرسل.

 األكثر هل ٌدل على صحته؟. :اللبر إذا عمل بموجبهالمبحث العشرون

 .: العمل بما وجد فً اللط المضبوط المحقق إلمامالمبحث الحادي والعشرون

 



(ٕٕٕ) 

 
 د : رررررررررررمتٗٝ

ب و اة لل بر ن السنة هً المف ر اللبانً مبن المفبا ر السشبرٌعٌة و ىهبً المىضِّ
 ٌِّ ىاإلٌمبان و ٌم نة لن و ىلووا كان، منةلسوا عن  المسلمٌن سالٌبة لمنةلبة ال بر ن الكبرىالمب

فمن لم ٌب من بوبا لبم ٌكبن مفب قاً بكب  مبا فبً ال بر ن و بوا مسم لئلٌمان بال ر ن الكرٌم 
ٌ  و ر هللا سعالى باسبا  سنة نبٌنمالكرٌمو ىق  ه و ن سعبالى هنوبا  رٌبو السبالكٌن إلٌبن ىبب

 ف ببببا  سعببببالى             (ٔ) و ىقببببا  سعببببالى             

                         
 (ٕ)

  . 

  . لٌ  من األ لة الشرعٌةالسً هً نً األفىلٌىن بالسنة ىمن هنا عُ 

 فببً اللؽببة مببأرىوة مببن سببنن و ىهببى هفبب  ٌبب   علببى  رٌببان الشببًء و  ىالسببنة
 ىهرسلسن إرساالً. و هي فببسن   سنن، الماء على ى وً  ىا را ا فً سوىلةو ىمنن

بب هي   ىال بٌعببة و ىسببنن ال رٌببو و ىال رٌ ببة و نة  ىهببً السببٌرة ىمببن ولببك السُّ
 ىهى المسنو ىسبن  و إوا همررسوا على السنان   سنن، الا ٌ ة  نو نو ىقرٌب منن قىلوم

ألنن ما   ىمف ى   إنانللرم  السِ    ىمنن ٌ ا وا ىف لنإوا ها     الشًء
(ٖ)

   . 

 ىق  وكر الراةي فً اشس او السنة ى ىهاً لبللة  

إوا ىالبى فببنو ىالسببن   نالمبباء سبن   هىلوبا   هنوبا فعلبة بمعنببى ماعبى    مبن سبن  
الفب للماءو ىالعرب شبو، ال رٌ ة المسس ٌمة بالماء المفبىب و فإنن لسبىالً ه بةاء 

 ىاا  ٌكىن كالشًء الىاا  . الماء فٌن على نوج 

  فوبى مسبنىنو ىلانٌوا   هن سكىن من قىلوم   سنن، النف  ىالسبنان هسبنن سبناً 
سببمً سببنة علببى معنببى هنببن  لنبببً إلببى اإوا ا  سببن علببى المسببنو فالاعبب  المنسببىب 

 .مسنىن

ىالاعبب  الببوي  اىم  وىلاللوببا   هن ٌكببىن مببن قببىلوم سببن اإلببب  إوا هاسببن رعٌوببا
هاسن رعاٌسن ىإ امسن  سمً سنة بمعنى هنن  علٌن النبً 

(ٗ)
 . 

ؼٌر ال ر ن من قبى   ما ف ر عن الرسى    فوا األفىلٌىن بأنوانة عر  ىالسُّ 
فع  هى س رٌر هى 

(٘)
  . 

 هى    علٌن سكىسن . و هى  ىاران و هي ما لور على لسانن   ما ف ر  ىقىلوم

                                            
 ( من سىرة الاشر.7( من الٌة)ٔ)
 ( من سىرة    عمران.ٖٔ( الٌة )ٕ)
 سنن .   ( و ما ة9ٖ٘/ٙ(و ما ة   سنو لسان العرب )ٓٙ/ٖانلر  م اٌٌ  اللؽة )( ٖ)
شبرح مرسفبر الرىضبة و( ٖٔٔ/ٔىانلبر هفبى  السررسبً )و( 7ٖٓـ9ٖٙ/ٖلراةي )الكبٌر لساسٌر الانلر  ( ٗ)

 (. 9ٗالرالو ) الؽنً عب  ( و ا ٌة السنة لعب ٔٙٔ/ٕ(و شرح الكىكب )ٖٙٔ/ٗ( و البار الماٌ  )ٓٙ/ٕ)
(و الس رٌبر ىالسابٌبر ٗٙٔ/ٗ(و البابر المابٌ  )ٔٙ/ٕشرح مرسفر الرىضبة )  (و ىانلرٕٕ/ٕشرح العض  )( ٘)

(و السابٌببببر 9ٙٔ/ٔ( و اإلاكببببام )7ٔٔمعرفببببة الا ببببج الشببببرعٌة ) .انلببببر ، هرري(و ىلسعرٌابببباٖٕٕ/ٕ)
 (. 8ٙ(و ا ٌة السنة )ٖ/ٕ(و نشر البنى  )ٕٗٗٔ/ٖ)

 



(ٕٕٖ) 

  ر عن ؼٌرا. و لٌررج ما فٌعنً مام اً   عن الرسى    ىقىلوم 

ىقىلوم   ؼٌر ال ر ن و لٌررج ال ر ن من ولك إ ألن قىلوم ما فب ر ٌشبم  كب  
ما ف ر من قىلن سىاء كان من باب اإلنشاء هى الاكاٌة 
(ٔ)

   . 

إو هبى مبن  بن   إىال ى  ىالاع  ىالس رٌر هً هقسام السنة و ىالاع  ٌشم  الوبم  
الاع 
(ٕ)

ألن الؽالب هى إ بلو ال ى  على مبا  إو ىال ى  من الاع  ؼٌر هنن رص بالوكر
وكر اسى ال ٌسىهم ررى ن الفرص بو ٌ اب  الاع  

(ٖ)
 . 

 ٌبة لْ رَ و ىٌرٌب ىن ىق  هضاؾ الما لىن إلى ولك فبً السعرٌبؾ قبىلوم  هى فباة 
 ٌببة لُ هى رُ 

(ٗ)
ىلعبب  عبب م إضببافة األفببىلٌٌن لببولك ألن منببا  نلببرهم هببً السببنة السببً و 

 ٌبة فوبً لُ همبا الفباا، الرُ  و ٌة لٌس، مابلً لولكلْ ا، الرَ ىالفاو سكىن سشرٌعاً لؤلاكام 
 من  ملة األفعا  .

                                            
 ( . 9ٙ-8ٙ(و ا ٌة السنة )97/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( ٔ)
ة السبنة فبً ا ٌب ي(و ىرهٖ/ٕ(و نشر البنى  )ٗٗٔ/ٕانلر  ااشٌة البنانً على  مع ال ىامع ىشرح المالً )( ٕ)

 .  ؼمىضاألن فً شمى  الاع  للوم  إ( ههمٌة وكرا 7ٙ)
 ( . ٔٙٔ/ٕانلر  شرح الكىكب )( ٖ)
كساببن ىانلر ما وكرا  . امةة الملٌباري مبن رهي فبً  (وٙ/ٔو سىضٌ  األفكار)(ٖٔو 9/ٔ) فس  المؽٌثانلر  ( ٗ)

ٌبة مبن  لْ ة ىالاب ٌث ىهربرج الرَ ( فإنبن فبرو ببٌن السبنٕٓٔعلىم الا ٌث فً ضىء س بٌ ا، الماب لٌن الن با  )
(و 89ٕ/ٗ بلقببا، هرببري باعسبببارا،   انلببر  المىاف ببا، )امفبب ل  السببنة  ىن مفبب ل  الابب ٌث . ىللسببنة 

 .  (ٖٖٔ/ٕ(و  سسىر العلماء )9٘ٔ/ٕشرح الكىكب )

 



(ٕٕٗ) 

 
 احملتٌُ يًجب١ً ٚغريٙ.  املبحح األٍٚ: فعٌ ايسضٍٛ 

فعببلً س سضبٌن ال بلبة البشبرٌة ب بٌعسوبا و  هن ٌاع  النببً    ف  بووا المسألةٌُ 
ة سبى لو ركىب فبً الابج هى فبً ىسبٌلسوا كبالو ىلكنن ىقع مسعل اً بعببا ة كبأن ٌ بع فٌوبا 

ىناى ولك و االسسرااة 
(ٔ)

 . 

ىهوا المسألة ق  من ن   الربلؾ فٌوا ىسا ث عنوا 
(ٕ)

و ىق  ارسلؾ فبً اكموبا 
 ىلوا فاً اكموا قىالن    وبلً ىالاع  السشرٌعً  بٌن الاع  ال الكىنوا ىس 

 هنن مباح . األول:القول 

ىهى ى ن للشافعٌة 
(ٖ)

و ىنسب لؤلكلر 
(ٗ)

  . 

 هنن من ىب .  الثانً: قولال

ىهبببى لببباهر فعببب  هامببب  
(٘)

و ىىر  عبببن الشبببافعً مبببا ٌ ٌببب ا 
(ٙ)

و ىاسبببسلورا 
المر اىي 
(7)

  . 

 بناء المسسلة : 

مسددسلة تعددارض هن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى علببى نببص عبب   مببن األفببىلٌٌن 
األصل والظاهر
(8)

.   

إن منشببأ الربببلؾ فببً ولببك سعببارل األفبب  ىاللبباهر و فبب»قببا  المببر اىي   
«ألنن مبعىث لبٌان الشرعٌا، إىاللاهر فً هفعالن السشرٌعو األف  ع م السشرٌع 

(9)
 . 

ىممن نص على ولك ابن السبكً 
(ٔٓ)

و ىالةركشً 
(ٔٔ)

ىؼٌرهما  
(ٕٔ)

  . 

 ى ن هوا البناء   

                                            
ىلٌة سبببللة الاىانبب  األفبب و(9ٙـبب8ٙ/٘(و هضببىاء البٌببان )8/ٕ(و نشببر البنببى  )ٕٖٕ/ٖانلببر  الٌببا، البٌنببا، )( ٔ)

 ( . ٓ٘ىالشىاه  ىالس بٌ ا، ال ر نٌة ىالا ٌلٌة للمسان  األفىلٌة فً هضىاء البٌان )
 ( . ٓٙٗ/ٕ(و الؽٌث الوامع )ٕٙٙ/ٕانلر  اإلبواج )( ٕ)
 ( .77ٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٖ)
 (. 8٘ٗٔ/ٖ( و السابٌر )77ٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٗ)
 (. 8٘ٗٔ/ٖانلر  السابٌر )( ٘)
(و البابر 7ٕٙ/ٕج قىالً للشافعً انلبر  اإلبوباج )( و ىنص بعل الشافعٌة هنن ق  ٌرر  9٘ٗٔ/ٖلر السابٌر )ان( ٙ)

 (. 77ٔ/ٗالماٌ  )
 (. ٓٗٗسنىي فً السموٌ  )ىهى لاهر كبلم اإلو( 8٘ٗٔ/ٖانلر  السابٌر )( 7)
و ىقب  المسكبررة ٌافب  بالمشباه ةىهما اللاهر فٌرا  ببن هنبا مبا  وهى االسسفااب براءة الومةٌرا  باألف  هنا ( 8)

ىالعمب  علبى هقىاهمبا فبً اللبنو و ىقٌ  إن الرببلؾ لبٌ  علبى إ بلقبن وارسلؾ فً هٌوما ٌ  م عن  السعارل 
 ىؼٌرهم.  وىالةركشً وىابن السبكً وىوهب إلى هوا كلٌر من هه  العلم كابن الفبلح

(و األشبباا ىالنلبانر للسبٌى ً ٖٔٔ/ٔاعب  )(و المنلبىر فبً ال ىٗٔ/ٔانلبر  األشبباا ىالنلبانر الببن السببكً )
(ٙٗ .) 

 (. ٓٙٗٔ/ٖالسابٌر )( 9)
 ( . 7ٕٙ/ٕانلر  اإلبواج )( ٓٔ)
 ( . 77ٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٔٔ)
(و شرح الكىكبب 8ٗٔ/ٕعلى  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً ) ً(و شرح المالٓٙٗ/ٕانلر  الؽٌث الوامع )( ٕٔ)

(ٕ/ٔ8ٖ .) 

 



(ٕٕ٘) 

الماسمبب  لل بلببة  هن مببن قببا  بس بب ٌم األفبب  علببى اللبباهر فببإن فعلببن  
 ف  هى ع م السشرٌع .ألن األ إىؼٌرها ال ٌام  عن ا على الن ب

فٌامب  فعلبن اٌننبو و هبى السشبرٌع  ق م اللاهر قا  إن اللاهر فً فعلبن  منى
على الن ب 
(ٔ)

   . 

 الترجٌح : 

مسبر    ٌسر   فً نلبري هن هبوا البنباء بنباء فباٌ  ال علبة فٌبنو فبإن فعلبن 
ٌنبافً  و ىعب م السشبرٌع الـ ىهى السشبرٌع ـ ىاللاهر ـ ىهى ع م السشرٌع ـ بٌن األف  

 فإن ؼاٌة اإلبااة رفع الارج عن الااع  . و ال ى  باإلبااة 

 

 

                                            
السابٌببر  و(8ٗٔ/ٕ(و شببرح المالببً مببع ااشببٌة البنببانً )7ٕٙ/ٕ(و اإلبوبباج )77ٔ/ٗاببٌ  )انلببر  الباببر الم( ٔ)

(ٖ/ٔٗٙٓ). 

 



(ٕٕٙ) 

 
 املتجس  عٔ ايكسا٥ٔ.  املبحح ايجاْٞ : فعٌ ايسضٍٛ 

المس ر  عن األ لة هى ال رانن الااملة لن على اكم  فعلن    ف  بووا المسألةٌُ 
و   ال رببة راص من ى ىب هى ن ب هى إبااة و فٌشم  اٌننو ما إوا لور من الاع  قف

هى لم ٌلور
(ٔ)

  . 

 ىٌمكن س سٌم المسألة إلى قسمٌن  

 األى    هن ٌلور قف  ال ربة   ال سم 

 ىهوا ق  ارسلاىا فٌن على هقىا   

 هنن ىا ب .  :األول القول

ىبن قا  بعل الاناٌة 
(ٕ)

المالكٌة وىهكلر 
(ٖ)

الانابلة هكلر وى
(ٗ)

  . 

 هنن من ىب . الثانً: القول

لمالكٌة بعل اهى قى  ى
(٘)

وىبعل الشافعٌة 
(ٙ)

و ىبعل الانابلبة 
(7)

ىببن قبا   و
اللاهرٌة 
(8)

ىر ان الشىكانً و
(9)

  . 

 هنن مباح . الثالث: القول

ىبن قا  الاناٌة 
(ٔٓ)

و ىنسب لموهب مالك 
(ٔٔ)

   . 

  .الىقؾ  الرابع: القول

                                            
 ( . ٕٔ/ٕ(و سلم الىفى  )8ٓٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٔ)
 ( . ٖٗٓ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٖٗٓ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٕ)
 (. 88ٕ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖ٘ٔ/ٕانلر  إاكام الافى  )( ٖ)
 ( .7ٔٗٔ/ٖ(و السابٌر )7ٖ٘/ٖانلر  الع ة )( ٗ)
 (. 7ٓ٘( و ماساح الىفى  )ٕٕ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض  )ٓٔٔانلر  المافى  البن العربً )( ٘)
 ( . 7ٙ(و الما و من علم األفى  ألبً شامة )ٕٖٗ/ٔانلر  البرهان )( ٙ)
 ( . 7ٕٗٔ/ٖ(و السابٌر )7ٕٔ/ٗ(و الىاض  )7ٖ7/ٖانلر  الع ة )( 7)
 ( .7ٖٗٔ/ٖالبن اةم و السابٌر )كبلهما ( 7ٓ) ولنب(و ا8٘ٗ/ٔانلر  اإلاكام )( 8)
هبببى عببب  هللا مامبب  بببن علببً بببن مامبب  الشببىكانً الرببىالنًولم هى الشببىكانً وى( 77انلببر  إرشببا  الااببى  )( 9)

را ه ٌبا ما لا ناىٌبا هـوىكان إماما عبلمة ف ٌوا هفىلٌا م ر7ٖٔٔالفنعانً وىل  بو رة شىكان بالٌمن سنة 
مفنااسن إرشبا  الاابى  إلبى سا ٌبو الابو مبن علبم   مع الكلٌر من الانىنوىنبو الس لٌب  ىانبسوج اال سوبا وىمن

األفى وىالسٌ  ال رار المس فو على ا انو األةهار وىفس  ال  ٌر ال امع بٌن فنً الرىاٌة ىال راٌة مبن علبم 
 هـ.ٕٓ٘ٔالساسٌروسىفً بفنعاء سنة 

 و(ٕ٘ٔالرسبالة المسبس رفة )و (ٖ٘ٙ/ٕه ٌبة العبارفٌن)و (ٖ٘ٓالسباج المكلب )و (ٕٗٔ/ٕالبب ر ال بالع)  رانل    
األعببببلم و (ٖٙ٘الم ببب  ىن فبببً اإلسببببلم)و (ٗٗٔ/ٖالابببس  المببببٌن)و (8ٕٓٔ/ٕفوبببر  الاوبببار  ىاأللببببا،)

 (. ٔٗ٘/ٖمع م الم لاٌن) و(98ٕ/٘)

(و كشبببؾ األسبببرار 87/ٕهفبببى  السررسبببً ) و(7ٕٗ(و س بببىٌم األ لبببة )87/ٕانلبببر  هفبببى  ال فببباص )( ٓٔ)
همبا إن لوبر قفب  و (و ى ع  ابن الومام ىابن عب الشكىر هوا ال ى  فٌما إوا لبم ٌلوبر قفب  ال رٌبة 78ٖ/ٖ)

ال ربة فعلى الن ب و ؼٌر هن لاهر ما فً مرا ع الاناٌة هى إ بلو اإلبااة  ىن سافٌ  و ىلوا وكر، قبىلوم 
(و مسلم اللببى، مبع فبىاس  الرامبى، ٖٗٓ/ٕلر  السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )فً هوا ال ى و فاهلل هعلم . ان

(ٕ/ٔ8ٔ . ) 
 ( . 7ٗٔ/ٔانلر  اإلاكام )( ٔٔ)

 



(ٕٕ7) 

هكلر الشافعٌة  ىإلٌن وهب 
(ٔ)

و ىهكلر األشاعرة 
(ٕ)

و ىالمعسةلة 
(ٖ)

 . 

 للانً  هال  ٌلور قف  ال ربة   اال سم 

 هً األقىا  ناسوا مع ارسبلؾ ال انلٌن بوا و ىق  ارسلاىا فٌن على هقىا  

 هنن مباح .  :ولاأل القول

ىبببن قببا  ال موببىر 
(ٗ)

و مببن الاناٌببة  
(٘)

و ىالمالكٌببة 
(ٙ)

و ىالانابلببة 
(7)

و ىارسببارا 
ال ىٌنً
(8)

  . 

   .هنن من ىب الثانً: القول

افعٌة ىبن قا  بعل الش
(9)

و ىبعل المالكٌة 
(ٔٓ)

و ىر ان الشىكانً 
(ٔٔ)

 . 

 هنن ىا ب .  :ثالثال القول

ىنسب ل ىانؾ من الا واء 
(ٕٔ)

و ىلبعل الشافعٌة  
(ٖٔ)

 . 

  .الالر الرابع: القول

ىلم ٌنسب ألا  
(ٔٗ)

  . 

  .الىقؾ  اللامس: القول

 موبببببىر الشبببببافعٌة ىما  بببببىهم  ىإلٌبببببن وهبببببب
(ٔ٘)

و ىهكلبببببر األشببببباعرة 
(ٔٙ)

و 

عسةلةىالم
(ٔ7)

  . 

 بناء المسسلة : 

 وكر فً المسألة هفبلن 

                                            
فببى  مببع نواٌببة السبببى  ى(و منوببباج الٖٕٓ/ٖ(و المافببى  )ٕٗٔ/ٕ(و المسسفبباى )ٕٕٗانلببر  السبفببرة )( ٔ)

(ٕ/ٔ7 . ) 
 (. 7ٕٔ/ٗلىاض  )او( ٖٗٓ/ٔ(و قىا ع األ لة )7ٖ8/ٖانلر  الع ة )( ٕ)
 ( . ٖٕٓ/ٖ(و المافى  )7ٕٔ/ٗ(و الىاض  )7ٖ8/ٖ(و الع ة )77ٖ/ٔانلر  المعسم  )( ٖ)
 (. 8ٖٖ/ٔ(و هفى  ابن مال  )8ٕٓ/ٔانلر  المسى ة )( ٗ)
(و نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً ًٖٕٙ للرببباةي )ؽنبب(و الم87/ٕ(و هفببى  ال فبباص )89ٔانلببر  الؽنٌببة )( ٘)

 ( .78ٖ/ٖر )(و كشؾ األسرا8ٕ٘/ٔ)
 ( . 7ٔ٘(و ماساح الىفى  )ٕٕ/ٕالعض  ) شرح (و مرسفر المنسوى معٖ٘ٔ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٙ)
 ( . 7ٙٗٔ/ٖ(و السابٌر )8ٖٖ/ٔانلر  هفى  ابن مال  )( 7)
 ( . ٕٖ٘/ٔانلر  البرهان )( 8)
 ( . 8ٖٔ/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٕٗالسبفرة )( 9)
 ( . 88ٕ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖٕٓو اإلشارة )(ٖ٘ٔ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٓٔ)
 ( . 77انلر  إرشا  الااى  )( ٔٔ)
 ( . ٕٖٗ/ٔانلر  البرهان )( ٕٔ)
 ( . 8ٕٔ/ٗ(و البار الماٌ  )9ٕٕ/ٖ(و المافى  )ٕٖٗ/ٔانلر  البرهان )( ٖٔ)
 (. 8ٗٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٗٔ)
فببى  مببع نواٌببة السببى  ى(و منوبباج الٖٕٓ/ٖ(و المافببى  )ٕٗٔ/ٕ(و المسسفبباى )ٕٕٗانلببر  السبفببرة )( ٘ٔ)

 (. 8ٖٔ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٔ/ٕ)
 ( . 8ٖٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٙٔ)
 ( . ٖٕٓ/ٖ(و المافى  )77ٖ/ٔانلر  المعسم  )( 7ٔ)

 



(ٕٕ8) 

 .صو فً القول فقط، األمر حقٌقة فً القول والفعل  األصل األول: 

نص الةركشً هن هوا المسألة مبنٌة على مسألة األمر ا ٌ ة فبً ال بى  ىالاعب  
هى فببً و ٌلسابب، علببى هن األمببر ا ٌ ببة فببً ال ببى  ىالاعبب    »هى فببً ال ببى  ف بب  و ف ببا و 
ل ى  ف   و فمن قا  إنن ٌ لو علٌوما ا ٌ ة كان فعلن علٌن الفببلة ىالسببلم  االً علبى ا

ا  إن فعلبن ال ٌب   علبى قبالى ىب و ىمن قا  إن األمر ال ٌ لو على الاع  إال م باةاً 
« الى ىب 

(ٔ)
 الىهاب .  لم وكر هن هوا البناء ق  هشار إلٌن ال اضً عب  و 

فري فإنن قا  فً مسألة األمبر ا ٌ بة فبً ال بى  ىق  هشار لولك هبى الاسٌن الب
 ،ىقالبو ىقال،  اناة من هفااب الشافعً إنن ٌ ع علٌن على سببٌ  الا ٌ بة »ىالاع   

  ألنوبا  ارلبة ساب، قبى  هللا سبباانن  إلولك إن هفعا  النبً علٌن السبلم على الى ىب

              (ٕ)  »
(ٖ)

   . 

 ى ن هوا البناء   

للى بىب كبال ى و  الاعب هن من قا  إن الاع  ٌسمى همراً ا ٌ ة لةمن ال ى  ببأن 
ب  م اةاً لم ٌلةمن ولك و ىمن قا  ال ٌسمى همراً ا ٌ ة 

(ٗ)
 . 

ىق  هشار بعل األفىلٌٌن إلى هن الوي ه ي إلى باث مسبألة األمبر ا ٌ بة فبً 
ىه  هً علبى الى بىب  و  هى مسألة هفعا  الرسى  فً ال ى  ف  و هىال ى  ىالاع  

هم ال 
(٘)

ال  ىق  ٌكىن معنى ولبك هن مسبألة األمبر مبنٌبة علبى مسبألة هفعبا  النببً  و؟
 العك  .

 إمكان وقوع المعصٌة من األنبٌاء ـ علٌهم السالم ـ بعد البعثة.:األصل الثانً

ب بى  مبن األقبىا  ىلكبن مبع رب بن و هوا األفب  ىق  هشار الؽةالً ىؼٌرا إلى 
« ة علٌوم الفؽانر ٌاسم  الالر عن  من ٌ ىِّ »فً اكاٌة األقىا   الؽةالً قا  فٌواو 

(ٙ)
 . 

ىالؽةالً ٌرٌ  بووا االاسمبا  هن ٌكبىن ىال ى  بالالر قى  ماكً فً المسألةو 
السبلم الفبلة ىعلى مسألة الفؽانر ه  س ىة على األنبٌاء علٌوم  اً مبنٌال ى  بالالر 

   .؟

 هن من قا  ب ىاة الفؽانر علٌوم رسب على  على هوا المسألةى ن البناء ى

                                            
 ( . ٖٙٔسبلس  الوهب )( ٔ)
 ( من سىرة النىر.ٖٙمن الٌة)( ٕ)
 (. ٘ٗ/ٔانلر   المعسم  )( ٖ)
( و ىقبب  هشببار إلببى هببوا كلٌببر مببن األفببىلٌٌن عنبب  مناقشببسوم السببس ال  ال ببانلٌن ٖٙٔانلببر  سبلسبب  الببوهب )( ٗ)

 سعببالى   ن ىلببببببالى ىب              .( و المافببى  ٕٗٗانلببر  السبفببرة)

 ( . ٕٕٙٔ/ٕ(و نواٌة الىفى  )ٕٔ/ٕ(و شرح المعالم )7٘ٔ/ٔ(و اإلاكام )ٖٕٔ/ٖ)
 (. ٖٗٗ/ٕنلر  البار الماٌ  )ا( ٘)
 (. ٖ٘ٔ/ٖ(و ىانلر  الكاشؾ )ٕٗٔ/ٕالمسسفاى )( ٙ)

 



(ٕٕ9) 

  

ىإنمبا ٌكبىن الاكبم مسبساا اً و ىلوا فببل ٌاٌب  اكمباً  ولكىنن معفٌة ولك هن فعلوم ماسم 
و ىهبببم قبببالىا إن األاكبببام قبببب  ىرى  الشبببر  علبببى الالبببر و ممبببا قبببب  ىرى  الاعببب  

فٌسسفاب هوا الاكم لع م الرافع لن 
(ٔ)

 . 

 الترجٌح : 

فوبى بنباء مسألة األمر ا ٌ ة فً ال ى  ىالاعب  هى فبً ال بى  ف ب   البناء علىهما 
إن الاعب  الم بر  ٌامب  علبى  مألن قبىلو إهفب  لل بانلٌن ببالى ىب ف ب  ةنًو إو هبى 

 ىالاع  من رج فً األمر .  وإن األمر للى ىب مٌمكن هن ٌسار  من قىلوو الى ىب 

مسارعباً عبن مسبألة الرببلؾ فبً األمبر قىلبن  ٌكبىن هما من لم ٌ   بالى ىب فببل
السٌما ىهن ال موىر على هن األمر للى ىب و ىما ٌ لو علٌن 

(ٕ)
  . 

فإنبن افبر البنباء و ىهوا ما هشار إلٌن الةركشً فً كبلمبن المن بى  عنبن سباب اً 
فً ال ى  بالى ىب ناٌاً ىإلباساً 
(ٖ)

  . 

لى بابث مسبألة األمبر ىا ٌ سبن هً ما ه ي إ ىق  سكىن مسألة هفعا  الرسى  
فالنلر فً األمبر ىا ٌ سبن سبابو فبً الع ب  ىالى بى   وؼٌر هن ولك ال ٌلةم منن البناءو 

 .  ألفعا  الرسى  

ىهى البناء على مسبالة اكبم الفبؽانر بالنسببة لؤلنبٌباء فوبى و هما األف  الرر 
ةنببا نببا ىإن  ى  فإنإ لببم هببى ؼٌببر فبباٌ  هٌضبباً وىا  قبب ببى  مببن األببنبباء  ةنببً مببرسب  

ىلوبوا فببل و فببل سكبىن سشبرٌعاً اٌننبوو ىن علٌوبا  برُّ الفؽانر على األنبٌباء إال هنوبم ال ٌُ 
كمبا هن هبوا  ـ وعلبٌوم  فبلىا، هللا ىسببلمن ـ ٌكىن ولك قا ااً فبً االاس باج بأفعبالوم 

ىهً اكم األشٌاء قب  ىرى  الشبر  ىهنوبا علبى و ال ى  هٌضاً مبنً على مسألة هرري 
م عنب  هكلبر العلمباء لر و ىهوا ؼٌبر مسبل  الا

(ٗ)
ىقب  نبىقش ال بى  ببالالر بمناقشبا، و 

 كلٌرة لٌ  هوا م ا  وكرها .

 

 

 

 

 

 

                                            
 (. 7ٙ(و الما و من علم األفى  )8ٗٔ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٔ)
(و شبرح سن بٌ  ٗٗٔ/ٕ) اإلاكبامو (ٗٓٙ/ٕ(و رىضبة النبالر)٘ٔ/ٔ(و هفى  السررسً)7٘/ٔانلر  المعسم )( ٕ)

  .(7ٕٔالافى  )
 (. ٖٙٔو ىهى فً سبلس  الوهب ) 8ٖ٘   انلر  ص( ٖ)
(و 97ٔ/ٔ(و رىضبببة النبببالر)ٖٙ/ٔ(و المسسفببباى)977/ٕ(و شبببرح اللمبببع)8ٙ8/ٕانلبببر  للمسبببألة  المعسمببب )( ٗ)

 (. 88(و شرح سن ٌ  الافى  )9ٔ/ٔاإلاكام)

 



(ٕٖٓ) 

 
 قبٌ ٚزٚ  ايػسع.  فعٌ ايسضٍٛ:جايحاملبحح اي

هوا المسبالة لبم هر هاب اً مبن األفبىلٌٌن رفبوا ببالنلر ىالبابثو ىاألفبىلٌىن 
مسعب ا بشرٌعة من قبلنا ؟ نبً اعساضىا عنوا بالباث فً مسألة ه  كان ال

 (ٔ)
. 

ىق  هشار الةركشً إلى هوا المسألة فً رسام كبلمن اى  مسألة هفعا  الرسبى  
 .وىوكر فٌوا البناءو ىفٌما ٌلً وكر هوا البناء 

 بناء المسسلة :

متعبددداً  مسددسلة هددل كددان النبددً وكببر الةركشببً هن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى 
ىهما هفعالن قب  ىرى  السمع فاكموبا مبنبً علبى هنبن مسعبب    »و ف ا بشرٌعة من قبلنا؟
«بشرٌعة من قبلنا 

(ٕ)
. 

 ى ن هوا البناء 

لع  ى ن البناء هنن إن قٌ  إنن ؼٌر مسعب  بشرٌعة من قبلنا فبل ٌكىن لاعلن اكمإ 
 ألنن قب  الشرٌعة.

و فببل ىإن قٌ  إنن مسعب  بشرٌعة من قبلنا فإن فعلن ٌكىن بناء على شرٌعة سباب ة
 ٌكىن قب  الشر و ىق  ٌ رو بن بناء على هن شرٌعة من قبلنا شرٌعة لنا.

 الترجٌح:

من  وة كىنوا سعب اً على شرٌعة ساب ة هى  الوي ٌلور لً هن هفعا  الرسى  
مبن  وبة  ال مبنٌة على المسألة السً وكرها الةركشًو لكن إن قف  بأفعبا  الرسبى 

مسعبب ا  بشبرٌعة سباب ة  ىن مبا إوا لبم  ً إن كبان سأسً األمة بوباو ىهنوبا ماب  للسأسب
ٌكن كولك ـ ىهى اللاهر من فنٌع الةركشً ـ فلٌ  البناء ى ٌواً إ ألنن ال ٌاٌب  اٌننبو 
إال من باب هن شر  من قبلنا شر  لنباو ىماب  النلبر فبً شبر  مبن قبلنبا هبى فٌمبا إوا 

  الشبرٌعةو فببل ٌكبىن قبب  البعلبة هبى قبب  ىرى ىر  فً شرعنا ىُسِكَ، عننو ىفعلبن 
مابل لمسألة شبر  مبن قبلنبا شبر  لنباو ىلوبوا وهبب كلٌبر مبن الما  بٌن إلبى هن مسبألة 

بشر  من قبلنا إنما هً مسألة سارٌرٌة ال فان ة منوا سعب ا 
(ٖ)

. 

                                            
 مسعب ا بشرٌعة ساب ة ؟ على هقىا   ( ارسلؾ األفىلٌىن فً مسألة ه  كان ٔ)

ٌعة سببباب ةوىهى قبببى  كلٌبببر مبببن الاناٌبببة وىالانابلبببة وىبعبببل المالكٌبببةوىبعل األى   هنببن كبببان مسعبببب ا بشبببر
 الشافعٌةوىه الء ارسلاىا فً سا ٌ  الشرٌعة الساب ةوف ٌ  نىح وىقٌ  إبراهٌموىقٌ  ؼٌرهما.

 اللانً هنن ؼٌر مسعب  بشرٌعة ساب ةوىه الء ارسلاىا 
 ف ٌ  بمنعن ع بل ىشرعاو ىهى المن ى  عن المعسةلة.

 اةا ع بل ىمنعن شرعاوىٌن   عن ال موىر وىالباقبلنً وىالمالكٌة.ىقٌ  ب ى
 ىقٌ  بال ىاة م ل ا مع ع م الىقى وىهى ارسٌار بعل الما  ٌن.

 اللالث السىقؾوىهى ارسٌار ال ىٌنًو ىقىاا هبىالر اب وىارسارا ؼٌرهما.
(و ٖٖٗ/ٔ(و البرهبان)ٖٔٗ/ٕ(و السموٌ )ٓٓٔ/ٕ(و هفى  السررسً)7ٙٙ/ٖ(و الع ة)9ٓٓ/ٕانلر  المعسم )

(و مرسفبببر المنسوبببى مبببع شبببرح 7ٖٔ/ٗ(و اإلاكبببام)ٖٕٙ/ٖ(و المافبببى )8ٗٔ/ٕالشببباا لل اضبببً عٌبببال)
 (.ٖٓٔ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر)ٓٗ/ٙ(و البار الماٌ )9ٕ٘(وشرح سن ٌ  الافى )8ٕٙ/ٕالعض )

  (.8٘ٔ/ٗ( البار الماٌ )ٕ)
  (.ٔٗ/ٙالماٌ ) (و البار97ٕ(و شرح سن ٌ  الافى )ٖٖٗ/ٔ( انلر  البرهان)ٖ)

 



(ٕٖٔ) 

 
 .ٌٖ متتٓع عكاًل؟ املعم١ٝ قبٌ ٚزٚ  ايبعج١ ع٢ً ايٓيب املبحح ايسابع:

 ا  ارسلؾ النا  فً ولك على لبللة هقى

 هن المعفٌة ؼٌر ممسنعة كبٌرة كان، هى فؽٌرة . األول:القول 

ىبووا قا  هكلر العلماء 
(ٔ)

ىهكلر الاناٌة و
(ٕ)

و ىالشافعٌة
(ٖ)

ىكلٌر مبن المعسةلبة  و
(ٗ)

ار هه  السنة ل  و ىنسب لنُ 
(٘)

. 

 هنوا ممسنعة م ل اً.  الثانً : القول

ىبن قا  الشٌعة 
(ٙ)

  . 

 مسنعة بربلؾ الفؽانر . هن الكبانر م الثالث: القول

ىبووا قا  هكلر المعسةلة 
(7)

 . 

 بناء المسسلة : 

 وكر لووا المسألة هفبلنو ىهما 

 

 ان.التحسٌن والتقبٌح العقلٌ األصل األول:

لة مبنٌبة علبى الساسبٌن ىالس ببٌ  أنص كلٌر من األفبىلٌٌن علبى هن هبوا المسبى
الع لٌٌن
(8)

لبعلة ٌ   على عفبمسوم عبن ولبك ال سمع قب  ا»قا    اٌث الم يو ىمنوم 
ىى ببىب رعاٌببة المفببلاة فببً  وو ىالع بب   اللسببن مبنٌببة علببى الساسببٌن ىالس بببٌ  الع لببً

« ىولك كلن مما هب لناا  وهفعا  هللا سعالى
(9)

  . 

« معسم هم الس بٌ  الع لً   »ىقا  ابن الاا ب
(ٔٓ)

  . 

 ى ن هوا البناء  

  بعلسبن ع ببلًإ قب ة على النبً هن من قا  إن الع   ٌاسن ىٌ ب  منع المعفٌ
و ىولبك قببٌ  ع ببلً و ألن المعفٌة سى ب ااس اراً لفاابوا فسنار ال بانع عبن اسبباعوم 

                                            
 (. 9ٖٗٔ/ٖ(و السابٌر )ٕٕ/ٕانلر  مرسفر المنسوى مع شرح العض )( ٔ)
 (. 97/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖٕٕ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٕٗ٘/ٔنواٌة الىفى  البن الساعاسً )  انلر( ٕ)
 (. ٙ/ٖ)  واٌة السىن( ؤٖٕٔ/٘(و نواٌة الىفى  )9ٙٔ/ٔانلر  اإلاكام )( ٖ)
 (. 9ٙٔ/ٔاكام )انلر  اإل( ٗ)
 (. 78ٔ/ٔانلر  ساسٌر  ٌا، هشكل، )( ٘)
 (. ٕٕ/ٕ( و مرسفر المنسوى مع شرح العض  )9ٙٔ/ٔانلر  اإلاكام )( ٙ)
 (. 9ٙٔ/ٔاةو اإلاكام )(و لكنن اسسلنى الفؽانر المسرِّ 7ٖٔ/ٔ(و المعسم  )7ٖ٘انلر  شرح األفى  الرمسة )( 7)
(وشبرح ٓٗٗٔ/ٖالسابٌر)(و ٕٕٗ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌر)ٕٕٖ/ٔل )(و هفى  ابن مإٕ/ٕانلر  شرح العض )( 8)

 (.9ٙٔ/ٕالكىكب)
 (. 7ٓٔ/ٔاإلاكام )( 9)
 (. ٕٕ/ٕمرسفر المنسوى مع شرح العض  )( ٓٔ)

 



(ٕٖٕ) 

 ولكإ ألنن ال اسن ىال قب ىمن لم ٌ   بالاسن ىال ب  قا  ال ٌمسنع علٌن  
(ٔ)

  . 

ىقبب  اعسببرل علببى هببوا الاناٌببة ل ببىلوم بالساسببٌن ىالس بببٌ  مببع قببىلوم بببال ىاة 
ىقالىا إن ال ىاة ال ٌاضبً إلبى  وىرهىا منع المبلةمة بٌن ال ب  الع لً ىالمنع و اً م ل 

ال ب  الع لًإ ألن اإلنسان بع  فااء السبرٌرة ىاسبن السبٌرة ٌبنعك  ابا  النبا  معبن 
مبن اببا  االة راء ىاالسببسرااؾ إلبى اببا  السعلببٌم ىاإل ببل و ىٌ كبب  ولببك هن انعكببا  

ىالمشبباه ة قاضببٌة بوببوا و فبب قن ىها ٌسببن بالرسببالة  اببالوم اٌننببو  اللببة المع ببةة علببى
اٌث كانىا مىفىفٌن بضب  الفببلح ما بىرٌن مبن  و نعكا  فً كلٌر من الفلااءاال

فبل ى ن للمبلةمةو لم انعك  االوم بع  الفبلح و النا  
(ٕ)

. 

 .وجو  رعاٌة المصلحة األصل الثانً:

 ىوكر هوا األف  بعل األفىلٌٌن
(ٖ)

 ا سبو فً الن   عنن.و ىمنوم الم ي كم

ىهمببا  اللببة الع بب  فمبنٌببة علببى فاسبب  هفببلوم فببً الساسببٌن »ىقببا  الةركشببً  
«ىالس بٌ  الع لًو ىى ىب رعاٌة األفل  ىالمفلاة 

(ٗ)
. 

  ى ن هوا البناء  

  بعلسببن قببب منببع المعفببٌة علببى النبببً  بى ببىب رعاٌببة المفببلاةهن مببن قببا  
ىولبك رببلؾ و وا فسنار ال بانع عن اسباعوم ع بلًإ ألن المعفٌة سى ب ااس اراً لفااب

بى ببىب رعاٌببة ىمببن لببم ٌ بب  وىلببوا ٌمسنببع هن ٌ ببع مببا هببى ربببلؾ المفببلاةو  المفببلاة
و ىٌاكم بما ٌشباءو فلن هن ٌاع  ما ٌرٌ  و قا  ال ٌمسنع علٌن سعالى فع  شًء  المفلاة

 قب  البعلة ىمن ولك المعفٌة من النبً 
(٘)

. 

 الترجٌح :

بنبباء  نالببوي ٌسببر   فببً نلببري هنببف ٌنالساسببٌن ىالس بببٌ  الع لٌببى همببا البنبباء علبب
 ىؼٌبرهم ربالاوم لبولك هٌضباً و ؼٌبر هنبن لبم  وو فالمعسةلة إنمبا ربالاىا بنباء علٌبن  فاٌ 

ىٌىض  ولك  هن األشاعرة لما وهبىا إلى وربلؾ فً نسبة المسألة إلى الاسن هى ال ب  
بب  لمشبٌنة م بر ة فلبن و ما ٌشباء ال لاكمبة  ناً الاسن ىال ب  قالىا إن هللا سعالى ٌاع 

ىمن ولك ىقى  األنبٌاء فً المعفٌة فؽٌرة كان، هى كبٌرة  وهن ٌاع  ما ٌشاء
(ٙ)

  . 

ىمن قا  بالاسبن ىال بب  كالمعسةلبة ىالاناٌبة ىالشبٌعة
(7)

ارسلابىا فبً نسببة هبوا  
اٌبر فسكبىن الار  إلى ولبك األفب  و فالمعسةلبة  علبىا الكبٌبرة هبً السبً ٌلبةم منوبا السن

 .قبٌاة ع بلً بربلؾ الفؽٌرةو ىالشٌعة  علىا الكبٌرة ىالفؽٌرة من ال بٌ  ع بلً 

                                            
(و السابٌبببر ٕٕٖ/ٔ(و هفبببى  اببببن مالببب  )ٕٕ/ٕ(و شبببرح العضببب  )7ٗ٘انلبببر  شبببرح األفبببى  الرمسبببة )( ٔ)

(ٖ/ٔٗٗٓ .) 
 (. 98/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٕٔ-ٕٓ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )ٕٕٗ/ٕانلر  الس رٌر ىالسابٌر )( ٕ)
 (. ٕٗ٘/ٔانلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )( ٖ)
 ( . 9ٙٔ/ٗالبار الماٌ  )( ٗ)
(و السابٌبببر ٕٕٖ/ٔ(و هفبببى  اببببن مالببب  )ٕٕ/ٕ(و شبببرح العضببب  )7ٗ٘انلبببر  شبببرح األفبببى  الرمسبببة )( ٘)

(ٖ/ٔٗٗٓ .) 
 .(ٖٖٔو ىلرهي األشاعرة انلر  المىاقؾ)(ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٕانلر  منواج السنة )( ٙ)
 ./ه(ٖٕ/ب(و مبا ي الىفى )8ٕٙ  نواٌة الىفى  البن م ور الالً)الساسٌن ىالس بٌ لرهي الشٌعة فً  انلر( 7)

 



(ٕٖٖ) 

لابر  مببن اىلكبن لببم ٌ علبىا هببوا و همبا الاناٌبة فببإنوم قبالىا بالاسببن ىال بب   
ولبك هن الاسبن هى ال بب   إال بٌ  ع بلً لما سبو من السعلٌ  و ىهوا المسلك هى الفبىاب

ٌن علبى اإل ببلو و ىهفعبا  هللا سعبالى سابلبكمبا هنومبا ؼٌبر و ن علبى اإل ببلوٌؼٌر منساٌ
ن مبىلبٌ  شبًء  وفوً فا رة لاكمبة بالؽبة سسبساو علٌوبا الامب  ىاللنباءو كلوا اسنة 

 وفبً المعفبٌة قبب  البعلبة ىلولك فبل ٌمسنع ع بلً ىقبى  النببً وهفعالن على ؼٌر ولك 
فببل ؼضاضبة علٌبن و البببلغ ألن ولبك قبب  الرسبالة ىإىلٌ  فً ولك ما ٌى بب السناٌبر 

ألنن نشأ فً بٌنة كبافرة ال إ ب  ق  ٌكىن ولك هكم  فً ا ن  وفٌما لم ٌف  علمن إلٌن 
ىرباا فأاسن سربٌسن و ىهكرمن بالرسالة و بعلن هللا فٌوم ف ل ٌومونبىة 

(ٔ)
. 

ن  وببة الع بب و إال هن مببا ٌنببافً الاكمببة هببى الكبببانر مببىلببوا فوببوا ؼٌببر ممنببى  
ىهبً السبً سسبمى  والسً سسنافى مع فاا، ههب  الع بى  السبلٌمةو سسربلة ىالفؽانر الم

فووا ممسنعة ع بلً لمنافاسوا الاكمة و الاىااش 
(ٕ)

  . 

 هما هف  ى ىب رعاٌة المفلاة فوى عان  إلى الساسٌن ىالس بٌ .

                                            
 (. ٕٖٕ-9ٕٔ/ٔانلر  ساسٌر  ٌا، هشكل، )( ٔ)
 (. ٙٗٔفً النبىا، )ابن سٌمٌة انلر  إشارة لولك ( ٕ)

 



(ٕٖٗ) 

 
 .املبحح اخلاَظ: َهإ ٚقٛع املعم١ٝ َٔ األْبٝا٤ ر عًِٝٗ ايطالّ ر بعد ايبعج١

فببً  ـ علببٌوم السبببلم ـالمسببألة  وكببر الربببلؾ فببً ىقببى  األنبٌبباء  ٌ فبب  بوببوا
المعفبببٌةو ىقببب  سسبببمى بمسبببألة عفبببمة األنبٌببباءو ىلبببوا ٌاسبببن قبلوبببا سعرٌبببؾ المبببرا  

 بالعفمة.

العفمة  بكسر العٌنوىسكىن الفا  وهفلوا فبً اللؽبة مبن عفبموىهى هفب  ى
هي   ىعفببمن هللا نوإوا امسنببع ببب فاعسفببم ببباهلل ىمبلةمببة و و ىمنببعو ٌبب   علببى إمسبباك 

  قىلبن سعبالى   هي الس بأو ىمنبن  منعن هللا من سىء ٌ ع فٌنو ىاسسعفم        

     
  قىلن سعالى و ىهي سمسكىا بعو  هللا  (ٔ)   

 (ٕ)
 هي سأب ى ىامسنبعو  

 ىمنن   ىلم ٌ بوا إلى م لىبوا و

اسن ىهى معفم       ىهل ى بأسباب لن ىسىكبلفأشر  فٌوا ن      
(ٖ)

   

ىمنع النا  عن اسبا  سىاهما هي مبلةمسوماو  ىاالعسفام بالكساب ىالسنة
(ٗ)

 . 

ف ب  ارُسلبؾ فٌبن ىهما سعرٌؾ العفمة فبً االفب بلحو
(٘)

ىهاسبن مبا ٌ با  فبً  و
مع السمكن منواو سعرٌاوا هنوا  ملكة إلوٌة سام  على ا سناب المعافً 

(ٙ)
  . 

 ىهوا السعرٌؾ ق  اال لنا  انبٌن  

 ىبمشٌنسن النافوة.  ىإعانسن للعب و األى    هن العفمة من سىفٌو هللاو

كمبا هن فعلببن مب لر فببً وفلبٌ  هبى بمسببلىب ال ب رة و  اللبانً   هن للعبب  ارسٌبباراً 
عفمسن ىامسناعن
(7)

. 

ولبك ىقب  وكر الربلؾ فً المسألة ال بب  مبن سارٌبر ماب  النبةا  فٌوباو ىبٌبان 
 فٌما ٌلً 

                                            
    عمران .( من سىرة ٖٓٔمن الٌة)( ٔ)
 ( من سىرة ٌىسؾ .ٕٖ( من الٌة)ٕ)
(مبا ة 8ٙٗ/7ٔىسباج العبرى )و (ٕ٘ٗ/9لسان العبرب)  نسبن لن فًو البٌ، ألى  بن ا ر بن عساب السمٌمً  (ٖ)

  عفم.
 (9ٙٗٔال بامى  المابٌ )و (ٗٔٗ/ٕالمفبباح المنٌبر)و (ٕٗٗ/9لسبان العبرب)و (ٖٖٔ/ٗم اٌٌ  اللؽبة) انلر  (ٗ)

 ما ة عفم.
 و(ٕٖٗ ىالبع األنبىار)و (8ٕٔماف  هفكار المس ب مٌن)و (7ٕٖ/ٔم اال، اإلسبلمٌٌن) لسعرٌؾ العفمة  ( انلر٘)

الٌببببببا، و (ٖٕٕ/ٕالس رٌببببببر ىالسابٌببببببر)و (7ٕٔ/ٗالباببببببر الماببببببٌ )و (ٖٕٓالم لببببببع)و (ٖٙٙالمىاقببببببؾ )
كشبببباؾ و (97/ٕفببببىاس  الرامببببى،)و (ٖٔٗنشببببر ال ىالببببع)و (ٕٓ/ٖسٌسببببٌر السارٌببببر)و (ٕٕٗ/ٖالبٌنببببا،)
 .(8ٕ٘و المسان  المشسركة)(87ا ٌة السنة)و (ٖٖٓ/ٖاا، الانىن)اف بل

انلببر  ىهببى مشببسو مببن سعرٌببؾ ال ر ببانً مببع إضببافة إلٌنوىهى ملكببة ا سنبباب المعافببً مببع الببسمكن فٌوببا. (ٙ)
و ىهى ملكبة إلوٌبة سمنبع مبن فعب  المعفبٌة و (٘ٓٙىقرٌب منن سعرٌبؾ المع بم الىسبٌ )و (9٘ٔالسعرٌاا،)  

 ل  رة علٌن. ىالمٌ  إلٌوا مع ا
 ىاالربسبلؾ فبً السعرٌبؾ لبن ارسببا  ىلٌبو بوبوا المسبألة.و ىهوا هى موهب هه  السنة فبً ال ب ر ىهفعبا  العببا   (7)

و (7ٖٔاإلرشببا  إلبى قى بع األ لبة فبً هفبى  االعس ببا )و (ٖٔٔللرببلؾ ىاألقبىا  فبً ال ب ر المىاقؾ)  انلبر
 ىما بع ها(.و  ٖٕٓلمامى )لال ضاء ىال  ر  و(9ٙ/ٔالمل  ىالنا )و (ٖٖٔكساب هفى  ال ٌن للبؽ ا ي)

 



(ٕٖ٘) 

الىقبى  فبً مبن  ن ما ٌناقل مب لى  المع بةةعلى عفمسوم عاسا ىا  هىالً  
الكار باهلل وىال و  بن
(ٔ)

. 

لانٌاً اسا ىا على عفمسوم عن سعم  الكوب فبً همبر البببلغ و ىعبن كب  مبا ٌرب  
بن
(ٕ)

. 

لاللاً اسا ىا على عفمسوم عن سعم  الر أ فً الاسىي
(ٖ)

. 

وم عن الىقى  فً الكبانر عم اً هى ر أو إال عن قىم ال رابعاً اسا ىا على عفمس
ٌعس  بوم
(ٗ)

. 

رامساً اسا ىا على عفمسوم من الىقى  فً روان  األربلو و ىما ٌى ب الرّسبة 
ىال ناءة عم اً هى ر أ 
(٘)

. 

سا ساً اسا ىا على  ىاة الىقى  فً المعفٌة عن  رٌو النسبٌان هى الر بأو إال 
مببا ن بب  عببن الرافضببة
(ٙ)

بعضببوم مببن عبب م  ببىاةاو ىلببم ٌعسبب  بوببم كلٌببر ممببن ن بب  و ى
االسااو
(7)

. 

سبببابعاً  ارسلابببىا فبببً عفبببمسوم مبببن الفبببؽانر ؼٌبببر المةرٌبببة فٌمبببا ال ٌسعلبببو 
بالرسالة
(8)

. 

 ىلوم فً ولك قىالن 

 ىاة ىقىعوم فً الفبؽانر و مبع ر بىعوم عنوباو ىعب م إقبرارهم القول األول:
 علٌوا.

ىبن قا  كلٌر من الشافعٌة
(9)

كلٌر من الانابلةو ى
(ٔٓ)

 و ىن   عن  ماعة من 

                                            
(و ىن ب  9ٙٔ/ٗ(و البابر المابٌ )7ٓٔ/ٔ(و اإلاكبام)ٕٙ(و عفمة األنبٌاء للبراةي)ٕٕ٘/ٖ( انلر  المافى )ٔ)

ةىنوا لؤلنبٌاء مع قىلوم السابو   . بعضوم الربلؾ عن بعل الرىارجإ ألنوم ٌرىن هن المعافً كارو ىٌ ىِّ
(و عفبمة األنبٌباء ٕٕٙ/ٖ(و المافبى )ٗٗٔ/ٕ(و الشاا بسعرٌؾ ا ىو المفب اى)ٕٗٔ/ٕ( انلر  المسسفاى)ٕ)

(و 9ٙٔ/ٗ( البابببر المابببٌ )ٕٕ/ٕ(ومرسفبببر المنسوبببى مبببع شبببرح العضببب )7ٓٔ/ٔ(و اإلاكبببام )ٕٙللبببراةي)
 . ( ٔٗٗٔ/ٖالسابٌر)

 . (7ٓٔ/ٗ(و البار الماٌ )ٕٙ(و عفمة األنبٌاء للراةي)ٕٕٙ/ٖ( انلر  المافى )ٖ)
(و ٗٗٔ/ٕ(و الشبببباا بسعرٌببببؾ ا ببببىو المفبببب اى )7ٖ٘(و إٌضبببباح المافببببى )ٖٕٔ/ٕسفبببباى)( انلببببر  المسٗ)

(و ٘ٗٗٔ/ٖ(و السابٌبر)7ٓٔ/ٗ(و البار المابٌ )ٕٕ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض )ٕٓٔ/ٔالمسى ة)
 . (ٕٕٗ/ٕالسارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر)

فببببر المنسوببببى مببببع شببببرح (و مرس7ٔٔ/ٔ(و اإلاكببببام)٘ٗٔ/ٕ( انلببببر  الشبببباا بسعرٌببببؾ ا ببببىو المفبببب اى)٘)
 . (99/ٕ(و فىاس  الرامى،)ٙٗٗٔ/ٖ(و السابٌر)7ٓٔ/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٕ/ٕالعض )

  /ه(.ٖٕ/ب(و مبا ي الىفى )8ٕٙ( انلر نواٌة الىفى  البن م ور الالً)ٙ)
  (.99/ٕ(و فىاس  الرامى،)ٕٕٗ/ٕ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر)9ٖٓ(و المىاقؾ)7ٓٔ/ٔ( انلر  اإلاكام)7)
( البابر ٕٕ/ٕ(و مرسفبر المنسوبى مبع شبرح العضب )7ٕ(و عفمة األنبٌاء للبراةي)ٖٕٔ/ٕ( انلر  المسسفاى)8)

 . (7ٓٔ/ٗالماٌ )
(و ىمبا  إلٌبن ٖٖٓ/ٔ( عبن هكلبرهمو ىارسبارا اببن السبمعانً فبً قىا بع األ لبة)7ٔٔ/ٔن لن فً اإلاكام) انلر ( 9)

(و ىمببا  إلٌببن الؽةالببً فببً 99ٕقىا ببع األ لببة) (وىفببرح بببن فببً اإلرشببا  إلببى8ٕٖ/ٔال ببىٌنً فببً البرهببان)
 . (9ٖٓالمنرى )

(و ٓ٘ٔ/٘ٔو ىمببببببا بعبببببب هاو  ٖٔٔو 9ٖٕ/ٓٔو 9ٖٔ/ٗ)م مببببببى  الاسبببببباىي (وٕٓٔ/ٔ( انلببببببر  المسببببببى ة)ٓٔ)
 . ( 8ٗٗٔ/ٖالسابٌر)

 



(ٕٖٙ) 

السبلؾ  
(ٔ)

وى ماعببة مببن الا وبباء ىالمابب لٌن
(ٕ)

وىهبى قببى  هكلببر المعسةلببة
(ٖ)

و ىن بب  
عن ال موىر
(ٗ)

و ىهكلر الماسرٌن ىالما لٌن ىالا واء
(٘)

و ىارسارا بعبل األشباعرة
(ٙ)

و 
ىؼٌببرهم
(7)

ابعٌن نمببة ىالفبباابة ىالسببم ٌن بب  عببن السببلؾ ىاأللبب »و ىقببا  ابببن سٌمٌببة  
« ال ما ٌىافو هوا ال ى إىسابعٌوم 

(8)
. 

 ع م  ىاة الفؽانر علٌوم.القول الثانً:

ىببببن قبببا  الاناٌبببة
(9)

و ىهكلبببر المالكٌبببة
(ٔٓ)

و ىكلٌبببر مبببن الشبببافعٌة
(ٔٔ)

و ىنسبببب 
للما  ببٌن مببنوم
(ٕٔ)

وىبعببل الانابلببة
(ٖٔ)

و ىهكلببر األشبباعرة
(ٔٗ)

و ىبعببل المعسةلببة
(ٔ٘)

و 
ىنسب لؤلكلر
(ٔٙ)

  . 

 بناء المسسلة:

هل تنقسم المعصٌة إلى صغٌرة وكبٌرة؟وا المسألة هف و ىهى وكر لو
(17)

. 

ىق  وكبر هبوا األفب  بعبل األفبىلٌٌن
(ٔ8)

هبوا »وىمبنوم اببن برهبانو إو قبا   
المسببألة سبنببى علببى هفبب و ىهببى هن المعافببً هبب  سن سببم إلببى فببؽانر ىكبببانر هم هببً 

«بأ معوا كبانر؟ 
(ٔ9)

. 
                                            

 . (7ٔٔ/ٗ(و البار الماٌ )ٗٗٔ/ٕ( انلر  الشاا بسعرٌؾ ا ىو المف اى)ٔ)
 . (7ٔٔ/ٗ(و البار الماٌ )ٗٗٔ/ٕى)( انلر  الشاا بسعرٌؾ ا ىو المف إ)
(و ىن لبببببن عبببببن هكلبببببرهم فبببببً 8ٕٗو 79ٔـببببب78ٔ/7ٔ(و المؽنبببببً)7٘٘( انلبببببر  شبببببرح األفبببببى  الرمسبببببة )ٖ)

 . (7ٔٔ/ٔاإلاكام)
 . (7ٔٔ/ٗ(و البار الماٌ )9ٖٔ/ٗ(و م مى  الاساىي)9ٖ٘( انلر  المىاقؾ)ٗ)
 . (9ٖٔ/ٗ)م مى  الاساىي( انلر  ٘)
 . (9ٕٓ/8ح المىاقؾ)( و شر9ٖٓ( انلر  المىاقؾ)ٙ)
 . (9ٙٔ( انلر  المسامرة مع شراوا المساٌرة )7)
 . (9ٖٔ/ٗ)م مى  الاساىي( 8)
 . (99/ٕ(و فىاس  الرامى،)ٕٕٗ/ٕ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر)7ٖ٘/ٖ( انلر  كشؾ األسرار)9)
 . (٘/ٕ )(و نشر البنى7٘٘/ٕ(و ؼاٌة المرام فً شرح م  مة اإلمام)9ٙ٘( انلر ماساح الىفى )ٓٔ)
 . ( ٔٓٔ/ٕ(و رفع الاا ب)8ٕ(و عفمة األنبٌاء للراةي)8ٕٕ/ٖ(و المافى )8ٖ٘/ٔ( انلر  الىفى )ٔٔ)
 . ( 7ٔٔ/ٗ( والبار الماٌ )8ٖ٘/ٔ( انلر الىفى )ٕٔ)
  (.ٓ٘ٗٔ/ٖ( انلر  السابٌر)ٖٔ)
 . (ٕٕٖ(و  ىالع األنىار)٘ٗٗ(و نواٌة األق ام)7ٙٔ( انلر  هفى  ال ٌن للبؽ ا ي)ٗٔ)
 . (7ٕر عفمة األنبٌاء للراةي)( انل٘ٔ)
 . (7ٓٔ/ٗ( انلر البار الماٌ )ٙٔ)
 ( ارسلاىا فً هوا المسألة على قىلٌن مشوىرٌن 7ٔ)

األى  هنوا من سمة إلى قسمٌنوكبانر ىفؽانرو ىهى المشوىر عن  الا واءو ىبن قا   موىر العلماءوىن   علٌبن 
 .ابن ال ٌم إ ما  السلؾوىهى قى  هكلر المعسةلة

 هنوببا كلوببا كبببانرو ىهببى قببى  بعببل األفببىلٌٌن وكببأبً إسببااو اإلسبباراٌٌنً و ىالببباقبلنًوىال ىٌنً فببً اللانً
 اإلرشا و ىؼٌرهماوىن   عن هكلر األشاعرة.

ٌُعَفى ـ ىهى هللا سعالى ـ  ىوكر ال رافً و ىابن ال ٌم و ىؼٌرهما هن هفااب ال ى  اللانً نلرىا إلى  وة من 
إ ببلال هلل ىسعلٌمبا ألمبراوىإال فوبم ٌىاف بىن فبً السارٌبو ببٌن المعافبً فبً  فكرهىا سسمٌة المعفٌة فؽٌرة

 اإللم ىالسع ٌ  ىؼٌرهماو ىلوا فالربلؾ فً اإل بلو ىالسسمٌة.
(و مببب ارج ٕٔٔ/ٔ(و الابببرىو)8ٕٖ(و اإلرشبببا  إلبببى قىا بببع األ لبببة)ٕٖٙانلبببر  شبببرح األفبببى  الرمسبببة)

( 7/ٔ(و الةىا ببر عببن اقسببراؾ الكبببانر)9ٓٗ/ٓٔي)(و فببس  البببار7ٕ٘/ٗ(و الباببر الماببٌ )ٕٖٗ/ٔالسببالكٌن)
  (.88ٖ/ٕوشرح الكىكب)

 (.ٗٗٔ/ٕالشاا بسعرٌؾ ا ىو المف اى) (ؤٖٔـٖٓٔ( والمنرى )ٖٕٔ/ٕ( انلر  المسسفاى)8ٔ)
 . (9ٖ٘/ٔ( الىفى )9ٔ)

 



(ٕٖ7) 

مبنببً هىال علببى  فببً  ىاةهببا ربببلؾ مببن اٌببث السببمع»ىقببا  الةركشببً   
«لبى، الفؽٌرة فً ناسوا 

(ٔ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  إن المعافً كلوا كبانر فٌلةمن ال ى  بعفمسوم مبن المعافبً كلوبا 
 اسى ما ٌسمى بالفؽانرإ ألنوا فً الا ٌ ة كبانر.

ببم المعافببً إلببى كبببانر ىفببؽانر فبببل ٌلةمببن ولببكو ىلببوا ارسلاببىا علببى  ىمببن قس 
قىلٌن
(ٕ)

. 

 ٌح:الترج

اللاهر لً هن بعل من ال ٌري الس سٌم ق  ٌكىن السةم بع م  ىاة الفؽانر فً 
او األنبٌاء ـ علٌوم السبلم ـ إ ألن  مٌع الونىب كبانرو هما من ٌري الس سٌم فبل ٌلةمبن 

مىن فً هوا المسألة إلى قىلٌن.  هي من ال ىلٌنو ىلووا ارسلؾ الم سِّ

ٌبري الس سبٌم ال بى  بعب م  بىاة الفبؽانر لكن الوي ٌب ى هنن ال ٌلةم كب  مبن ال 
ة  فببً اببو األنبٌبباء ـ علببٌوم السبببلم ـ فببال ىٌنً مببلبل ال ٌببري الس سببٌمو ىمببع ولببك  ببى 

الفؽانر فً او األنبٌاء ـ علٌوم السبلم ـ
(ٖ)

. 

ىق  وكر ال ىٌنً هن من البونىب مبا ٌسب   الع البة و ىمنوبا مبا ال ٌسب  واو ىقب  
ب لبة اكسبراث مرسكبوبا بالب ٌن ىرقبة ال ٌانبةو فوبً  ك   رٌبرة سب ون»ضب  ولك ب ىلن  

السً سا  الع الةوىك   رٌرة ال س ون بولك و بب  سب بً اسبن اللبن لباهرا لفباابواو 
«فوً السً ال سا  الع الةو ىهوا هاسن ما ٌسمٌة بن ها  الضربٌن عن الرر 

(ٗ)
. 

ل ببى  ىإوا كببان ٌببري س سببٌم الببونىب سببىاء سببمٌ، فببؽانر ى كبببانر هم الو فببإن ا
ٌ ما إوا كان، النفبىص  بس ىٌة بعل الونىب على األنبٌاء ـ علٌوم السبلم ـ ممكنو الس

األؼلببب علببى اللببن عنبب نا  ىاةهبباو ىقبب  شببو ، »م ٌبب ة لل ببىاةو ىلببوا قببا  ال ببىٌنً  
«هقافٌص األنبٌاء فً  ي من كساب هللا سعالى على ولك

(٘)
. 

لمسببألسٌنو ىال ٌب ببى ىاٌننببو ٌمكببن هن ٌ بباب عببن ارببسبلؾ قببى  ال ببىٌنً فببً ا
مىضع لسع ب الةركشً من ع م السةام ال ىٌنً بأفلن
(ٙ)

. 

ىإوا كان س ىٌة الفؽانر سانؽاً عن  من ال ٌري الس سٌم و فبل ٌكىن البنباء علبى 
األف  الموكىر الةماًو ىٌ ٌ  هوا هن بعل الما  ٌن وهبب إلبى هن الرببلؾ فبً س سبٌم 

الونىب إنما هى فً اإل بلو ىالسسمٌة
(7)

. 

                                            
 . (7ٓٔ/ٗ( البار الماٌ )ٔ)
 . (7ٓٔ/ٗ(و البار الماٌ )ٕٖٙ/ٔ( انلر  الىفى )ٕ)
 . (99ٕاأل لة) ( اإلرشا  إلى قىا عٖ)
 . (9ٕٖ( اإلرشا  إلى قىا ع األ لة)ٗ)
 . (99ٕ( اإلرشا  إلى قىا ع األ لة)٘)
 . (8ٕٖو 99ٕ(و ىانلر لرهي ال ىٌنً فً المسألسٌن  اإلرشا  إلى قىا ع األ لة )7ٓٔ/ٗ( انلر  البار الماٌ )ٙ)
(و ٕٖٗ/ٔ(و مب ارج السبالكٌن)ٕٔٔ/ٔ( كال رافً وىابن ال ٌم وىالةركشً وىاببن ا بر الوٌسمبً. انلبر  الابرىو)7)

  (.7/ٔ(و الةىا ر عن اقسراؾ الكبانر)7ٕ٘/ٗالبار الماٌ )

 



(ٕٖ8) 

 
 .: ٚقٛع ايطٗٛ َٔ ايٓيب  طا عاملبحح اي

هنبن ال ٌ بر علبى على مع إ ماعوم  ارسلؾ العلماء فً ىقى  السوى من النبً 
السوى 
(ٔ)

و ىاللاهر هن الربلؾ عام فً هقىالن ىهفعالن 
(ٕ)

 ىفً ولك قىالن   و

  ىاة ولك. األول:القول 

ىبن قا  ال موىر 
(ٖ)

و ىكلٌر من الما  ٌن 
(ٗ)

  . 

 ع م ال ىاة . الثانً: القول

ىنسب لؤلكلر 
(٘)

  . 

 بناء المسسلة : 

هل دلت المعجدزة علدى  وكر بعل األفىلٌٌن هن هوا المسألة مبنٌة على مسألة
؟ًصو ما دلت إال على ما صدر عنه عمدا ،مطلقاً فً العمد والسهو النبً  صدق

(ٙ)
. 

 اً ىنسبٌاناً قبىالن ىللعلماء فً  ىاةا ـ هي ما ٌر  بف قن ـ ؼل»قا  ابن مال   
«بناء على هن المع ةة ه   ل، على ف قن فٌن؟ 

(7)
. 

اافلن هن  اللة المع ةة ه   لب، علبى فب قوم م ل باً فبً »قا  المر اىي   ى
«  ؟ًهى ما  ل، إال على ما ف ر عنوم عم ا والعم  ىالسوى

(8)
  . 

 ى ن هوا البناء   

لعم  ىالسوى فإنبن ال ٌ ٌبة هن من قا  إن المع ةة  ل، على ف قوم م ل اً فً ا
ىمبن قبا  إن المع بةة  ولما فٌن من مناقضة  اللة المع ةة ال ا عةو ىقى  السوى منوم 

ألن مبا كبان عبن  إ ل، على ف قوم فً ما ف ر عنوم عم اً قبا  ب بىاة السبوى علبٌوم
نسٌان ؼٌر  ار  سا، السف ٌو الم فى  بالمع ةة 
(9)

  . 

 الترجٌح : 

ال ٌنبافً فب قن إ  ا البناء و ىىقى  السبوى مبن النببً الوي ٌب ى هى فاة هو
                                            

 (. ٘ٗٗٔ/ٖ(و السابٌر )ٓٔٗ/ٕ(و منواج السنة )ٕٓٔ/ٔانلر  المسى ة )( ٔ)
 ع  بعضوم الربلؾ فً األفعا  ف   و ىقٌ  ما  الربلؾ ما لٌ  من باب الببلغ و ىق  ن   الرببلؾ فبً ولبك ( ٕ)

 . 
(و منوباج ٖٕٔ/ٕ(و الشباا بسعرٌبؾ ا بىو المفب اى)ٖ٘٘(و إٌضباح المافبى )ٕٗٔ/ٕلر  المسسفاى )ان

 (. ٗٗٗٔ/ٖ(و السابٌر )7ٖٔو 9ٙٔ/ٗالبار الماٌ  ) و(ٓٔٗ/ٕالسنة )
 (.ٕٗٗٔ/ٖ(و السابٌر )ٖٕٖ/ٔ(و هفى  ابن مال  )ٕٓٔ/ٔانلر  المسى ة )( ٖ)
(و ٖٖٓ/ٔ(و قىا ع األ لة)ٕٗٔ/ٕ(و المسسفاى)ٕٖٓ/ٔرهان)الب و(ٕٗ٘(و السبفرة )7ٖٔ/ٔانلر  المعسم  )( ٗ)

 (. 7ٓٔ/ٔ(اإلاكام )8ٕٕ/ٖالمافى  )
(و شببرح ٕٕ/ٕ(و شببرح العضبب  )ٕٙٔٔ/٘(و نواٌبة الىفببى  )ٕ٘٘/ٔانلبر  نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )( ٘)

 (. 98/ٕ(و فىاس  الرامى، )7ٓٔ/ٕالكىكب )
عبن البباقبلنً ن لن فً السابٌر وى( 7ٓٔ/ٕ(و شرح الكىكب )7ٖٔ/ٗالبار الماٌ  )و (7ٓٔ/ٔانلر  اإلاكام )( ٙ)

(ٖ/ٖٔٗٗ .) 
 (. ٖٕٖ/ٔهفى  ابن مال  )( 7)
 (. ٖٗٗٔ/ٖالسابٌر )( 8)
 (. 88ٕ/8) ىاقؾ(و شرح المٖٗٗٔ/ٖ(و السابٌر )7ٓٔ/ٔانلر  اإلاكام )( 9)

 



(ٕٖ9) 

ألن فبب قن الببوي  لبب، علٌببن المع ببةة إنمببا هببى فٌمببا ٌربببر بببن عببن هللا سعببالىو همببا  
السببوى فوببى ببباو علببى هفبب  ال بٌعببة البشببرٌة 
(ٔ)

و ىالببوي ٌنبباقل المع ببةة ىفبب و 
ن فٌمبا هقبر على ر أ و ىنابن مبأمىرىن بالسأسبً ببن فبً فعلبن ىقىلب  ر  الرسالة هى هن ٌُ 

غببلىلٌ  فً ولك ما ٌ لر على الو علٌن 
(ٕ)

ك ىلبن وو علماً هن السنة ق   لب، علبى ولبك 
   (إنما هنا بشر هنسى كما سنسىن)

(ٖ)
و ىكا ٌث وي الٌ ٌن 
(ٗ)

 و ىال اا ة للسأىٌ  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 ( . ٖ٘٘-ٖٗ٘انلر  إٌضاح المافى  )( ٔ)
 (. ٓٔٗ/ٕمنواج السنة ) (و8ٗٔ/٘ٔانلر  م مى  الاساىي )( ٕ)
(و ىمسبلم فببً ٔٓٗ/ٕٓٔ/ٔبباب السى بن نابى ال بلببة اٌبث كبان )و كسباب الفبببلة ورىاا البرباري فبً فباٌان ( ٖ)

و عبن اببن (7ٕ٘/8ٕٙ/ٔباب السوى فبً الفببلة ىالسب ى  لبن )و كساب المسا   ىمىاضع الفبلة  و فاٌان
 . مسعى 

و (و ىمسلم فً فاٌان 9ٕٕٔ/8ٖ/ٌٔكبر فً س  سً السوى ) بابو كساب السوى ورىاا البراري فً فاٌان ( ٗ)
. ىوى عن هبً هرٌرة(7ٖ٘/88ٕ/ٔباب السوى فً الفبلة ىالس ى  لن )و كساب المسا   ىمىاضع الفبلة 

بُ ىِ  لبنلما  اء عن  مسلمو كساب المسا  و  ٌ ا  هى الررباو والسلمً هى الٌ ٌن  ببَلِة َىالسُّ ْوِى فً الف   َباب الس 
ٍن  (عن 7ٗ٘/89ٕ/ٔ) ٌْ ِ  ِعْمَراَن بن ُاَف ُلم   ر  و َفَسل َم فً َلبَلِث َرَكَعاٍ،  وفلى اْلَعْفرَ  هَن  َرُسىَ  هللا 

ٌَُ باُ  لبن اْلِرْرَبباُو و َمْنِةلَُن  بِن ُ بى   و َفَ باَم إلٌبن َرُ ب    ٌْ  َ ٌَ ِ   ف با و ىكبان فبً  و فبوكر لبن َفبِنٌَعُن و ٌبا َرُسبىَ  هللا 
ُ رُّ ِرَ اَءاُ اسى اْنَسَوى إلى النا   َىَرَرجَ  ٌَ و ُلبم  َسبل َم و َفَفبل ى َرْكَعبًة و قالىا نعم  (وهََفَ َو هوا  )ف ا و َؼْضَباَن 

ِن  ٌْ عبباش اسببى رىي عنببن و ىشببو  النبببً  و ىوى الٌبب ٌنبٌنومبباو ىقٌبب  بببالارو « ُلببم  َسببل مَ و ُلببم  َسببَ َ  َسببْ َ َس
 .المسأررىن من السابعٌن

و ٕٓٔ/ٕ)اإلفببابة فببً سمٌٌببة الفبباابة(و ٙ٘/ٕ)االسببسٌعاب (و 9ٕٓٔ/ٕمعرفببة الفبباابة ألبببً نعببٌم) لببر ان
 (.ٕٕٗ/ٕ(و هس  الؽابة)79ٔ

 



(ٕٗٓ) 

 
 . املبحح ايطابع :حج١ٝ تكسٜس ايٓيب

ر الس رٌر مف ر  على معنٌٌن و ىما ة قرر هف  فاٌ  ٌ   قر 

ة و ىهقببر هللا  األى   البببر  و ىمنببن ال ُببرُّ و ىهببى البببر و ىٌ ببا  ٌببىم قببار ىلٌلببة قببر 
 هي بر ، سرىراً.   عٌنك

ىس رٌببر  وى اسببس ر و ىقببرار األرل المسببس ر اللاببب، اللببانً   الببسمكن ٌ ببا  قببر  
 ر، عن ا الربر اسى اسس ر . اإلنسان بالشًء  علن فً قراراو ىقر  

إوا اعسبرؾ   إقبراراً  بالشًء ٌ رُّ  ٌ ا  هقر  و اإلقرار على االعسراؾ  ىمنن ٌ لو
لما اعسرؾ ببن فبً  اىلباس ااً إ ألن بإقرارا اسس رارالمعسرؾ م ر   سمىو ىٌبن و فوى م ر  

ومسن 
(ٔ)

 . 

عن إنكبار قبى   سك، النبً ٌؾ عن  األفىلٌٌن   بأن رِّ ىالس رٌر ىاإلقرار عُ 
ً عفرا ىعلم بن هى فو هى فع  بٌن ٌ ٌن 

(ٕ)
  . 

عبن اإلنكبار  بأنن   كبؾ النببً  الباالٌن فن بن بعلىاألاسن من ولك ما عر  
على ما علم بن من قى  هى فع  
(ٖ)

  . 

و فمبن هقبر ؼٌبرا علبى همبر سمكبٌنمعنى الألن فٌن  ـفٌما ٌب ى  ـمً بولك ىإنما سُ 
نن من االسسمرار ىع م اإلنكار علٌن لن بسكىسن عنن   .  علٌنو ف   مك 

رىن ا ٌببة  ىقبب  ن بب  بعضببوم الربببلؾ فببً هببوا المسببألةو مببع هن األكلببر ٌ ببرِّ
 س رٌرا

(ٗ)
وىلكن ن   عن قىم هنن لٌ  با ة
(٘)

. 

ىاسسلنى بعل األفىلٌٌن الكافر ىالمنافو ممن كان معرضاً عبن الابو ممسنعباً 
مببن قبىلببن و فوببوا ال ٌكببىن إقببرارا علببى همببر فعلببن هى قالببن ا ببة
(ٙ)

نى و ىبعضببوم اسببسل
الكافر  ىن المنافو
(7)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر فً هوا المسألة لبللة هفى و ىهً 

 .األصل األول:عصمة النبً 

                                            
( 97/ٔٔ)               (و كبلهما ما ة   قّرو ىلسان العبرب9ٙٗ(و المفباح المنٌر )7/٘انلر  م اٌٌ  اللؽة )( ٔ)

 (. ٗٔٗو ما ة قرر و ىالم لع على هبىاب الم نع )
( 9ٔٗٔ/ٖ(و السابٌبر )ٖٓ٘/ٔ(و بٌبان المرسفبر )9ٙ(و ىلسعرٌان انلر  اللمبع )ٕٔٓ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٕ)

 (. 8ٔ(و إرشا  الااى  )ٙٙٔ/ٕو شرح الكىكب )
 (. 9ٓ/ٕى اللسوا على األاكام الشرعٌة لؤلش ر ) انلر  هفعا  الرسى  ( ٖ)
(و ٘ٔ/ٔ(و السموٌب )ٖٙٔ(و المنربى )8ٕٖ/ٔ(و البرهان)8ٕٖ/ٔ(و شرح اللمع)9ٔ/ٕهفى  ال فاص) انلر ( ٗ)

(و رفببببع ٕ٘/ٕ(و مرسفببببر المنسوببببى مببببع شببببرح العضبببب )88ٕ(و شببببرح سن ببببٌ  الافببببى )89ٔ/ٔاإلاكببببام)
 (.9ٔٗٔ/ٖالسابٌر). (ٗٗٔ/ٕ(و شرح المالً)87ٕ/ٖ(و كشؾ األسرار)ٕ٘ٔ/ٕالاا ب)

 . (87ٕ/ٖكشؾ األسرار)انلر ( ٘)
 . ( 8ٕٖ/ٔ( انلر  البرهان)ٙ)
 . (٘ٗٔ/ٕ(و  مع ال ىامع مع شرح المالً)7ٖٔ(و المنرى )8ٖٙإٌضاح المافى )انلر ( 7)

 



(ٕٗٔ) 

هشار كلٌر مبن األفبىلٌٌن إلبى هبوا األفب  فبً هلنباء وكبرهم لب لٌ  ا ٌبة  
مو ىهى ؼٌر  بانة  إوا سك، عن منكر فٌلةم منن ىقىعن الس رٌر و ىهنن  فً المار 

علٌن
(ٔ)

  . 

ىإنمبا سسب    اللسبن عنب  مبن ٌامب  ولبك »هشار لولك الؽةالً اٌبث قبا   ىممن 
« ة علٌن الفؽٌرةىٌ ىِّ و على المعفٌة 

(ٕ)
. 

ح بولك المالً و ف ا  بع  وكبرا لمسبألة عفبمة األنبٌباء     علبى ىسابر   »ىفر 
مببنوم عفببمة نبٌنببا 

(ٖ)
مببا وكببرا 

(ٗ)
 هابب ا علببى با بب   فببإون ال ٌ ببر مامبب   »ب ىلببن 

»
(٘)

. 

 هوا البناء  ى ن

ة على النبً الفؽانر و هى لم ٌ   بعفمسن عن الفبؽانر ىالكببانر  هن من  ى 
إ ألنببن قبب  ٌسببك، عببن منكببرو ىولببك مببن  ملببة و فٌلةمببن هال  ٌ ببى  با ٌببة س رٌببرا 

 الفؽانر.

إ ألنن ال ٌ بىة هن هما من لم ٌ ة علٌن ولك و فٌلةمن هن ٌ ى  با ٌة س رٌرا 
مو ىهى ؼٌر  انة علٌنعلى منكرو ىلى  ٌسك،  فع  لكان ىاقعاً فً مار 

(ٙ)
. 

ة علٌبن  لم يلكن هشار ا الفبؽانر و ف با    إلى هنن ق  ال ٌلةم ولبك لمبن  بى 
ىكبان و مع ال  رة على إنكبارا  وىولك ألنن لى لم ٌكن فعلن  انةا لكان س رٌرا لن علٌن»

ىهبى ىإن كبان مبن الفبؽانر و ـ علٌن السببلم ـ على النبً  اسسبشارا ىلنا ا علٌن اراماً 
ٌ   وهنن فً ؼاٌة البعب  إال  و عن  قىم ـ علٌن السبلم ـ ال انةة على النبً  ما فٌمبا ٌسعلبو السب

فاٌبث لبم ٌى ب  ولبك و فاإلنكبار هبى الؽالبب و ىإوا كان كبولك و ببٌان األاكام الشرعٌة 
« منن    على ال ىاة ؼالباً 

(7)
. 

 الحاجة.األصل الثانً:تسلٌر البٌان عن وقت 

ىفٌبن هٌضبا »ىق  وكر هوا األف  البراري و اٌث قا  فً ه لة ا ٌبة الس رٌبر  
ألن السكى، عن البا ب  »و لم بٌن ى ن البناء و ف ا   «سأرٌر البٌان عن ىق، الاا ة 

«ٌىهم ال ىاة هى النسخو ىهنن ؼٌر  انة إ ماعاً 
(8)

. 

« ىألن فٌن سأرٌر البٌان عن ىق، الاا ة»ىقا  المر اىي  
(9)

. 

                                            
(و الما بببببو مبببببن علبببببم 8ٖٙ(و إٌضببببباح المافبببببى )ٖٙٔ(و المنربببببى )9ٔ/ٕهفبببببى  ال فببببباص) انلبببببر ( ٔ)

  (. 9ٙ/ٕلؤلش ر) (و هفعا  الرسى 9ٔٗٔ/ٖ(و السابٌر)87ٕ/ٖ(و كشؾ األسرار)7ٔٔاألفى )
 (.ٕٕ٘/ٕ)المسسفاى( ٕ)
 ( هي من األنبٌاء ـ علٌوم السبلم ـ.ٖ)
 ( هي ابن السبكً.ٗ)
 (.ٗٗٔ/ٕ(و ىانلر  ااشٌة البنانً)٘ٗٔ/ٕ( شرح المالً)٘)
(و الما بببببو مبببببن علبببببم 8ٖٙ(و إٌضببببباح المافبببببى )ٖٙٔ(و المنربببببى )9ٔ/ٕهفبببببى  ال فببببباص) انلبببببر ( ٙ)

  (. 9ٔٗٔ/ٖ(و السابٌر)87ٕ/ٖ(و كشؾ األسرار)7ٔٔاألفى )
  (. 9ٙ/ٕلؤلش ر) (و ىانلر  هفعا  الرسى 89ٔ/ٔ( اإلاكام)7)
 . (88ٕ/ٖ( كشؾ األسرار)8)
 . (9ٔٗٔ/ٖ( السابٌر)9)

 



(ٕٕٗ) 

 األصل الثالث:تكلٌ. الكفار بفروع الشرٌعة. 

ىهى هف  راص بمبن وهبب إلبى هن إقبرارا للكبافر لبٌ  با بةو ىقب  وكبر هبوا 
«بناء على هنن ؼٌر مكلؾ بالارى  »األف  المالً و ف ا  بع  وكرا لل ى   

(ٔ)
. 

 ى ن هوا البناء 

إ إو ال ٌ ببىة  هنبن إن قٌبب  الكبافر مكلببؾ ببالارى  فٌلببةم هن ٌكبىن اإلقببرار ا بة
السكى، عن اإلنكار علٌن فً همر هى مكلؾ بنو ىإن قٌ  إنن ؼٌبر مكلبؾ ببالارى  فببل 

 ٌكىن اإلقرار ا ةإإو ٌ ىة السكى، عن اإلنكار علٌن.

 الترجٌح:

فببً  فوببى بنبباء  ةنببًو فمببن منببع ىقىعببن  همببا البنبباء علببى عفببمة النبببً 
علبى منكبرو ىلبى  ة هن ٌسبك، الفؽانر فٌلةمبن ال بى  با ٌبة الس رٌبرإ ألنبن ال ٌ بى

 فع  لكان ىاقعا فً مارمو ىهى ؼٌر  انة علٌن.

هما من  ّىة الفؽانر علٌن فبل ٌلةمن ال ى  بع م ا ٌة الس رٌرو ب  ق  ٌبري هن 
كبببان كبببولك ىإوا و ٌسعلبببو ببٌبببان األاكبببام الشبببرعٌة  الس رٌببر ا بببةإ ألن سبببكىسن اٌننبببو

   على ال ىاة ؼالبا فاٌث لم ٌى   ولك مننو فاإلنكار هى الؽالب 
(ٕ)

و لم إن الفباابة 
م كانىا ٌاومىن منن ال ىاة و ىلوا ال ٌ ىة هن ٌسك، اٌننو عن مار 
(ٖ)

. 

لم لبى  باة علٌبن السبكى، عبن معفبٌة فبؽٌرة فإنبن ال ٌ بر علٌوباو ىعلبى هبوا 
 فٌمكن هن ٌ ا  إن اإلقرار ا ة إال إن سبلا معسبةو ىهوا نا ر فبل اكم لن.

سببأرٌر البٌببان عببن ىقبب، الاا ببة فوببى فبباٌ  فببً نلببريو فوببوا همببا البنبباء علببى 
لى لم ٌبٌن الاكم المرالؾ لما ٌبب ى مبن سبكىسن  المسألة من فرى  ولك األف و ألنن 

 لكان فً ولك سأرٌر للبٌان عن ىق، الاا ةو ىال ٌ ىة ولك.

هما بناء اإلقرار للكافر علبى سكلٌبؾ الكابار بابرى  الشبرٌعة فلبٌ  بلباهرإ ألن 
ا  ببأنوم مربا بىن بابرى  الشبرٌعة ال ٌرٌب  هنوبم م بالبىن باعلوبا ابا  الكابرمن ق

(ٗ)
و 
ىإوا كان كولك و فلٌ  السكى، عن اإلنكار علٌبن  لبٌبل علبى إقبرارا علبى الاعب إ ألنبن 

 ؼٌر مرا ب بالاع  اٌننو.

هوا إن ُسلِّم بسبكىسنو ىهمبا إن افب  منبن اإلنكبار فببل ٌلبةم هن ٌكبىن ولبك بنباء 
 ن بالارى إ ىإنما ق  ٌكىن لمراعاة اا  من ٌراا من النا .على مرا بس

 

 

                                            
  (. ٙٗٔـ٘ٗٔ/ٕ( شرح المالً)ٔ)
  (. 89ٔ/ٔ( انلر  اإلاكام)ٕ)
  (. 7ٖٔ( انلر  المنرى )ٖ)
  (. 8ٖٔـ8ٖٓ/ٔ(و سلم الىفى )ٖٓ٘/ٔ(و شرح الكىكب)٘ٙٔ( انلر  شرح سن ٌ  الافى )ٗ)

 



(ٕٖٗ) 

 
 ٚ ايرربا٠٤  ، ٖرٌ ٜردٍ عًر٢ اجلرٛاش َرٔ جٗر١ ايػرسع         : تكسٜرس ايرٓيب   جأَاملبحح اي

 .  ؟األص١ًٝ

  لووا الكلمة معنٌانىومف ر بره   البراءة

ىمنببن اسببم هللا سعببالى  وهي رل وببم  األى   الرلببو و ىمنببن بببره هللا الرلببو ٌبببر هم
 . كالبار

و ىهى السبلمة من المبرل و اللانً   السباع  من الشًء ىمةاٌلسن و ىمنن البرء 
 ىمن ك  عٌب و ٌ ا  برن، ىَبَره، . 

هى بريء منكو ء منك ابر ابرن، إلٌك من ا كو ىٌ ا  هن  قىلوم نىمن
(ٔ)

  . 

 ىق  سبو سعرٌانف و األ نسبة إلىىاألفلٌة   
(ٕ)

 . 

   ٌببعنبب  األفببىلٌٌن بالب بباء علببى عبب م الاكببم اسببى  فبب،رِّ ىالبببراءة األفببلٌة عُ 
سمى باإلبااة الع لٌة ىبالع م األفلً سال لٌ  علٌن و ى

(ٖ)
 . 

ىالس رٌر عن   موىر األفىلٌٌن ٌ   على اإلبااة 
(ٗ)

.   

النببا  علببى مببا همببرهم علٌببن مببن  ىالم فببى  بوببوا المسببألة هن إقببرار النبببً 
لكببن هبب  هببوا  وألفعببا  ٌبب   علببى إبااببة ولببكالبٌىعببا، ىالع ببى  ىالمآكبب  ىالمشببارب ىا

ىهبوا المسبألة لبم ٌبوكرها هكلبر  واإلبااة مسساا ة مبن الشبر  هى مبن الببراءة األفبلٌة ؟
 ىإنما وكرها قلٌ  منومو ىق  وكرىا فً المسألة قىلٌن   و ٌن ٌاألفىل

 هنن مسساا  من الشر  .  األول:القول 

لٌة هنن مسساا  من البراءة األف الثانً: القول
(٘)

  . 

 بناء المسسلة : 

مسددسلة حكددم األشددٌاء قبددل ورود وكببر المبباىر ي هن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى 
هوان الى وان من ارسبلفوم فً هفى  األشٌاء قبب  م ٌبئ الشبر  هب  »و ف ا   الشرع

«  ؟هى كان، على الالر اسبى هبااوبا الشبر  وكان، على اإلبااة اسى الرها الشر 
(ٙ)

 . 

 ء  ى ن هوا البنا

                                            
 (و ما ة   بره . ٖٗ٘/ٔ(و لسان العرب )ٖٕٙ/ٔ  م اٌٌ  اللؽة )انلر( ٔ)
 .  ٖٕص   انلر ( ٕ)
(و شبرح 7ٗٗ(و شبرح سن بٌ  الافبى  )987/ٕ(و ىلسعرٌاوا انلر  شرح اللمبع )9ٖٗانلر  س رٌب الىفى  )( ٖ)

 ( . ٗٓٗ/ٗالكىكب )
(و ٕٕ٘/ٕ(و المسسفبباى )8ٕٖ/ٔالبرهببان ) (و9ٙ(و اللمببع )ٕٖٗ/ٔ(و إاكببام الافببى  )7ٕٔ/ٔانلببر  العبب ة )( ٗ)

(و الس رٌبر ىالسابٌببر ٕٔٓ/ٔ(و المسبى ة )89ٔ/ٔ(و اإلاكبام )88ٕ(و شبرح سن بٌ  الافبى  )ٕٗ/ٕالىاضب  )
 (. 9ٔٗٔ/ٖ( و السابٌر )7ٖٓ/ٕ)

 (. ٕٕٓ/ٗو ٖٙٔ/ٔ(و البار الماٌ  )ٕٖٗ/ٔانلر  ه ب ال اضً للماىر ي )( ٘)
 (.ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔه ب ال اضً )( ٙ)

 



(ٕٗٗ) 

هن من قا  إن األشٌاء قب  ىرى  الشر  على السابرٌم قبا  إن الس رٌبر هبى  
الوي    على ال ىاةو ىمن قا  إن األشٌاء قب  ىرى  الشر  على اإلبااة قا  اإلباابة 

فسكببىن اإلبااببة مسببساا ة مببن األفبب  ال مببن و فٌب ببى الشببًء علببى هفببلن و هببً األفبب  
و فسكىن اإلبااة عن ا مسساا ة من الس رٌر و ىمن قا  ال اكم لوا قب  الشر الس رٌر

(ٔ)
. 

 الترجٌح :

ألن مبن قبا  ببالالر قبب  ىرى   إٌب ى هن هوا البناء ٌمكن هن ٌكبىن بنباء  ةنٌباً 
فبلببب  ىهن ٌكببىن ال ببىاة عنبب ا مسببساا اً مببن و لببم قببا  بببال ىاة بعبب  ىرى ا و الشببر  
 . اإلبااة لم لو األشٌاء  هى من األ لة الشرعٌة ال الة علىو إما من الس رٌر و الشر 

ىكولك من قبا  ال اكبم لوبا قبب  الشبر  فببل شبك هن اإلباابة عنب ا مسبساا ة مبن 
 الشر .

ىهمببا مببن قببا  بببال ىاة قببب  ىرى  الشببر  ف بب  ٌكببىن ال ببىاة بعبب  ىرى  الشببر  
هى باأل لة الشرعٌة ال الة على اإلباابة لم لبو و ىق  ٌكىن لابساً باإلقرار وعن ا مسسسبعاً 

 شٌاء .األ

 ىلووا فإن ال ى  بالبناء م ل اً ؼٌر ى ٌن . 

 

                                            
 ( . ٖٙٔ/ٔر الماٌ  )انلر  البا( ٔ)

 



(ٕٗ٘) 

 
 .: ثبٛت ايعكا٥د خبرب اآلحا  تاضعاملبحح اي

 هوا المسألة من المسان  المومةو ىالسً لوا هلر لاهر فً باب الع ان .

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً لبى، الع ان  بربر الاا  على قىلٌن  

 هنوا ال سلب، بولك .  األول:القول 

الاناٌببةوببوا قببا  هكلببر األفببىلٌٌن مببن ىب
(ٔ)

و ىالشببافعٌة
(ٕ)

وىنببص علٌببن بعببل 
 المالكٌة

(ٖ)
هبى الر اب  ىارسارا من الانابلةو 

(ٗ)
ىابن ع ٌب و 

(٘)
وىارسبارا هببى الاسبٌن 

البفري
(ٙ)

. 

 هنوا سلب، بولك . الثانً : القول

ىبن قا  هام  
(7)

و ىهكلر هفباابن 
(8)

و ىر ابن الشبن ٌ ً 
(9)

 بب و ىاكباا اببن ع
البر إ ماعاً 
(ٔٓ)

الشافعٌة  ارسارا بعلو ى 
(ٔٔ)

 . 

 بناء المسسلة : 

مسدسلة إفدادة لبدر اآلحدداد نبص بعبل األفبىلٌٌن علبى بنباء هبوا المسبألة علبى 
  »  ؟و قببا  الةركشببً فببً فىانبب  مسببألة ربببر الاببا  ىمببا الببوي ٌاٌبب ا للعلددم صو الظددن
نن هب  ٌ بب  رببر إ   »اللانٌة و لم قا  فً« فً مسألسٌن ـٌعنً الربلؾ  ـىسلور فان سن 

لببم ٌلببب، و فمببن قببا  ٌاٌبب  العلببم قبلببنو ىمببن قببا  ال ٌاٌبب   ؟والىاابب  فببً هفببى  البب ٌانا،
« إو العم  باللن فٌما هى ما  ال  ع ممسنع  إبم ر ا

(ٕٔ)
  . 

هلناء ن اشوم لمسألة إفا ة ربر الاا  فً ٌن ٌىق  هشار لولك هٌضاً بعل األفىل
للعلم هى اللن 
(ٖٔ)

 . 

                                            
 (. ٖٖٙ/ٔ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )7ٖٔانلر  س ىٌم األ لة )( ٔ)
(و البار 8ٔٔ-7ٔٔ/ٖ(و نواٌة السى  )ٖٓٔ-9ٖٓ/ٕاإلبواج ) (وٓ٘/ٕ(و اإلاكام )ٔٓٙ/ٕانلر  شرح اللمع )( ٕ)

 (. ٕٕٙ-ٕٓٙ/ٗالماٌ  )
 (. 7ٕٖانلر  شرح سن ٌ  الافى  )( ٖ)
 (. 8ٖ/ٖ  )انلر  السموٌ( ٗ)
 ( . 8ٖٗ/ٗانلر  الىاض  )( ٘)
 (. 7ٓ٘/ٕانلر  المعسم  )( ٙ)
 ( . 8ٔ7ٔ/ٗانلر  السابٌر )( 7)
السابٌبببر  وىمبببا بعببب ها(و  8٘٘(و مرسفبببر الفبببىاعو المرسبببلة )9ٙٗ/ٔ(و المسبببى ة )87٘/ٖانلبببر  العببب ة )( 8)

 ( . ٕٖ٘/ٕ(و شرح الكىكب )8ٔ7ٔ/ٗ)
 (. ٕٗٔانلر  الموكرة )( 9)
 (. ٖٙ٘مرسفر الفىاعو المرسلة )ىوكرا ابن ال ٌم كما فً (و 8/ٔالسموٌ  )انلر  ( ٓٔ)
 (. 7ٙ9و 9٘٘/ٕانلر  شرح اللمع )( ٔٔ)
 ( . 8ٔ8ٔ/ٗ(و ىانلر  السابٌر )ٕٙٙ/ٗالبار الماٌ  )( ٕٔ)
(و ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة علبى 7ٕٖ( و شرح سن ٌ  الافى  )7ٙو 8ٖ-7ٖ/ٖانلر  السموٌ  )( ٖٔ)

 لة هقىا   لبل
 األى   هنن ال ٌاٌ  العلم و ىبن قا  ال موىر و ىمنوم الانابلة .

ىقالن  اى  ىهه  اللاهرو ىابن رىٌة منب ا  واللانً  هنن ٌاٌ  العلم و ىهى رىاٌة ألام  ارسارها بعل الانابلة 
 ىهى قى   موىر الما لٌن .  ومن المالكٌة

 



(ٕٗٙ) 

  ن هوا البناء  ى 

هن من قا  إن الاا  ال ٌاٌ  العلم قبا  ال سلبب، ببن الع انب  إ ألن الع انب  ٌشبسر  
 فبل ٌ ىة إلبا، الع ٌ ة بن . و ىالاا  لن و لوم اسبا  اللن ىع م كااٌسن إ فٌوا العلم 

 اىمن قا  إنوا ساٌ  العلم قا  ال ماوىر فً إلبا، الع ان  بو
(ٔ)

  . 

 الترجٌح :

لبنباء بنباء سبانػ فبً نلبر مبن اشبسر  العلبم فبً األرببار المعمبى  بوبا فبً هبوا ا
االعس ا و ىاللاهر فً نلري هن هوا البناء إنما نشأ من لن السبلةم بٌن ما ٌاٌ ا الب لٌ  

 ىالعم  بن و السٌما إوا ارسب  ولك ب انب االعس ا .

ان هسبع  النبا  فبً ىهوا البناء ؼٌر ُمسل م إ ألنن ال سبلةم بٌن األمرٌنو ىلووا كب
و بببٌن ال وسببٌن  وببة اللبببى،  هببوا المسببألة بببالاو هببم الانابلببة ىمببن ىاف وببم ممببن فببر 

 ىمىاف سن للىاقع فً نا  األمر و ى وة العم  بن.

كبان ٌ ضبً ببٌن النبا  و  فوى من  وة اللبى، ؼٌر م  ى  بن كما هن النبً 
ً  فلع  بعضكم هن ٌكىن هلابن ب ا سبن مبن بعبل و فأقضبً ىٌ ى   )إنكم سرسفمىن إل

لن على ناى مما هسمع و فمن ق ع، لن من او هرٌن شٌناً فبل ٌأروا إ فإنما هق ع لن بن 
ق عة من النار( 
(ٕ)

ح بأنبن ال   وفعملن فً قضانن ق عبً الفبىاب شبرعاً و مبع هنبن فبر 
 ٌ  ع بمىاف سن للىاقع فً نا  األمر. 

ٌرسلبؾ ببارسبلؾ األشبراص علماً هن العلبم همبر نسببً ال ٌمكبن ضبب نإ إو هبى 
ىالع ى  و ىلوبوا كبان ال بى  بإضبافة الابا  للعلبم إوا ااسبؾ ببال راننو كسل بً األمبة لبن 
بال بى  وهى كىن الرىاة من المشاهٌر األلبا، وهى لكلرة المربرٌن بن هى ناى ولبك قبىالً 

النببا  مىاف باً الرببسبلؾ األنلببار ىالع ببى إ ألن ال ببرانن الماساببة باألربببار ٌرسلببؾ نلببر 
إلٌواو ف   سكلر سلك ال رانن ىس ىي فساٌ  العلمو ىق  ال سكىن كولكو ىهً سرسلؾ باسبب 
 عمو نلر النالر فً العلىم الشرعٌة وىلوا ال ٌسىغ لنالر إنكارها لع م انضبا وا . 

هوا مع هنن قب  ٌ با  إن السا ٌبو هبى هن مسبألة إفبا ة رببر الابا  للعلبم هى اللبن 
لعببرة إنمبا هبً ببال رانن الماسابة بالب لٌ و ىال ٌمكبن هن ٌرلبى  لٌب  قلٌلة ال  ىيإ ألن ا

مبن سلبك ال ببرانن الماٌب ة سبىاء هفببا ، علمباً هى لنبباً وىكلٌبر مبن المسكلمببٌن فبً المسببألة 

                                                                                                                                
ىاببن و ىاببن برهبان و الؽةالً كب وىببن قبا  كلٌبر مبن الما  بٌن وناللالبث  هنبن ٌاٌب  العلبم إن ااساب، ببن ال بران

 ىالشن ٌ ً . و ىابن الومام و ىال ىفً وىابن سٌمٌة و ىابن الاا ب  وىالبٌضاىيو ىالم يوالراةي وىق امة
(و الىفببببى  ٖٙٔ/ٔ(و المسسفبببباى )ٖٖٖ/ٔقىا ببببع األ لببببة )و( ٖٕٗ(و اإلشببببارة )898/ٖانلببببر  العبببب ة )

شببرح مببع  ىوببس(و مرسفببر المنٕٖ/ٕ(و اإلاكببام )ٕٖٙ/ٕ(و رىضببة النببالر )8ٕٗ/ٗ(والمافببى  )ٓ٘ٔ/ٕ)
(و 8ٓٔ/ٔالرىضببة ) (و شببرح مرسفببرٖٙ٘(و شببرح سن ببٌ  الافببى  )8ٔٗ/ٔ(و المسببى ة )٘٘/ٕالعضبب  )

 بببامع  و(8ٕ٘/ٕ(و مرسفبببر الفبببىاعو المرسبببلة )78ٙ/ٕ(و كشبببؾ األسبببرار)7ٕ٘/ٕٓم مبببى  الاسببباىي )
( فببس  المؽٌببث 8ٕٙ/ٕ(و الس رٌببر ىالسابٌببر )ٖٗالابب ٌث البببن كلٌببر )ر علببىم اسفببار(و 78ٙ/ٕاألسببرار )

(ٔ/٘9). 
 ( . ٕٙٙ/ٗ(و البار الماٌ  )8ٖ-7ٖ/ٖانلر  السموٌ  )( ٔ)
(و ىمسببلم فببً 8ٕٓٙ/ٕٙٔ/ٖ( رىاا البربباري فببً فبباٌان وكسبباب الشببوا ا،وباب مببن هقببام البٌنببة بعبب  الٌمببٌن )ٕ)

( عن هم سلمة رضبً هللا عنوبا 7ٖٔٔ/9ٗٔ/ٕلان بالا ة )فاٌان وكساب األقضٌةو باب الاكم باللاهر ىال
 . 

 



(ٕٗ7) 

ٌلال من هقىالوم االلس اء عن  إفبا ة ال برانن للعلبم مبع اربسبلفوم فبً هنبىا  ال برانن  
 الماٌ ة لولك . 

م  بربر الاا  و ىهوا ال وبة ق عٌبةإ إو ٌ بب العمب  ببن ىال وة اللانٌة هً الع
م ل اً سىاء هفا  عمبلً هم اعس ا اً 
(ٔ)

وىاشسرا  العلبم لؤلرببار المعمبى  بوبا فبً االعس با   
إن قف  بن الٌ ٌن ال ا ع  ىن ؼلببة اللبن وكمبا هبى األفب  فبً االفب بلح وفبإن هبوا 

ن فبرو ببٌن الابرى  ىالع انب  ؼٌر فاٌ إ ألن ؼلبة اللن معمى  بوبا فبً الشبرٌعة  ى
وىال  لٌ  ٌ   علبى السارٌبو م ل باًو بب  إن هقبىا  السبلؾ الفبال  ىهعمبالوم  البة علبى 

ع م السارٌو
(ٕ)

و ىإنما نشأ هوا السارٌو من ِقَبب  بعبل ههب  األهبىاء ابٌن  ربىلوم فبً  
ىهبوا  معسرك الع ان  ىالكبلمو لم سل ان منوم كلٌر من المشسؽلٌن بعلبم الكببلم ىاألفبى و

ٌُْ ُفبببىن األ لبببة الشبببرعٌة فبببً الع انببب  و  مبببا  عببب  كلٌبببراً مبببن المشبببسؽلٌن بعلبببم الكببببلم 
ىٌعساضىن عنوا باألقٌسة المن  ٌة ىاأل لة الع لٌة و اسى ال سكا  س   فً كسبب االعس با  

 عن  بعل المفناٌن إال ال لٌ  من األ لة الشرعٌة . 

                                            
 ( . ٕٗٔ-ٖٕٔ( انلر  الموكرة )ٔ)
 . (وىما بع ها 8٘٘/ٕمرسفر الفىاعو المرسلة ) ( ه ا  ابن ال ٌم فً مناقشة هوا ال ى  ىر ا.انلر ٕ)

 



(ٕٗ8) 

 
 .   ٚ َٓهسٙ : حهِ جاحد َا ثبت خبرب اآلحا عاغساملبحح اي

الكلمبة هفب   وفوبى  ااب و ى  ا  ٌ ا   ا ا ى  ابى اال اا   اسم فاع  من 
ىمبن هبوا و ف ٌبر   هي ِابىر    َ و قلٌ  الم ر   هي اِ ٌ ا  عام  َ  وٌ   على قلة الرٌر

و  ىال ٌكببىن إال مببع علببم ال اابب  بببن هنببن فبباٌ  و ىهببى ضبب  اإلقببرارو الببباب ال اببى  
نمع علم انكرالشًء  هي ه ا  فٌ ا  

(ٔ)
. 

و فوببى ُمنِكروىهفبب  الكلمببة ٌبب   علببى نكبباراإنكببر ٌهنكببر ىالُمنِكر اسببم فاعبب  مببن 
ربلؾ المعرفة السً ٌسكن إلٌوا ال لببو ىنِكبر الشبًء و ىهنكبرا هي لبم ٌ بلبن قلببن و ىلبم 

ٌعسرؾ بن لسانن
(ٕ)

. 

ىوكبببر الراؼبببب األفببباوانً
(ٖ)

ال  هن ٌبببر  علبببى ال لبببب مببباهن هفببب  اإلنكبببار   

  سعبالىقبا   وىولبك ضبرب مبن ال وب و ٌسفىرا                    
 

(ٗ)
 و ىقا  سعالى                      (٘) ىق  ٌسبسعم  ولبك فٌمبا و

لكببن ربمببا ٌنكببر اللسببان  وىسبببب اإلنكببار باللسببان هببى اإلنكببار بال لببب و ٌنكببر باللسببان 

   ىعلى ولك قىلن سعالى و ىٌكىن فً ولك كاوبا و الشًء ىفىرسن فً ال لب اافلة 

             
 (ٙ)

   و ىقىلبببن سعبببالى        
 (7)

و ىقىلبببن  

 سعالى              
(8)

.    

لببم ٌس ببرو هكلببر األفببىلٌٌن لوببوا المسببألة فببً مباببث مسببس  و ىإنمببا ال ٌرلببى ى
  علببى المببرا و ىقبب  ع بب  لوببا بعببل األفببىلٌٌن مسببألة سبب األمببر مببن إشببارا، عببابرة 

   ىوكرىا هن األفىلٌٌن على قىلٌن فً هوا المسألةو مسس لة 

 هى منكرا .و هنن ال ٌكار  اا ا  األول:القول 

ن  الانابلة ىهوا هى األف  ع
(9)

و ىٌلور هنن قى  األكلرٌن 
(ٔ)

  . 

                                            
   ا .( ما ة  9ٔ/ٔ(و المفباح المنٌر)ٖ٘ٗ(و ال امى  الماٌ )ٕٙٗ/ٔ)انلر  م اٌٌ  اللؽة ( ٔ)
  ( ما ة  نكر.ٕ٘ٙ/ٕ(و المفباح المنٌر)ٕٙٙ(و ال امى  الماٌ )7ٙٗ/٘)انلر  م اٌٌ  اللؽة ( ٕ)
هبى ال اسم الاسٌن بن مام  بن هى  األفاوانًالراؼب ( ما ة نكرو ى8ٕٖ( انلر  مار ا، هلاال ال ر ن)ٖ)

ى العبلمة الماهر الما و وانً المل ب بالراؼبوىهاالماض وىقٌ  فً اسم الراؼب الماض  بن مام  األف
ال ر نوى امع الساسٌروى رة السأىٌ   هلاالالمار ا، فً   منوا والباهروكان من هوكٌاء المسكلمٌنولن مفناا،

 فً مسشابن السنةٌ  وعاش فً هىان  ال رن الرام ووىلم سا   سنة ىفاسن .

 (.9ٕٖ/ٕماسرٌن) ب ا، الو (97ٕ/ٕبؽٌة الىعاة)و (ٕٓٔ/8ٔسٌر هعبلم النببلء)  انلر    

 . ( من سىرة هى 7ٓ( من الٌة)ٗ)
 . ( من سىرة ٌىسؾ8٘( من الٌة)٘)
 . ( من سىرة النا 8ٖ( من الٌة)ٙ)
 . ( من سىرة الم منىن9ٙ( من الٌة)7)
 . ( من سىرة ؼافر8ٔ( من الٌة)8)
 ( . 8ٔ8ٔ/ٗانلر  السابٌر )( 9)

 



(ٕٗ9) 

 هنن ٌكار .  الثانً: القول 

ىن   ولك عن إسااو بن راهىٌن 
(ٕ)

و ىهى ى ن عن  الانابلة 
(ٖ)

 . 

 بناء المسسلة : 

مسسلة إفادة لبر اآلحاد للعلم نص بعل األفىلٌٌن هن هوا المسألة مبنٌة على 
  نباء بٌانبن فىانب  الرببلؾ فبً المسبألة السباب ةإو قبا  فبً هل وو ىمنوم الةركشًصو الظن

إن  ؟وسلور فان سن فً مسألسٌنو إاب اهما   هنبن هب  ٌكابر  ااب  مبا لبب، برببر الىااب »
« ىإال فبل  وقلنا ٌاٌ  ال  ع كار

(ٗ)
وكرا البرماىيو ى 

(٘)
المر اىي و ى

(ٙ)
 . 

 ى ن هوا البناء   

ىمبن و ان قب  ربالؾ علمباً ٌ ٌنٌباً هن من قا  إن ربر الاا  ٌاٌ  العلم قا  إن مرال
 رالؾ ولك كار و ىمن قا  إنن ٌاٌ  اللن قا  إن مرالؾ الملنىن ال ٌكار .

ىسع بن البرماىي بأنن ال ٌلةم من إفا ة الربر العلم هن ٌكار منكرا
(7)

.   

 الترجٌح : 

ألنن ال سبلةم بٌن ال ى  بإفا ة الربر العلبم إ ال ٌلور لً فاة ما وكر من البناء
فى  السكاٌر و ف   ٌاٌ  العلم ىال ٌكار منكرا و ىإنمبا ٌافب  الكابر بإنكبار مبا علبم ىا

ىنابى ولبك و الم مبع علٌوبا  ةهى بإنكبار األمبىر اللباهرة المسبىاسرو من ال ٌن ضبرىرة 
(8)

السببٌما إن قلنببا إن و و ىإوا سبببٌن ولببك فلببٌ  كبب  مببن هنكببر مببا ٌاٌبب  علمبباً اكببم بكاببرا 
 اا  .فكٌؾ بالو المسىاسر نسبً 

لكن ٌنبؽً هن ٌ ا  إن هوا باعسبار اإلنكار مع ع م العلمو همبا إن  اب  ببالربر و 
و ىهبوا هبى ىهعرل عنن مع إقرارا بن و فٌنبؽً هن ٌكىن مبنٌا على سكوٌب الرسبى 

ربببر ٌ ببر  مببن بلؽببن عببن رسببى  هللا » الببوي هرا ا إسببااو بببن راهىٌببن اببٌن قببا   
لم ر ا بؽٌر س ٌةو بفاسن 

(9)
« كافرفوى  

(ٔٓ)
.   

                                                                                                                                
كابر لكىنبن هابا ي األفب  . ٌلنٌباً و ىببأن  ااب  المشبوىر ال  ح الاناٌة بأن منكر الىا بب ال ٌكابر لكىنبنفر  ( ٔ)

(و فببىاس  8ٖ/ٖ(و سٌسببٌر السارٌببر )7ٗٙ/ٕ(و كشببؾ األسببرار )9ٕٕو ٕٔٔ/ٔانلببر   هفببى  السررسببً )
ىمبن ولبك اإل مبا  الملنبىن. و هى  ااب ا  اكابر منكبرٌ( و ىهشار ؼٌبرهم هن الملنبىن ال ٔٔٔ/ٕالرامى، )

  .(79ٕٙ/ٙ( و نواٌة الىفى  )8ٕٕو ٖ٘/ٔام )اإلاكو(ٕٓٔ/ٗانلر  المافى  )
 . (9ٕٗ/ٔ(و هفى  ابن مال  )9ٕٗ/ٔالمسى ة ) و (97/ٔاإلاكام البن اةم)انلر  ( ٕ)
 (. 8ٔ8ٔ/ٗ(و السابٌر )9ٕٗ/ٔانلر  المسى ة )( ٖ)
 ( . ٕٙٙ/ٗالبار الماٌ  )( ٗ)
 . /ب(88/ٔالاىان  السنٌة)انلر  ( ٘)
 (. ٖٖ٘/ٕ(و شرح الكىكب )8ٔ9ٔ-8ٔ8ٔ/ٗانلر  السابٌر )( ٙ)
 . /ه(89/ٔالاىان  السنٌة)انلر  ( 7)
(و م مببى  الاسبباىي 9٘ٙ/ٖالرىضببة ) (و شببرح مرسفببرٗٔٔ/ٗ(و الاببرىو )٘ٗٓٔ/ٕانلببر  شببرح اللمببع )( 8)

 (. 9ٙ/ٕ(و فس  المؽٌث )9ٓ/ٕٓو 7٘/ٙ)
(و المفبباح 7ٖٔٔى  المابٌ )انلر ال بام.( الس ٌة  من ىقىو ىالىقاٌة  ما ىقٌ، ببن و ىاس ٌب، الشبًء إوا اورسبن9)

 ىالم فى  هنا هن ٌر  السنة بؽٌر سأىٌ  هى ا ة. (ما ى ىقى.9ٙٙ/ٕالمنٌر)
شبببرح فبببً كسببباب ىقبببا  البربوببباري (و 98ٔـببب98ٓ/ٖالسا ٌبببو ىالبٌبببان) (و97/ٔاإلاكبببام الببببن ابببةم)انلبببر  ( ٓٔ)

 . « العلٌم ىهى كافر باهللو ف   ر  األلر كلن  ىمن ر  ا ٌلاً عن رسى  هللا (  »ٖٗالسنة)

 



(ٕ٘ٓ) 

 
 .: اغرتاط ايعداي١ يف ايساٟٚا ٟ عػساملبحح احل

 لؽة مف ر ع   و ىهف  كلمة ع   ٌ   على هفلٌن مس اربٌن   الع الة

العبب   مببن النببا  المرضببً المسببسىي   األى   ٌبب   علببى اسببسىاء و ىمنببن قببىلوم
 ل، ض  ال بىر و ىعب  هي م سف  فً شأننو ىالع    ال رٌ ة و ىمنن   ع   فً همىرا

 ىهقمسن . و الشًء   إوا سىٌسن 

هي مبا  عنبن ىانفبرؾ   عب   عبن ال رٌبو  عى اج و ىمنبنااللانً  ٌ   على 
(ٔ)

 . 

 . رءعى اج عن ما ال ٌلٌو بالمىالع الة مأرىوة من االسس امة على الشًء ىاال 

فب، ىق  ارسلا، عبارا، األفىلٌٌن ىالما لٌن فً سعرٌاوا و ىمن هاسن ما عرِّ 
ة سامبب  علببى مبلةمببة َكببلَ مَ  فوببا بببن  ملببة مببن األفببىلٌٌن ىالماب لٌن مببن هنوبباببن مببا عر  

الس ىي ىالمرىءة 
(ٕ)

  . 

 م الاناٌة الع الة إلى قسمٌن ىق  قس  

األى    ع الة لاهر  ىهً سلب، بال ٌن ىالع   على معنبى هن مبن هفبابوا فوبى 
 ع   لاهراً.

و بالنلر فً معبامبل، المبرء ىسلب، و اللانً  ع الة با ن  ىهً الع الة الكاملة 
ىاسس امسن على ال اعة  وىانة ارا عن المعافً

(ٖ)
 . 

   اسااو العلماء على اشسرا  الع الة للراىي ىق  نُ 
(ٗ)

.  

فببً الع الببة  ىهى هنببن ٌكساببو ىلكببن ارسلاببىا هبب  سشببسر  الع الببة لبباهراً ىبا نبباً 
   ؟المشسر ة ل بى  الرىاٌة بالع الة اللاهرة ف  

 سألة فٌوا قىالن  ىلوا فالم

 اشسرا  الع الة لاهراً ىبا ناً. األول :القول 

ىبووا قا  األكلر
(٘)

من المالكٌة و  
(ٙ)

وىالشافعٌة
(7)

 و

                                            
 ع   .  ( ما ة 9ٖٙ(و المفباح المنٌر )9ٕ٘(و هسا  الببلؼة )ٕٙٗ/ٗانلر  م اٌٌ  اللؽة )( ٔ)
(و سىضببٌ  ٖ/ٕو ٘ٔ/ٔ(و فببس  المؽٌببث )ٕٕٗ/ٕ(و السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر )8ٖانلببر  نةهببة النلببر )( ٕ)

(و اإلاكببببام 7٘ٔ/ٔى )( و المسسفببببآٖ٘/ٔ(و ىانلببببر لسعرٌاوببببا   هفببببى  السررسببببً )8ٔٔ/ٕاألفكببببار )
 ( . ٕٔ/ٕ(و شرح السلىٌ  )9ٖٙ(و شرح سن ٌ  الافى  )7ٙ/ٕ)

 ( . 7ٗٔ/ٕ( و كشؾ األسرار )ٔ٘ٔ/ٔانلر  هفى  السررسً )( ٖ)
(و ىوكبر الةركشبً هن فبً اإل مبا  8٘7ٔ/ٗ(و السابٌبر )9ٕ٘/ٕ(و هفبى  اببن مالب  )79/ٕانلر  اإلاكبام )( ٗ)

ىهبى شبوىو مبن ال بى  . و فاًو ىالوي ٌلور لً هن هوا الربلؾ ال ى ن لن ف   ن   ابن الفبلح فٌن ربلإ نلراً 
 ( . 8ٕٓ/ٗ(و البار الماٌ  )99ٙ/ٕ( و سشنٌؾ المسامع )ٕٔٔانلر  علىم الا ٌث البن الفبلح )

 ( . 8٘7ٔ/ٗ(و السابٌر )78/ٕانلر  اإلاكام )( ٘)
 ( . 8ٖٙ/ٔانلر  إاكام الافى  )( ٙ)
(و سشبنٌؾ المسبامع 78/ٕ(و اإلاكبام )8٘ٔ/ٔ(و المسسفباى )9ٖٙ/ٕ(و البرهبان )ٓٗٙ/ٕانلر  شرح اللمبع )( 7)

(ٕ/99٘ . ) 

 



(ٕ٘ٔ) 

ىالانابلة  
(ٔ)

وىهه  الا ٌث
(ٕ)

وىهى قى  الشافعً 
(ٖ)

و ىهام  
(ٗ)

  . 

 اشسرا  الع الة لاهراً .  الثانً: القول

قببى  بعببل الشببافعٌة ىهببى 
(٘)

و ىبعببل الانابلببة 
(ٙ)

و ىؼٌببرهم 
(7)

ىهببى قببى  و 
  ٌ اإلسبلم ىهً ف رو  ىا ولك بال رىن اللبللة األى  الاناٌة و إال هنوم ق

(8)
 . 

 بناء المسسلة : 

و حكم رواٌة المجهدولاللال. فً نص المر اىي على ر ى  هوا المسألة إلى 
  الربببلؾ هنببا ٌنببة  إلببى المسببألة السٌببة قرٌببباًو ىهببى عبب م قبببى  رىاٌببة م وببى» ببا   ف

«الاا  هى قبىلوا 
(9)

 . 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  ب ببى  رىاٌبة الم وبى  سبٌ ى  بببل شبك إن الع البة ال سشبسر  با نباً 
 ألن من الةم قبى  رىاٌة الم وى  االكسااء بالع الة اللاهرة . إ

 ىمن لم ٌ بلوا اشسر  الع الة لاهراً ىبا ناً .

 الترجٌح : 

هفببلً  ،ىلٌسبو فبر  لوبوا المسبألة  ى  الابا رىاٌبة م وبهن مسألة اللاهر لً 
  ارسبببار الع الببة افببإن اكببم رىاٌببة الم وببى  فببً ع السببن الباقٌببة مبنببً علببى اشببسرلوبباإ 

هي و ٌنبة  ن ىلببالبا نة من ع من ل بى  رىاٌسنو ىلٌ  العك و ىلع  مبرا  المبر اىي 
إن كببان  هببى قرٌببب مببن الربببلؾ فببً مسببألة رىاٌببة الم وببى و ىهببوا ال إشببكا  فٌببنو همببا

 م . المرا  هى البناء فوى ؼٌر مسل  

 ىلى قٌ  إن مسألة االشسرا  إنما كان، بع  مسألة رىاٌة الم وى  فً اللوىر . 

م مبن  وبة م من  وة الس ىٌن ىاللوىر و لكنن ؼٌبر مسبل  فال ىاب هن هوا ق  ٌسل  
ن ىالبب  لبن   رىاٌبة الم وبى  فإنبِببفبإن مسبألة االشبسرا  هسببو و فمبن قَ  والسبو الع لبً

 إن لم ٌاف  عن ولك . و ىٌشسر  الع الة البا نة 

 

 

                                            
 ( . 8٘7ٔ/ٗانلر  السابٌر )( ٔ)
 ( . ٕٔٔانلر  علىم الا ٌث البن الفبلح )( ٕ)
 ( . 78/ٕ( و اإلاكام )7ٖٓانلر  الرسالة )( ٖ)
 ( . 8٘7ٔ/ٗانلر  السابٌر )( ٗ)
 ( . 8ٕٔ/ٗالبار الماٌ  )(و ٓٗٙ/ٕاللمع ) رحانلر  ش( ٘)
 ( . 8٘8ٔ/ٗ(و السابٌر )9ٖ7و 9ٕ٘/ٖانلر  الع ة )( ٙ)
 ( . ٕٓٙ/ٕانلر  المعسم  )( 7)
(و هفببى  السررسببً 8ٕٔح بببن  رببرىن  انلببر  س ببىٌم األ لببة )ىفببر   و ٌببهشببار كلٌببر مببن الاناٌببة إلببى هببوا ال ( 8)

(و الس رٌبر 9ٖ٘/ٔالببن السباعاسً ) (و نواٌبة الىفبى 7ٖٗ/ٕ( و كنة الىفى  مع كشؾ األسرار )ٕٖ٘/ٔ)
 ( . ٗ٘(و الى ٌة )7ٕٗ/ٕىالسابٌر )

 ( . 8٘8ٔ/ٗالسابٌر )( 9)

 



(ٕٕ٘) 

 
 .: زٚا١ٜ دلٍٗٛ ايعداي١ايجاْٞ عػساملبحح 

م وببى  الع الببة هببى المسببسىر 
(ٔ)

 فبب  بببن هنببا الببوي لببم ٌلوببر منببن ن ببٌل و ىٌُ 
ىلم ٌساو الباث البا ن عن ع السن و الع الة 

(ٕ)
 . 

  الة على هقىا    ن فً اكم رىاٌة م وى  العىىق  ارسلؾ األفىلٌ

االبن ىمعرفبة  ةهن رىاٌسن ؼٌبر م بىلبة و بب  البب  مبن رببرة با نب األول: القول
 رف، ع السن ىسع ٌلن لن . من عُ  ٌةهى سةكو ىكشؾ سرٌرسن و سٌرسن 

ىبوببوا قببا  األكلببر 
(ٖ)

و مببن المالكٌببة  
(ٗ)

و ىالشببافعٌة 
(٘)

و ىالانابلببة 
(ٙ)

و ىههبب   
الا ٌث
(7)

  . 

 . ىالسبلمة عن الاسو اللاهرو اٌسن م بىلة بلوىر اإلسبلم هن رى الثانً: القول

بعبل الشبافعٌة هى قبى  ى
(8)

هفباابن  عبن هامب  ارسارهبا بعبل و ىرىاٌبة
(9)

                                                          و
ىارسارا بعل الما لٌن 
(ٔٓ)

بو   ٌ ى  ىا ببال رىن اللبللبة األىلبىهى قى  الاناٌة و لكبنوم ق
(ٔٔ)

. 

هن األف  ع م قبى  رىاٌسن و ىلكن ق  س ب  إوا ااساب، ببالراىي  الثالث : القول
هى كبان مبن و ا، عنبن ل بهى رىاٌبة المشباهٌر الو كاسبس امة هاا ٌلبن  وقرانن س ىي ا ٌلن

ىنابى و هى هربرج ا ٌلبن فبً كسبب مبن اشبسر  الفباة و هى هىسبا وم و كبار السبابعٌن 
 ولك . 

نٌع  مع من كبار هنمة الا ٌث ىهوا هى اللاهر من ف
(ٕٔ)

   . 

 بناء المسسلة:

  و ىهًهفى لبللة لووا المسألة  وكر
                                            

 .(ٕٙٔ/ٕشرح المعالم )و(ٕٔٔ(و علىم الا ٌث البن الفبلح )ٗٙٗ/ٕانلر  إٌضاح المافى  )( ٔ)
 ( . 8ٕٕ/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٔٔ(و علىم الا ٌث البن الفبلح )9ٖٙ/ٕانلر  البرهان )( ٕ)
 (. 8ٕٓ/ٗ( و البار الماٌ  )78/ٕانلر  اإلاكام )( ٖ)
(و ٖٗٙ(و شبرح سن بٌ  الافبى  )8ٖ٘/ٔ(و لباب المافبى  )ٗٙ/ٕالعض  )شرح انلر  مرسفر المنسوً مع ( ٗ)

 (. 7ٗ/ٕنشر البنى  )
(و المافبببى  78/ٕ(و اإلاكبببام )8٘ٔ/ٔالمسسفببباى ) و(ٖ٘٘/ٕ(و السلربببٌص )9ٖٙ/ٕانلبببر  شبببرح اللمبببع )( ٘)

(ٗ/ٕٗٓ). 
 (. 9ٓٓٔ/ٗ(و السابٌر )ٗٗ٘/ٕ(و هفى  ابن مال  )89ٖ/ٔانلر  رىضة النالر )( ٙ)
 (. ٔ٘/ٕ(و فس  المؽٌث )٘ٔٔانلر  علىم الا ٌث )( 7)
 ( . 8ٕٔ/ٗ(و البار الماٌ  )8ٖٗ/ٗانلر  رفع الاا ب )( 8)
و السابٌبر (ٗٗ٘/ٕ(و هفبى  اببن مالب  )8ٗٔ/ٕ( و شبرح مرسفبر الرىضبة )89ٖ/ٔانلر  رىضبة النبالر )( 9)

(ٗ/ٔ9ٓٓ .) 
 (. ٘ٔٔانلر  علىم الا ٌث البن الفبلح )( ٓٔ)
( وهفبببى  السررسبببً ٕٗ/ٖو 7ٖٗ/ٕ(و كنبببة الىفبببى  مبببع كشبببؾ األسبببرار )8ٌٕٔم األ لبببة )ىانلبببر  س ببب( ٔٔ)

 ( . 7ٕٗ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌر )9ٖ٘/ٔ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )ٕٖ٘/ٔ)
لم وبى  عنب  الماب لٌن للشبٌخ ا(و ىانلبر بالباً  ٌب اً لمسبألة رىاٌبة ٕٔٔ/ٔو ٕٙٗ/ٖانلر  مٌةان االعسب ا  )( ٕٔ)

و ىق  وكرا  ٔٔعب هللا السع  فً س  ٌمن لكساب  راسة ا ٌلٌة لا ٌث هم سلمة فً الاج لمام  الكلٌري من ص
 وىابببن رةٌمببةوىالنسببانً  وةرعببة الببراةي ًىهببب وىالسرمببوي وىمسببلم والبربباريى ومببن فببنٌع ابببن المبب ٌنً

 ىفٌن همللة كلٌرة س ٌ  ما وكرا .  وىؼٌرهم

 



(ٕٖ٘) 

 .: حكم المرسلولاألاألصل  

و هبى علبى الرببلؾ فبً المرسب  »اٌبث قبا   و ىق  هشار إلى هوا فً المسبى ة 
« ىابن ع ٌ  فً ضمن مسألة اإلرسا  و كوا وكرا ال اضً 

(ٔ)
 . 

 ى ن هوا البناء   

 وفإوا قبلنباا لةمنبا قببى  رىاٌبة م وبى  الع البةو س  فٌن  والة بالراىي هن المر
  بلن لم ٌلةمنا ولك . نىإوا لم 

 ق صو العدالة . فسال مسلم: األصل فً النًالثااألصل 

اعلم هن هوا مبنً علبى هن األفب  الاسبو هى الع البة و ىاللباهر »قا  العض    
« كلر ىألنن ه وهنن الاسو إ ألن الع الة  ارنة

(ٕ)
  . 

م لبن ببأن ىق  سع بن الساساةانً بما ٌاٌب  مىاف سبن علبى هبوا البنباء ىإن كبان ال ٌسبلِّ 
ع الً اسى سف ر منن معفٌة كان ب  األف  هن الفبً إوا بلػ  والع الة  ارنة

(ٖ)
 . 

ىق  هشار إلى هوا األف  بعل األفىلٌٌن 
(ٗ)

  . 

 ى ن هوا البناء   

الة فٌلةمنا االكسااء باللاهر منوا  ىن ارسبار لوبا الع  مسلمإوا كان األف  فً ال
 إو األف  ب اء ما كان على ما كان . إ 

ب ٌِّ ىهبى ارسببار ع السبن ور لوبوا األفب  ىإن قلنا األف  الاسو فبلب  مبن  لٌب  مؽ
ىع م االكسااء باللاهر منواو البا نة 

(٘)
  . 

 لبٌ ىهى و فااب هوا البناء بأنن اسس ال  باالسساللكنىي ىق  ناقش األنفاري 
ا ةو ىعن  البعل هى ا ة فً ال فع ال فبً االسبسا او و لبم إن األفب  ب باء مبا كبان 

ىهبى مبلةمبة ؼلببة الوبىي علبى و ىقب  ىر  و على ما كان ما لم ٌر  الب لٌ  المعبارل 
فبل ى ن للب اء على األف  و اإلنسان 

(ٙ)
  . 

 

صو عددم العلدم بالفسدق ، : هل شرط قبول الرواٌدة العلدم بالعدالدة  ثالثالاألصل 
   .؟

رؾ المسبألة هن شبر  ال ببى  العلبم بالع البة فببل س بب  لل وب  اى»قا  ال ىفً  
«هى ع م العلم بالاسو فس ب  لع من هاهنا و بوا 

(7)
  . 

 ى ن هوا البناء  
                                            

 ( . 9ٕٗ/ٗ( و الىاض  ) 9ٔ7/ٖ(و ىانلر  الع ة )ٖٓ٘/ٔالمسى ة )( ٔ)
 ( . ٗٙ/ٕشرح العض  )( ٕ)
 ( . ٗٙ/ٕانلر  ااشٌة الساساةانً على شرح العض  )( ٖ)
 (. 9ٖ٘/ٔنواٌة الىفى  البن الساعاسً )و( 7ٗٓ/ٕ(و شرح اللمع )8ٌٕٔم األ لة )ىانلر  س ( ٗ)
 ( . 7ٗٔ-ٙٗٔ/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( ٘)
 (.  8ٗٔـ7ٗٔ/ٕ( انلر فىاس  الرامى،)ٙ)
 (. ٖٓ٘/ٕفس  المؽٌث )و (ٗٓٗ/ٗالمافى  )  (و ىانلرٙٗٔ/ٕشرح مرسفر الرىضة )مع البلب  ( 7)

 



(ٕ٘ٗ) 

إن قلنبا شبر  ال ببى  العلببم بالع البة لبم س ببب  رىاٌبة الم وبى  إ ألن ع السببن  
  ال بى  ع م العلم بالاسو قبل، لع م العلم باس نؼٌر معلىمةو ىإن قلنا شر

(ٔ)
  . 

 الترجٌح : 

فاللاهر لً هبى هن اكبم المرسب  لبٌ  هفببلً لوبوا  اكم المرس  البناء علىهما 
ىالبراىي فبً و فبإن البراىي فبً المرسب  م وبى  العبٌن  والمسألة للارو بٌن المسبألسٌن

 مسألسنا م وى  الاا  فافسرقا .

بمببا وكببرا ابببن ع ٌبب  مببن هن الببراىي فببً المرسبب  لببٌ   ىال ٌعسببرل علببى ولببك
م وى  الابا  إ لى بى  اإلسببلم مبع عب م العلبم بالاسبو
(ٕ)

إ ألن البراىي ال ٌربرج عبن 
مسببمى ال والببة إال إوا سببىفر فٌببن شببر ان  هىلوما الع الببةو ىلانٌومببا   الضببب وىلى ُسببلِّم 

 بسىفر شر  الع الة و فإن الضب  ؼٌر معلىم.

اساببا  اكبم المسببألسٌن و فسكبىن مسببألة م وبى  الاببا  هبً األفبب و لبم لببى ُسبلِّم ب
 ىلٌس، فرعاإ ألن الربلؾ فً المرس  إنما هى لما فٌن من ال والة.

فببل ٌلوبر لبً هٌضباً  و هى الع البةاسبال مسبلماألفب  فبً الالبناء على مسألة هما 
ولببك فببً بنبباء المسببألة علٌببنإ ألن ال ببى  بببأن األفبب  هببى الع الببة ٌلببةم منببن اسسفببااب 

بو ال رىن الااضلة  ٌِّ و ر و ىالاناٌبة ال ٌ ىلبىن ببولك هى فً ؼٌرها اسبى ٌبر  الب لٌ  المؽ
كما هنوم ٌسسن ىن فً السعب ٌ  إلبى الشبر  ال وب  ٌ فرىن األمر على ال رىن الااضلة 

الم وبى  مبن ال برىن اللبللبة عب     »إلى هن األف  هى الع الةو ىلووا قا  السررسبً
«   إٌاا ما لم ٌسبٌن منن ما ٌةٌ  ع السن بسع ٌ  فااب الشر

(ٖ)
 . 

ىلبى كبان األفب  هبى  وىالاناٌة ال ٌ بلىن شبوا ة م وبى  الابا  علبى كب  ابا 
الع الة ل بل، شوا سن م ل اً 
(ٗ)

 . 

هى ع م العلم بالاسبو و ه  شر  قبى  الرىاٌة العلم بالع الة ـ  لالثهما األف  ال
بالع البة  ىهى ٌكسابو سرا  الع البة اللباهرة ىالبا نبة فالمرا  بن المسألة الساب ة   اشبـ  ؟

ار بببالبا نببةإ ألننببا إن قلنببا إن شببر  قبببى  الرىاٌببة هببى العلببم بالع الببة فببالمرا  بببولك ارس
ىإن قلنبا إن شبر  قببى  الرىاٌبة هبى  وىع م االكسااء بالع البة اللباهرةو ع الة الراىي 

ال اا بة الرسببار با نبنو ىهبوا األفب  ىو بالع الة اللاهرة  ىفٌكساو ع م العلم بالاسو 
هببى الببوي سبنببى علٌببن المسببألةو فأفببااب ال ببى  األى  قببالىا ٌشببسر  العلببم بالع الببة و 
ىهفااب ال ى  اللانً قالىا ٌشسر  ع م العلبم بالاسبو و ىهفبااب ال بى  اللالبث قبالىا 

 امة ا ٌلبن ىلكن ق  ٌ سرن بالراىي قرانن ساٌب  ؼلببة اللبن باسبسو ٌشسر  العلم بالع الة 
 ىإوا ؼلب على اللن ولك ى ب العم  بن . وىف قن فٌن

                                            
 ( . 7ٗٔ/ٕانلر  شرح مرسفر الرىضة )( ٔ)
 . (ٖٔٗ/ٗ( انلر الىاض )ٕ)
 (. ٕٖ٘/ٔهفى  السررسً )( ٖ)
 (.8ٖٔـٖٙٔ/8الو اٌة مع شراوا البناٌة)( و ٕٖ٘/ٔ  هفى  السررسً )انلر ( ٗ)

 



(ٕ٘٘) 

 
 .عػس : زٚا١ٜ املبتدعجايح املبحح اي

   فً اللؽة ىلوا معنٌان وو ىهف  الكلمة ب   بس ا المبس     اسم فاع  من اال

هي   ابسب ع، كبوا  األى   ابس اء الشًء ىفبنعن ال عبن ملبا  سبابوو ىمنبن ٌ با 
 بو .فنعسن ال عن ملا  سا

 إوا كل، ىع ب، .   بل  و ىمنن ٌ ا  هب ع، الراالةىاللانً  االن  ا  ىالكَ 

هً الا ث فً الب ٌن بعب  سمامبن  الكسر ـب ـ ىالب عة
(ٔ)

و ىهبً مبأرىوة مبن كببل 
ىألنوببا  رٌببو إلببى الةٌببا ة فببً السكلٌببؾ و المعنٌببٌن إ ألنوببا ما لببة ال عببن ملببا  سببابو 

 المل  ىالسآمة ىاالن  ا  .  فوً باعث على وىق ع اللور باألاما و

ىهً فً اف بلح علماء الشرٌعة   رٌ ة فً ال ٌن مرسرعة سضباهً الشبرٌعة 
ٌ ف  بالسلىك علٌوا ما ٌ ف  بال رٌ ة الشرعٌة و 

(ٕ)
 . 

فبب، بسعرٌاببا، هرببري إال هنوببا ال سرببرج فببً المضببمىن عببن مببا سبببو ىقبب  عرِّ 
وكرا
(ٖ)

  . 

 ىالمبس   ال ٌرلى من االسٌن   

 رة و هى هى من كارا بسأىٌ  .   هن سكىن ب عسن مكاِّ األىلى 

باللانً  هن سكبىن ب عسبن ؼٌبر مكاِّب  ة فوبى مبن فسب ن فسبو اعس با ي رة و بب  ماسِّ
 بسأىٌ .

 بىاة ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هاسٌن المسألسٌنو مع اسااقوم على هن من ٌري 
الكوب ال ٌ ب  ربرا ىال سا  الرىاٌة عنن 
(ٗ)

 . 

 ىلى فللعلماء فٌوا قىالن   هما الاا  األ

 ال س ب  رىاٌسن . األول:القول 

ىبن قبا  األكلبرىن 
(٘)

مبن الشبافعٌةو
(ٙ)

و ىالانابلبة
(7)

وىؼٌبرهم
(8)

ىنسبب ألكلبر  و
األشاعرة 
(9)

و ىن   علٌن اإل ما  
(ٔٓ)

. 

                                            
 ب  .  (و ما ة 9ٓٙ(و ال امى  الماٌ  )9ٕٓ/ٔانلر  م اٌٌ  اللؽة )( ٔ)
 (. 8ٕ/ٔانلر  االعسفام )( ٕ)
(و قىاعببب  األاكبببام ٕٕ/ٖ( و سوبببوٌب األسبببماء ىاللؽبببا، )ٕٗانلبببر  الباعبببث علبببى إنكبببار البببب   ىالابببىا ث )( ٖ)

 (. ٕٙ(و السعرٌاا، )7ٓٔ/ٗ(و م مى  الاساىي )7ٕٔ/ٕ)
 ( . ٖٗٔ/ٕ(و ىق  سع بن بعضوم . انلر  اإلبواج )ٕٕ٘/ٔ(و المسى ة )8ٖ/ٕانلر  اإلاكام )( ٗ)
 ( . ٖٙٔ(و نةهة النلر )9ٕٙ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٕٔانلر  علىم الا ٌث البن الفبلح )( ٘)
(و 9ٕٙ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٕٔ(و علىم الا ٌث البن الفبلح )7ٖ/ٕ(و اإلاكام )7٘ٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٙ)

 (. ٖٙٔنةهة النلر )
 (. ٕٓٗ/ٕ(و شرح الكىكب )ٕٕ٘/ٔ(و المسى ة )8ٖٖ/ٔانلر  رىضة النالر )( 7)
انلببر نواٌببة الىفببى  البببن  .(و ىن لببن بعببل الاناٌببة  ىن بٌببان للمرسببارٖٓٙانلببر  شببرح سن ببٌ  الافببى  )( 8)

 (. ٓٗٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٔ٘/ٖكشؾ األسرار )(و ٖٗ٘/ٔالساعاسً )
 (. 7ٖ/ٕانلر  اإلاكام )( 9)
 (. ٕٖٗ/ٔ(و الس رٌب مع س رٌب الراىي )8٘/ٔانلر  شرح النىىي لمسلم )( ٓٔ)

 



(ٕ٘ٙ) 

 هنوا م بىلة . الثانً: القول 

ىبن قا  هبى الاسبٌن البفبري 
(ٔ)

و ىالبراةي 
(ٕ)

و ىالبٌضباىي 
(ٖ)

ببن الومبام و ىا
(ٗ)

و ىنسب للشافعً 
(٘)

و ىهى اللاهر من قى  ابن ا ر 
(ٙ)

  . 

 هما الاا  اللانٌة فارسلاىا فٌوا على هقىا و ههموا   

ال س ب  رىاٌسن إن كان  اعٌة  األول: القول
(7)

 و ىس ب  إن لم ٌكن كولك . 

ىبوبببوا قبببا  ال موبببىر 
(8)

و ىهبببى قبببى  كلٌبببر مبببن الاناٌبببة 
(9)

و ىالانابلبببة 
(ٔٓ)

و 
الماببب لٌن ى

(ٔٔ)
و ىنسبببب لمالبببك 
(ٕٔ)

و ىهبببى رىاٌبببة ألامببب  
(ٖٔ)

و ىقالبببن بعبببل ماببب لً 
السلؾ
(ٔٗ)

  . 

ىن   بعضوم اإل ما  على ع م قبى  رىاٌة ال اعٌة 
(ٔ٘)

 .!و ىفٌن نلر

 ال س ب  رىاٌسن م ل اً. الثانً: القول

ىبن قبا  كلٌبر مبن الاناٌبة 
(ٔٙ)

و ىالمالكٌبة 
(ٔ7)

و ىبعبل الشبافعٌة 
(ٔ8)

و ىبعبل 
السلؾ
(ٔ9)

ىبعل المعسةلة و 
(ٕٓ)

  . 

                                            
 ( . 8ٔٙ/ٕانلر  المعسم  )( ٔ)
 ( . 9ٖٙ/ٗانلر  المافى  )( ٕ)
 ( . 9ٔٔ/ٖفى  مع نواٌة السى  )ىانلر  منواج ال( ٖ)
 (. 9ٖٕ/ٕالسارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر ) انلر ( ٗ)
 (. 7ٓ/ٕانلر  فس  المؽٌث )( ٘)
هبى الاضب  هامب  ببن علبً ببن مامب  الكنبانً العسب بلنً الشبافعًوالمل ب هى ابن ا ر و ى(7ٖٔالنك، )  انلر( ٙ)

سعب ٌ  هبـوىهى الابافل المشبوىر شبٌخ الماب لٌنوىإمام الناقب ٌنوىعالم ال برح ىال77ٖبشواب ال ٌنو ىل  سنة 
ىشعراوفبببااب المفبببناا، المشبببوىرة كابببس  = =الببببار  فبببً العلبببىم اببب ٌلا ىف وبببا ىهفبببىال ىع ٌببب ة ىه بببباً 

 هـ.8ٕ٘الباريوىاإلفابة وىال رر الكامنةوىنربة الاكروىلسان المٌةانوىؼٌر ولكوسىفً سنة 
 و(٘ٗع ٌببان )نلببم الو (7٘الببوٌ  علببى رفببع األفببر)و (ٕٕٙ/ٕى ٌببة الكبببلم)و (ٖٙ/ٕالضببىء البلمببع)  انلببر    

ىهلبؾ سلمٌبوا السبراىي ال بىاهر ىالب رر فبً سر مبة شبٌخ و (87/ٔالبب ر ال بالع)و (9ٖ٘/9) شورا، البوهب
 . (ىما بع هاو ٙٗ/ٔاإلسبلم ابن ا روىانلر منن)

ىٌاث على االعس ا  بوا و ىقٌ  ك  مبسب   عب   البب  و ىٌنالر عنوا و وكر بعضوم هن المرا  بولك هن ٌلورها ( 7)
فبلبب  ىهن ٌب عى النبا  و ىهى ٌري فرضبٌة األمبر ببالمعرىؾ و ألنن ٌةعم فىاب اعس ا ا  إ اعٌة ىهن ٌكىن

 (. ٓٗٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )7ٕٕ/ٗىإال كان فعلن منافٌاً للع الة . انلر  البار الماٌ  )و إلٌوا 
 (. 8ٔ٘/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( 8)
(و الس رٌبببر ىالسابٌبببر 7ٕٔ/ٖ(و  بببامع األسبببرار )ٕ٘/ٖ(وكشبببؾ األسبببرار )7ٕٓانلبببر  المؽنبببً للربببباةي )( 9)

(ٕ/ٕٗٓ .) 
 (. 88ٖٔ/ٗ(و السابٌر )ٕٔ٘/ٔ(و المسى ة )ٕٔٔ/ٖ(و السموٌ  )9ٗ8/ٖانلر  الع ة )( ٓٔ)
 ( . ٗٙ/ٕ(و فس  المؽٌث )7ٖٔ(و نةهة النلر )7ٕٔ(و علىم الا ٌث )ٙٔانلر  معرفة علىم الا ٌث )( ٔٔ)
 .(ٓٗ/ٕنشر البنى  )و(٘ٙ/ٕفس  المؽٌث ) (وٖٓٗانلر   الما ث الااف  )( ٕٔ)
 (. ٘ٙ(و شرح العل  )ٖٔٔ/ٖ(و السموٌ  )9ٗ8/ٖانلر  الع ة )( ٖٔ)
 (. ٘ٙانلر  شرح العل  )( ٗٔ)
 ( . ٘ٙ/ٕ(و فس  المؽٌث )ٓٗٔ/ٙ(و الل ا، البن ابان )ٙٔانلر  معرفة علىم الا ٌث )( ٘ٔ)
(و فببىاس  الرامببى، ٖ٘(و الببى ٌة )ٕٓ/ٌٕ  )(و السىضببٌ  ىشببران السلببى7ٖٖ/ٔانلببر  هفببى  السررسببً )( ٙٔ)

(ٕ/ٔٗٓ . ) 
 ( . ٖٓٙ(و شرح سن ٌ  الافى  )8ٖٖ/ٔانلر  إاكام الافى  )( 7ٔ)
 ( . 7ٕٓ/ٗ(و البار الماٌ  )8ٖ/ٕ(و اإلاكام )ٕٖٙ/ٕ(و شرح اللمع )7ٙانلر  اللمع )( 8ٔ)
 ( . ٗٙشرح العل  ) (و9ٕو 9ٔو 8ٕو 78/ٔم  مة فاٌ  مسلم)انلر ( 9ٔ)
 (. 8ٖ/ٕ(و اإلاكام )7ٔٙ/ٕلر  المعسم  )ان( ٕٓ)

 



(ٕ٘7) 

 هنوا س ب  م ل اً . الثالث: القول 

كلٌر من الشبافعٌة هى قى  ى
(ٔ)

و ىبعبل الانابلبة 
(ٕ)

ىن ب  عبن بعبل السبلؾ  و
ىالما لٌن 
(ٖ)

و ىهى اللاهر مبن فبنٌع البرباري
(ٗ)

ىمسبلم  و
(٘)

قبا  هببى الاسبٌن ببن ىو 
البفري 
(ٙ)

. 

 بناء المسسلة:

، مسسلة تكفٌدر صهدل البددع ا المسألة على هشار كلٌر من األفىلٌٌن إلى بناء هو
ولك فً مناقشة ه لة المسألة و ى صو تفسٌقهم

(7)
.  

« ألنوم إما كارة هى فس ة إر ها ؼٌرهم   »و اٌث قا ال رافًىمنوم 
(8)

 . 

… « عنا على سكاٌرهمبأنا فر  »ىقا  األفاوانً   
(9)

 . 

 اللانٌة على ساسٌ وم . ىو ىٌاوم مما سبو هن الاا  األىلى مبنٌة على سكاٌرهم 

ؼٌر هن ابن  قٌو العٌ  
(ٔٓ)

   ـكمبا ن ب  عنبن الةركشبً  ـقا  فً المسألة اللانٌبة 
لع  هوا ال ى  مبنً على ال ى  بسكاٌرهمو ىرىاٌة الكافر ؼٌر م بىلبة ىؼاٌبة مبا ٌ با  »

                                            
(و ىقب  ٓٓٗ/ٗ(و المافبى  )8ٕٔ/ٕ(و الىفبى  )ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٔ(و المسسفاى )8ٖٖ/ٔانلر  ه ب ال اضً )( ٔ)

(و هن كببلم كلٌبر مبن هب الء إنمبا هبى فٌمبا إوا لبم ٌكبن  اعٌبة إلبى ٖٖٙ/ٗوكر ابن السبكً فً رفع الاا بب )
 (و ىما وكراا مرالؾ لم لو كبلم هىلنك العلماء . 7ٕٔ/ٗب عسن و ىانلر   البار الماٌ  )

 (. 8ٔ٘/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٕ)
 (. ٗٙانلر  شرح العل  )( ٖ)
هبببى عببب  هللا مامبب  بببن إسببماعٌ  بببن إبببراهٌم البربباري ال عاببً مببىالهم ىالء إسبببلموىل  سببنة هببى البربباري  ( ٗ)

المبب منٌن فببً الابب ٌثوكان رهسببا فببً العلببم  هببـوىهى شببٌخ اإلسبببلموىإمام الااالوى ببب  الااببل وهمٌببر9ٗٔ
 سنة .ٕٙهـوىلن ٕٙ٘ىالعبا ةوفنؾ الفاٌ  المشوىرو ىالسارٌخوىاأل ب المار و ىؼٌر ولكوسىفً سنة 

مبر ة ال نبان و (7ٖٙ/ٔالعببر)و (٘٘٘/ٕسبوكرة الاابال)و (7ٕٔ/ٔ ب ا، الانابلة)و (ٗ/ٕسارٌخ بؽ ا )  انلر    
 ب با،  و(ٔٗٗ/9سوبوٌب السوبوٌب )و (7ٕ/ٔٔالب اٌة ىالنواٌبة)و (ٕٕٔ/ٕ ب ا، الشافعٌة الكبري)و (7ٙٔ/ٕ)

 (. ٗٓٔ/ٕالماسرٌن)
ىق  ناقشن فً فس  المؽٌبث  و(8ٕٔ(و الس ٌٌ  ىاإلٌضاح )9ٖ٘(و شرح سن ٌ  الافى  )8ٗٔ/ٕانلر  الىفى  )( ٘)

هبـوىهى ٕٗٓنة هبى الاسن مسلم بن الا اج بن مسبلم ال شبٌري النٌسبابىريوىل  سبهى مسلم  ى و(8ٙ-7ٙ/ٕ)
الفبباٌ وىكساب األسببماء ىالكنىوىكسبباب السمٌٌةوىكسبباب = =اإلمببام الاببافل الا ببة وهابب  ااببال ال نٌاوفببن ؾ

 سنة . 7٘هـوىلن ٕٔٙاألفرا وىؼٌرهاوسىفً سنة 
سببببببوكرة و (9ٗٔ/٘ىفٌببببببا، األعٌبببببان ) و(ٓٓٔ/ٖٔسببببببارٌخ بؽببببب ا )و (8ٕٔ/8ال ببببببرح ىالسعببببب ٌ )  انلبببببر    

سوببببوٌب و (ٖٙ/ٔٔالب اٌبببة ىالنواٌببببة)و (7٘٘/ٕٔسبببٌر هعبببببلم النببببببلء)و (7ٖ٘/ٔالعبببببر)و (88٘/ٕالاابببال)
 . (ٖٔٔ/ٓٔالسووٌب)

 ( . 8ٔٙ/ٕانلر  المعسم  )( ٙ)
(و مرسفببر المنسوببى مببع 7ٖ/ٕ(و اإلاكببام )9ٖٙ/ٗ(و المافببى  )ٕٔٔ/ٖ(و السموٌبب  )8ٔٙ/ٕانلببر  المعسمبب  )( 7)

 (. ٘ٙعل  )(و شرح الٕٓ٘/ٕهفى  ابن مال  )و ( 9ٔٙ/ٔبٌان المرسفر )
 ( . ٖٓٙشرح سن ٌ  الافى  )( 8)
 (. 9٘/ٙالكاشؾ )( 9)
هبببى الاببس  مامبب  بببن علببً بببن ىهببب ال شببٌري المنالببى ً المببالكً ولببم الشببافعًوالمل ب بس ببً هببى ابببن  قٌببو  ( ٓٔ)

هـوىكان إماما فً هفى  ال ٌن ىهفى  الا ن مس نا فً الا ٌث ٕ٘ٙال ٌنوىالمشوىر بابن  قٌو العٌ وىل  سنة 
إاكام األاكام شرح عم ة األاكاموىاالقسراح فبً علبىم   وىفؾ باال سوا وىمن مفنااسنىرعا علىمن عاب اى

 هـ.7ٕٓالا ٌثوىاإلمام فً ه لة األاكاموسىفً سنة 
 ب ببا، و (8ٕ/ٗٔالب اٌببة ىالنواٌببة )و (7ٕٓ/9 ب ببا، الشببافعٌة الكبببري)و (8ٔٗٔ/ٗسببوكرة الااببال)  انلببر    

 ب ببا،  و(9ٔ/ٗالكامنببة)= =البب ررو (ٖٕٙ/ٗمببر ة ال نببان)و (ٕٖٗالبب ٌباج)و (ٕٓٔ/ ٕسببنىي)الشببافعٌة لئل
 (. 9ٕٕ/ٕالب ر ال الع) و(ٙٔ٘الااال)

 



(ٕ٘8) 

فوبى هىلبى بعب م ال ببى  و نن ؼٌر عالم بكاراو ىولك ضم  و  إلى كار إفً الارو  
 . » 

ناقشن الةركشً بأن ولك ممنى و ىهن البناء إنما هى على الساسٌو  ىق 
(ٔ)

 . 

 ى ن هوا البناء   

الكبافر ىالااسبو ال  بل ٌ بب  رببرهمإ ألنهى فسب وم فب هه  البب   هنن إوا قٌ  بكار
ىإوا لم ن   بكارهم هى فس وم فبل مانع من قبى  ربرهما و ٌ ب  ربرهما

(ٕ)
 . 

 ىق  نىقش ولك من ى وٌن  

فوبى البوي ال  وى   اإل ما  إنما اف  على الكافر الوي لٌ  مبن ههب  ال بلبةاأل
مسمسببك  فبباابنسببأى  فبألنببن كاببر  إىهببوا الكاببر منسببؾ فببً هببوا المسببألةوس ببب  رىاٌسببن 

كابر الربارج عبن الملبة هعلبم  نىٌ ٌ ا ه بناءوىاالفسراو ال ٌ سضً الوباإلسبلم فافسرقا 
من كار المسأى  
(ٖ)

  . 

كابرهم   ر ةىال نلر بع  ولك إلى  وع إنما هى على سكاٌرهمٌلساربأن ا  ىه ٌب
هرؾ من كار الىلنً  كارا   ربر النفرانً مع هنوا رُ لوهرؾ و ىو ىه  هى 

(ٗ)
  . 

مبً بالب عبة اللانً  هن كلٌراً من هفااب الا ٌث ٌ بلىن كلٌراً من هربار مبن رُ 
بكابر مبن قبا  بملب  قبىلوم هى فسب ن ىقبىلوم و مع علموم بمبوهبوم و  ة اسِّ ملا هىرة المكاِّ 

(٘)
. 

 الترجٌح : 

   ال ٌرلى النلر فً هوا المسألة من قسمٌن

   االسٌنهن لن  ا ال سمرة   ىالسا ٌو فً هواألى    إن كان، ب عسن مكاِّ 

فوببوا و فٌكببىن كببافراً ا ٌ ببة و   هن ٌكببىن المبسبب   قبب  قامبب، علٌببن الا ببة ىاألىلبب
ٌُبالرىاٌة عنن على ال ب كمبنى اٌُ  رىي عنبن كمبا ال ٌبرىي عبن الكبافر ى  بسكاٌبرا و فببل 
(ٙ)

 . 

العلمبباء مببن المابب لٌن ىالا وبباء قببا  » ببى  النببىىي  بىهببوا الاالببة هببً المببرا ة 
« سااو الاالمبس   الوي ٌكار بب عسن ال س ب  رىاٌسن ب  فى هفااب األى

(7)
 . 

ا  ىمبا ىضبعن مبن ضبىاب  ٌبري هن مبن قبو ىهوا األمبر راضبع لنلبر النبالر 
بربلفوا فوى كافرو فأه  السنة ٌرسلاىن عن ؼٌرهم فً سلبك الضبىاب  و ؼٌبر هن الموبم 

 هنا هى هن من ىقع علٌن السكاٌر ال ٌرىي عنن عن  من قا  بكارا . 

                                            
 (. 7ٕٓ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٔ)
  .(ٖٓٙ(و شرح سن ٌ  الافى  )97ٖ/ٗالمافى  )و(8ٔٙ/ٕانلر  المعسم  )( ٕ)
 ( . 7ٖ/ٕ(و اإلاكام )9ٖٙ/ٗ(و المافى  )ٕٔٔ/ٖانلر  السموٌ  )( ٖ)
 (. ٓٙ-9٘/ٙانلر  الكاشؾ )( ٗ)
 (. 97ٖ/ٗ(و المافى  )8ٔٙ/ٕانلر  المعسم  )( ٘)
 (. ٕٕٖ/ٔمٌةان االعس ا  ) فًىالرىاٌة عنن و انلر  ملبلً ما قٌ  فً بشر بن ؼٌاث المرٌسً ( ٙ)
 (. 8٘/ٔشرح مسلم )( 7)

 



(ٕ٘9) 

ىإن قببا  و اللانٌببة  هال  ٌكببىن ممببن قامبب، علٌببن الا ببةو فبببل ٌكببىن كببافراً  
ألنن إن لم ٌكار فبلبب  ىهن إ ما ٌلور ىهوا االن كاا  المبس   الااسو بب عسن فٌ وربمكاِّ 

 ٌكىن فاس اً بب عسن .

ر شرفاً لبم ألن من كا   إىإوا اسض  ولك سضاٌو ن او الربلؾ فً هوا المسألة
ٌكن لٌرىي عنن و ىاإل ما  هن الكافر ال ٌرىي عنن 
(ٔ)

عنبن  يو ىمن لم ٌكارا ف   ٌرى
  ة . كفااب الب عة الماسِّ 

  ة  سِّ اللانٌة  إن كان، ب عسن ما

رىاٌسبن علبى الرببلؾ فبً ساسبٌ ن إنمبا هبى  ىاللاهر فً هبوا الاالبة هن بنباء ر ّ 
رىاٌسببن لببولكو ؼٌببر هن مببن العلمبباء مببن قببب   فبببعل مببن ٌببري فسبب ن ر ّ و بنبباء  ةنببً 

و ىلوببوا رىي كلٌببر مببن المابب لٌن عببن ههبب  الببب   ورىاٌسببن مببع هنببن ٌببري فسبب ن بب عسببن 
ىاملىا عنوم 
(ٕ)

 . 

  بالسارٌو بٌن ال اعٌة ىؼٌبرا و مبع هن ؼٌبر ال اعٌبة ال ٌربرج كما هن األكلر قا
 ن مسمى الاسو . ع

كبان ىإن و ىلووا فإن المسألة ال سبنى على الرببلؾ فبً الساسبٌو علبى اإل ببلو 
ن اإلمبام هامب  نوبى هالربلؾ فً ولك لن هلر علبى هبوا المسبألةو ىلوبوا وكبر اببن سٌمٌبة 

ىإنمببا السببسا اقوم  وألن رىاٌببسوم ال س ببب  ال و عببن الرىاٌببة عببن بعببل ههبب  األهببىاء
الو ببران 
(ٖ)

هى و ن فببانوم عببن منفببب الرىاٌببة سعلببٌبل، هرببري كو ىقبب  وكببر ؼٌببرا 
للسومة
(ٗ)

  . 

ىقبب   مببع ولببك ابببن ر ببب
(٘)

المببانعىن مببن الرىاٌببة لوببم مأرببوان   »اببٌن قببا    

                                            
(و ٘ٔٔ/ٖ(و السموٌبب  )ٙ٘ٔ/ٔسسفبباى )(و الم8ٔٙ/ٕن بب  اإل مببا  كلٌببر مببن األفببىلٌٌن   انلببر  المعسمبب  )( ٔ)

 (. 7ٖ/ٕ(و اإلاكام )8ٖٖ/ٔ(و رىضة النالر )9ٖٙ/ٗالمافى  )
 وما ٌنكر علٌن ىمع كىنن لم ٌرو ىمع ف قن فً ا ٌلن و كلٌر من الما لٌن ضب  الراىي   ٌلور هن العبرة عن( ٕ)

ىؼٌرهمبا مبن و ىمسبلم و برباري ىهبوا هبى اللباهر مبن فبنٌع الوىلى كان مبسب عاً  وفإوا كان كولك قب  ا ٌلن
هنبا هسبرك مبن   البرامن ببن موب ي قبا  إن عب   قل، لٌاٌى بن سعٌ  ال  ان   »هه  العلم و ىقا  ابن الم ٌنً

كٌبؾ ٌفبنع بعمبر ببن و ؟كٌؾ ٌفنع ب سا ة»ىقا   و فضاك ٌاٌى  و« هه  الا ٌث من كان رهساً فً الب عة
الرامن هوا الضرب سرك  إن سرك عب »لم قا   و قىماً  ىع    و«؟ ا ىكٌؾ ٌفنع بابن هبً رى   ؟ور الوم انًو

 «. رٌراً كلٌراً 
ب عبب  ببن الامٌب  ىلعبب و ىهبى مبن  عباة الربىارج و ج البراري لعمران بن ا بان ىق  رر   انًو البرامن الام 

و رىؾ معبب  ال ونبً قب ري معبهبوا هللا ببن مىسبىو ى ىعبٌب و ىااسج البراري ىمسلم بأبً معاىٌة ببن رباةم 
ىؼٌبر وا  مع هنن  اعٌة إلبى اإلر باء العةٌة بن هبً رى   الم ٌ  بن عب  ىق  ىلو عب  و ن ابن معٌن ىؼٌرالىى

 ه الء كلٌر. 
المبب ر  إلببى كسبباب و ىمببا بعبب ها (و  ٖ٘ٔ(و الكااٌببة )ٓٙٔ/ٔانلببر  فبباٌ  ابببن ابببان مببع سرسٌبببن اإلاسببان )

 .(8ٗ/ٔالسنكٌ  ) و(8ٕٔلس ٌٌ  ىاإلٌضاح )ا و(ٔٗٔ/ٗو 8ٗٙ/ٕ(و مٌةان االعس ا  )ٕٗاإلكلٌ  )
 (. ٕٗ٘/ٔانلر  المسى ة )( ٖ)
 (. ٓٙٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٗ)
هبببى الاببرج عببب  الببرامن بببن هامبب  بببن ر بوىاسببمن عببب  الببرامن البؽبب ا ي الانبلًوىلبب  سببنة هى ابببن ر ببب ( ٘)

ع  رو الا ٌثو اشسور ببالىعل هـوىكان إماما مس نا للا ٌث ىالا نوىكان هعرؾ هه  عفرا بالعل  ىسسب7ٖٙ
مع الةه  ىالىر  ىكلرة العبا ةوىمن مفنااسن فس  الباري فً شرح فاٌ  البرباريو ىلبم ٌسمنوىشبرح علب  

 هـ.79٘السرمويوىوٌ   ب ا، الانابلةوى امع العلىم ىالاكموسىفً سنة 

 



(ٕٙٓ) 

ىاللانً  اإلهانبببة لوبببم وسكاٌبببر ههببب  األهبببىاء هى ساسبببٌ ومو ىفٌبببن رببببلؾ مشبببوىر 
ىإن لم ناكبم بكابرهم هى فسب وم و ىلوبم مأربو و سرك الرىاٌة عنوم ب ران ىالع ىبة ىالو

السببٌما إوا كانبب، الرىاٌببة ممببا و لالببث   ىهببى هن الوببىي ىالب عببة ال ٌبب من معببن الكببوب 
« سعض  هىي الراىي 

(ٔ)
 . 

                                                                                                                                
 ب با،  و(8ٖٓ/ٌٔة الكبلم )ى و (7٘ٔ/ٖإنباء الؽمر)و (ٕٖٔ/ ٕال رر الكامنة)و (8ٓٔلال األلاال)  انلر    

 (. 7ٗٗ/ٕالساب الىابلة)و (78٘/8شورا، الوهب)و (ٓٗ٘الااال)
 (. ٘ٙشرح العل  )( ٔ)

 



(ٕٙٔ) 

 
 .عػس : تفس  ايعدٍ بايصٜا ٠ سابعاملبحح اي

علبو بوبا مسبان  ع ٌب ةو ىٌكابً فبً ىالسبً ٌسو هوا المسألة مبن المسبان  المومبة 
سعبارل اإلسبنا  مبع   ب  هً من  ةنٌاسواو بٌان ههمٌسوا هن من المسان  المرسب ة بوا 

 ىالرفع مع الىقؾ . وىالىف  مع ال  ع واإلرسا 

نابن ٌرر نبا إٌرا هبا عبن مبا و ىق  وكر األفىلٌىن لوا وٌىالً ىسشعبا، كلٌبرة 
ال ملبة و السبٌما ىهن المسبألة سعبرل عنب  هكلبر  فٌن و ىلوا سأكساً بإٌرا  الربلؾ فبً

المس بب مٌن مببن األفببىلٌٌن  ىن س ٌٌبب  ىشببرى  و ىفببً ال ملببة هشببور األقببىا  فببً هببوا 
 المسألة لبللة   

 هن الةٌا ة س ب  . األول:القول 

مبببن الاناٌبببةىببببن قبببا   موبببىر األفبببىلٌٌن 
(ٔ)

و ىالمالكٌبببة
(ٕ)

و ىالشبببافعٌة
(ٖ)

و 
ىالانابلببة
(ٗ)

اء ىالمابب لٌن الا وبب موببىر ىو 
(٘)

ىؼٌببرهم و
(ٙ)

ىمببن ال موببىر مببن فّفبب   و
 موا إلى قسمٌن   المسألة ىقس  

 هىلوما   ةٌا ة الل ة إن سع   الم ل  . 

ىق  ن   اإل ما  على قبىلوا 
(7)

إ ألن من الما لٌن من ٌرالؾ فبً ! و ىفٌن نلر
ولك 
(8)

 . 

 الم ل    ىلن االسان   هن ٌسا لانٌوما   

 فٌن  ماعة ال ٌسفىر ؼالسوم عا ة   األىلى   هن ٌكىن

مبببببن الاناٌبببببةىال موبببببىر 
(9)

و ىالمالكٌبببببة
(ٔٓ)

و ىالشبببببافعٌة
(ٔٔ)

و ىالانابلبببببة
(ٕٔ)

و 
ىؼٌرهم
(ٖٔ)

 اب  ن   ولك إ ماعوعلى هنوا ال س ب  فً هوا الاالة   
(ٔٗ)

 . 

ىقٌ  ب بىلوا و ىهى رىاٌبة ألامب  
(ٔ٘)

و ىقبى  هكلبر الانابلبة 
(ٔٙ)

و ى ماعبة مبن 

                                            
 .(8ٖٔ/ٖ امع األسرار ) و(٘٘/ٕانلر هفى  ال فاص )( ٔ)
 (.ٕٓٔ(و المافى  البن العربً )ٕٔ٘انلر اإلشارة )( ٕ)
 .(8ٙٔ/ٕ(و الىفى  )8ٙٔ/ٔ(و المسسفاى )9ٖٙ/ٕالسلرٌص )و(ٕٖٔانلر  السبفرة )( ٖ)
 .(ٖٕٓ/٘(و السابٌر )ٗٓٓٔ/ٖانلر  الع ة )( ٗ)
 .(9٘(و نةهة النلر )9ٕعلىم الا ٌث ) و(ٗٙٗانلر  الكااٌة )( ٘)
 .(ٖٕٕ/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٙ)
(و نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً 7ٗٔ/ٔالمنسوببى مببع بٌببان المرسفببر ) (و مرسفببر8ٓٔ/ٕانلببر  اإلاكببام )( 7)

 ( . 98ٕٓ/٘(و السابٌر )ٔٔٙ/ٕ(و هفى  ابن مال  )77ٖ/ٔ)
 (و ىسٌأسً وكر الربلؾ عنوم . 7ٕٖرا الةركشً فً سبلس  الوهب )ىلوا نل  ( 8)
 (. 9ٖٕ/ٕالس رٌر ىالسابٌر ) و(77ٖ/ٔانلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )( 9)
 (. 8ٖٔلافى  )(و شرح سن ٌ  ا7ٗٓ/ٔانلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )( ٓٔ)
 (. 8ٓٔ/ٕ(و اإلاكام )7ٖٗ/ٗانلر  المافى  )( ٔٔ)
 (. ٖٗ٘/ٕ(و شرح الكىكب )98ٕٓ/٘(و السابٌر )ٔٔٙ/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٕٔ)
 (. ٓٔٙ/ٕانلر  المعسم  )( ٖٔ)
 (. ٖٗ٘/ٕ(و شرح الكىكب )ٔٔٙ/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٗٔ)
 (. 99ٕٓ/9انلر  السابٌر )( ٘ٔ)
 ( . ٔٔٙ/ٕ( و هفى  ابن مال  )7٘ٔ/ٖ(و السموٌ  )ٗٓٓٔ/ٖة )انلر  الع ( ٙٔ)

 



(ٕٕٙ) 

الا واء ىالمسكلمٌن  
(ٔ)

 . 

  منوم الؽالةاللانٌة  هن ٌكىن فٌن  ماعة ٌسفىر 

فال موىر على قبى  الةٌا ة 
(ٕ)

 . 

ىقٌ  ال س ب  
(ٖ)

. 

 هن الةٌا ة ال س ب  م ل اً .  الثانً: القول

ىارسارا بعل المالكٌة 
(ٗ)

و ىنسب ل ماعة من الما لٌن 
(٘)

 . 

 لب، علٌبن ال براننو  هنوا ق  س ب  ىق  ال س ب  و ىالعم  باسبب مبا الثالث: القول
 ىلك  ا ٌث نلر راص بن. 

ىاببن المب ٌنًو كأامب   ىهوا قى  الما  ٌن من هنمة الا ٌث المس  مٌن
(ٙ)

ىاببن و 
معٌن
(7)

ىؼٌرهم  وىمسلم وىالبراريو 
(8)

ابن  قٌبو من المسأررٌن  و ىارسارا 
(9)

و ىاببن 
سٌمٌة 
(ٔٓ)

و ىؼٌرهما 
(ٔٔ)

 . 

 بناء المسسلة : 

  .ملالفة اإلجماع  وىهىلووا المسألة هف  وكر 

ىبناء المسألة على هن الةٌا ة المار »قا  ابن برهان   
(ٕٔ)

  منةلبة نة  بوا ه  سُ  
 نة  ىعن هم ٌُ وفعن نا ال  وربلؾ اإل ما  هم ال؟

(ٖٔ)
  »

(ٔٗ)
  . 

                                            
 (. 99ٕٓ/٘(و السابٌر )ٔٔٙ/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٔ)
(و هفبى  اببن 77ٖ/ٔ(و نواٌبة الىفبى  الببن السباعاسً )7ٗٓ/ٔالمنسوى مع بٌان المرسفبر ) انلر  مرسفر( ٕ)

 ( . ٕٔٓٔ/٘(و السابٌر )9ٖٕ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٔٔٙ/ٕمال  )
 (. 9ٓٔ/ٕانلر  اإلاكام )( ٖ)
 (. 9ٔ٘انلر  إٌضاح المافى  )( ٗ)
 .(ٓٓٗ/ٔقىا ع األ لة )و(ٕٕٖ(و السبفرة )7ٓٔ/ٖانلر  الع ة )( ٘)
بن المشبوىر بباالابافل اإلمبام  وهبى الاسن علً بن عب  هللا بن  عار السع ي مىالهم البفري( ابن الم ٌنً  هى ٙ)

كان من هعلبم وىبر  فً هوا الشأن ومٌر الم منٌن فً الا ٌث همام الا ة اإلى هـ و ىهًٔٙٔو ىل  سنة الم ٌن
  هـ .ٖٕٗو سىفً سنة  ال ب ا،و ىالم لسىنى والضعااء و ىسماء ىالكنىاألىمن مفنااسن  وعل  الهه  ةمانن ب

سبببٌر هعببببلم النبببببلء  (وٖٕ٘/٘)األنسببباب (و 9ٖٔ/ٙ(و ال بببرح ىالسعببب ٌ )8ٕٗ/ٙانلبببر  السبببارٌخ الكبٌبببر)
 . (ٖٙٓ/7(و سووٌب السووٌب)٘/ٕٔ(و سووٌب الكما )ٔٗ/ٔٔ)

و الابافل هاب  األعببلم والؽ اانً لم المري مىالهم البؽب ا ي  هبى ةكرٌا ٌاٌى بن معٌن بن عىن( ابن معٌن  هى 7)
مببن هشببور هنمببة ال ببرح ىالسعبب ٌ و سببىفً سببنة مببام الاببافل ال وبببو شببٌخ المابب لٌن اإلهببـو ىهببى 8٘ٔىلبب  سببنة 

 سنة. 7٘هـوىلن ٖٖٕ
شببورا، الببوهب (و 7ٔ/ٔٔ)سببٌر هعبببلم النببببلء (و9ٖٔ/ٙ(و ىفٌببا، األعٌببان)7ٖٓ/8انلببر  السببارٌخ الكبٌببر)

 . (ٕٙٗ/ٔٔ(و سووٌب السووٌب)ٖٗ٘/ٖٔ(و سووٌب الكما )٘٘ٔ/ٖ)
و ىالبب ارق نً و  ىالنسببانً وىالسرمببوي وىهبببً ابباسم وىهبببً ةرعببة وىابببن موبب ي وكٌاٌببى بببن سببعٌ  ال  ببان ( 8)

النكب، علبى كسباب اببن  و(9ٙنةهبة النلبر ) و(ٖٖٙ/ٗ(و البابر المابٌ  )ٕٔٗانلر  شبرح العلب  )ىهملالوم. 
 (. 87ٙو ٗٓٙ/ٕالفبلح )

 ( . ٗٓٙ/ٕانلر  النك، على كساب ابن الفبلح )( 9)
 ٌعنً بووا المسألة . « هه  الا ٌث هعلم من ؼٌرهم   »(و ىقا 9ٗ٘/ٔانلر  المسى ة )( ٓٔ)
 (. 79ى  الا ن )انلر   الضرىري فً هف( ٔٔ)
 . ( كواو ىلعلوا المنار  بواو هى المسار  بوإٔ)
 .  ( كوا و ىلعلوا بالساء الاىقٌة  سنة ٖٔ)
 ( عن األىس . 8ٕٖن لن فً سبلس  الوهب )( ٗٔ)

 



(ٕٖٙ) 

قالىا إوا انار  ىاا  »الشٌراةي فً ه لة من قا  بع م قبى  الةٌا ة   قا  ى 
فوبى كالىااب  إوا ربالؾ اإل مبا   و إ مبا  ههب  العفبر من ال ماعة بةٌا ة ف ب  ربالؾ 

»
(ٔ)

. 

 ى ن هوا البناء 

فإوا انار  و هى معنى معٌن ٌعسبر إ ماعاً منوم و هن اسااو الرىاة على لال معٌن 
ٌُبو الع   بةٌبا ة مرالابة لمبا وكبرىا كبان مرالاباً إل مباعوم    قبى  الم سوب  رَ ىكمبا هنبن 

 رىاٌة الع   المرالاة إل ما  الرىاة .   رَ فكولك سُ و المرالؾ لئل ما  

مببن  ببا  ال ٌعسبببر اسابباو الببرىاة إ ماعبباً علببى مببا ىر  فىهمببا مببن قببا  ب بىلوببا 
 ااىا بإب ا  ما ع اا فبل ٌكىن الراىي للةٌا ة مرالابألنوم لم ٌفرِّ  إ ىن ؼٌرا رٌ وم 

 إل ماعوم .

و فىةانبن الؾأ المربهه  اال سوبا  علبى ر ب بالاروو فاً اإل ما  اساو  ىنىقش
هن ٌ مع هه  اال سوا  على إب ا  الةٌا ة فسس   و ىهما هاهنا فإنوم لبم  فً هوا المسألة

ٌ  عىا بإب ا  الةٌا ة 
(ٕ)

 . 

 الترجٌح : 

النالر للمسألسٌن ٌ   شٌناً من السشابنو ىولك إوا كان المنابر  بالةٌبا ة فبر اًو هى 
لسً انار  بوبا بعبل البرىاة قب  س با  علبى ع  اً قلٌبلً و ىالمرالؾ ع   كلٌرو فالةٌا ة ا

مرالاببة اإل مببا  و ب ببامع ؼلبببة اللببن بر ببأ المرببالؾو ىاإل مببا  قبب  ٌكببىن ق عٌبباً هى 
لنٌاًو فمن رهي هوا ال ٌا  قا  مرالؾ اإل ما  ال ٌعسب  ب ىلبنو ىكبولك مربالؾ البرىاة 

 ال ماعة. فً الرىاٌة إإو ٌؽلب على اللن هن هوا المنار  هر أ فً رىاٌسن لمرالاسن

فاإل مببا  مسضببمن ىمببع هببوا السشببابن إال هنببن لمببة فببىارو بببٌن األفبب  ىالاببر إ 
و بربلؾ الرىاٌة و فالر أ ٌسبٌن بالم ارنبة ىاالسبس راء ببٌن الرىاٌبا، لسر نة من رالان

همببا فببً  وكمببا هن اإل مببا  هببى اسابباو ال مٌببع ىالمرببالؾ شبباووىالنلببر فببً المر اا،و
هى قب  ٌسسباىي ال رفببان و ىلكنبن هقبب  ضبب اً و لبر عب  اً الرىاٌبة ف ب  ٌكبىن المرببالؾ هك

ىلكبن  وكلٌبرٌن المسابر ىن بالةٌبا ةىقب  ٌكبىن وىٌسر   ها هما ل رٌنة مر اة  و ع  اً 
و لم إن اإل ما  راص بالم سوب ٌن برببلؾ الرىاٌبة ع  اً هكلر منوم  من لم ٌوكر الةٌا ة

ٌبرا ممبن ال ٌكبىن ضباب اً هى ىٌنب رج ؼو فٌن رج فٌوا الضاب  لا ٌلبن المسا بو منبن و 
 اافلاً. 

 فً نلري.ؼٌر مسس ٌم المسألة على هوا األف  ىلوا فبناء 

 

 

 

                                            
 (.ٖٕٖالسبفرة )( ٔ)
 (.ٖٕٖالسبفرة )( ٕ)

 



(ٕٙٗ) 

 
 .عػس: قبٍٛ زٚا١ٜ ايمحابٞ اَظاملبحح اخل

ـ رضبىان هللا علبٌومـ اساو  ماهٌر العلماء علبى قببى  رىاٌبة الفباابة 
(ٔ)

بب  و 
ن   علٌن اإل ما  
(ٕ)

الرلبؾ  ى مباهٌرو و ىهى ما علٌن سبلؾ األمبة  
(ٖ)

ىلبم ٌربالؾ  و 
 ببب  سفببً ولببك إال شببوىو مببن الاببرو المرالاببة لمببنوج السببلؾ الفببال و ف ببا  بعضببوم ال 

ىكبان بعب ها  ىن مبن و و ىقٌب  ال س بب  رىاٌبة مبن ه رك الاسنبة  رىاٌة من قاس  علٌاً 
قبلوا 
(ٗ)

  . 

 بناء المسسلة : 

عس ب نا فبً  مبٌعوم ىهى مـ و رضً هللا عنوم ـ  عدالة الصحابة»قا  الؽةالً   
« على اإل بلوو ىعلٌن ٌنبنً قبى  رىاٌسوم 

(٘)
  . 

ىق  هشار إلى ما وكرا الؽةالً كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٙ)

  . 

 ى ن هوا البناء   

إو رىاٌبة  إلوم قب  رىاٌسومهن الع الة هً شر  قبى  الرىاٌة باإل ما و فمن ع   
 فلم ٌ ب  رىاٌسوم . و ر  قبى  الرىاٌة لوم ف   انررم عن ا شالع   م بىلةو ىمن لم ٌع ِّ 

 

 الترجٌح : 

هن هوا البناء بناء فباٌ إ ألن مبن قبب  رىاٌبسوم فوبى لبم ٌ بب   ـعن ي  ـال شك 
ف ببى  الرىاٌبة فبر  السعب ٌ  فبً األفب  مبا لبم  ورىاٌسوم إال بع  هن وهبب إلبى سعب ٌلوم

 ٌمنع من ولك مانع . 

ى فببر  لبببى، الفببابة ىٌنبؽببً هن ٌبلاببل هنببا هن سعبب ٌ  الفبباابً هبب
(7)

و فمببن 
لببب، كىنببن فبباابٌاً فوببى عبب  و ىلوببوا ف بب  ٌرسلببؾ العلمبباء فببً هفببرا  ىقبببى  رىاٌببسوم 
الرببسبلفوم فببً انضببمام ولببك الاببر  إلببى عمببىم الفبباابةو ىهببوا ال هلببر لببن علببى هفبب  

 ألن الربلؾ هنا إنما هى فً سا ٌو المنا  لٌ  ؼٌر.  إالسع ٌ  العام لوم

                                            
 و(ٖٙٙ/ٔالبن الساعاسً ) (و نواٌة الىفى 7ٙ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض  )9ٔ/ٕانلر  اإلاكام )( ٔ)

 ( . 99ٓٔ/ٗ(و السابٌر )99ٕ/ٗالبار الماٌ  )
 (. 99ٕ/ٗ( و البار الماٌ  )ٕٓٙ( و علىم الا ٌث )ٙٓٗـ٘ٓٗ/ٕالبرهان )و (9ٕٔ/ٔانلر  االسسٌعاب )( ٕ)
 (. ٖٓٗ/ٕ(و رىضة النالر )ٗٙٔ/ٔانلر  المسسفاى )( ٖ)
 (. 99ٖٔ/ٗ(و السابٌر )ٖٓٓ/ٗالماٌ  ) (و البار9ٔ/ٕ(و اإلاكام )ٖٙ٘انلر  المنرى  )( ٗ)
 (. ٖٙ٘( المنرى )٘)
 (. 99ٕ/ٗ(و البار الماٌ )9ٓ/ٕ(و اإلاكام)ٗٓٗ/ٕ(والبرهان)ٖٗٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع)ٙ)
 (. 87ٔ/ٕ(و شرح مرسفر الرىضة )7ٙ/ٕانلر  مرسفر المنسوى مع شرح العض  )( 7)

 



(ٕٙ٘) 

 
 ٞ.س : جٗاي١ ايمحابعػ طا عاملبحح اي

هى و  فببىرة المسببألة هن ٌ ببى  السببابعً   ابب لنً بعببل هفببااب رسببى  هللا 
   .سر ؟ ىهى ناى ولكو فو  س ب  الرىاٌة مع  والة الفاابة هو ر   من الفاابة 

 ارسلؾ األفىلٌىن فً ولك على قىلٌن 

 هن  والسن ال سضرو ىرىاٌسن م بىلة . األول:القول 

ىبن قا  ال موىر 
(ٔ)

 . 

 هنوا سضر و ىال س ب  الرىاٌة . الثانً: القول

ىن   عن بعل األفىلٌٌن 
(ٕ)

 . 

 بناء المسسلة : 

عببن ر بب  مببن   م ل بباً إوا قٌبب  القددول بعدددالتهممببن فىانبب  »قببا  المببر اىي   
« كان ولك كسعٌٌنن باسمن السسىاء الك  فً الع الة وقا  كوا الفاابة هن النبً 

(ٖ)
 . 

 ى ن هوا البناء   

إوا قٌ  بع الة الفاابة  ىن اسسلناء فإنن ىلى  وب  اسبم هاب هم فببل ٌربرج عبن 
 فس ب  رىاٌسن.و م لو الع الة 

 ىإن قٌ  بربلؾ ولك لةم السفرٌ  باسمن للباث عن ع السن . 

 

 الترجٌح : 

هببوا البنبباء فببً نلببري بنبباء فبباٌ  و فببإن قبببى  رىاٌببة الم وببى  مببن الفبباابة 
ىفانب ة سسبمٌة البراىي هبً  وإو الع الة شر  قببى  الرىاٌبة إومج على ال ى  بع السٌسرر  

 ىإوا كان ولك اافبلً فبل سضر ال والة بن . و الباث عن ع السن 

 

 

                                            
 ( . 99٘ٔ/ٗالسابٌر )(و ٕٓٓ/ٗ(و البار الماٌ  )٘ٔ٘/ٔانلر  المسى ة )( ٔ)
 ( . ٖٔٓ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٕ)
 (. ٕٓٓ/ٗ(و ىانلر  البار الماٌ  )99٘ٔ/ٗالسابٌر )( ٖ)

 



(ٕٙٙ) 

 
  .فٌٗ حيٌُ ع٢ً ايطُاع ؟ عػس :  ذا قاٍ ايمحابٞ قاٍ ايٓيب  طابعاملبحح اي

ل فلببن هلاببال فببً ن بب  الربببرو ىمببن سلببك األلاببا الفبباابً إوا رىي عببن النبببً 
و ىلمببا هن كانبب، هببوا اللالبة ؼٌببر فببرٌاة فببً السببما  الاسمببا   قىلبن   قببا  النبببً 

ارسلاىا فً سلبك اللالبة هب  سامب  فإن األفىلٌٌن ق  و  الربر من ؼٌر النبً  نسماع
 ىلوم فً ولك قىالن   وال؟ ىعلى السما  ه

 هنوا مامىلة على السما  ىاالسفا .  األول: القول

مببباء ىبوببوا قبببا  هكلببر العل
(ٔ)

مببن الاناٌبببة و  
(ٕ)

و ىالمالكٌببة 
(ٖ)

و ىالشبببافعٌة 
(ٗ)

و 
ىالانابلة 
(٘)

ىؼٌرهم  و
(ٙ)

  . 

 هنوا ؼٌر مامىلة على السما  ىاالسفا .  الثانً : القول

ىبووا قا  الباقبلنً 
(7)

و ىهبى الر اب 
(8)

عرة او ىنسب لؤلش
(9)

ىؼٌرهم و  
(ٔٓ)

 . 

 بناء المسسلة : 

 وكر هن لووا المسألة هفلٌن  

 األول: عدالة الصحابة . األصل 

ىق  نص على ولك بعل األفىلٌٌن 
(ٔٔ)

. 

فمن قا  بع الة الفاابة فاكمن اكم مبا لبى سبمعن  »ىمنوم الم يو اٌث قا   
ىمن قا  بأن اكم الراىي من الفاابة اكم ؼٌرهم فً ى ىب الكشبؾ و  من النبً 

«فاكمن اكم مراسٌ  سابع السابعٌن وعن اا  الراىي منوم
(ٕٔ)

. 

« فٌبنى على ع الة الفاابة »قا  ابن الاا ب  ى
(ٖٔ)

  . 

 ى ن هوا البناء   
                                            

 ( . ٕٕٔٓ/٘(و السابٌر )8ٓ٘/ٕ( و هفى  ابن مال  )9٘/ٕانلر  اإلاكام )( ٔ)
(و فبىاس  ٖٙ٘/ٕع بى  )(و منباهج الٕٕٙ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌر )8ٖٙ/ٔانلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )( ٕ)

 ( . ٔٙٔ/ٕالرامى، )
 (. 7ٖٖٓشرح سن ٌ  الافى  )و(ٕٖٗ/ٔلباب المافى  ) و(8ٙ/ٕالعض  ) شرح انلر  مرسفر المنسوى مع( ٖ)
(و  مبببع ال ىامبببع مبببع ااشبببٌة البنبببانً ٘ٗٗ/ٗ(و المافبببى  )9ٕٔ/ٔ(و المسسفببباى )ٖٖ٘انلبببر  السبفبببرة )( ٗ)

(ٕ/ٕٕٙ . ) 
 ( . ٕٕٔٓ/٘(و السابٌر )8ٓ٘/ٕ(و هفى  ابن مال  )ٖٔٗ/ٔرىضة النالر ) ( و999/ٖانلر  الع ة )( ٘)
 ( . 7ٕٕ/ٔانلر  سىضٌ  األفكار )( ٙ)
ىوكبر هن كبلمبن فبً الس رٌبب و(و ىقب  هنكبر هبوا النسببة اببن السببكً ٖ٘ٔ/ٕ( و اإلاكام )999/ٖانلر  الع ة )( 7)

(و 8ٓٗ/ٗبلفباً . انلبر   رفبع الاا بب )ٌنص على املوا علبى السبما  و ىوكبر هنبن ال ٌعبرؾ فبً المسبألة ر
 (. 8ٖٖ/ٗالبار الماٌ  )

 (. 8٘ٔ/ٖانلر  السموٌ  )( 8)
 (. 8ٖٖ/ٗ(و البار الماٌ  )8٘ٔ/ٖالسموٌ  )و(ٖٖ٘انلر  السبفرة )( 9)
 (. ٖٖ٘انلر  السبفرة )( ٓٔ)
شرح العض  و (8ٔ٘/ٕ( و هفى  ابن مال  )8ٖٙ/ٔ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )9٘/ٕانلر  اإلاكام )( ٔٔ)

(ٕ/ٙ8 .) 
 (. 9٘/ٕاإلاكام )( ٕٔ)
 (. 8ٙ/ٕمرسفر المنسوى مع شرح العض  )( ٖٔ)

 



(ٕٙ7) 

هن علبى  قبا    قى  الفاابًهن من قا  إن الفاابة ع ى  فإنن ٌام   
هن و ىلبى ااسمب  سمعن ببل ىاس ة و ىال إشكا  فً قببى  رببرا اٌننبو لع السبن ق  ٌكىن 

ألن الفاابة كلوبم  إرىاٌسن س ب  فإن  وىهً فاابً  ررو ٌكىن ق  سمعن من ىاس ة 
ىمببن و ألن الفبباابً عبب    إعبب ى و ىإوا كببان كببولك املبب، هببوا اللالببة علببى السببما 

رىي عنن إن كان بىاس ة ع   هٌضاً 
(ٔ)

. 

هما من قا  إنوبا ال سامب  علبى السبما  و فوب الء إن قبالىا بع البة الفباابة فببل 
 ة كلوم ع ى .إشكا إ ألنن ق  ٌكىن سمعن عن فاابً  ررو ىالفااب

ىإن كببان ممببن ال ٌ ببى  بع الببة  مٌببع الفبباابة فإنببن ٌلةمببن السىقببؾ فببً هببوا 
 المرس  ـ إن كان ممن ال ٌ ب  المرس  ـ اسى ٌعلم عن من هُرس .

ىاعسرل ابن السبكً على البناء على ع الة الفباابة ببأن ولبك إنمبا ٌلوبر لبى 
عٌباً فبلبب  مبن البابث عبن عنبن فباابٌاً  ربرو همبا لبى كبان ساب يسعٌن هن ٌكبىن مبن رى

ع السن 
(ٕ)

 . 

ال ٌامب  علبى ع البة الفباابةو  قبا    قى  الفباابًىاعسرل  ررىن بأن 
 ىإنما ٌام  على هف   ررو ىهى  

 .األصل الثانً: حكم المرسل

إنببن ال ٌامبب  علببى ولببك و ببب  ٌ ببىة هن   ىقالبب، األشببعرٌة»قببا  هبببى الر بباب  
هن ٌ بىة   و ىى وبن نفر هن المرس  ا ة ٌكىن بٌنوما ىاس ة و ىهى لاهر قى  من

ىٌاسمب  هن و  قا  رسى  هللا  ف ا و ا  هن ٌكىن ق  هربرا بولك الع   الكلٌر فلب، عن
فلبم ٌ بة ـ علٌبن السببلم ـ ىٌاسمب  هن ٌكبىن سبمعن منبن  وٌربرا الل ة فٌ ى  بؽالب لنبن

« ال  ع على هنن سمعن منن 
(ٖ)

. 

  األى و ىفٌن وكر هوا األف .ىق  سبو ن   كبلم الم ي فً األف  

  ى ن هوا البناء

هبً مبن قبٌب  المرسب  و ىولبك الاسمبا   قبا    قى  الفباابًهن من قا  إن 
 هن ٌكىن الفاابً ق  سمع ولك من سابعًو ىلٌ  من فاابً.

ىإوا لم ٌام  على السبما و ىقٌب  إن المرسب  ا بة فٌلبةم قببى  الرببر إوا  باء 
 ن مرس  و فٌاسج بن.بووا اللالةإ ألن ؼاٌسوا هن

ىمببن لببم ٌاببسج بالمرسبب و ىقببا  إن هببوا اللالببة ال سامبب  علببى السببما  و ف بب  ال 
 ٌري االاس اج بالربر إوا  اء بووا اللالة.

ىهبوا  وىهوا البناء ق  قابلن ابن مال  بأن األشور هى البناء على ع البة الفباابة
 عب  اببن مالب  البنباء علبى ىلووا  واالعسرال لاهرا ع م السسلٌم بالبناء على المرس 
ىهما البنباء علبى ع البة الفباابة  والمرس  إنما نشأ الاسما  سما  الفاابً من سابعً

                                            
 (. 8ٙ/ٕ(و شرح العض  )9٘/ٕانلر  اإلاكام )( ٔ)
 (.7ٓٗ/ٗ( انلر رفع الاا ب)ٕ)
 (.8٘ٔ/ٖالسموٌ  )( ٖ)

 



(ٕٙ8) 

فوى للوىر سماعن من الفاابة  
(ٔ)

  . 

 الترجٌح : 

 الربلؾ فً هوا المسألة مبنً على الربلؾ فً إلااو المسألة بأا  األفلٌن.

ٌرٌ  الع البة مبن اٌبث هبًإ ألن ىمن بنى المسألة على ع الة الفاابةو فوى ال 
كلٌرا ممن بنى المسألة على اكم المرس  ال ٌرالؾ فً ع الة الفاابةو ىإنما ٌرٌب  هن 

و هى ٌكىن قب  سبمعن مبن فباابً الفاابً إما هن ٌكىن ق  سمعن مباشرة من النبً 
 ررو ىالفاابة كلوم عب ى و همبا مبا وكبر مبن ااسمبا  سبماعن مبن ؼٌبر فباابً فوبى 

ما  ضعٌؾو ىهمر نا ر و فبل ٌلسا، إلٌنو ىلوا قالىا بأن هوا اللالبة مامىلبة عن هم ااس
 على السما .

ىهما من بنى المسألة علبى اكبم المرسب  مبن السبابعٌنو فوب الء ىإن اسا بىا علبى 
 هن هوا اللالة ؼٌر مامىلة على السما و إال هنوم ارسلاىا  

 ا  اء بووا اللالة.فمن وهب إلى ا ٌة المرس  و فوى ٌري ا ٌة الربر إو

ىمن وهب إلى هن المرسب  ؼٌبر ا بة ٌلةمبن ال بى  بعب م ا ٌبة الرببر إوا  باء 
بوبوا اللالبة إ الاسمببا  هن ٌكبىن الفبباابً قب  سبمعن مببن ؼٌبر فبباابًو هبوا إوا كببان 
ممن ٌري ع الة الفاابةو هما إن كان ممن ال ٌري ع الة  مٌعوم و فٌلةم عن ا الباث 

 فاابٌاً. عن المرس  عننو ىلى كان

   .فإن هوٌن البنانٌن ك  منوما إنما ٌسس ٌم على قى على هوا ى

ن ااسما  سبماعن أل إ ىفً نلري هن هقىاهما هى هن ٌكىن سماعن من الفاابة
ألن ولبببك هبببى األؼلبببب و ىرىاٌبببة و ىىالفببباابة كلوبببم عببب ى   و مبببن الفببباابة هقبببىي

نل ىالنا ر ال اكمو الفاابة عن السابعٌن قلٌ  نا ر 
(ٕ)

 . 

 ىاٌننو ٌاف  ال ىاب عن االعسرال الوي وكرا ابن السبكً. 

ٌ ن ولبك ب رٌبو هى  ٌ ن هن ٌكىن من ن   عنن الفاابً سابعٌباً وىسبب علماً هنن لى سع
 رببرو فببٌمكن النلببر اٌننببو فببً ع الببة السببابعً الببوي ن بب  عنببنو مببع هن األىلببى هن ٌ ببا  

   الن   ىالرىاٌة.بع الة من رىي عنن الفاابةإ لعلٌم سلب، الفاابة فً 

                                            
 ( .8ٔ٘/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٔ)
عنببن بعببل الفبباابة . انلببر  سببلم  يال عببن كعببب األابببار رىرىاٌببة فبباابً عببن سببابعً إ ؾقٌب  إنببن ال ٌعببر( ٕ)

ىقب   مبع العراقبً  ملبة مبن المرىٌبا، لفباابة عبن سبابعٌنو ىلكنوببا  !و(و ىفبً هبوا نلبر8ٙٔ/ٖالىفبى  )
( و النكب، علبى كسباب اببن ٖٙ-ٓٙاإلٌضباح )ىالس ٌٌب    ىل لسوا همكن  معوا كما قبا  اببن ا بر   انلبر وقلٌلة

 ( . 8ٗ٘/ٕالفبلح )

 



(ٕٙ9) 

 
ٔ املبحح اي ز٣ٚ ايمرحابٞ خرربًا ذلرتُاًل ملعٓرٝني َتٓرافٝني ٚمحًر٘ عًر٢         اعػرس:  ذ  جراَ

  . حدُٖا

ماسملببة  مشببسركة ةهن ٌببرىي الفبباابً ربببراً فٌببن لالبب  الم فببى  بوببوا المسببألة
علببى هابب   ةلمعنٌببٌن مسنببافٌٌن ؼٌببر لبباهرة فببً هابب هماو فٌامبب  الببراىي سلببك اللالبب

 .  المعنٌٌن

ٌِّعبان )قبا    هن النببً ـ رضبً هللا عنومبا ـ ن  ما  باء عبن اببن عمبر ىملال الب
 (ك  ىاا  منوما بالرٌار على فاابن ما لم ٌسارقا إال بٌع الرٌار

(ٔ)
  . 

ىق  لب، عن اببن  وقا( ماسملة ألن ٌكىن السارو باألب ان هى باألقىا ر)ٌسا الةفل
و لببن قببام ٌببباٌع ر بببلً فببأرا  هال  ٌ فكببان إوا  وعمببر هنببن امبب  ولببك علببى الساببرو باألببب ان

ٌ ة  فمشى هن
(ٕ)

و لم ر ع إلٌن 
(ٖ)

  . 

  .ال ؟ ىفو  هوا الام  الىار  عن راىي الا ٌث ٌ ب العم  بن ه

؟ ال ىىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هبوا المسبألة هب  ٌ بب العمب  بامب  البراىي ه
 على قىلٌن 

 هنن ٌ ب العم  بام  الفاابً .  األول:القول 

عامببة العلمبباء  ىعلٌببن
(ٗ)

و مببن الشببافعٌة 
(٘)

و ىالانابلببة 
(ٙ)

و ىبعببل الاناٌببة 
(7)

 
ىؼٌرهم
(8)

  . 

 هنن ال ٌعم  بما وهب إلٌن الفاابً . الثانً:القول 

ىبووا قا  هكلر الاناٌة 
(9)

 . 

 بناء المسسلة:

ف با    و  حجٌة قدول الصدحابًلى بناء هوا المسألة على مسألة إابن سٌمٌة  هشار
عن ي فبر  علبى قىلنبا إن قبى  الفباابً لبٌ  با بةو هى كبان ولبك فبً  هوا المسألة»

                                            
ىمسببلم فببً  و(ٕٔٔٔ/ٕٗ/ٕببباب البٌعببان بالرٌببار مببالم ٌسارقببا )و كسبباب البٌببى  ورىاا البربباري فببً فبباٌان ( ٔ)

 ( . ٖٔ٘ٔ/8ٕ7/ٕباب لبى، رٌار الم ل  للمسباٌعٌن )و كساب البٌى  وفاٌان 
ببة   مببن الونببى بالكسببر ٌعنببً الىقبب،و ىهنٌببة سفببؽٌر هنببة ( ٕ) ٌّ انلببر   ام هنٌببة   هي قلببٌبلً مببن الةمببان  قببىٌ ببا  هوهن

 (و ما ة   هنا . 79ٕ/٘النواٌة فً ؼرٌب الا ٌث ىاأللر ) وهنى  (و ما ة7ٖ٘ٔال امى  )
( و ٕٙٔٔ/ٕ٘/ٕباب إوا اشسري شٌناً فىهب من ساعسن قب  هن ٌسارقا ) و كساب البٌى وانلر  فاٌ  البراري ( ٖ)

 ( . ٘ٗرقم راص  ٖٔ٘ٔ/8ٕٕ/ٕالم ل  للمسباٌعٌن ) ارباب لبى، رٌ و كساب البٌى وفاٌ  مسلم 
 ( . ٖٕٓٙ/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٗ)
 ( . 7ٖٙ/ٗ(و البار الماٌ  )٘ٔٔ/ٕ( و اإلاكام )9ٖٗ/ٗ(و المافى  )9ٓٔ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٘)
 (. ٕٕٓٔ/٘(و السابٌر )9ٓٔ/ٖ(و السموٌ  )8ٖ٘/ٕانلر  الع ة )( ٙ)
 (. 7ٔ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )ٕ٘ٙ/ٕىالسابٌر ) (و الس رٌر8ٕٖ/ٔانلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )( 7)
(و ىهبى لبباهر عبببارة ابببن الاا بب فببً مرسفببر المنسوبى مببع شببرح العضبب  998ٕ/7انلبر  ناببان  األفببى  )( 8)

 (و إال هنن اشسر  ال رٌنة . 7ٕ/ٕ)
(و ٖ٘ٔ/ٖ( و كشبؾ األسبرار )8ٕٗ(و بو  النلر )ٙ/ٕ(و هفى  السررسً )8ٙ/ٕانلر  هفى  ال فاص )( 9)

 (. ٕٙٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )7ٙ9/ٖع األسرار ) ام

 



(ٕ7ٓ) 

« مسألة فٌوا ربلؾ بٌن الفاابة  
(ٔ)

  . 

الربلؾ إنما ٌسبىغ علبى ال بى  ببأن قبى  الفباابً لبٌ  با بةو هى  هن ىمرا ا
فببً مسببألة ارسلببؾ فٌوببا الفبباابةو همببا إوا قٌبب  با ٌببة قببى  الفبباابً ىلببم ٌعببرؾ لببن 

 ً هوا المسألة. مرالؾ فبل ٌسىغ الربلؾ ف

ااسج المربالؾ ببأن الٌبة »ف ا    و ابن سٌمٌة هشار إلٌن هبى ٌعلً  هشار إلٌنىما 
فلبم ٌر بع و ىقى  الفاابً لبٌ  با بة وىالربر ٌ ب العم  بلاهرهما لكىنوما ا ة 

ىلبن اكبم المنابر  عنب   وإلى ساسبٌراو ىال بىاب هن قىلبن ا بة عنب نا ىعنب هم إوا انابر 
« ااسما  اللال 

(ٕ)
  . 

 ى ن هوا البناء  

املبن الاب ٌث علبى هاب  ىلم ٌرالؾ فٌلةم قبى  هن قى  الفاابً إن كان ا ة 
   ك ىلن.فٌكىن ا ة  وقىلن  ملة من إ ألن ولك المعنٌٌن المسنافٌٌن 

 فبل ٌلةم ولك لٌ  با ةىإن قلنا 
(ٖ)

 . 

 الترجٌح : 

ىرهي هنبا و ابً ٌمكن هن ٌكىن هوا البناء ى ٌواً عن  من قا  با ٌة قى  الفا
لكن و   على ال ى  با ٌسن ألن العم  باملن ٌمكن هن ٌار   إهن املن ٌ ب المفٌر إلٌن

ألن ال ببى  بى ببىب العمبب  باملببن لٌسبب، إاً كلٌببال ٌلوببر هن ولببك ٌمكببن هن ٌكببىن هفبببلً 
ىلوببوا قببا  هكلببر الاناٌببة با ٌببة قىلببن  ة قىلببنو  با ٌبباقببمببن   كببشببر اً الةمبباً ل

(ٗ)
مببع  

 أنن ال ٌعم  بما وهب إلٌن مرالااً للاهر الربر . قىلوم هنا ب

كما هن ال ى  بأنن ال ٌعم  باملن لٌ  الةماً لل ى  بع م ا ٌة قىلبنو ىلوبوا قبا  
الشافعٌة بى ىب العم  باملن مع كىنوم لم ٌ ىلىا با ٌة قىلن 
(٘)

. 

  هبى س اببعن  هكلبر المرسلابٌن فبً المسبألة ىاللاهر هن الوي منع من هوا البناء 
لبن الفباابًو ىلباهر مرالابة البراىي لمبا رىي ىهن ن لباهر الاب ٌث البوي   لاهرٌن

 ولك ال ٌكىن إال لعلة . 

قبا  ألن سأىٌب  الفباابً م ابب  للباهر ـ ىهى لاهر الا ٌث ـ فمن قا  باألى  
الا ٌث و ىالا ة فً الا ٌث 
(ٙ)

 وو ىهبم إنمبا هى ببىا س لٌب  الفباابً الاسمبا  السبما 
لة لور هنن ال سما  ىفً هوا المسأ

(7)
 . 

هنبن ال ٌن بو بباللال المشبسرك    ببأن اللباهر مبن االبن ىمن قبا  باللبانً عل ب

                                            
 (. ٕٕٕٔ/٘(و السابٌر )ٕٗٙ/ٕ(و ىانلر  هفى  ابن مال  )ٕٖٓ/ٔالمسى ة )( ٔ)
 (. 89٘/ٕالع ة )( ٕ)
 (. ٕٕٕٔ/٘) السابٌر(و 89٘/ٕانلر  الع ة )( ٖ)
ٌر ىالسابٌر (و الس رٙٓٗ/ٖكشؾ األسرار ) و(٘ٓٔ/ٕ(و هفى  السررسً )7ٕٔ/ٕانلر  هفى  ال فاص )( ٗ)

 ( . 8ٙٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖٓٔ/ٕ)
 ( . ٗ٘ٗ/ٙ(و البار الماٌ  )9ٗٔ/ٗ(و اإلاكام )ٕٔٙ/ٔانلر  المسسفاى )( ٘)
 (. ٖ٘ٔ/ٖ( و كشؾ األسرار )7-ٙ/ٕانلر  هفى  السررسً )( ٙ)
 ( . ٕٙٔ/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( 7)

 



(ٕ7ٔ) 

  ٌِّ ىالفباابً البراىي  ومبرا النبة ل ف  السشرٌك إال ىمعن قرٌنة االٌة هى م الٌة مع
الااضر لم الن المشاه  ألاىالن هعرؾ بولك من ؼٌرا 
(ٔ)

 . 

 ن . بلةمبفمن قا  بأا  اللاهرٌن قا  

 

 

 

                                            
 ( . 7ٔ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )ٕ٘ٙ/ٕس رٌر ىالسابٌر )(و ال٘ٔٔ/ٕ(و اإلاكام )9ٓٔ/ٔانلر  قىا ع األ لة )( ٔ)

 



(ٕ7ٕ) 

 
  .عػس: حهِ املسضٌ تاضعاملبحح اي

 و ىهف  الكلمة رسب و ىقب  فوى مرسَ و المرس    اسم ماعى  من هرس  ٌرس  
ىهببى السببٌر  وىمنببن الَرْسبب  ووكببر ابببن فببار  هنببن هفبب  ٌبب   علببى االنبعبباث ىاالمسبب ا 

اإل بببلو   هي انبعلببىا ٌسبببع بعضببوم بعضبباًو ىاإلرسببا   ى بباء ال ببىم هرسبباالً  والسببو 
  هى المرسَ و ىالرسى   وىاالسم منن الرسالة وىالسى ٌنوىاإلهما  و

(ٔ)
  . 

ببو   ه لببو اإلسببنا  رِسببألن المُ  إ  مببأرىو مببن اإل بببلوىالمرَسبب ٌِّ  ا بببراى ىلببم ٌ 
معرىؾ 
(ٕ)

  . 

و   مراس  ؼٌر هن الكسبرة هشببع،   ٌ مع على مراسٌ و ىقٌا  مرسَ ىالمرسَ 
فأفبا، مراسٌ  
(ٖ)

 . 

فبً سعرٌبؾ المرسب  افب بلااً بعب  اساباقوم علبى هن اب ٌث ىق  ارسلؾ العلماء 
ٌسمى مرسبلً  السابعً الكبٌر عن النبً 

(ٗ)
  . 

فىا المرس  بأنن   قى  ؼٌر الفاابً فً سانر األعفبار ىهكلر األفىلٌٌن عر  
 قا  النبً 

(٘)
بعبارة هرري ما رىاا الع   من ؼٌر إسنا  مسف هى و هى 

(ٙ)
  . 

ألن س ٌٌ ا بالعب   ٌربرج ؼٌبر العب   و  إى  هعم من اللانًىإن كان السعرٌؾ األ
و ىالسعرٌؾ اللبانً ٌ فب  ببن المرسب  المرسلبؾ فٌبنو ىهبى هٌضباً هعبم مبن  وبة هربري 

فاالن  ا  الوي ٌكىن فً هلنباء السبن  ال ٌنب رج فبً المرسب  علبى السعرٌبؾ األى   ىن 
ىلوبوا ومبن االن  با  هٌضباً مع هن األشور عن  األفىلٌٌن هنن شام  لووا النبى   واللانً
ن نبن مبن ؼٌبر هن ٌبوكر مبن بٌ فن ال ىٌنً بأن ٌضٌؾ اإلنسان الا ٌث إلى من لم ٌلعر  
 نىبٌن

(7)
 هىلى من ساب ٌن . على اف بلح األفىلٌٌن ـ  ـ و ىهوا السعرٌؾ

 ببلو و ىق  ىافو بعل الما لٌن السٌما من المس  مٌن األفىلٌٌن على هبوا اال
س  على االن  ا   ىن سارٌو بٌنوما ىلووا ه ل ىا المر

(8)
  . 

ىهوا ما  رج علٌن الشافعً فً الرسالة
(9)

 . 

مبا سب   مبن  ربرا مبن بعب  السبابعًو   فىا المرسب  بأنبنىهما هكلر الما لٌن فعر  
                                            

 (و ما ة   رس . ٖٓٓٔ(و ال امى  الماٌ  )9ٕٖ/ٕانلر  م اٌٌ  اللؽة )( ٔ)
 ىفٌن ااسماال، هرري . و( ٖٕانلر   امع السافٌ  فً هاكام المراسٌ  )( ٕ)
 ( . 7ٕٔ-7ٔٔ(و الموكرة )7/ٖانلر  كشؾ األسرار )( ٖ)
 (. ٘٘(و علىم الا ٌث )9ٔ/ٔالبر ) ن عب انلر  السموٌ  الب( ٗ)
(و ىانلر لسعرٌان بما ٌ ارب هوا اللال من  وة اإل ببلو ٖٕٙٔ/٘(و السابٌر )ٖٖٙ/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٘)

(و 9ٙٔ/ٔالمسسفببببباى )(وٖ٘٘/ٔ(و إاكبببببام الافبببببى )9ٓٙ/ٖ)العببببب ة(و ٘ٗٔ/ٔاإلاكبببببام الببببببن ابببببةم)  
(و الباببببر الماببببٌ  ٙ/ٖ( و كشببببؾ األسببببرار )9ٖٖ/ٕج )( و اإلبوببببأٖٕ/ٕاإلاكببببام ) (ؤٕٗ/ٗالىاضبببب )

(ٗ/ٖٗٓ .) 
 (. 98ٔ/ٖ(و سلم الىفى  )7ٗٔ/ٕٓانلر  فىاس  الرامى، ( ٙ)
 (. ٘ٔٗ/ٕانلر  السلرٌص )( 7)
(  علن كالمن  ع إال هن هكلبر مبا ٌىفبؾ باإلرسبا  مبن اٌبث 7ٖ(و لكن فً مىضع  رر )ٖٕٗانلر  الكااٌة )( 8)

و ىهوا اإل بلو الشام  هى البوي ٌ ٌب ا النلبر فبً كسبب المراسبٌ  و  ً عن النبً االسسعما  ما رىاا السابع
 (. ٗٗ٘/ٕىالبن هبً ااسم. انلر  النك، على كساب ابن الفبلح )و كالمراسٌ  ألبً  اى  

 (. ٔٙٗانلر  الرسالة )( 9)

 



(ٕ7ٖ) 

ىسىاء كان سابعٌاً فؽٌراً هى كبٌراً  
(ٔ)

  . 

بعبببل   بببى  السبببابعً قبببا  رسبببى  هللا بىىاف وبببم علبببى سرفبببٌص المرسببب  
ىلٌٌن األف

(ٕ)
  . 

ىمن الما لٌن من هررج فؽار السابعٌن و ىرص المرس  بكبارهم 
(ٖ)

  . 

فالمرسب   وىبناء على ما سبو فإن سعرٌؾ األفىلٌٌن هعم من سعرٌؾ الماب لٌن
ىالمن  بع  وعن  األفىلٌٌن ٌشم  ما ٌسمى عن  الماب لٌن بالمرسب 

(ٗ)
  عضبو ىالم

(٘)
و 

و ىالمعل  
(ٙ)

و فوى إوا هعم 
(7)

 . 

  بعببل األفببىلٌٌن االكسابباء بببإ بلو اإلرسببا  علببى مببا سبببو لببنبل سكلببر ىعل بب
السٌما مع ع م لوىر الاان ة من سكلٌرها و المف لاا، 

(8)
 . 

ىال مشااة فً االف بلح وىعلى ك  فالمسألة اف بلاٌة 
(9)

  . 

هم المرسب  و ىلكن ما هى مىضع الرببلؾ ههبى المرسب  بافب بلح األفبىلٌٌن 
   .؟باف بلح الما لٌن 

هي و وهببب الشببىكانً إلببى هن مابب  الربببلؾ هببى المرسبب  بافبب بلح المابب لٌن
المرس  الراص بالسابعً 
(ٔٓ)

  . 

و وبافٌىالرببلؾ المبوكىر و ى سأمب  فبً المسبألة نببأ  نألن إىلٌ  ما وكرا بى ٌن
المرسب  فبً ىه لة األقىا  ٌسبٌن للنالر هن الرببلؾ المبوكىر عنب  األفبىلٌٌن إنمبا هبى 

 . باالعسبار األعم

ىهوا المسألة من المسان  المومة السً اف  فٌوا ربلؾ كلٌرو ىٌمكبن س سبٌموا 
 إلى مسألسٌن 

                                            
 ( . ٓٔٔ-9ٓٔ(و نةهة النلر )٘٘(و علىم الا ٌث )ٕ٘انلر  معرفة علىم الا ٌث )( ٔ)
 ( . ٖٕٙٔ/٘(و السابٌر )ٗٓٗ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٕ)
 ( . 8ٖٕٔ/٘(و السابٌر )ٗٓٗ/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٔ/ٔالبر ) انلر  السموٌ  البن عب ( ٖ)
 .( ما ة   ق ع97ٔانلر  ال امى  الماٌ  ). مأرىو من ال  ع ىهى اإلبانة و ىرام م  ىعة إوا لم سىف ( ٗ)

مبا سب   منبن راى فبأكلر شبر  عب م السبىالًو ىمبن الماب لٌن السبٌما المس ب مٌن مبن   ؾ بأننرِّ ق  عُ  ىالمن  ع 
 بى  السبابعً قبا  بإال هن الؽالبب سرفبٌص المرسب  و ىٌسمٌن هٌضاً مرسببلً  وٌ ل ن على ك  س   فً اإلسنا 

 الم  ى . و ىالمن  ع ٌسمى هٌضا  رسى  هللا 
(و  ببامع ٕٔٔنةهببة النلببر ) و(ٗٙ-ٖٙم الابب ٌث )علببىو( 7ٕمعرفببة علببىم الابب ٌث ) و(7ٖالكااٌببة ) انلببر 

 ( . ٕٗالسافٌ  )
(٘ )  ٌ  . ض( ما ة   عٖٖ٘ٔانلر  ال امى  الماٌ  ) .و ىعض  بن األمر إوا اشس علٌنو ٌ ا  عض  علٌن إوا ض

 ما س   منن راىٌان ففاع اً مع السىالًو ىبعضوم كابن الفبلح لم ٌ ٌ ا بالسىالً.  ىالمعض  هى
(و  بامع ٕٔٔ( و نةهبة النلبر )٘ٙم الاب ٌث مبع الس ٌٌب  ىاإلٌضباح )لبى(و عٖٙلىم الا ٌث )  معرفة عانلر

 ( . ٕٗالسافٌ  )
  .علو  (و ما ةٕ٘ٔ/ٗانلر  م اٌٌ  اللؽة ).نا ن بنهو الشًء بالشًء إوا من عل  ( ٙ)

 هى بعضن .و ىٌاوؾ  مٌع السن  و هن ٌكىن الس   من ب ء السن    و هىىالمعل  
 ( . 8ٓٔ(و نةهة النلر )7ٗالا ٌث ) علىمانلر  

 ( . ٖٓٗ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٗٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )88ٕ/ٕانلر  الس رٌر ىالسابٌر )( 7)
 ( . 7ٗٔ/ٕانلر  فىاس  الرامى، )( 8)
 (. 9ٔٔانلر  إرشا  الااى  )( 9)
 (. 9ٔٔانلر  إرشا  الااى  )( ٓٔ)

 



(ٕ7ٗ) 

 األىلى  مرس  الفاابً. 

 ىاللانٌة  مرس  ؼٌر الفاابً.

 ىفٌما ٌلً هبٌن اكم ك  مسألة فً م لب راص.

 األول: مرسل الصحابً. طل الم

منبن ولبك الاب ٌث  ىلبم ٌسبمعو  قا  رسى  هللا   ىفىرسن هنن ٌ ى  الفاابً
ىإنما سمعن من ؼٌرا و 

(ٔ)
 . 

 ىارسلؾ األفىلٌىن فً مرس  الفاابً على قىلٌن 

   .هنن ا ة األول:القول 

ىبن قا  ال موىر 
(ٕ)

و ب  ن   علٌن اإل ما  
(ٖ)

 . 

 إال عن فاابً. يهنن ؼٌر ا ةوإال إوا سبٌن هنن ال ٌرى الثانً: القول

ىبن قا  هبى إسااو اإلساراٌٌنً 
(ٗ)

ىن   عن ؼٌرا  و
(٘)

  . 

 بناء المسسلة : 

قببا  و  عدالددة الصددحابةبعببل األفببىلٌٌن إلببى بنبباء هببوا المسببألة علببى  ارهشبب
علبى مبن ٌ بى  إن فبً الفباابة مبن  ـٌعنً ر  مرسلوم  ـ إنما هوا ٌسأسى»الشٌراةي   

« ال س ب  شوا سن 
(ٙ)

 . 

  بعل األفىلٌٌن ل ى  ال موىر بأن الفاابة ع ى  ىبووا عل  
(7)

  . 

 ى ن هوا البناء   

إوا قٌ  بأن الفاابة ع ى  ٌلةم قببى  مراسبٌلوم إ ألنوبم ىإن لبم ٌسبمعىها مبن 
 ىكلوم ع ى  . و فوم ق  سمعىها من فاابة  ررٌن  النبً 

ف   ال ٌكىن مبن رىي عنبن ولبك و ىمن قا  بأن من الفاابة من ال ٌكىن ع الً 
 ى  مراسٌلوم . فٌلةم السىقؾ فً قب والفاابً المرس  ع الً 

 الترجٌح : 

ال ٌسس ٌم هبوا البنباء إال إوا قلنبا إن الفباابً ال ٌبرىي إال عبن فباابً  ربر و 

                                            
ىإنمبا هببى كبولك عنب  األفببىلٌٌن . و ىن ولبك مببن هنبىا  المرسب   ُّ ىهشبار اببن الفببلح إلببى هن الماب لٌن ال ٌعب( ٔ)

 ( . ٔٙ-9٘انلر  علىم الا ٌث )
(و هفببى  السررسببً ٕٔٙ/ٕ(و شببرح اللمببع )ٕٗٗ(و الكااٌببة )9ٕٔ/ٖ(و العبب ة )ٓٓٗ/ٔانلببر  ه ب ال اضببً )( ٕ)

 (. ٕٔ٘ٔ/٘(و السابٌر )7/ٖ(و كشؾ األسرار )ٕ٘ٗ/ٕ(و رىضة النالر )77ٔ/ٕ(و الىفى  )9ٖ٘/ٔ)
(و  ببامع ٖٔ/ٕمببسن السن ببٌ  مببع شببران السىضببٌ  )و(ٖٗٔ/ٔالسموٌبب  ) و(9ٖ٘/ٔانلببر  هفببى  السررسببً )( ٖ)

سباراٌٌنً . انلبر  ىابن عب الشكىر هنن ال ٌعس  بربلؾ هبً إسااو اإلو( و ىوكر ابن الومام 7ٕٓ/ٖاألسرار )
 ( . 7ٗٔ/ٕامى، )( و مسلم اللبى، مع فىاس  الر88ٕ/ٕالسارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )

 ( . ٓٔٗ/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٔٙ/ٕانلر  شرح اللمع )( ٗ)
 ( . 7ٗ٘/ٕانلر  النك، على كساب ابن الفبلح )( ٘)
 ( . ٕٔٙ/ٕشرح اللمع )( ٙ)
 ( . ٓٓٗ/ٔانلر  ه ب ال اضً )( 7)

 



(ٕ7٘) 

ألنوبا مبن  إفٌلبةم قببى  مراسبٌلومو ىاٌننو ٌمكبن ال بى  إن الفباابة كلوبم عب ى   
 رىاٌة بعضوم عن بعل. 

هبوا  ىإنما نشأ وىاللاهر هن من رالؾ فً قبى  مراسٌلوم ال ٌرالؾ فً ع السوم
ىهببى هن ٌكببىن الفبباابً قبب  رىي عمببن ال سعببرؾ و ال ببى  عنبب ا الاسمببا  ٌببراا ىار اً 

ع السنو ىق  هشار بعل األفىلٌٌن إلى هن هوا األمبر هبى علبة منبع االاس باج بمرسب  
هببوا بنبباء علببى »قببا  المببر اىي بعبب  وكببرا ل ببى  اإلسبباراٌٌنً ى لٌلببن   و الفبباابً 

« ً ق  ٌرىي عمن ال ٌعلم ع السن المشوىر من سعلٌ  المنع بأن الفااب
(ٔ)

  . 

 ىإوا كان كولك لم ٌكن ما وكر من ع الة الفاابة هى هف  الربلؾ . 

                                            
 (. 7ٕٗ/ٕ(و رىضة النالر )8ٔٔ/ٕ(و  الىفى  )ٕٗٗ(و ىانلر  الكااٌة )ٕٔ٘ٔ/٘السابٌر )( ٔ)

 



(ٕ7ٙ) 

 
   .الثانً : مرسل غٌر الصحابً طل الم

إو هى  إهن مرس  ؼٌر الع   ال ٌ ب فً  ـفٌما ٌلور لً  ـال ربلؾ بٌن العلماء 
ب  ٌ مبن األفبىلٌٌن الرببلؾ البىار     عب  فً ناسن ؼٌر م ببى  فكٌبؾ بمرسبلن و ىلوبوا ق

بمرس  الع  
(ٔ)

. 

ىق  ن   البا ً هنن ال ربلؾ فً هنن ال ٌ بىة العمب  بم سضبى المرسب  إوا كبان 
ىؼٌرهم و ٌرس  عن الل ا، و   ؼٌر مسارة رسِ المُ 

(ٕ)
 . 

ىلٌ  إ ماعاً و ن ابن ا رو ىوكر هن هوا هى قى  ال موىر سع بى
(ٖ)

 . 

إو مببن ال ٌببري قبببى  المرسبب  و لببة المسببألة ىمببا وكببرا ابببن ا ببر ٌسضبب  فببً ه 
  ٌ ٌبب عبن   ق  ٌرسب  عبن ؼٌبر الل با، و ىمبن ٌبري قببى  المرَسبرسِ ٌسس   بأن المُ 

ولك 
(ٗ)

 . 

  عب الً علبى هقبىا  المرسِ  كانىاٌننو   ف   ارسلؾ العلماء فً اكم المرس  إوا 
   ما ٌلً ههمواو كلٌرة 

 هنن ا ة . األول: القول

فببببىلٌٌن ىبببببن قببببا   موببببىر األ
(٘)

و مببببن الاناٌببببة 
(ٙ)

و ىالمالكٌببببة 
(7)

وىبعببببل 
الشافعٌة
(8)

الانابلة هكلر ى و
(9)

المعسةلةهكلر ى و
(ٔٓ)

. 

 وإ مبا  السبابعٌن علبى قببى  المراسبٌ »ىن   اإل ما  علٌنو قبا  اببن  رٌبر   
«   المانسٌن هىلم ٌأ، عن ها  إنكارا إلى ر

(ٔٔ)
  . 

                                            
 ( .79ٖ/ٔ( و لباب المافى  )ٖٗٙو 8ٕٙ/ٕ(و المعسم  )7ٔانلر  الم  مة البن ال فار )( ٔ)
 (. ٖ٘٘/ٕانلر  إاكام الافى  )( ٕ)
 ( . ٖ٘٘/ٕانلر  النك، على كساب ابن الفبلح )( ٖ)
(و النكببب، علبببى كسببباب اببببن الفببببلح 7ٙٔ(و شبببرح العلببب  )8ٕٔ/ٕ(و الىفبببى  )ٕٙٗ/ٗانلبببر  الىاضببب  )( ٗ)

(ٕ/٘ٗ9 .) 
 (. ٕٓٗٔ/٘(و السابٌر )9ٙٔ/ٔ(و المسسفاى )ٙٔٗ/ٕانلر  السلرٌص )( ٘)
(و الس رٌبببر ىالسابٌبببر ٘ٔ/ٕ(و مبببسن السن بببٌ  مبببع السىضبببٌ  )9ٖٓ/ٔانلبببر  نواٌبببة الىفبببى  الببببن السببباعاسً )( ٙ)

 ( . 7ٗٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )79ٕ/ٕ)
(و إاكبام الافبى  8ٙٗو إٌضباح المافبى  )(ٕ/ٔالببر ) السموٌ  البن عبب  و(7ٔانلر  الم  مة البن ال فار )( 7)

 (. ٖٖ٘(و ماساح الىفى  )79ٖ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖ٘٘/ٔ)
 (. ٖٕٔ/ٕكالم ي  انلر اإلاكام )( 8)
(و هفبببى  اببببن مالببب  99ٗ/ٔ(و المسبببى ة )ٕٔٗ/ٗ(و الىاضببب  )ٖٓٔ/ٖ(و السموٌببب  )9ٓٙ/ٖانلبببر  العببب ة )( 9)

(ٕ/ٖٙ٘ . ) 
 (. ٖٕٔ/ٕاكام )(و اإل8ٕٙ/ٕانلر  المعسم  )( ٓٔ)
 مباىهو ( ٖ٘٘/ٔ(و ىهٌ ا البا ً فبً إاكبام الافبى  )ٕٔٗٔ/٘(و السابٌر )ٗ/ٔالبر ) انلر  السموٌ  البن عب ( ٔٔ)

( قبى  اببن ٘ٙٗ/ٗ  ابن السبكً فً رفع الاا بب )البر ف  من ب ىلن ةعم ال الة على اإلنكارو ىق  هى   ابن عب 
فلما س اى  النا  إلبى العمب  ببن و لم ٌكن ٌعم  بالمرس  قب  ولك  ألن ها اً  إ رٌر بأن المرا  الب عة الىا بة

الكبلم فً الفاا، ر اً على هه  البا   ىناىاو ىلٌ  مبا  منككلٌر و فكان، ب عة ىا بة و ااسٌج إلى إنكارا 
ىفببً م  مببة مسببلم  وقببب  المببانسٌن سبب بببأن مببن ههبب  العلببم مببن ر  المر  وكببرا بلبباهرو ىقبب  نببىقش ابببن  رٌببر

( هن ابن عبا  لم ٌ ب  مرسب  بعبل السبابعٌن مبع كىنبن ل بةو ىقب  ن ب  الاباكم فبً المب ر  إلبى كسباب 7ٙ/ٔ)
( فبً لببى، ولبك 7ٗٔ( عن  ملة مبن السبلؾ ر  المرسب و ىسع ببن اببن ر بب فبً شبرح العلب  )7ٖاإلكلٌ  )

فبببلح كبابن ا ببر فببً النكبب، علبى كسبباب ابببن ال وعبنومو ىقبب  ر  علببى اببن  رٌببر ؼٌببر ىاابب  مبن ههبب  العلببم
(و ىفبً نلبري هنبن ٕٓٔ(و ىالشىكانً فً إرشا  الااى  )7ٓٗ/ٗ(و ىالةركشً فً البار الماٌ  )ٖ٘٘/ٕ)

 



(ٕ77) 

   .هنن ؼٌر ا ة الثانً: القول 

ث ــببببـر عببببن ههبببب  الا ٌىــببببـىهببببى المشو
(ٔ)

ر ـــببببـو ىههبببب  اللاه
(ٕ)

ىنسببببب و 
لل موىر
(ٖ)

وىهى رىاٌة ألام  
(ٗ)

و ىقى  بعل السلؾ 
(٘)

و ىارسارا الباقبلنً 
(ٙ)

 . 

هن مرس  السابعً ؼٌبر ا بة و إال إوا انضبم إلٌبن مبن ال برانن مبا  الثالث: القول
 ٌ ىٌن . 

ىهببى قببى  الشببافعً 
(7)

و ىهكلببر الشببافعٌة 
(8)

و ن ر ببب هببى السا ٌببوو ى علببن اببب
ىرهي األنمة كالشافعً ىهام  
(9)

ىهى اللاهر من قى  ابن سٌمٌة و 
(ٔٓ)

  . 

 بناء المسسلة:

 هفى  و ىهً  المسألة وكر لووا 

 .رواٌة المجهولحكم األصل األول: 

الربلؾ هنا ٌنبنً على الربلؾ فبً رىاٌبة الم وبى إ إو السباق  »قا  ال ىفً  
« من السن  م وى  

(ٔٔ)
  . 

هشار إلى هوا بعل األفىلٌٌن  ىق 
(ٕٔ)

 . 

 ى ن هوا البناء   

هن المرسبب  هببى الابب ٌث الببوي سبب   مببن إسببنا ا راىو فببولك السبباق  مببن السببن  
م وببى و ى والسببن هببً السببً هى ببب، ر ا عنبب  مببن ال ٌببري قبببى  المرسبب و ىمببن رهي 

ألنن رىاٌة عن ساق  السن  ىم وى  إ قبى  رىاٌة الم وى  قب  المرس  
(ٖٔ)

. 

بببأن هنبباك فرقبباً بببٌن رىاٌببة الم وببى  ىالمرسبب و ىلوببوا ااببسج     نببىقش هببواىقبب
بعضوم بالمرس  ىر  رىاٌبة الم وبى و ىى بن الابرو هن العب   فبً المرسب  لبم ٌسب   

                                                                                                                                
المرسب  إال  ر همبا  وفووا إنما نشأ بع  المانسٌن كما قا إم ل اً بن  ابن  رٌر على إنكار ال ى  مٌمكن ام  كبل

ألن كلٌراً من العلماء المس  مٌن ٌعملىن ببن  إلكإوا اعسض  ب رانن س   على هن لن هفبلً فاللاهر هنن ال ٌرٌ  و
 ( ىهللا هعلم . 8ٕٔكما ٌاٌ ا كبلم ابن ر ب فً شرح العل  )وإوا ااسا، بن ال رانن 

(و 7ٖ(و المب ر  إلبى كسباب اإلكلٌب  )٘/ٔالببر ) السموٌب  الببن عبب  و(8ٔٔـ7ٔٔ/ٔانلر  م  مة فاٌ  مسلم )( ٔ)
 ( . ٓٔٔ(و نةهة النلر )7ٔٔرح العل  )(و ش8٘علىم الا ٌث ) و(ٖٕٗالكااٌة )

 (. ٖٔٔ/ٔ(و السموٌ  )٘ٗٔ/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٕ)
 ( . ٗٓٗ/ٗانلر  البار الماٌ  )( ٖ)
(و ىانلببر   كبببلم ابببن ر ببب فببً شببرح العلبب  99ٗ/ٔ(و المسببى ة )ٕٕٗ/ٗ(و الىاضبب  )9ٓ8/ٖانلببر  العبب ة )( ٗ)

(ٔ8ٕ .) 
 (. 7ٗٔ(و شرح العل  )7ٖ( و الم ر  إلى كساب اإلكلٌ  )8ٕ و78/ٔانلر  م  مة فاٌ  مسلم )( ٘)
 ( . 8ٔٗ/ٔ(و المسسفاى )8ٔٗ/ٕانلر  السلرٌص )( ٙ)
 ( . ٕٗٗ/ٕىما بع ها( و السلرٌص )و  ٔٙٗانلر   الرسالة )( 7)
(و نواٌببة 7ٗ/ٕ(و شببرح العضبب )ٔٙٗ-ٗ٘ٗ/ٗالمافببى )و(77ٔ/ٕ(و الىفببى )7ٖٙ/ٔانلببر  قىا ببع األ لببة)( 8)

  .(ٓ٘ٓٔ-7ٗٓٔ/ٕسشنٌؾ المسامع ) (وٕٗٓو 98ٔ/ٖالسى )
 (. ٕٙٗٔ/٘(و ىألام  انلر   السابٌر )8ٕٔانلر  شرح العل  )( 9)
 (. ٖ٘ٗ/7انلر  منواج السنة )( ٓٔ)
 (.8ٕٕ/ٕالبلب  مع شرح مرسفر الرىضة )( ٔٔ)
  (. ٖٖٔ(و سبلس  الوهب )ٖٓٗ/ٕ(و اإلبواج )9ٓٗ/ٕ( البرهان )٘ٗٔ/ٔانلر  اإلاكام البن اةم )( ٕٔ)
 (.ٖٖٔ(و سبلس  الوهب )ٖٕٔ/ٕانلر  شرح مرسفر الرىضة )( ٖٔ)

 



(ٕ78) 

فاالعسما  فً المرسب  علبى وىإال لكان سلبٌساً قا ااً و الىاس ة إال ىهى ع   عن ا  
على السامع  بربلؾ الم وى  فاالعسما  فٌنو   الع   المرسِ 

(ٔ)
 . 

   .األصل الثانً: رواٌة العدل عن غٌره هل هً تعدٌل له ؟

فإن قبالىا  إوا رىي العب   ىه لبو الرىاٌبة فرىاٌسبن سعب ٌ  منبنو »قا  ال ىٌنً  
 يم هن رىاٌسن سع ٌ  مننو فإن العب   قب  ٌبرىىهوا نكسة المسألة فسأملواو فن ى  لسنا نسلِّ 

« فٌن عمن لم ٌعلم ع السن ىال ال عن 
(ٕ)

 . 

االرسبلؾ فً رىاٌة الع   عن ر   ه  ٌسضمن ولك سع ٌلبن »ىقا  الماةري   
« لسا، إلٌبن هٌضباً فبً مسبألسنا هبوا ىهوا األف  مما ٌُ  وهم ال؟

(ٖ)
و ىقب   عب  المباةري 

ىعنن ٌنشأ فٌوا الربلؾ و هوا األف  هى األف  المعسم  علٌن فً المسألة 
(ٗ)

 . 

ح بن ابن مال  فر  ىق  
(٘)

و ىهشبار إلٌبن كلٌبر مبن األفبىلٌٌن فبً هلنباء مناقشبة 
ه لة المسألة 
(ٙ)

  . 

 ى ن هوا البناء  

عببن راٍى  ىإن كببانإوا قٌبب  إن رىاٌببة الل ببة عببن ؼٌببرا ٌعسبببر سعبب ٌبلً لببن فمرسببلن 
 بسع ٌلن ىٌ ب  مرسلن.  ىفٌكسا سنولاع  إال هنن ٌريم وى  

م اال ببل  علبى ابا  الم وبى  ىإن قٌ  ال ٌعسبر سع ٌبلً لن فبل ٌ بب  مرسبلن لعب 
هوا المرس  نالوي رىي عن

(7)
 . 

   .األصل الثالث: هل ٌج  البحث عن صسبا  التعدٌل؟

ف با  و وكر الماةري  ملة من األفى  سر ع إلٌوا المسألةو ىمنوا هوا األفب  
فمببن ولببك مببا وكرنبباا مببن ارببسبلؾ النببا  فببً   »بعبب  هن وكببر هنوببا سر ببع إلببى هفببى 

«؟  عن هسباب السع ٌ ر فٌن إلى مباالة المع ِّ السع ٌ  ه  ٌاس 
(8)

  . 

ىق  هشار إلٌن بعضوم 
(9)

 . 

 ى ن هوا البناء   

فبببل ٌ ببب  المرسبب  لعبب م اإلففبباح عببن و إوا قٌبب  الببب  مببن وكببر هسببباب السعبب ٌ  

                                            
  (. 7ٕ٘/ٕانلر  شرح المالً مع ااشٌة البنانً ىس رٌرا، الشربٌنً )( ٔ)
 (. 9ٔٗ-8ٔٗ/ٕالسرلٌص )( ٕ)
 (. 9ٓٗ-89ٗانلر  إٌضاح المافى  )( ٖ)
 (. 9ٓٗ-89ٗانلر  إٌضاح المافى  )( ٗ)
 ىن لن عن بعل الانابلة  . و (8ٖٙ/ٕانلر  هفى  ابن مال  )( ٘)
(و 9ٙٔ/ٔ(و المسسفبببباى)9ٖ٘/ٔ(وإاكببببام الافببببى )9ٔ٘/ٖ(و العبببب ة )7ٖانلببببر  الم  مببببة البببببن ال فببببار)( ٙ)

(و منوباج 79ٖشرح سن بٌ  الافبى  )و ( ٕ٘ٔ/ٕ(و اإلاكام )٘٘ٗ/ٗ( و المافى  )9ٕٗو ٕٗٗ/ٗالىاض )
 (. 97ٔ/ٖفى  مع نواٌة السى  )ىال

 .(9ٓٗ(و المافى  )9ٕٗو ٕٗٗ/ٗالىاض  )و(9ٔٗ-8ٔٗ/ ٕرٌص )لسلاانلر هٌضاً   ( 7)
من هبوا األفبى  و ىلكبن  ا( بعضٖٖٔ(و ىق  ن   عنن الةركشً فً سبلس  الوهب )87ٗإٌضاح المافى  )( 8)

فبببل ٌعبرؾ للمبباىر ي شببرح للبرهببان كمبا هنببن سببىفً قببب  إ سارفب، فببً الم بببى  إلببى المباىر يو ىهببى ر ببأ 
 هـ. 78ٗهـو ىال ىٌنً ٓ٘ٗ ي سىفً سنة فالماىرو ال ىٌنً بكلٌر 

 ( . 77ٖ/ٔ(و قىا ع األ لة )ٖٓٙ/ٕانلر  المعسم  )( 9)

 



(ٕ79) 

  قب  س لب  ٌ بب  المرسب  كبىن المرِسب نإو قفباري مبا عنب  مب إهسباب السعب ٌ  فٌبن 
 فرح بسع ٌلن لم ٌ ب  منن  ىن وكر هسباب السع ٌ  . لى ىهى و ع الة من هرس  عنن 

فوبب الء ارسلاببىا هبب  ٌ ببب  المرسبب  و ىمببن قببا  ٌ ببب  السعبب ٌ   ىن وكببر سببببن 
ال ؟  ىن السع ٌ  هنلسضم

(ٔ)
 . 

  .األصل الرابع: قبول تعدٌل الواحد

ىٌلسا، فٌوا إلى هف   ربر »ف ا    ىق  وكرا الماةري من هفى  هوا المسألةو
«  الىاا  ىهى قبى  سع ٌ  المع ِّ و هٌضاً 

(ٕ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

ألن ؼاٌسبن هن الُمرِسب  قب  رضبً  إهن من لم ٌ ب  سع ٌ  الىاا  ال ٌ ب  المرسب 
لنو ىمن ال ٌ ب  سع ٌ  الىاا  ال ٌ بلن ىلبى فبر   فكٌبؾ إوا لبم ببنو  حمن هرس  عنن ىع  

 ن . ٌسمِّ 

ىق  ال ٌ بلن و   إن سضمن السع ٌ  ىمن قب  سع ٌ  الىاا  و ف   ٌ ب  المرس
(ٖ)

 . 

  .بالعدالة الظاهرة فً الرواٌة ؟ ىاألصل اللامس: هل ٌكتف

ىق  ٌلسا، فٌوا هٌضاً إلى ناى ما كنا ق منا وكر الربلؾ فٌن من »قا  الماةري  
« السع ٌ  على لاهر اإلسبلم فً قبى  الربر 

(ٗ)
  . 

 ى ن هوا البناء 

إو البب  عنب ا  إلاهرة فً الرىاة فإنن ال ٌ بب  المرسب هن من لم ٌكسؾ بالع الة ال
ىمببن اكساببى بالع الببة  وىال ٌمكببن ولببك هنببا ل والسببنومببن اسببسربار ع الببة الببراىي با نبباً 

  علبى مبن هرسب  عنبن سب   علبى ع السبن ألن اعسما  المرسِ  إاللاهرة ف   ٌ ب  المرس 
 عن شرص سع ٌلن لن.  ألنن ال ٌلةم من إرسا  شرص إىق  ال ٌ ب  المرس  اللاهرةو

 الترجٌح : 

ببٌن  افٌبب ى هن هنباك فرقب ـىهى البناء على رىاٌبة الم وبى  ـ  هما األف  األى 
 المسألسٌنو ىٌسض  مما ٌلً 

هىالً  هن الربلؾ المشوىر فً مسألة الم وى  إنما هبى فبً م وبى  الابا   ىن 
موبىر علبى عب م ال  إنفبو باسبم  ًىإن سمو م وى  العٌنو ىهى من ال ٌعرؾ من هى 

 اً إ ماع ىب  ٌاكو قبى  رىاٌسن 
(٘)

ىلبٌ  و الاب ٌث المرسب  البراىي فٌبن مببوم فبً و ى
 م وى  الاا  و فاف  الارو بٌن المسألسٌن. 

لانٌاً  هن هكلر ال انلٌن بر  رىاٌة الم وبى  قبلبىا المرسب  ممبا ٌشبٌر إلبى الابرو 

                                            
 ( . 88ٗ-87ٗانلر  إٌضاح المافى  )( ٔ)
 (. ٖٖٔ(و ىعنن فً سبلس  الوهب )88ٗإٌضاح المافى  )( ٕ)
 (. 88ٗانلر  إٌضاح المافى  )( ٖ)
 (. 89ٗإٌضاح المافى  )( ٗ)
 (. ٓٔٗ/ٕ(و شرح الكىكب )9ٓ8ٔ/ٗ(و السابٌر )997-99ٙ/ٕمع )انلر  سشنٌؾ المسا( ٘)

 



(ٕ8ٓ) 

 بٌن المسألسٌن. 

ى  فً ال رىن اللبللةو ىهكلرهم قب  المرسب  لاللاً  هن الاناٌة قبلىا رىاٌة الم و
    قبب  سكابب  المرِسببَسببم ل بباًو ىالاببرو عنبب هم ىعنبب  ال موببىر بببٌن المسببألسٌن هن المر

فوبى قب  هىكب  النلبر  وبرببلؾ البراىي عبن الم وبى و ىع الة رىاسبن و لن بفاة مرسَ 
 .  ة رىاسنإلى السامع للباث عن ع ال

عن ؼٌرا ه  هً سعب ٌ  لبن ؟ فببل ٌلوبر لبً رىاٌة الع    البناء على مسألةهما 
ىولك ألن ال موىر قالىا إن رىاٌة الع   عبن ؼٌبرا  إهنن البناء الوي س ىر علٌن المسألة

لببن  ال سعسببر سعبب ٌبلً 
(ٔ)

ة ولببك هن و ىمببع ولبك قببب  كلٌببر مببنوم رىاٌبة المرسبب و ىلعبب  عل بب
همببا فببً  وسىلٌ ببن ىقبب  ٌىلببو مببن ال ٌىافببو علببىو العبب   قبب  ٌببرىي عببن ؼٌببر ل ببة هاٌانبباً 

و ا ابباً قسباً ٌىإال لكببان سلبو المرسب  فبإن العبب   ال ٌسب   الىاسبب ة إال ىهبى عبب   عنب ا 
هى فبٌمن رىٌب، عنبنو ىهبوا ىإن كبان ال و   قا  هكابٌكم النلبر فبً اإلسبنا  فكأن المرسِ 

إال هنببن و ألن العبب   قب  ٌببري ل بة مببن ال ٌىافبو علٌببن إ ىفٌببن نبى  مببن السنباقل و م سبل  ٌُ 
 ق  ٌمٌ  النالر إلٌوا ىٌري قىسوا .  شبوة

ىٌمكببن هن ٌكببىن  ىاببباً عببن هببوا السنبباقل هن العبب   إوا رىي عببن  رببر ىسببماا 
فكأنن ٌرٌ  هن ٌكاً و بربلفن فً المرس  و فكأنن هىك  مومة الباث عن ع السن للسامع 

 ىال ٌكبىن سبن او هن ٌرس  اب ٌلاً   ىةىال ٌو رىي عنن من الررٌن النلر فً ع الة 
 ألن ولك ٌس   ع السن .إ فالااً 

إال عبن  يهى قبا  إن كبان ال ٌبرىو هما من قا  إنوا سعسبر سع ٌبلً لمن رىي عنن 
همببا إوا  ول ببة فسعسبببر سعبب ٌبلً ىإال فبببل و فوببوا إنمببا ٌكببىن عنبب ا مببع سسببمٌة مببن رىي عنببن

رىاة هنوبم إن هبومن فبل ٌعسبر سع ٌبلً لن و ىٌعسبر فً هوا بالىاقع العملً عن  كلٌر من الب
ىإال لبى كبان ل بة و فإنوم ال ٌبومىنبن فبً الؽالبب إال لضبعؾ فٌبن و ىا عنن لهبومىا من ن 
إن الابافل إوا رىي عبن ل بة ال ٌكبا  ٌسبرك »قبا  اببن ر بب   و عنبن  ىاىع الً ألففا

ب  ٌسمٌن و فإوا سرك اسم الراىي    إبوامن على هنبن ؼٌبر مرضبً و ىقب  كبان و اسمن 
يٌ بى  ولبك اللبىر

(ٕ)
بب  ٌ ىلببىن و ٌكسببىن عبن الضببعٌؾ ىال ٌسبمىنن و ىؼٌببرا كلٌبراً  

عن ر  و ىهوا معنى قى  ال  ان
(ٖ)

و ٌعنبً لبى كبان  « لى كان فٌن إسنا  لفاح ببن  »

                                            
(و مرسفبر المنسوبى مبع شبرح العضب  89/ٕ(و اإلاكبام )ٖٙٔ/ٔ(و المسسفباى )9ٖٗ/ٖانلر  للمسألة العب ة )( ٔ)

 (. ٓ٘ٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٙ٘٘/ٕ(و هفى  ابن مال  )ٕٓٔ( و علىم الا ٌث )ٙٙ/ٕ)
هبـوىهى اإلمبام العلبم 97بن سعٌ  ببن مسبرىو اللبىري الكىفًوىلب  بالكىفبة سبنة  هبى عب  هللا ساٌانهى اللىري ( ٕ)

شٌخ اإلسبلم الاافل الىر  ىالما ث المشوىر ىالا ٌن العام  وسا  النا  بالعلم ىالبىر و ىىفبؾ بأنبن همٌبر 
 هـ.ٔٙٔالم منٌن فً الا ٌثوسىفً بالبفرة سنة 

سبوكرة و (ٔ٘ٔ/9سبارٌخ بؽب ا  )و (ٖٙ٘/ٙالٌبة األىلٌباء)و (8ٗ ب ا، الا وباء)و (9ٕ/ٗالسارٌخ الكبٌر)  انلر   
 ب ببا،  و(99/ٗسوبوٌب السوبوٌب  )و(7ٖٔ/ٓٔالب اٌببة ىالنواٌبة)و (ٗ٘ٔ/ٔٔسوبوٌب الكمبا )و (ٖٕٓ/ٔالاابال)

 (. 9ٖٔ/ٔالماسرٌن)

سا ا،  اإلمام الاافل الناق  الا ة وكان منوهبى سعٌ  ٌاٌى بن سعٌ  بن فرىخ ال  ان األاى  هى ال  ان  ( ٖ)
هه  ةمانن االا ىع بلً ىفوما ىفضبل ى ٌنا ىعلماوىهى الوي مو  أله  العراو الا ٌثوىهمعن فً الباث 

 هـ .98ٔعن الن   ىسرك الضعااءوىلن كساب فً الضعااءوسىفً سنة 

 



(ٕ8ٔ) 

«ىهعلن باسمنو هروا عن ل ة لسماا  
(ٔ)

  . 

ف   ٌكبىن هفببلً مبن ى بن ـ ىهى الباث عن هسباب السع ٌ  ـ هما األف  اللالث 
ألن من اشسر  وكر هسباب السعب ٌ  قب  ٌبنبً ر  المرسب   إهف   ةنًفوى  و ىن ى ن

 اً على ولكو ىلكن لٌ  هوا األف  هفبلً كلٌاً ٌمكن هن ٌكىن الربلؾ فً المرسب  فرعب
ألن  إألنن لٌ  من الةم ال ى  بع م اشسرا  وكر هسباب السعب ٌ  هن ٌ بب  المرسب  إعنن

لم إن هوا هٌضاً مبنبً و ااً بن ا كان مفر    إوالربلؾ السابو إنما هى فً الراىي المع   
 على هن رىاٌة الع   عن ؼٌرا سسضمن السع ٌ و ىهوا فٌن ما فٌن كما سبو.

 ةنٌباً فوى كساب ن و إو ق  ٌكبىن مب لراً ـ ىهى سع ٌ  الىاا  ـ هما األف  الرابع 
النبان  للمسبألةو لبم إن المرسب  قب  ٌ سمبع فبً رىاٌسبنكلٌاً لٌ  هفبلً  نلكنو فً الربلؾ

 ىال ٌرر بن ولبك عبن اب  المرسب و فبل ٌكىن من باب سع ٌ  الىاا وعن شرص ىاا  
 المرسلؾ فٌن .

فببل ٌلوبر لبً  بالع البة اللباهرة فبً الرىاٌبة ؟ ىهب  ٌكسابالبناء على مسألة هما 
ؼٌر مسىفرة ـ ىهً اإلسبلم ىالسبلمة من الاسو اللاهر ـ  ةفاسنإ ألن الع الة اللاهر

س  عنن و ىلكن ق  ٌ ا  إن رىاٌة العب   سعسببر سعب ٌبلً لبن و فٌكبىن هبوا هنا ل والة المر
 بٌان ما فٌن.األف  مبنٌاً على األف  اللانًو ىق  سبو 

ىمع ولبك قبب  كلٌبر مبنوم و ىمما ٌ ٌ  ولك هن األكلر ال ٌكساً بالع الة اللاهرة 
إنمببا هببً فببً المرسبب و ىكببأن العلببة فببً ولببك هببً هن مسببألة االكسابباء بالع الببة اللبباهرة 

ىال سكبىن فبً المببوم و ىلوبوا إوا وكبر اسبم البراىي فبإن مبن و الراىي المبوكىر باسبمن 
بربببلؾ و رىي عنببن قبب  هىكبب  النلببر فببً ع السببن إلببى السببامع ىهبببره سببااسن مببن ولببك 

بع البة مبن هرسب  عبنومو  ـعنب  ال بانلٌن ب ببى  المرسب   ـ  ق  سكا  المرس  فإن المرسِ 
 المسألسٌن. ىلووا فرو األكلر بٌن 

هببوا  اسبنببى علٌوبب ىالً لٌسبب، هفبب ةىبمببا سبببو ٌلوببر لببً هن األفببى  المببوكىر
 من ك  ى ن.المسألة 

                                                                                                                                
م  مببة الكامبب  فببً و (ٓ٘ٔ/9ال ببرح ىالسعبب ٌ )و (7ٕٙ/8السببارٌخ الكبٌببر)و (ٕ٘ٔ/7ال ب ببا، الكبببري)  انلببر    

سوبببببوٌب و (9ٔ٘/ٗاألنسببببباب ) و(ٖ٘ٔ/ٗٔسبببببارٌخ بؽببببب ا )و (ٔٔٙ/7الل بببببا،)و (98/ٔااء الر بببببا )ضبببببع
 (. 98ٕ/ٔسوكرة الااال)و (9ٕٖ/ٖٔالكما )

  ( .7ٙٔشرح العل  )( ٔ)

  

 



(ٕ8ٕ) 

 
  .: اخلرب  ذا عٌُ مبٛجب٘ األنجس ٌٖ ٜدٍ ع٢ً صحت٘؟ايعػسٕٚاملبحح 

ارسلؾ األفىلٌىن فبً الرببر إوا عمب  بمى ببن هكلبر األمبة هب  ولبك ٌب   علبى 
 لٌن  على قى ؟ىى ىب االاس اج بنو فاسن 

 ا ة . بن ىال ٌكىن و هن ولك ال ٌ   على فاسن  األول:القول 

ىبن قا  ال موىر 
(ٔ)

 . 

 ا ة . نهن ولك ٌ   على فاسنو ىٌكىن ب الثانً: القول

ىبن قا  عٌسى بن هبان 
(ٕ)

  ٌ   المسألة ؼالب من اكى قىلن فٌمبا إوا عباب و ىق  ق
ىهنكرىا علٌن و األكلر المرالؾ 

(ٖ)
. 

 :بناء المسسلة

بع  هن وكر الربلؾ فبً المسبألة  ـالىهاب قىلن  ن   الةركشً عن ال اضً عب 
و  ؟هددل ٌكددون لالفدداً معتددداً بدده، فددً لددال. الواحددد واالثنددٌن فوببوا فببر  الكبببلم   » ـبب

ىالفاٌ  االعس ا  بنو ىاٌننو ٌمسنع مع هوا هال  
(ٗ)

« ٌ   على فاة الربر  
(٘)

 . 

ىقا  بولك ؼٌرا هٌضاً 
(ٙ)

  . 

 ا البناء  ى ن هو

 وعم  األكلر بمى بن ٌعسبر إ ماعاً إن قٌب  ال ٌعسب  برببلؾ الىااب  ىااللنبٌن هن  
 ألنوم ال ٌعملىن بن إال مع فاسن. إىٌكىن فاٌااً  و ىاٌننو ٌ ب العم  بن

إ ماعاً مع ربلؾ الىاا  ىااللنٌن فبل ٌ ب العم  بن اإل ما  ىإن قٌ  ال ٌكىن 
 فاسن. على ىال ٌ   ولك و 

 جٌح : التر

اللاهر هن هوا البناء فاٌ و فووا المسألة فر  الكببلم علبى اإل مبا  هب  ٌعسب  
إو إن عمبب  األكلببر بمى ببب الابب ٌث مببع  إبببن مببع مرالاببة النبب رة لببن كالىاابب  ىااللنببٌن

مرالاة الىااب  ىااللنبٌن لوبم ٌعسببر كسلبك المسبألة سمامباًو ىلوبوا فبإن ال موبىر اٌنمبا لبم 
اة الىاا  ىااللنٌن ٌعس ىا باإل ما  مع مرال

(7)
قبالىا هنبا ببأن عمب  األكلبر بالاب ٌث ال  

ىالا بة و علبى فباسن إ ألن عملوبم لبٌ  ا بة ولبك ىال ٌ   و ا ة بن الا ٌث ٌكىن 
 ىلٌ  بإ ما  . و فً اإل ما  

                                            
(و 87ٖبببو  النلببر )ى(و 7٘٘/ٕ(و ىارسببارا فببً المعسمبب  )ٕٙٗ/ٗ(و الباببر الماببٌ  )8ٖٗ/ٔانلببر  المسببى ة )( ٔ)

 (. 7ٖٗ/ٗالمافى  )ى
 ( . ٕٙٗ/ٗ(و البار الماٌ  )8ٖٗ/ٔ(و المسى ة )7٘٘/ٕانلر  المعسم  )( ٕ)
 ( . ٕٙٗ/ٗ(و البار الماٌ  )87ٖ(و بو  النلر )7٘٘/ٕانلر  المعسم  )( ٖ)
 م امة .  « ال  »ىلع   ( كوا و ٗ)
 (. ٕٙٗ/ٗن لن فً البار الماٌ  )( ٘)
 ( . 8ٖٗ/ٔانلر  المسى ة )( ٙ)
(و فبببىاس  الرامبببى، 9ٕٕ/ٕ(و شبببرح الكىكبببب )ٖٖٙ( شبببرح سن بببٌ  الافبببى  )8ٙٔ/ٔانلبببر  المسسفببباى )( 7)

(ٕ/ٕٕٕ .) 

 



(ٕ8ٖ) 

هما عٌسى بن هبان فٌلةم من قىلبن فبً هبوا المسبألة هن ٌكبىن ممبن ال ٌعسب   
قى  األكلر إ ماعاً اٌننو  ىٌعسبرو بمرالاة الىاا  ىااللنٌن 

(ٔ)
 . 

هي المعلببم باٌببث ٌكببىن و ىاللبباهر للمسأمبب  فببً المسببألة هن مببرا هم ببباألكلر 
 وىإن كبانىا فبً ا ٌ بة همبرهم كلبرةو المرالؾ ن رة ال قى  ال موىر مع مرالابة األقب  

 . و ىإال فبلىإوا كان كولك اسس ام لنا هوا البناء

                                            
ىالسررسً هن اإل ما  ٌنع   مبع مرالابة الىااب  ىااللنبٌن إوا و كال فاص وىهوا قى   ملة من ق ماء الاناٌة ( ٔ)

سبألة . انلبر  همبا عٌسبى ببن هببان فلبم هقبؾ علبى قبى  لبن فبً الم وؼىا مربالاسوم ىلبم ٌسبىِّ و عابىا علٌوم ولك 
 (. ٖٙٔ/ٔ(و هفى  السررسً )7ٖٔـٖ٘ٔ/ٕهفى  ال فاص )

 



(ٕ8ٗ) 

 
 .ا ٚجد يف اخل  املطبٛط احملكل إلَاّ: ايعٌُ مباحلا ٟ ٚايعػسٕٚاملبحح 

ىال ٌسسرٌب فً و  فا  فىرة المسألة  هن ٌ   النالر ا ٌلاً مسن اً فً كساب مُ 
ىلكنن لم ٌسمع ولك الكساب هى الا ٌث من شٌخ و ىٌسمى عنب  الماب لٌن ى با ا   ولبىسن

لبكسر الىاىو مف ر م ركنىى   ٌ لو على الشًء ٌلاٌنو ىى  ا  هي ه    لى  وى 
(ٔ)

  . 

كلمببة لٌسبب، عربٌببة ىالى ببا ة 
(ٕ)

علببى كسبباب الببراىي فبب، بببأن ٌ ببؾ رِّ و ىقبب  عُ 
شببرص فٌببن هاا ٌببث ٌرىٌوببا
(ٖ)

هن ٌ ببؾ علببى كسبباب شببرص فٌببن هاا ٌببث ٌرىٌوببا  هىو 
ىال لببن منببن و هى ل ٌببن ىلكببن لببم ٌسببمع منببن ولببك الببوي ى بب ا بر ببن و ىلببم ٌل ببن و بر ببن 
إ اةة
(ٗ)

ىال ناىها و  
(٘)

  . 

 ىوهببب الاناٌببة
(ٙ)

و ىالمالكٌببة 
(7)

و ىالشببافعٌة 
(8)

و ىالانابلببة 
(9)

و ىههبب  الابب ٌث 
(ٔٓ)

ب   ٌ ث برب  فببلن  ب ى    ولبك ب ىلبنإلى هنن ال ٌ ىة رىاٌة ما كان مى ى اً إال هن ٌ 
ىن لن بعضوم إ ماعاً و ىناى ولك

(ٔٔ)
  . 

 و هى مبا ى ب  بلابل اإلرببارلىه اةىا رىاٌسبن و ىرالؾ فً ولك بعل الما لٌن 
هى العنعنة و السا ٌث 

(ٕٔ)
  . 

فاٌن رببلؾ ؟ ىهما العم  بما ى   فً الر  المضبى  الما و إلمام ه  ٌعم  بن
 على هقىا  لبللة  

 ى ىب العم  بن عن  افى  الل ة بن. األول:القول 

                                            
(و المفبباح 8ٕٔ/٘ٔ(و لسان العبرب)ٖٔٗ(و ال امى  الماٌ )ٙٙٔ/ٕ(و الفااح)8ٙ/ٙم اٌٌ  اللؽة)انلر  ( ٔ)

 .  (ما ة ى  ٖٔٓٔ(و المع م الىسٌ )8ٗٙ/ٕالمنٌر)
و ىلبم ه ب  (ٕٔ/ٖ(و فبس  المؽٌبث )7٘ٓٔ/٘بٌبر )(و السا7ٔ٘/ٕ(و الؽٌبث الوبامع )7ٙٔانلر  علبىم الاب ٌث )( ٕ)

 .  ( و ىرمةىا لوا بأنوا لالة مىل  ةٖٔٓٔالكلمة فً المعا م اللؽىٌة إال فً المع م الىسٌ )
 (. 97ٔ/ٖانلر  نواٌة السى  )( ٖ)
سعب ااو ىو ىق عبن وىرلّابن وإوا سبار فٌبن  ى اة ببن ى باىةا  واإل اةة  من  اة المىضع  ىةا ى ىاةاً ىم اةاً ( ٗ)

  . ىة  ( ما ةٗٔٔ(و المفباح المنٌر )ٔ٘ٙانلر   ال امى  الماٌ  )
(و ٔ٘ٔعلبىم الاب ٌث ) انلبر مرىٌباسً . بهً هن ٌ ى  الشٌخ ه ةسك هن ساب ث  ىعن  الما لٌن ىاألفىلٌٌن

 (. ٘ٙٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٓٓ٘/ٕ(و شرح الكىكب )9ٕ/ٕس رٌب الراىي ) و(77ٕ/ٕفس  المؽٌث )
(و السابٌببر ٕٙٙ/ٕ(و ىلسعرٌبؾ الى ببا ة انلبر  شبرح المالببً مبع ااشببٌة البنبانً )8ٙٔعلبىم الابب ٌث )انلبر  ( ٘)

(و فبببىاس  الرامببببى، 8ٔ/ٕ(و نشبببر البنببببى  )ٔٙ/ٕ(و سبببب رٌب البببراىي )ٕٔ/ٖ(و فبببس  المؽٌبببث )7ٕ٘ٓ/٘)
(ٕ/ٔٙ٘ .) 

  الرامبببى، (و فبببىاس8ٓٔ/ٕ(و كشبببؾ األسبببرار )9ٖ٘/ٔ(و هفبببى  السررسبببً )9ٖٔانلبببر  س بببىٌم األ لبببة )( ٙ)
(ٕ/ٔٙ٘ . ) 

 (. 7ٔ/ٕنشر البنى  )و( 9ٗانلر  اإللما  )( 7)
الؽٌبث و(8ٙٓٔ/ٕ(و سشنٌؾ المسبامع )97ٔ/ٖ(و نواٌة السى  )ٙٙٔ/ٔ(و المسسفاى )ٙٔٗ/ٔانلر  البرهان )( 8)

 .(7ٔ٘/ٕالوامع )
السابٌببر (و 97٘/ٕ(و هفببى  ابببن مالبب  )ٕٔٔ/ٕ(و شببرح مرسفببر الرىضببة )ٓٔٗ/ٕانلببر  رىضببة النببالر )( 9)

(٘/ٕٓ7ٗ . ) 
 ( . ٕٔ/ٖ(و فس  المؽٌث )8ٙٔانلر  علىم الا ٌث )( ٓٔ)
 (. 8ٖٙ/ٗ( و البار الماٌ  )9ٗانلر  اإللما  )( ٔٔ)
 (. ٕ٘-ٕٗ/ٖ(و فس  المؽٌث )8ٙٔ(و علىم الا ٌث )9ٕٔ(و س ىٌم األ لة )9ٖٔانلر  الكااٌة )( ٕٔ)

 



(ٕ8٘) 

ىارسببارا ال ببىٌنً  
(ٔ)

و ىاإلسببنىي 
(ٕ)

و ىهببى قببى  الانابلببة 
(ٖ)

و ىفبباان 
بعل علماء الا ٌث 
(ٗ)

ال ٌس ن ؼٌرا فً األعفار المسأررةإ » و ب  قا  ابن الفبلح 
فإنن لى سىقؾ العم  فٌوا على الرىاٌة ال نس  باب العم  بالمن ى  لسعبور شبر  الرىاٌبة 

« فٌوا 
(٘)

 . 

  ىاة العم  بن .  الثانً: القول

ىن   عن الشبافعً 
(ٙ)

بو ىنُ  ار الشبافعٌة ل 
(7)

و ىارسبارا الؽةالبً 
(8)

و ىٌلوبر هنبن 
قى  لبعل الاناٌة 
(9)

   . 

 هنن ال ٌ ىة العم  بن . الثالث: القول

ىهى اللاهر من قى   ملة مبن الاناٌبة 
(ٔٓ)

ىنسبب لمعلبم الماب لٌن ىالا وباء و 
من المالكٌة 
(ٔٔ)

 . 

 بناء المسسلة : 

قا  ال اضبً عٌبال
(ٕٔ)

وهدو مبندً علدى مسدسلة »عبن الرببلؾ فبً المسبألة    
« العمل بالمرسل

(ٖٔ)
 . 

 ة على الربلؾ فً قبى  المرس  . ىعلى ولك فسكىن هوا المسألة مبنٌ

 ى ن هوا البناء 

ىكبولك الى با ة فوبً شبًء والرىاٌبة فً ىع م اسفا  و هن المرس  فٌن ان  ا  
ىهبوا ان  با   وىلم سسف  الرىاٌة بٌن كاسبن ىىا  ا وممن كسبن ا  مى ى  لم ٌسمعن ىا

                                            
 ( . ٙٔٗ/ٔانلر  البرهان )( ٔ)
 (. 97ٔ/ٖ)انلر  نواٌة السى  ( ٕ)
 ( . 7ٕٙ/٘(و السابٌر )98٘/ٕ(و هفى  ابن مال  )ٔٔٗ/ٕانلر  رىضة النالر )( ٖ)
 ( . 7ٕٕٔ( و فس  المؽٌث )ٖٙ/ٕ(و الس رٌب مع س رٌب الراىي )9ٙٔانلر  علىم الا ٌث )( ٗ)
 (. 9ٙٔعلىم الا ٌث )( ٘)
 (. 7ٔ٘/ٕ(و الؽٌث الوامع )8ٖٙ/ٗ( و البار الماٌ  )9ٗانلر  اإللما  )( ٙ)
 (. 7ٔ٘/ٕ(و الؽٌث الوامع )8ٖٙ/ٗ( و البار الماٌ  )9ٗانلر  اإللما  )( 7)
 (. ٖٓٙ(و المنرى  )ٙٙٔ/ٔانلر  المسسفاى )( 8)
 ( . ٘ٙٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖٖٔ/ٔانلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )( 9)
(و فببىاس  الرامببى، ٙ٘لببى ٌة )(و إ٘/ٕ(و شببرح السلببىٌ  )7ٖٖ/ٔانلببر  نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )( ٓٔ)

(ٕ/ٔٙ٘ .) 
( و نشبر 78ٕٓ-77ٕٓ/٘السابٌبر )و( ٕٙ/ٖ(و الؽٌبث الوبامع )8ٖٙ/ٗ( و البار المابٌ  )9ٗانلر  اإللما  )( ٔٔ)

 (. 7ٕ-7ٔ/ٕالبنى  )
هببببى الاضببب  عٌبببال ببببن مىسبببى ببببن عٌبببال الٌافببببً األن لسبببً المالكًوىلببب  سبببنة هى ال اضبببً عٌبببال ( ٕٔ)

فببببً علببببىم كلٌرةوكالا ببببن ىاللؽببببة ىالابببب ٌث ىاأل ب ىاألفببببى واسى ىفببببؾ  هببببـوىكان إمامببببا بارعببببا7ٙٗ
باال سوا وهببوا مببع الةهبب  ىالببىر وىمن سفببانٌان سرسٌببب المبب ارك ىس رٌببب المسببالك فببً معرفببة هعبببلم مببوهب 

سبىفً سبنة  و مالكوىاإللما  فً معرفة هفى  الرىاٌة ى  اب السما  وىإكما  المعلبم فبً شبرح فباٌ  مسبلم
                                                                                    هـ.ٗٗ٘
و سبببببارٌخ قضبببباة األنببببب ل  (8ٗٗ/ٖىفٌبببببا، األعٌببببان)و (ٖٖٙ/ٕانبببببباا الببببرىاة)و (9ٕٗ/ٕالفببببلة)  انلببببر

اإلاا ببببة  و(ٕٗٗو ٕٔٗ/ٕٔالب اٌببببة ىالنواٌببببة)و (8ٙٔالبببب ٌباج)و (8ٖٖبؽٌببببة الملببببسم  )و (ٕٖٔ)للنببببباهً
(ٗ/ٕٕٕ .) 

 ( . 8ٖٙ/ٗالبار الماٌ  ) ن( و ىعنٓ٘اإللما  )( ٖٔ)

 



(ٕ8ٙ) 

ن  با  اال مبنفمن عم  بالمرسب  مبع مبا فٌبن  وفكان اكم الى ا ة كاكم المرس و  
بالى ا ة لما فٌوما مبن االن  با  بالمرس  لم ٌعم  ىمن لم ٌعم   وٌلةمن العم  بالى ا ة

(ٔ)
 . 

 الترجٌح : 

المرسبب  ىالى ببا ة ٌسسبباىٌان فببً االن  ببا  و فاالن  ببا  بببٌن الىا بب  ىالكاسببب 
السبٌما مبع و إال هن الى ا ة فٌوا شببوة اسفبا  و   عنن   ىالمرسَ كاالن  ا  بٌن المرسِ 

الىا بب  قبب  افببل، عنبب ا الل ببة السامببة بكببىن المى ببى  هببى ربب  مببن ٌببرىي عنببن  كببىن
و ىلوبوا العلبة لبم ٌلسبةم ال بانلىن بمنبع ولبك الرب  اؾ إلى ولبك شبورةضهى انو بالى ا ة 

ىكببولك مببن عمبب  بببن لببم ٌلسببةم العمبب   والعمبب  بالى ببا ة منببعَ بببن قبببى  المرسبب  ىالعمبب  
 بالى ا ة . 

 .  مع الااروو فبل ٌسس ٌم بناءقٌاساً  ٌعسبرىلووا فإن هوا البناء 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 (. 7ٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٔٙ/ٕس رٌب الراىي )و( ٕٕ/ٖ(و فس  المؽٌث )8ٙٔانلر  علىم الا ٌث )( ٔ)

 



(ٕ87) 

 الفصل الثالث : بناء األصول على األصول فً مسائل اإلجماع. 

 ىفٌن سموٌ  و ىلبللة ىعشرىن مبالا 

 سموٌ   سعرٌؾ اإل ما  لؽة ىاف بلاا.

 المباث األى  ا ٌة إ ما  األمم الساب ة.

 ة.المباث اللانً ا ٌة إ ما  ؼٌر الفااب

 المباث اللالث اكم من  ا  م معا علٌن ؼٌر معلىم بالضرىرة.

 المباث الرابع  اشسرا  المعفىم فً اإل ما .

 المباث الرام  اشسرا  بلىغ الم معٌن ا  السىاسر.

 المباث السا   قى  الىاا  إوا لم ٌكن لم م سو  سىاا ه  ٌكىن إ ماعا؟.

 المباث السابع لبى، اإل ما  ب رٌو الاا .

 المباث اللامن اعسبار العامً فً اإل ما .

 المباث الساسع اعسبار السابعً مع الفاابة.

 المباث العاشر اعسبار األفىلً فً اإل ما  الا وً.

 المباث الاا ي عشر اعسبار الااسو فً اإل ما .

 المباث اللانً عشر ه  ٌشسر  هن ٌكىن لئل ما  مسسن ؟.

 ا .المباث اللالث عشر  اإل ما  عن قٌ

 المباث الرابع عشر إ ما  هه  ك  عفر ا ة على هه  العفر.

المباببث الرببام  عشببر إوا ه مببع ههبب  عفببر علببى اكببم فوبب  لوببم هى لبعضببوم 
 الر ى  عنن؟.

 المباث السا   عشر  اشسرا  ان رال ك  الم معٌن هى ؼالبوم هى علمانوم.

 المباث السابع عشر االسااو بع  االرسبلؾ ه  ٌكىن إ ماعا؟.

 لمباث اللامن عشر  السعلٌ  بعلة ؼٌر علة الم معٌن.ا

 المباث الساسع عشر اإل ما  السكىسً.

 المباث العشرىن إ ما  الرلااء األربعة.

 المباث الاا ي ىالعشرىن إ ما  هه  البٌ،.

 المباث اللانً ىالعشرىن اإل ما  عن ربر ه  ٌكىن  لٌبل على فاسن؟.

ى بببى  رببببر هى  لٌببب  ال معبببارل لبببن المبابببث اللالبببث ىالعشبببرىن ه  ٌمكبببن 
 ىسشسرك األمة فً ع م العلم بن؟.

 



(ٕ88) 

 
 متٗٝرررررررد: 

اإل ما  هى ال لٌ  اللالث من األ لبة المسابو علٌوبا و ىقب  ُعنبً األفبىلٌىن ببنو 
ىلوا ال س   كساباً من كسبوم إال ىق  ع   باباً و هى ففبلً لبٌان معنباا و ىا ٌسبن و ىسبانر 

 مباالن.

  مفب ر ه مببع ٌ مبع إ ماعباًو ىمبا ة ه مببع اشبس اقوا مبن مببا ة  ىاإل مبا  لؽبة 
 مع و ىهوا الما ة وكر ابن فار  هن لوا هفبلً ىااب اً فبً اللؽبةو ىهبى سضبام الشبًءو 

ٌ ا    مع، الشًء  معاً 
(ٔ)

و ىمن هوا الما ة سسار  ما ة  ه مع و ىق  وكر لوا معبان  
و ىه معبن و ىه مبع علٌبن  هي عبةم  منوا  األى   العةم على الشًء  ٌ با    مبع همبرا

علٌنو كأنبن  مبع ناسبن لبـنو ىٌ با   ه معب، البرهي و ىهةمعسبن و ىعةمب، علٌبنو ىمنبن 

 قىلن سعالى                    
 (ٕ)

  . 

اللانً   االسااو و ٌ ا  ه معىا على األمر  إوا اسا ىا علٌن 
(ٖ)

  . 

ُعنً األفبىلٌىن بسعرٌابن ىسشبعب بوبم ال بى  فبً بٌبان ىهما فً االف بلح ف   
ا ٌ سن
(ٗ)

ؾ بن اإل ما  هنن   اسااو م سو ي العفر مبن  ٌُعر  و ىفً نلري هن هاسن ما 
 بع  ىفاسن على اكم شرعً .  همة مام  

 ىقىلً   م سو ي العفر  لـن فىان  

 ما .هىالً  لٌررج بولك العىام ىالم ل ٌن و فإنوم ؼٌر  ارلٌن فً اإل 

لانٌاً  لٌررج اسااو هكلر العلماء و فبإن اإل مبا  علبى المشبوىر عنب  األفبىلٌٌن 
 هى اسااو  مٌع الم سو ٌن .

لاللببباً  هنبببن ال ٌشبببسر  فبببً اإل مبببا  اساببباو  مٌبببع األمبببة و بببب  لبببى اسابببو  مٌبببع 
 الم سو ٌن فً عفر من العفىر لكان إ ماعاً فاٌااً . 

 مم الساب ة فإنن ال عبرة بن.  ٌررج اسااو األىقىلً   من همة مام 

فبببل عبببرة بببن إ ألنببن إن   ىقببىلً  بعبب  ىفاسببن  ٌرببرج اإل مببا  فببً عفببرا  
 ىاف وم فالا ة فً قىلن  ىنومو ىإن رالاوم فبل عبرة باسااقوم .

ىقىلً  على اكم شرعً   س ٌٌ  للم مع علٌبن و فاإل مبا  المعسببر بكىنبن  لبٌبلً 
و همببا اإل ماعببا، المنع بب ة علببى هاكببام ؼٌببر  شببرعٌاً هببى المنع بب  علببى اكببم شببرعً

شرعٌةو فوً ىإن سمٌ، إ ماعاً ؼٌر هنوا لٌسب، شبرعٌة و ىإنمبا البب  مبن س ٌٌب ها بمبا 
 هً إ ما  فٌن.

                                            
 (و ما ة    مع .79ٗ/ٔ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
 ( فً سىرة ٌىن  . 7ٔ( من الٌة )ٕ)
 (و ما ة    مع . 9ٔ7(و ال امى  الماٌ  )8ٓٔمنٌر )(و المفباح الٖ٘٘/ٔ( انلر  لسان العرب )ٖ)
(و مٌببةان األفببى  7ٖٔ/ٔ( و المسسفبباى )7٘ٗ/ٕ( انلببر  لسعرٌببؾ اإل مببا  و ىبٌببان ماسرةاسببن   المعسمبب  )ٗ)

(و ٕٕٖ(و شبرح سن بٌ  الافبى  )9٘ٔ/ٔ(و اإلاكبام )9ٖٗ/ٕ(و رىضة النالر )9ٓ(و الضرىري )7ٓ9/ٕ)
 (. 79ٔ(و الموكرة )ٕٗٗ/ٖسرار )( و كشؾ األٖ٘ٙ/ٕهفى  ابن مال  )

 



(ٕ89) 

 
١َّ  مجاع األَِ ايطابك١.   املبحح األٍٚ : حجِّ

ٌ سن و ىلكن من األفبىلٌٌن مبن  ارسلؾ األفىلٌىن فً إ ما  األمم الساب ة ىا ِّ
ٌ   ا ٌ سن فً شرعنا ق لمسألة با ِّ

(ٔ)
ٌ سن فً شرعوم   ٌ  ها با ِّ و ىمنوم من ق

(ٕ)
و ىق  وكبر  

ٌ سن فً شرعوم  ٌ سن فً شرعنا هى لمرة ا ِّ الةركشً هن ا ِّ
(ٖ)

 . 

ٌ سن هقىا  هشورها   ىلؤلفىلٌٌن فً ا ِّ

 هنن لٌ  ا ة . القول األول:

ىبن قا  ال موىر
(ٗ )

و من الاناٌة 
(٘)

ٌةو ىالمالك
(ٙ)

و ىالشافعٌة
(7)

و ىالانابلة
(8)

 . 

 هنن ا ة و ىلكن قب  النسخ . القول الثانً:

ىبن قا  هبى إسااو اإلساراٌٌنً و ىؼٌرا 
(9)

 . 

 إن كان سن هم ق عٌاً فا ة و ىإن كان لنٌاً فالىقؾ. القول الثالث:

ىارسارا ال ىٌنً 
(ٔٓ)

 . 

 السىقؾ . القول الرابع:

ىهى فنٌع الباقبلنً 
(ٔٔ)

لم ي و ىا 
(ٕٔ)

 . 

 بناء المسسلة:

وكر بعل األفىلٌٌن لووا المسألة هفلٌن و ىبعضوم اقسفر على هفب  ىااب  
 منوما و ىهما  

 األصل األول: شرع من قبلنا شرع لنا صم ال.

فالفاٌ  فً ولبك بنا هبا علبى هن شبر  مبن قبلنبا شبر  لنبا هم »قا  األبٌاري  
لر فً إ ماعوم ه  كان ا بة عنب هم هم ال؟ ال؟ و فإن لب، هنن شر  لنا افس رنا إلى الن

 »
(ٖٔ)

  . 

 الربلؾ ٌلسا، على همرٌن   »ىقا  الةركشً   

                                            
 (.ٓ٘٘ٔ/ٗ( انلر  السابٌر )ٔ)
 (.8ٕٓ/ٕ( انلر  شرح المالً مع ااشٌة البنانً )ٕ)
 (. ٗٔٔ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٖ)
 ( .7ٗ٘ٔ/ٗ(و السابٌر )9ٕ٘/ٕ( انلر  الؽٌث الوامع )ٗ)
 (. 8ٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٕٗٗ/ٖ(و كشؾ األسرار )7٘7/ٕ(و مٌةان األفى )ٖٕ( انلر  س ىٌم األ لة )٘)
 (. ٕٔ٘/ٔ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر)ٔٗٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٙ)
 (. 8ٗٗ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٖٕ/ٖ(ونواٌة السى  )٘٘/ٕ(و شرح المعالم )9ٓ( انلر  اللمع )7)
 (. 7ٗ٘ٔ/ٗ( و السابٌر )ٖٕٙ/ٕ( انلر  المسى ة )8)
 (. 7ٕٓ/ٕشرح اللمع ) (و9ٓ( انلر  اللمع )9)
 (. 9٘ٗ/ٔ( انلر   البرهان )ٓٔ)
 (.ٖٕٖ( و شرح سن ٌ  الافى  )9٘ٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٔٔ)
(و هرر ببن مببن سعرٌببؾ اإل مببا  و ىلوببوا نبببن األسببنىي علببى 9ٙٔ/ٔ(و مببع هنببن فببً )8ٕٗ/ٔ( انلببر  اإلاكببام )ٕٔ)

 ( .7ٖٕ/ٖارسبلؾ قىلن فً نواٌة السى  )
 (. 9ٗٗ/ٗ(و ىن لن عنن فً البار الماٌ  )9ٙٙ/ٖ( السا ٌو ىالبٌان)ٖٔ)

 



(ٕ9ٓ) 

ها هما   هن شر  من قبلنا شر  لنا هى ال ؟و فبإن قلنبا إنبن شبر  لنبا ىلبب،  
« هن اإل ما  ا ة كان إ ماعوم فً ا ِّنا ا ة وىإال فبل 

(ٔ)
  . 

ىق  وكرا ؼٌرهما 
(ٕ)

 . 

 ى ن هوا البناء   

ٌُع ُّ شرعاً لنا فإن كان اإل مبا  فبً ةمبنوم ا بة كبان  إن قٌ  إن شر  من قبلنا 
 ا ة لنا إألنن شر  لنا . 

ىإن لم ٌكن شرعوم شرعاً لنا فبل فان ة من النلر فً إ ماعوم 
(ٖ)

 . 

ىهوا البناء مع هن الةركشً ق  وكرا إال هنن فً مىضع  ربر قبا  فٌبن نلبر
(ٗ)

و  
لن عنن هبى ةرعة العراقًىلم ٌبٌن ى ن النلرو ىن 

(٘)
ىلم ٌبٌن ى ن النلر هٌضاً  

(ٙ)
 . 

 األصل الثانً: هل اإلجماع ثابت بالشرع صو بالعقل ؟. 

المرسار فبً هبوا المسبألة هن مسبسن  اإل مبا  فبً هبوا األمبة إن »قا  ال ىفً   
  كان ع لٌاً فإ ما  ك  همة ا ة إ إو الم ارك الع لٌة ال سرسلؾو ىإن كان مسبسن  إ مبا

« هوا األمة سمعٌاً فالىقؾ فً إ ما  ؼٌرها من األمم... 
(7)

 . 

اللبانً  »ىقا  الةركشً فً األف  اللانً الوي سبنى علٌن المسألة فبً نلبرا   
« ه  ٌلب، بالسمع هى بالع   ؟   هن اإل ما  فً همة النبً  

(8)
 . 

ىق  وكرا ؼٌرهما 
(9)

  . 

 ى ن هوا البناء  

، بالع   فإ مبا  كب  همبة ا بةإ ألن المب ارك الع لٌبة ال إن قٌ  إن اإل ما  لاب
سرسلبؾو ىإن قٌب  إنببن لابب، بالنفببىص الشبرعٌة و فببارسلؾ فبً إ مببا  األمبم السبباب ةو 
ف ٌ  بالىقؾإ ألن إلبا، ا ٌسن مسىقؾ على ال لٌ  وىهى مبا لبم ٌبلؽنبا فنلبسبنو ىال ٌلبةم 

ألن النفبىص  لب، علبى من عب م بلىؼبن لنبا عب م ى بى ا فنناٌبن و ىقٌب  لبٌ  با بةإ 

                                            
(و ىق  وكر هن هبا مام  ال ىٌنً وكر هوا البناء فً كسابن المابٌ  بمبوهب الشبافعً 9ٖٖ-8ٖٖ( سبلس  الوهب )ٔ)

. 
 (. 7٘/ٕ(و نشر البنى  )8ٕٓ/ٕ( و شرح المالً مع ااشٌة البنانً )9ٗ٘ٔ/ٗ( انلر  السابٌر )ٕ)
 (.7٘/ٕ(و نشر البنى  )8ٕٓ/ٕشرح المالً مع ااشٌة البنانً ) ( و9ٗ٘ٔ/ٗ( انلر  السابٌر )ٖ)
 (. ٘ٔٔ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٗ)
( هبى ةرعة العراقً  هى هام  بن الاافل هبً الاض  عب  الراٌم ببن الاسبٌن ببن عبب  البرامن الكبر ي األفب  ٘)

ن إمامبا ماب لا اافلبا ف ٌوبا هـو ىكبا7ٕٙالشافعًو ىلً ال ٌن العراقً و ٌعرؾ كأبٌن بابن العراقً و ىل  سنة 
ما  ا هفىلٌا فالاا و فنؾ السفانٌؾ الكلٌرةو ىمنوا شرح البو ة فً الا ن وىمرسفر المومبا،  وىالؽٌبث 

 سنة.  ٖٙهـوىلن 8ٕٙالوامع شرح  مع ال ىامع و سىفً سنة 
 ب با،  (و8ٕٗ(و لابل األلابال )ٖٖٙ/ٔ(و الضبىء البلمبع )8ٓ/ٗانلر   ب ا، الشافعٌة البن قاضً شبوبة)

 (. ٖٗٔ/ٔ(و  ب ا، الماسرٌن )ٕٔ٘/9( و شورا، الوهب )8ٗ٘الااال )
 (. 9ٕ٘/ٕ( انلر  الؽٌث الوامع )ٙ)
 (. ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )7)
 (. ٕٗٗ/ٗ(و ىانلر البار الماٌ )9ٖٖ( سبلس  الوهب )8)
(و السابٌببر ٘٘/ٕلمعببالم )(و شببرح ا9ٕ٘/ٔ(و هفببى  السررسببً )7ٕٓ/ٕ( و شببرح اللمببع )88( انلببر  اللمببع )9)

(ٗ/ٔ٘ٗ9 .) 

 



(ٕ9ٔ) 

ارسفاص العفمة بووا األمة  ىن ؼٌرها  
(ٔ)

  . 

 الترجٌح : 

الوي ٌلور لً هى هن المسألة ال سبنى على األف  األى  ـ ىهى شر  مبن قبلنبا 
ـ إ ألن المرا  بالربلؾ فبً مسبألة شبر  مبن قبلنبا هبى فٌمبا إوا ىر  فبً شبرعنا و ىلبم 

ح بنسرن ٌفر 
(ٕ)

 . 

ا ٌة إ ماعوم الىار  فبً شبرعنا و فالبنباء هٌضبا لبٌ   ىلى قٌ  إن الربلؾ فً
بلاهر إ ألن شر  من قبلنا ا ة فً شرعنا أل   ىرى ا فً شرعنا مع اإلقبرار علٌبن 

 ىع م نسرن و ال ألن اإل ما  ق  اف  علٌن فً شرٌعة من قبلنا .

ىمما ٌ ٌ  هن هوا المسبألة لٌسب، فرعباً لسلبك المسبألة هن ال موبىر قبالىا با ٌبة 
  من قبلنبا شر

(ٖ)
و مبع هنوبم هنبا قبالىا بعب م ا ٌبة إ مبا  األمبم السباب ة و ىقبالىا ببأن  

اإل ما  ا ة بالنفىص الشرعٌة الرافة بووا األمة  ىن ؼٌرها
(ٗ)

  . 

هما البنباء علبى الرببلؾ فبً مسبسن  لببى، اإل مبا  فاللباهر هنبن بنباء فباٌ  و 
ٌببة إ مبا  األمبم السبباب ةإ ألن فمبن قبا  إن اإل مبا  لاببب، بالع ب  فٌلةمبن هن ٌرسبار ا 

 الع   ٌمنع سىا    مع كلٌر على ر أ .

ب    ٌ لكن ٌب ى لً هن لبى، إ ماعوم ال ٌلةم منن هن ٌكىن ا ة فً شرعناو ىلوا ق
 بعضوم الا ٌة بما قب  النسخو ىشرٌعسنا ناسرة للشرانع الساب ة.

 هما إن قٌ  إن مسسن ا شرعً فٌلةم ها  همرٌن  

أن إ مبباعوم ؼٌببر ا ببةإ ألن النفببىص الشببرعٌة هشببار، إلببى هىلومبا  ال ببى  ببب
 ارسفاص هوا األمة با ٌة إ ماعوا  ىن ؼٌرهاوىبووا قا  األكلر.

ىلانٌوما   ال ى  بالىقؾإ ألن النفىص الشرعٌة لم سفرح بناً ا ٌة إ مبا  
األمم الساب ة 
(٘)

. 

إلبى عب م  ىالىقؾ مآلن إلى نابً االاس باج بإ مبا  األمبم السباب ة و ألن مر عبن
العم  بن اسبى ٌب   الب لٌ  علبى ا ٌسبنوىال  لٌب و فٌكبىن ولبك مىاف باً لل بى  بأنبن لبٌ  
با ة فً الؽاٌةو ىلوا فمن قا  إن مسسن  اإل ما  شرعً لةمن نابً االاس باج بإ مبا  

 األمم الساب ة و إما فاراة هى مآال.

  

                                            
 ( . 9ٗ٘ٔ/ٗ(و السابٌر )9ٖٖ(و سبلس  الوهب )ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٔ)
 ( .9ٖٔ(و الموكرة )779ٖ/8( انلر  السابٌر )ٕ)
( 777ٖ/8(و السابٌبر )ٕٗ/ٙ(و البابر المابٌ  )97ٕ(و شرح سن ٌ  الافى  )99/ٕ( انلر  هفى  السررسً )ٖ)

 . 
 ( . ٘ٗ٘ٔ/ٗ(و السابٌر )9ٕ٘/ٔ( هفى  السررسً )88(و اللمع )ٔٗٗ/ٔانلر  إاكام الافى  ) (ٗ)
(و شببرح مرسفببر الرىضببة  8ٕٗ/ٔ(و اإلاكببام )9٘ٗ/ٔ( ىبوببوا عل بب  مببن وهببب إلببى الىقببؾ   انلببر البرهببان )٘)

(ٖ/ٖٔ٘ .) 

 



(ٕ9ٕ) 

 
١َّ  مجاع غري ايمحاب١ .  املبحح ايجاْٞ: حجِّ

ٌىن ه  ٌ سفر اإل ما  المعس  بن على الفاابة و هى هنبن ٌشبم  ارسلؾ األفىل
إ مبباعوم ىإ مببا  ؼٌببرهم فببً هيِّ عفببر مببن العفببىر ؟و ىقبب  ارسلاببىا فببً ولببك علببى 

 قىلٌن   

هن إ ما  هه  ك  عفر ا ةو فبل ٌ سفر اإل مبا  علبى إ مبا   القول األول:
 الفاابة . 

ىبوببببوا قببببا  ال موببببىر 
(ٔ)

مببببن الاناٌببببة  
(ٕ)

لكٌببببة و ىالما 
(ٖ)

و ىالشببببافعٌة  
(ٗ)

و  
ىالانابلة 
(٘)

  . 

 هن إ ما  ؼٌر الفاابة لٌ  با ة . القول الثانً:

ىبن قا   اى 
 

و ىهسباعن من اللاهرٌة 
(ٙ)

و ىنسب رىاٌة لئلمام هام   
(7)

  . 

 بناء المسسلة:

وهو صن اإلجماع البد لدـه مدن هشار ابن اةم إلى بناء هوا المسألة على هف  و 
ااببسج فببً ولببك بببأنوم ـ ٌعنببً »و ف ببا  فببً ا ببة هفبباابن اللاهرٌببة   فًمسددتند تددوقٌ

« وىق  ف  هنن ال إ ما  إال عن سىقٌبؾ   بة ـ شو ىا السىقٌؾ من رسى  هللاالفاا
(8)

 . 

                                            
 ( . ٙٙ٘ٔ/ٗر )(و الساب8ٌٗ٘/ٕ(و الؽٌث الوامع )ٖٕٓ/ٔ(و اإلاكام )8ٖٗ/ٕ( انلر  المعسم  )ٔ)
 ( .7ٗٗ/ٖ(و كشؾ األسرار )ٖٔ(و س ىٌم األ لة )8ٔٔ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٕ)
( و شببرح سن ببٌ  الافببى  ٔ٘٘/ٔ(و مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )9ٕٗ/ٔ( انلببر  إاكببام الافببى  )ٖ)

(ٖٗٔ .) 
 . (99ٔ/ٗ(و المافى  )89ٔ/ٔ(و المسسفاى )77/ٕ(و الىفى  )9ٖ٘( انلر  السبفرة )ٗ)
 (. 8ٔٗ/ٕ(و رىضة النالر )9ٔٙ/ٕ(و المسى ة )ٕٙ٘/ٖ(و السموٌ  )9ٓٓٔ/ٗ( انلر  الع ة )٘)
( كبلهمببا البببن اببةمو رسببالة فببً هفببى  الا ببن البببن عربببً الفببىفً ٕ٘( و ىالنبببو )ٖ٘٘/ٕ( انلببر  اإلاكببام )ٙ)

( هن 7ٙ٘ٔ/ٗ( و ىالسابٌبر )8ٗ٘/ٕ( . ىق  وكبر بعبل األفبىلٌٌن كفباابً الؽٌبث الوبامع )9ٕاللاهري )
م سضى قى  اللاهرٌة هنوم ال ٌمنعىن االاس اج بإ ما  ؼٌر الفاابةو ىلكنوم ٌسسبع ىن العلم بنو ىهوا ىإن 
عل   بن ابن اةم فً ضمن ه لسن إال هن اللاهر من كبلمن هبى المنبع م ل باً ال لسعبور العلبم و ىإنمبا ألن األ لبة 

 اابة.فً نلرا س فر اإل ما  الماسج بن على إ ما  الف
(و هن هام  هىمأ إلٌن و لم وكر رىاٌة 7ٕ٘-ٕٖٙ٘(و ىفً السموٌ  )ٖٕٓ/ٔ(و اإلاكام )ٖٓٔ/ٗ( انلر  الىاض  )7)

ىعبن هفباابن و ىهبى بعب  فبً السبابعٌن   االسبا  هن ٌسبع الر ب  مبا  باء عبن رسبى  هللا  »هبً  اى  عنن  
ٌ ر  إ ماعومو ىق  وكر ابن سٌمٌة فً  سابعٌن ال على( على  اا  ال9ٓٔ/ٗو ىق  املوا ال اضً فً الع ة )« مر

( هنببن ال ٌكببا  ٌى بب  فببً كبببلم هامبب  ااس بباج باإل مببا  بعبب  عفببر السببابعٌن هى بعبب  ال ببرىن 8ٔٙ/ٕالمسببى ة )
اللبللة و ىوكر هنن إنما هنكر االاس اج باإل ما  لمبا كلبر مبن بعبل الا وباء االسبسنا  إلبى اإل مبا  مبع ى بى  

  هن اإلمام هام  ال ٌنكر ا ٌة اإل ما  وىال ٌرفن بإ ما  الفاابةو ىإنما وهب إلبى الربلؾ وىما وكرا ٌاٌ
اسسبعا  ىقىعن بع  عفر الفاابة لكلرة الم سو ٌن وىسارقوم فً األمفار وىفعىبة الىقىؾ على هقىالوم و 

  كلبر هبوا األمبر ىهٌضاً من باب س ِّ الباب همام كلٌر من المسساهلٌن فً ن   اإل ما  مع ى بى  الرببلؾ و ىقب
(و 7ٕٔ/9ٔسببىاء مببن المسكلمببٌن فببً ببباب االعس ببا  و هى الا وبباء فببً ببباب الاببرى  . انلببر  م مببى  الاسبباىي )

 (.ٖٔ٘/ٕاإلبواج )
 (.ٖ٘٘/ٕ( اإلاكام )8)

 



(ٕ9ٖ) 

ىوكر ولك ابن رش  
(ٔ)

ولك الةم ألفىلومإ »فً هلناء مسألة هرري وف ا    
إنما ٌ بع اإل مبا  عنب هم إمبا أللبر ألنوم ال ٌ ٌةىن اإل ما  بال ٌا  و ىإوا كان هكوا ف

و ىملب  هبوا ال ٌسفبىر   ق  عاا ىلم ٌف  إلٌنا و ىإما ل رانن ىهاىا  مشباه ة منبن  
«فً ؼٌر الفاابة 

(ٕ)
. 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌبب  إن اإل مببا  الببب  لببـن مببن مسببسن  سببىقٌاً فالفبباابة هببم الببوٌن شببو ىا 
ن ؼٌبرهم و ىإن لبم ن ب  ببولك فببل و فٌرسص اإل مبا  بوبم  ى السىقٌؾ من الرسى   
ٌرسص بالفاابة ف   
(ٖ)

 . 

ىق  وكر ابن اةم اعسراضاً للرفم على هوا البناء و ىهى هن من بع  الفباابة 
ق  ٌ مع على همر لبـن مسبسن  سبىقٌاً مبن الكسباب هى السبنة فببل ٌكبىن السىقٌبؾ مرسفباً 

بالفاابة  ىن ؼٌرهم 
(ٗ)

  . 

 الترجٌح :

لسببان الرفببم اعسببرال فبباٌ  ٌب بب  االسببسنا  إلببى مببا وكببرا ابببن اببةم علببى 
األف  الموكىرو فبل ٌكىن البناء علٌن فاٌااً إ ألن ال ان  بأن المسبسن  البب  هن ٌكبىن 

 سىقٌاٌاً ال ٌلةمن سرفٌص اإل ما  الماسج بن بالفاابة  ىن ؼٌرهم .

ة ىلع  عل ة الربلؾ هى ما هشار إلٌن كلٌر مبن األفبىلٌٌن فبً هلنباء مناقشبة ه لب
المسببألة 
(٘)

هفبب  الربببلؾ هن الم سوبب  مببن الفبباابة »و ىارسفببرا الةركشببً ب ىلببن    
«عن نا كالم سو  من ؼٌرهم و ىعن هم بربلفن 

(ٙ)
 . 

ىلوبوا قفببر اللاهرٌببة ه لبة اإل مببا  علببى الفباابة ف بب   ىن ؼٌببرهم و ىلببٌ  
شبًءو المرا  هنا هن الم سو  من السبابعٌن فمبن بعب هم كالم سوب  مبن الفباابة فبً كب  

فإن الم سو  من الفاابة لـن مةٌة على ؼٌراو ىلكن األ لة ال الة علبى ا ٌبة اإل مبا  

                                            
( ابن رش    هى هبى الىلٌ  مام  بن هام  بن العبلمة هبً الىلٌ  مام  بن هام  ال ر ببً المبالكًوالمعرىؾ ببابن ٔ)

هببـوىهى العبلمببة الاٌلسببىؾوكان بارعببا فببً الا ببن ىالربببلؾ ىاألفببى  ىال ببب ٕٓ٘الااٌ وىلبب  سببنة رشبب  
ىالعربٌبببببة ىالاكمبببببة ىعلبببببىم األىانببببب و ىمبببببن مفبببببنااسن ب اٌة الم سوببببب  ىنواٌبببببة الم سفببببب وىالكلٌا، فبببببً 

 هـ .9٘٘ال بوىالضرىري ىهى مرسفر المسسفاى فً األفى و سىفً سنة 
(و سبببٌر هعببببلم النبببببلء 87ٗ(و عٌبببىن األنبببباء فبببً  ب بببا، األ بببباء)ٕٖٔ/ٔن لبببة)انلبببر  السكملبببة لىفٌبببا، ال    

 (.ٕٕ٘/ٙ(و شورا، الوهب )8ٕٗ(و ال ٌباج الموهب)79ٗ/ٖ(و مر ة ال نان)ٙٗ(و بؽٌة الملسم )7ٖٓ/ٕٔ)

 ( . 9ٖ-9ٕ( الضرىري )ٕ)
 ( .ٖ٘٘/ٕ( انلر  اإلاكام )ٖ)
اإلاكام ىالنبو فٌن شًء من اإلشكا  و ىق  وهب  / مام   ( و ىكبلم ابن اةم فًٗ٘٘-ٖ٘٘/ٕ( انلر  اإلاكام )ٗ)

( إلى هن ابن اةم ال ٌري ا ٌة اإل ما  من اٌث هبى إ مبا  9ٓٔ-89ٔمامى  فرؼلً فً ا ٌة اإل ما  )
وب  الا ة فً مسسن ا المعلىم من الكساب هى السنة و فوى فً الا ٌ ة مبن منكبري اإل مبا  إال هنبن ٌسبسلنً مبن 

ح ببن اببن ابةم فبً اإلاكبام ) ولك اإل ما  على ( ٘٘٘/ٔما علم من ال ٌن بالضرىرةو فوى إ ما و كمبا فبر 
وىما وكرا  /مام  فرؼلً ق  ٌشٌر إلٌن بعل كبلم ابن اةموىفً ال ملة فرهي ابن ابةم ٌاسباج إلبى سارٌبر. 

 (. 7٘٘-ٖ٘٘و ٓ٘٘و 9ٗ٘و 9ٖ٘/ٕانلر من اإلاكام )
(و المسسفببببباى ٖٓٙ(و السبفبببببرة )7ٕ٘/ٖ(و السموٌببببب  )9ٕٓٔ/ٗ(و العببببب ة )8ٗٗ-8ٖٗ/ٕ( انلبببببر  المعسمببببب  )٘)

 (.ٖٕٓ/ٔ(و اإلاكام )ٕٓٓ/ٗ( و المافى  )89ٔ/ٔ)
 (.8ٖٗ( سبلس  الوهب)ٙ)

 



(ٕ9ٗ) 

لببم ساببرو بببٌن الم سوبب ٌن مببن الفبباابة هى ؼٌببرهم وىالكبببلم لببٌ  علببى م سوبب   
 ىم سو  وىإنما على إ ما  ىإ ما  وىال فرو بٌنوما على الفاٌ  .

اإلمبام هامب  وفبإن مسبسن  ىهوا إنما ٌسى ن على اللاهرٌة ال علبى مبا وهبب إلٌبن 
بة اٌننبو إنمبا سكبىن بسببر الىاقبع ىالنلبر فٌبن ال  اإلمام هام  هى عب م الىقبى و ىالماا  

 لشًء  رر.

 



(ٕ9٘) 

 
 املبحح ايجايح: حهِ َٔ جحد دلُعًا عًٝ٘ غري َعًّٛ بايطَّسٚز٠. 

هوا المسألة من المسان  المومة لما ٌسرسب علٌوا من الاكم بالسكاٌرو ىق  اف  
ٌ ما فببً اكاٌببة نببى  مببن ا الضبب راب عنبب  بعببل األفببىلٌٌن فببً هببوا المسببألة و السبب

األقىا و ىلوا ف ب  إٌرا  األقىا  فً المسألة ال ب  من بٌان ما  النةا  فٌواو ىبٌانن بمبا 
 ٌلً  

هىالً  اساو األفىلٌىن هن  اا  ما علم من ال ٌن بالضرىرة فوى كافر
(ٔ)

  . 

ٌُ ف  بما علم من ال ٌن بالضرىرة   ما ٌسبسىي فبً العلبم ببن الرافبة ىالعامبة ى
اسى ٌفٌر كالمعلىم بالعلم الضرىري فً ع م س رو الشك إلٌنو ىع م سىقؾ العلم بن 

على االسس ال 
(ٕ)

 و ىولك كأركان اإلسبلم الرمسة و ىناى ولك . 

ىهوا ال سم وكر بعل األفىلٌٌن هنبن ؼٌبر  ارب  فبً ماب  النبةا و ىلبٌ  هبى 
ا و ىإنمبا كابر  ااب ا إلنكبارا النفبىص المسبىاسرة ال إلنكبارا من السكاٌر ب ا  اإل م

اإل ما  
(ٖ)

 . 

لانٌاً  اسابو األفبىلٌىن هن  ااب  مبا لبب، باإل مبا  اللنبً كالسبكىسً ىالن  بً 
اللاب، بالاا  ال ٌكار 
(ٗ)

 . 

لاللبباً  إن كببان اإل مببا  راٌبباً ال ٌعرفببن إال الرببىاص كاسببا  الاببج بببالى ء قببب  
ىرٌث بن، االبن السب   مبع بنب، الفبلب وىنابى ولبك و فمنكبرا ال الىقىؾ بعرفةو ىس

ٌكارو ىن   علٌن اإل ما  
(٘)

 . 

رابعاً   ارسلؾ األفىلٌىن فً من  ا  همراً م معاً علٌبن إ ماعباً ق عٌباً و ىلبم 
ٌكن معلىماً من ال ٌن بالضرىرة و ىال راٌاً و سىاء كان فٌن نص و هى لم ٌكن 
(ٙ)

  . 

 شور قىالن  ىلؤلفىلٌٌن فً األ

 هنن ال ٌكار. القول األول:

ىهى قى  بعل الاناٌة 
(7)

ح بعبل الشبافعٌة  و ىبن فر 
(8)

و ىهكلبر الانابلبة 
(9)

 
و ىنسب لل موىر 
(ٔٓ)

. 

                                            
 (. ٕٗٗ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٕٓٔ/ٕ( و شرح السلىٌ  )8ٓٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٗٗ/ٕ( انلر  شرح العض  )ٔ)
 ( .9ٙ/ٕ(و نشر البنى  )8ٔٙٔ-8ٓٙٔ/ٗ( انلر  السابٌر )ٕ)
 ( .79ٕٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )98ٔـ98ٓ/ٖ( انلر  السا ٌو ىالبٌان)ٖ)
(و 79ٗ/ٖ(و كشببؾ األسببرار )79ٕٙ/ٙ(و نواٌببة الىفببى  )ٗٗ/ٕ(و شببرح العضبب  )8ٕٕ/ٔ( انلببر  اإلاكببام )ٗ)

 ( .ٖٙ-ٕٙالى ٌة )
 ( . 8ٗٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )7ٙ8ٕ/ٙ( انلر  ناان  األفى  )٘)
 (. 8ٔٙٔ/ٗ(و السابٌر )7ٗٔ/ٖو ىما بع ها(و سشنٌؾ المسامع ) 7ٕٙ/ٕ( انلر  رفع الاا ب )ٙ)
 ( . ٖٔٔ/ٖ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )7)
(و لكن وكر ابن السبكً هن من كا ر من العلماء إنما كار لشبورة 9ٕٓ/ٗ(و المافى  )ٕٙٗ/ٔ( انلر  البرهان )8)

ار منكرىا هف  اإل ما و ىلبوا فمبن ه لبو النفىص فً المسان  الم مع علٌوا ال لوا، اإل ما و ىلووا لم ٌك
 (. 7ٖٕ/ٕفمرا ا ال ٌكار بوا، اإل ما  . انلر   رفع الاا ب )

 (. ٗ٘ٗ/ٕ(و هفى  ابن مال  )ٗٙٙ/ٕ(و المسى ة )9ٖٕ/ٖ(و السموٌ  )ٖٓٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )9)
 (. 79ٕٙ/ٙ( انلر  نواٌة الىفى  )ٓٔ)

 



(ٕ9ٙ) 

 هنن ٌكار . القول الثانً: 

ىبن قا  هكلر الاناٌةو لكنوم قفرىا ال  عً على إ ما  الفاابة 
(ٔ)

و ىارسارا 
هٌضاً بعل الانابلة
(ٕ)

الا واء و ىبعل  
(ٖ)

  . 

 بناء المسسلة : 

 وكر األفىلٌىن لووا المسألة هفلٌن  

 األصل األول: اإلجماع هل هو قطعً صو ظنً؟.

ارسلؾ فبً سكاٌبر مرالابن بنباء علبى هنبن ق عبًو ىهبى الفباٌ و »قا  ال رافً  
« ىلولك ٌس  م على الكساب ىالسنة و ىقٌ  لنً 

(ٗ)
  . 

اٌبر منكبر اكبم اإل مبا  هبى هن اإل مبا  مأرو الربلؾ فبً سك»ىقا  ال ىفً   
«لنً هى ق عً و فمن قا  إنن لنً قا  ال ٌكار وكال ٌا  و ىربر الىاا 

(٘)
 . 

ىق  هشار إلى هوا األف  ؼٌر ىاا  من األفىلٌٌن 
(ٙ)

   . 

 ى ن هوا البناء 

هن مبن قببا  إن اإل مببا  ال ٌاٌبب  إال اللببن لةمببن ال ببى  بعبب م سكاٌببر مرالاببنإ ألن 
لبن ال ٌكابر باإل مبا  وىمبن قبا  إنبن ٌاٌب  ال  بع لةمبن سكاٌبر مرالابنإ ألن المرالؾ لل

مرالؾ ال  عً ٌكار 
(7)

 . 

 األصل الثانً: اعتبار العامً فً اإلجماع. 

فٌبن »وكر ولبك اإلسباراٌٌنً ف ب  ُن ب  عنبن قىلبن عبن السكاٌبر فبً هبوا المسبألة   
عامببة م فببى ة فٌببن هى ى وببان مبنٌببان علببى هن مببا ه مببع علٌببن الرافببة ىالعامببة هبب  ال

« سابعة؟ 
(8)

  . 

 ى ن هوا البناء  

إن قٌ  إن العامة م فى ة فً اإل ما  فمرالابن ال ٌكابرإ ألنبن لبم ٌربالؾ  مٌبع 
 الم فى ٌن فً اإل ما .

ىإن كان، سابعة فإنن ٌكارإ ألنن رالؾ  مٌع الم فى ٌن فً اإل ما  
(9)

  . 

 الترجٌح :
                                            

(و ٖٔٔ/ٖ(و الس رٌبر ىالسابٌبر )ٖ٘ٔ/ٔ  الببن السباعاسً )(و نواٌبة الىفبى8ٖٔ/ٔ( انلر  هفبى  السررسبً )ٔ)
( و ىعن هم هن ال  عً م فىر على إ ما  الفاابة وهما ؼٌرهم فإ ماعوم ٕ٘ٗو ٖٕٗ/ٕفىاس  الرامى، )

 ( .79ٗ/ٖهى كالربر المشوىر. انلر هٌضاً  كنة الىفى  مع كشؾ األسرار )
 ( . 79ٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٗ٘ٗ/ٕ( انلر  هفى  ابن مال  )ٕ)
 (. 8ٕٕ/ٔ(و اإلاكام )9ٕٓ/ٗ( انلر  المافى  )ٖ)
 (. 7ٖٖ( سن ٌ  الافى  مع شران )ٗ)
 ( .8ٖٔ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )٘)
 ( . ٖٔٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )7ٕ٘/ٗ(و البار الماٌ  )79ٗ/ٖ(و كشؾ األسرار )ٗٙٙ/ٕ( انلر  المسى ة )ٙ)
 (.7ٕ٘/ٗ(و البار الماٌ  )8ٖٔ/ٖ) ( و شرح مرسفر الرىضةٗٙٙ/ٕ( انلر  المسى ة )7)
 ( .ٕٖٗ(و سبلس  الوهب )9ٕٙ-8ٕٙ/ٕ( ن لن فً رفع الاا ب )8)
 (. ٕٖٗ(و سبلس  الوهب )9ٕٙ-8ٕٙ/ٕ( انلر  رفع الاا ب )9)

 



(ٕ97) 

لنبً؟ فبٌمكن هن ٌسبس ٌم البنباء علٌوبا هما مسألة اإل ما  ه  هى ق عبً هى  
لى كبان الرببلؾ فبً اإل مبا  عمىمباًو همبا هنبا فبالكبلم إنمبا هبى فبً اإل مبا  ال  عبًو 

ىال موببىر وهبببىا إلببى هن اإل مببا  ا ببة ق عٌببة 
(ٔ)

وىمببع ولببك لببم ٌ ىلببىا بكاببر منكببرا 
 مبا  ى اا او ىلع  ولك ٌسى ن بأن ال  ٌعة ىاللنٌة همران نسبٌانو ف ب  سسبىفر فبً اإل

عنبب  بعببل العلمبباء قببرانن ساٌبب  ال  ببع وىال سسببىفر عنبب  ؼٌببرا وىلوببوا ال ٌلببةم ال ببى  
 بالسكاٌر على ال ى  ب  عٌة اإل ما  . 

علمبباً هن الببوي ٌلوببر هببى هن الم فببى  بال  عٌببة لٌسبب، ق عٌببة األفببى  بببواسوا 
لٌبن وىإنما الم فى  هن ٌف  األفىلً إلى ال  ع فً األف  الوي ٌرٌ  بناء المسان  ع

باسب ما ٌسىفر لـن من ه لة سىفلن إلى ولك
(ٕ)

. 

هما البناء على اعسبار العامً فً اإل ما  فالبوي ٌلوبر لبً هنبن بنباء فباٌ  إن 
كان الربلؾ فً مسألة اعسبار العامً ا ٌ ٌاو ىعلٌن فٌلةم من اعسببر بالعبامً هال  ٌكابر 

فببو فبببل ٌكببىن المرببالؾ منكببر اإل مببا  ال  عببً إال بشببر  مىاف ببة العامببة و فببإن لببم سىا
 مرالااً لك  الم معٌن.

ؼٌر هن الفاٌ  هى كىن الرببلؾ فبً اعسببار العبامً ٌعسببر ربلفباً فبً إ ببلو 
مسبببمى إ مبببا  األمبببة ال فبببً االعسببببار ببببن فبببً اإل مبببا  إ إو لبببٌ  ههببببلً للمىاف بببة هى 

المرالاة
(ٖ)

 المسألة.  و ىإو كان األمر كولك فبل سكىن مسألة االعسبار بالعامً هفبلً لووا

ىٌسأٌ  ولك بأن ال موىر قالىا إن العامً ال ٌعسبر بن فً اإل ما  و ىمع ولك لبم 
 ٌ ىلىا بكار منكر اإل ما و مما ٌاٌ  ع م السبلةم بٌن المسألسٌن.

                                            
 ( . ٖٔٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )7ٕ٘/ٗ(و البار الماٌ  )79ٗ/ٖ(و كشؾ األسرار )ٗٙٙ/ٕ( انلر  المسى ة )ٔ)
 .  8ٕٗ_8ًٔٗ ص  ( انلر ما سٌأسٕ)
 . 87ٗ( انلر ما سٌأسً ص  ٖ)

 



(ٕ98) 

 
 املبحح ايسابع : اغرتاط املعمّٛ يف اإلمجاع.

هببوا المسببألة سببوكر فببً لناٌببا مباببث ا ٌببة اإل مببا و ىٌببوكر األفببىلٌىن عببن 
الشببٌعة هنوببم ٌشببسر ىن فببً اإل مببا  ى ببى  المعفببىم
(ٔ)

وىبعببل األفببىلٌٌن نسبببن 
لبعضوم
(ٕ)

و ىلما هن كان مآ  قىلوم االعسما  علبى قبى  المعفبىم ىاب ا  ىن اإل مبا  
ن   عنوم كلٌر من األفىلٌٌن إنكار اإل ما 
(ٖ)

. 

 بناء المسسلة:

اإلمدددام  وجدددودهشبببار كلٌبببر مبببن األفبببىلٌٌن إلبببى هن مبنبببى هبببوا المسبببألة علبببى 
و ىهنن ال ٌرلى ةمان السكلٌؾ عن ى ى ا المعصوم

(ٗ)
و ىممن وكر ولك الراةي و اٌبث 

ةمبان السكلٌبؾ ال ٌرلبى عبن  بة ببأن هما الشٌعة ف   اسس لىا على هن اإل مبا  ا» قا   
اإلمام المعفىم
(٘)

«وىمسى كان كولك كان اإل ما  ا ة  
(ٙ)

. 

قىلوم  المرا  من الم منٌن» ىقا  الم ي 
(7)

األنمة المعفبىمىنو هى مبن كبان  
فٌوم اإلمام المعفبىمو عنبن  ىاببان و األى   هنبن مبنبً علبى ى بى  اإلمبام المعفبىم و 

«ىهى با   
(8)

. 

 ى ن هوا البناء

هنببن إوا كببان اإلمببام المعفببىم مى ببى اً فبببل س ببىة مرالاسببنو ىلببوا لببةم كىنببن مببع 
 الم معٌن اسى ٌكىن اإل ما  ا ة.

 الترجٌح:

                                            
/ه(و ىن لببن عببنوم األفببىلٌىن.انلر  7ٕ/ب(و مبببا ي الىفببى )ٕ٘ٗ( انلر نواٌببة الىفببى  البببن م وببر الالببً)ٔ)

 (. ٓٗٗ/ٗ(و البار الماٌ )ٖٗٙ/ٕ(و اإلبواج)ٔٓٔ/ٗ(و المافى )8٘ٗ/ٕالمعسم )
(و ىاللباهر هن المنسبىب ٕ٘نسوى الىفى  ىاألمب )(و مٖٗٗ/ٔ( ىنسب ل ىانؾ من الرىافل.انلر  البرهان)ٕ)

إلى بعضوم هى إنكار ا ٌة اإل ما و هما ؼبالبوم فوبم ٌ ىلبىن باإل مبا  ؼٌبر هنوبم ٌشبسر ىن فٌبن المعفبىمو 
ىمبا بعب ها(و  9ٔٔو ىمبا بعب هاو  ٘ٙىبعضوم ٌشسر  انضبمام العسرة.انلبر ا ٌبة اإل مبا  لمامب  فرؼلبً )

  و هى ع م ا ٌسن م ل ا من األفىلٌٌن و فوى ألن مآ  قىلوم إنكار اإل مبا  ىلع  من ن   عنوم إنكار اإل ما
 ىع م ا ٌسنو ىاالعسما  على قى  المعفىم. 

(و البابببببببر ٘ٔٙ/ٕ(و المسبببببببى ة)ٕٓٓ/ٔ(و اإلاكبببببببام)ٙٙٙ/ٕ(و شبببببببرح اللمبببببببع)ٗٙٓٔ/ٗ( انلبببببببر  العببببببب ة)ٖ)
 ( . ٖٕٔ/ٕ(و فىاس  الرامى،)ٓٗٗ/ٗالماٌ )

 (. ٖٗٙ/ٕ(و اإلبواج)ٙٙٙ/ٕشرح اللمع) ( و8٘ٗ/ٕ( انلر  المعسم )ٗ)
ىمن همللسن هن »( بع  هن وكر من اسبع هىاا و ىاسساكم الوىي من قلبن   ٓٔٔ/ٔاالعسفام ) قا  الشا بً فً ( ٘)

فبً العفبمة بنباء علبى  النببً و ىسةعم هنبن ملب    اإلمامٌة من الشٌعة سوهب إلى ىضع رلٌاة  ىن النبً
لشرٌعة هب ا ماس رة إلبى شبرح ىبٌبان ل مٌبع المكلاٌنوإمبا بالمشبافوةوهى بالن ب  هف  مسىهموفىضعىا على هن ا

ببا ك البرهي فبً ؼٌبر  لٌب  ع لبً ىال ن لبً وبب   ممن شافن المعفىموىإنما ىضعىا ولك باسب مبا لوبر لوبم
ا فبً سا ٌبو منا وبا وىسا ٌبو مبا ٌب ا فبً هفبلواوىإم  عىن بشبوة ةعمىا هنوا ع لٌةوىشبوة فبً الن ب  با لبةوإم    

ٌَُر ُّ علٌوم بن موكىر فً كسب األنمة    «. ىلَِما 
 ( . ٔٓٔ/ٗ( المافى  )ٙ)

 ( ٌرٌ  مبن قىلبن سعبالى  7)                                           

                  من سىرة النساء[.  ٘ٔٔ]الٌة 

 (و ىال ىاب اللانً هن الٌة عامة بك  الم منٌن. 8ٕٓ/ٔ( اإلاكام )8)

 



(ٕ99) 

وا البناء لاهرو فالشٌعة السةمىا ببرهٌوم فبً المعفبىمو ىقبالىا ال شك هن ه 
بمى بببن فببً اإل مببا و ىهمببا ؼٌببرهم ف ببالىا بببأن العفببمة إنمببا هببً لم مببى  األمببةو ىال 

 ى ى  لمعفىمو ىلوا فبل ٌشسر  ى ى  المعفىم فً اإل ما .

 

  

 



(ٖٓٓ) 

 
 املبحح اخلاَظ: اغرتاط بًٛغ اجملُعني حدَّ ايتٛاتس.

سبن ارسلؾ األفىلٌىن ف  ٌ ً العلماء الم معبٌن هب  ٌشبسر  للببى، إ مباعوم ىا ِّ
 هن ٌبلؽىا ا   السىاسر هى ال ؟.

 ىفً ولك قىالن 

 هنن ال ٌشسر  . القول األول:

ىبن قبا  األكلبر
(ٔ)

و مبن الاناٌبة  
(ٕ)

و ىالمالكٌبة  
(ٖ)

و ىالشبافعٌة  
(ٗ)

و ىالانابلبة  
(٘)

و ىهكلر الا واء 
(ٙ)

. 

ٌُشسر   القول الثانً:  . هنن 

 ىه الء على قىلٌن 

ًَ وىال ٌكببىن  هىلومببا   هن ن فببان الم معببٌن عببن ابب ِّ السببىاسر ال ٌ ببىة ع بببلً
 إ ماعاً شرعاً . 

ىبن قا  البباقبلنً 
(7)

و ى ىانبؾ مبن المسكلمبٌن  
(8)

و ىنسبب ألكلبر األفبىلٌٌن  
(9)

 . 

ًَ و لكنن ال ٌكىن ا ة .  لانٌوما   هن ولك  انة ع بلً

ىارسارا ال ىٌنً 
(ٔٓ)

 . 

 ناء المسسلة:ب

مسدسلة اإلجمداع هدل هدو سسابع كلٌر من األفىلٌٌن على بناء هبوا المسبألة علبى 
ثابت بالشرع صو بالعقل؟
(11)

 و ىممن وكر ولك 

هما من هروا من  لٌب  الع ب  ىاسبساالة الر بأ باكبم العبا ة »الؽةالً اٌث قا   

                                            
(و هفبببى  اببببن مالببب  ٕٗ٘ٙ/ٙ( و نواٌبببة الىفبببى  )7ٖ٘/ٔ( انلبببر  مرسفبببر المنسوبببى مبببع بٌبببان المرسفبببر )ٔ)

(ٕ/ٕٗ٘. ) 
(و 9ٕ/ٖ(و الس رٌببر ىالسابٌببر )9ٕٙ/ٔنواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً ) (ؤٕٖ/ٔ( انلببر  هفببى  السررسببً )ٕ)

 (.ٕٕٔ/ٕفىاس  الرامى، )
(و نشبر 9ٕ(و الضبرىري )ٖٔٗ(و شبرح سن بٌ  الافبى  )7ٖ٘/ٔ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفبر )ٖ)

 (.8ٔ/ٕالبنى  )
 ( .7ٕ٘/ٕالبنانً )(و  مع ال ىامع مع ااشٌة 99ٔ/ٗ(و المافى  )ٕٓ٘/ٔ( انلر  اإلاكام )ٗ)
( و شبرح ؼاٌبة السبى  ٗٗ/ٖ(و شبرح مرسفبر الرىضبة )ٓٗٙ/ٕ(و المسبى ة )ٓ٘ٗ/ٕ( انلر  رىضة النبالر )٘)

(ٕٖ٘ .) 
 (. ٓٗٙ/ٕ( انلر  المسى ة )ٙ)
 (.ٖٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )7)
 (. ٔٓٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٓٗٙ/ٕ( انلر  المسى ة )8)
 (. ٘ٔ٘/ٗالبار الماٌ  )(و ىعنن فً 88/ٕ( انلر  الىفى  )9)
 (. 9ٓٔ/ٖ( وىعنن فً سشنٌؾ المسامع )ٖٗٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٓٔ)
(و ٕ٘٘ٙ/ٙ(و نواٌببة الىفببى  )ٕٓ٘/ٔ(و اإلاكببام )7ٓٗ/ٔ(و لببباب المافببى  )99ٔ/ٗ( انلببر  المافببى  )ٔٔ)

 (. ٕٓٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٕٕٓ/ٕ(و رفع الاا ب )7ٖ٘/ٔ(و بٌان المرسفر )ٙٗ/ٖشرح مرسفر الرىضة )

 



(ٖٓٔ) 

ولببك ... رسلاببىا و فمببنوم مببن شببر  فٌلةمببن االشببسرا و ىالببوٌن هرببوىا مببن السببمع ا 
»
(ٔ)

  . 

ص ولك الةركشً و ف ا    مأرو الربلؾ را ع إلى هن اإل ما  من  اللبة »ىلر 
« العا ة هى السمع 

(ٕ)
 . 

 ى ن هوا البناء   

هن من قا  إن اإل ما  لاب، بالع   ٌلةمن هن ع   الم معٌن الب  هن ٌفب  إلبى 
سبىاسر علبى ر بأو برببلؾ ا ِّ السىاسر إ ألن الع   ٌاٌ  هن ٌ سمع من بلػ ع  هم اب   ال
 من هى هق  من ولك و فالع   ال ٌاٌ  ا سماعوم على ر أ . 

هما من قا  إن اإل ما  لاب، بالسبمع و فالسبمع    عنب ا علبى عفبمة اإل مبا  
م ل اً  ىن س ٌٌ ا بع   
(ٖ)

 . 

ىق  اعسرل اببن همٌبر الاباج علبى مبن وهبب إلبى البسبلةم ببٌن مبن  عب   لٌب  
 ى  باشسرا  ع   السىاسر وىوكر هن هوا البسبلةم ممسنبع إألن هبوا اإل ما  هى الع   ىال

االشسرا  إنما ٌسى ن لكىن اإل ما  ا ة ق عٌة  ىن كىنن ا ة لنٌة 
(ٗ)

   . 

 الترجٌح :

اللاهر لً هن هبوا البنباء فباٌ  و فمبن الةم ال بى  ببأن اإل مبا  لابب، بالع ب  
مبع بلبىغ عب   ٌمسنبع معبن الر بأ و  اشسرا  ع   السىاسرإ ألن الع ب  ال ٌاٌب  الر بأ إال

ىلووا فمن لم ٌ ةا ع بلً لم ٌسفىر وا، اإل ما إ إو من الةم ىقىعن افى  العفمة 
ةا ع بلً سفبىر ىقىعبن لكبن سبلب منبن ا ٌسبن لعب م انساباء إمكبان  عن الر أو ىمن  ى 

 الر أ .

سرإ هما من قا  إن اإل ما  لاب، بالشر  فمن الةم قىلن ع م اشسرا  عب   السبىا
ألن األ لة السمعٌة م ل ة  ىن س ٌٌ  بع  و ىلووا السبةم ال موبىر ال بانلىن ببأن اإل مبا  

 لاب، بالشر  ال ى  بع م اشسرا  ع   السىاسر .

ىمن لم ٌلسةم بووا ال ى  من ال انلٌن بأن اإل ما  لاب، بالشر 
(٘ )

فالعلة هبً مبا 
ٌعلبم إٌمبانوم ب بىلوم فضببلً عبن وكرا الؽةالً سعلٌبلً لوبم مبن هنبن إوا ن بص عب  هم فببل 

ؼٌرا 
(ٙ)

 . 

 ) ال سةا   اناة  ىق  ناقشن الؽةالً بأن إٌمانوم معلىم ال ب ىلوموىإنما ب ىلن 
من همسً على الاو اسى ٌأسً همر هللاو ىاسى ٌأسً ال  ا (
 (7)

و فإوا لم ٌكن علبى ى بن 

                                            
 (. 88ٔ/ٔ( المسسفاى )ٔ)
(و ىٌ فب  بالعبا ة هي هن ٖٔٗ(و سبلسب  البوهب )9ٓٔ/ٖ(و ىانلر   سشنٌؾ المسبامع )٘ٔ٘/ٗ( البار الماٌ  )ٕ)

العا ة هً هن الع   الكبٌر ال ٌمكن سىا  هم على الكوب هى الر أ و فوً عبا ة مسبساا ة مبن الع ب و ىلبوا فوبً 
  اللة ع لٌة . 

 (. ٘ٔ٘/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٓ٘/ٔ( انلر   اإلاكام )ٖ)
 (. 9ٕ/ٖ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )ٗ)
 (. ٔٗٗ/ٗ( كالباقبلنً .انلر  البار الماٌ )٘)
 (. ٙٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )ٕٓ٘/ٔ(و ىانلر  اإلاكام )88ٔ/ٔ( انلر  المسسفاى )ٙ)
وكرا بلال  )ال سةا   اناة من همسبً  ( هن ابن ىهب9ٖٖ/ٖ( لم هقؾ علٌن بووا اللالوىوكر فً الس رٌر ىالسابٌر)7)

 



(ٖٕٓ) 

ببا ن وىبمبا األرل مسلم سىاهم فوبم علبى الابوو ىبأننبا مسعبب ىن باللباهر ال بال 
هننا مسعب ىن باسباعوم فٌ بىة هن ٌسبس   ببولك علبى فب قوم إ ألن  هللا ال ٌسعبب نا باسببا  

الكاوب ىاالقس اء بن
(ٔ)

. 

هما ما اعسرل بن ابن همٌر الااج فؽٌر ى ٌن إ ألن من اشسر  السبىاسر نابى هن 
لبن مسبم ى ٌكىن اإل ما  الوي لبم ٌسبىفر فٌبن شبر  السبىاسر إ ماعبا شبرعٌاًو ىلبم ٌلبب، 

 اإل ما  ىالا ٌسن م ل ا و فضبل عن كىنن ا ة ق عٌة هى لنٌة. 

                                                                                                                                
لبباهرٌن علببى الاببو قبباهرٌن لعبب ىهم ال ٌضببرهم مببن رببولوم هى رببالاوم اسببى س ببىم السبباعة وهى اسببى ٌلوببر 

ة بن إٌا  المةنً بلال  )اسى » ال  ا (و لم ن   عن شٌرن الاافل ابن ا ر قىلن   رىٌنا معناا من ا ٌث قر 
ماعٌ  فببً كسباب وم الكبببلمو ىهببً لالبة شبباوة و ف ب  رىاا الُاا ببال مببن ٌ باسلىا البب  ا ( هرر بن الاببافل هبببى إسب

 «.هفااب شعبة عنن بلال  )اسى س ىم الساعة(
( بلابل  )إوا هلبك ههب  الشبام فببل 7ٙٙـ7٘ٙ/ٖىما هشار إلٌن الاافل رىاا هبى إسماعٌ  الورىي فً وم الكبلم)

ى ٌ باسلىا الب  ا (و ىفبً سبن ا عمبران ببن رٌر فً همسًو ىال سةا   انابة مبن همسبً لباهرٌن علبى الابو اسب
و ىسع بببن ابببن ا ببر فببً لسببان « ال ٌبب ري مببن هببى (   »ٖٕٗ/ٖإسببااوو قببا  الببوهبً فببً مٌببةان االعسبب ا )

و لكبن قبا  اببن ا بر  «مسبس ٌم الاب ٌث »(وىقبا   97ٗ/8( بأن ابن ابان وكرا فبً الل با،)ٖٖٗ/ٗالمٌةان)
ىعلبى هبوا فلابل  «.ؾ  مٌع هفااب شبعبة فبً بعبل المبسن ىرهٌ، ا ٌلن فً وم الكبلم للورىيو ىق  رال»

 )اسى ٌ اسلىا ال  ا ( شاو.
  اَل َسبَةاُ  ىهف  الا ٌث  رىاا البراري فً فاٌانو كساب االعسفبام بالكسباب ىالسبنة و َبباب َقبْىِ  النببً 

( ِسً َلاِهِرٌَن على اْلَاوِّ   اَل مبارةو  َبباب َقْىلِبِن (و ىمسلم فً فاٌانو كساب اإل89/7ٖٔٔٔ/8َ اِنَاة  من هُم 
ُهْم مبن َربالََاُوْم ) ُضبرُّ ٌَ ِسً َلاِهِرٌَن على اْلَاوِّ اَل  (و عبن اْلُمِؽٌبَرِة ببن ُشبْعَبَة 9ٕٔٔ/7ٙٓٔ/َٕسَةاُ  َ اِنَاة  من هُم 

  ُو َىُهْم َلاِهر ِ ُوْم هَْمُر هللا  ٌَ أِْس ٌَ ِسً َلاِهِرٌَن اسى   ىَن(. بلال  ) اَل سةا  َ اِنَاة  من هُم 
 (. 88ٔ/ٔ( انلر  المسسفاى )ٔ)

 



(ٖٖٓ) 

 
َّ دلتٗد ضٛاٙ ٌٖ ٜهٕٛ  مجاعًا؟.  املبحح ايطا ع: قٍٛ ايٛاحد  ذا   ٜهٔ َث

ارسلؾ األفىلٌىن ال انلىن بع م اشسرا  بلىغ الم معبٌن عب   السبىاسر فبً قبى  
 ا ه  ٌكىن قىلن إ ماعاً ىا ة هى ال ؟.الىاا  من الم سو ٌن إوا لم ٌكن لم  م سو  ؼٌر

 ىفً ولك هقىا   

 هنن ا ة و ىإ ما  . القول األول:

ىبببن قببا  األكلببر 
(ٔ)

و ىنببص علٌببن بعببل المالكٌببة  
(ٕ)

و ىبعببل الشببافعٌة  
(ٖ)

و  
ىهى قى  الانابلة 
(ٗ)

و ىما  إلٌن األنفاري الاناً  
(٘)

  . 

 هنن لٌ  ا ة و ىال إ ماعاً . القول الثانً:

را ابببن عببب  الشبكىرارسبا
(ٙ)

مببن الاناٌببةو ىهببى قبى  بعببل الشببافعٌة 
(7)

و ىنسببب 
لكلٌر من العلماء 
(8)

و ىلبعل األفىلٌٌن 
(9)

 . 

 هنن ا ة و ىلكنن لٌ  إ ماعاً . القول الثالث:

ىارسارا بعل األفىلٌٌن 
(ٔٓ)

 . 

 بناء المسسلة :

 وكر لووا المسألة هفبلن  

 .األصل األول: اعتبار العامً فً اإلجماع

إن اعسبرنا مىاف ة العىام فإوا قا  قىالً و ىساع ا علٌبن العبىام و »قا  الؽةالً   
ىلم ٌرالاىا فٌن و فوى إ ما  األمةو فٌكىن ا ةإ إو لى لم ٌكن لكبان قب  ا سمعب، األمبة 
علببى الضبببللة ىالر ببأو ىإن لببم نلسابب، إلببى قببى  العببىام فلببم ٌى بب  مببا ٌسا ببو بببن اسببم 

ٌسبس عً ولبك عب  اً بالضبرىرة اسبى ٌسبمى إ ماعباً وىال هقب  اال سما  ىاإل ما  إ إو 
« من النٌن هى لبللة 

(ٔٔ)
  . 

 ى ن هوا البناء  

هن من اعسبر قى  العىام قا  إنوم إوا ىاف ىا قى  الم سو  الىاا  فٌكىن إ ماعباً 
                                            

 (.٘٘ٙ/ٙ( انلر  نواٌة الىفى  )ٔ)
 (.8ٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٖٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)
 (.99ٔ/ٗ(و المافى  )ٖٗٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٖ)
 (.ٕٗ٘(و شرح ؼاٌة السى  )ٕٓٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٕ٘ٗ/ٕ(و هفى  ابن مال  )7ٖٔ/٘( انلر  الىاض  )ٗ)
 (.ٕٕٔ/ٕ( انلر  فىاس  الرامى، )٘)
(و ىانلبر   ٕٖٔ/ٔ(و ىق  ٌاوبم هبوا مبن هفبى  السررسبً )ٕٕٔ/ٕ( انلر  مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )ٙ)

 (.9ٖ/ٖالسارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )
( 7٘٘/ٔ(و بٌببان المرسفببر )ٓٔٗ( كالؽةالًوىاألفبباوانً شببارح المرسفببرو ىابببن السبببكً. انلببر  المنرببى  )7)

 (.7ٕ٘/ٕ مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )و
 (.ٖٓٙٔ/ٗ( انلر  السابٌر )8)
 (.ٕ٘٘ٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٕٔ٘/ٔ( انلر   اإلاكام )9)
 (. 8ٓٗ/ٔ(و ىارسارا فً لباب المافى  )ٖٓٙٔ/ٗ( انلر  السابٌر )ٓٔ)
 (.88ٔ/ٔ( المسسفاى )ٔٔ)

 



(ٖٓٗ) 

لؤلمببة كلوببا و ىاألمببة ال س سمببع علببى ر ببأو ىإن لببم ٌعسبببر ب ببىلوم فبببل ٌسببمى قببى   
لع م سا و معنى اإل ما  اٌننو  الىاا  إ ماعاً 

(ٔ)
 . 

 األصل الثانً: هل اإلجماع ثابت بالشرع صو بالعقل ؟. 

ال ببىالن مبنٌببان علببى هن مبب رك اإل مببا  فببً كىنببن ا ببة هببى »قببا  ال ببىفً   
« السمع هى الع   

(ٕ)
 . 

 

 ى ن هوا البناء 

لببة إن قٌبب  إن اإل مببا  ا ببة بالسببمع فٌلببةم هن ٌكببىن قببى  الىاابب  ا ببة إ ل ال
السمع على عفبمة األمبةو ىقب  انافبر، فٌبن و ىإن قٌب  بالع ب  لبم ٌكبن قبى  الىااب  
ا ببة إ ألن اإل مببا  إنمببا كببان ا ببة ل اللببة الع بب  هن العببا ة ساٌبب  سىا بب  ال مببع علببى 

الر أ و ىقى  الىاا  ال ساٌ  العا ة الر أ علٌن 
(ٖ)

  . 

 الترجٌح :

كان الربلؾ ا ٌ ٌباً فبً االعسببار  هما البناء على اعسبار العامً فً اإل ما  فإن
بالعامً فً اإل ما  و فٌكىن هوا البنباء فباٌااًإ ألن العامبة لوبم اعسببارهم فببل ٌكبىن 
الم سوب  لىاب ا فببً اإل مبا و ىعلٌببن فٌفب  اإل مببا  ىإن لبم ٌكببن إال م سوب  ىاابب  إن 

هبوا النبى  ىاف ن العامةو ىإن قٌ  ال اعسبار للعامً فً اإل ما  فببل ٌلبةم ال بى  با ٌبة 
 من اإل ما  .

هما إن قٌ  إن الربلؾ فً مسألة اعسبار العىام فً اإل ما  إنما هبى فبً إ ببلو 
مسبمى إ مبا  األمبة و فببل ٌكببىن للمسبألة هلبر فبً بنباء هببوا المسبألة علٌوبا و ىهبوا هببى 
اللبباهر عنبب ي و ىلوببوا فببإن األكلببر وهبببىا إلببى هن قببى  الم سوبب  الىاابب  إوا لببم ٌكببن لببم  

 ؼٌرا إ ما  مع قىلوم بع م اعسبار العىام فً اإل ما  . م سو  

همببا البنبباء علببى مسببألة هبب  اإل مببا  لاببب، بالشببر  هى بالع بب  ؟ فبببل ٌلوببر لببً 
فاسن إ ألن الربلؾ فً هوا المسألة بٌن مبن قبا  بعب م اشبسرا  بلبىغ الم معبٌن عب   

 ب  اشبسرا  عب   السىاسر و ىق  سبو هن من الةم من قا  بلبى، اإل ما  عن  رٌو الع
السببىاسرو فبببل اا ببة اٌننببو لل ببى  بااسمببا  ا ٌببة قببى  الىاابب  مببن الم معببٌنو ىٌكببىن 

 الربلؾ كلن فً هوا المسألة بٌن من  ع  اإل ما  لابساً بالشر  .

                                            
 (.88ٔ/ٔ( انلر  المسسفاى )ٔ)
 (.99ٔ/ٗو ىانلر   المافى  )(٘ٗ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )ٕ)
 (. ٘ٗ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٖ)

 



(ٖٓ٘) 

 
 املبحح ايطابع: ثبٛت اإلمجاع بطسٜل اآلحا .

 معبىا علبى ٌرا  بووا المسألة  هن ٌن   إلٌنبا الىااب  مبن الل با، هن العلمباء قب  ه
شًء معٌن و فو  ٌكىن ولك إ ماعاً ٌ ب العم  بن هى ال ؟ 
(ٔ)

. 

ىق  اساو األفىلٌىن على هن هوا المن ى  بربر الىاا  سىاء ه لو علٌن مسمى 
اإل ما  هم ال ال ٌى ب ال  ع و ىارسلاىا فً إ بلو اإل ما  علٌن و ىى ىب العم  ببن 

(ٕ)
 على قىلٌن     

 ٌ ب العم  بن . هنن إ ما  القول األول:

ىبببن قببا  األكلببر مببن الاناٌببة
(ٖ)

و ىالمالكٌببة
(ٗ)

و ىالشببافعٌة  
(٘)

و ىالانابلببة 
(ٙ)

و  
ىالمعسةلة 
(7)

و ىؼٌرهم 
(8)

 . 

 هنن لٌ  إ ماعاً ىال ٌعم  بن . القول الثانً :

ىهى قى  بعل الاناٌة 
(9)

و ىبعل المالكٌة  
(ٔٓ)

و ىقالن الؽةالبً  
(ٔٔ)

و ىنسبب 
لل موىر ىهكلر النا 
(ٕٔ)

 . 

 بناء المسسلة : 

مسدسلة اشدتراط القطعٌدة فدً هشار بعل األفىلٌٌن إلى بناء هوا المسألة علبى 
ىبال ملبة إ فالمسبألة  انبرة »و ىق  وكبر ولبك المب يإ إو قبا   ثبوت القواعد األصولٌة

« على اشسرا  كىن  لٌ  األف  م  ىعاً بن و ىعلى ع م اشسرا ن 
(ٖٔ)

 . 

ٌعنببً هنببن إن اشببسر  ال ببا ع فببً مسببان  »مبب ي  ىقببا  ال ببىفً شببارااً قببى  ال
«األفى  لم ٌ ب  اإل ما  المن ى   اا اً و ىهى فاٌ  

(ٔٗ)
 . 

الربلؾ ٌنبنً على هن  لٌب  هفب  اإل مبا  هب  هبى م  بى  »ىقا  اإلسنىي   

                                            
 ( . 8ٗٗ/٘( و الىاض  )7ٖٕ/ٔ( انلر  شرح العم  )ٔ)
 ( .8٘ٗ/ٖ(و كشؾ األسرار )8ٕٔ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٕ)
(و 8٘ٗ/ٖ(و كشببؾ األسببرار )ٖ٘ٔ/ٔ(و نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )ٕٖٓ/ٔ( انلببر  هفببى  السررسببً )ٖ)

 ( .9ٕ٘/ٖسرار ) امع األ
( ٕٖٖ(و شرح سن ٌ  الافبى  )ٖٔٙ/ٔ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )9ٓ٘/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٗ)

. 
(و ٗٗ/ٕ(و شببرح العضبب  )ٕ٘ٙٙ/ٙ(و نواٌببة الىفببى  )ٔٔٔ/ٕ(و شببرح المعببالم )ٕ٘ٔ/ٗ( انلببر  المافببى  )٘)

 (. 7ٖٕ/ٕ مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )
(و المسببى ة ٓٓ٘/ٕ(و رىضبة النبالر )8ٗٗو ٕٖٕ/٘(و الىاضب  )ٕٕٖ/ٖ(و السموٌب  )ٖٕٔٔ/ٗ)( انلبر  العب ة ٙ)

(ٕ/ٙٙ9 .) 
 (. ٖ٘٘و ٕٖ٘/ٕ(و المعسم  )7ٖٕ/ٔ( انلر  شرح العم  )7)
 (.ٔٙٔ( انلر  إرشا  الااى  )8)
 (.ٕٕٗ/ٕ( و فىاس  الرامى، )٘ٔٔ/ٖ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )8٘ٗ/ٖ( انلر  كشؾ األسرار )9)
 (. ٕٖٗ/ٔ(و لباب المافى  )9ٓ٘/ٔ( كالباقبلنً.انلر  إاكام الافى  )ٓٔ)
 ( . ٕ٘ٔ/ٔ( انلر  المسسفاى )ٔٔ)
 ( . ٔٙٔ(و إرشا  الااى  )ٕٖٖ( و شرح سن ٌ  الافى  )ٕ٘ٔ/ٗ( انلر  المافى  )ٕٔ)
 (. 8ٕٕ/ٔ( اإلاكام )ٖٔ)
 ( . ٖٓٔ/ٕ( شرح مرسفر الرىضة )ٗٔ)

 



(ٖٓٙ) 

« هى ملنىن؟   
(ٔ)

  . 

ر ولك ؼٌر ىاا  من األفىلٌٌن  ىق  قر 
(ٕ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

فبى  ال سكبىن إال ق عٌبة وىال سلبب، إال بب لٌ  قبا ع و ىمنوبا هنن إن قٌب  إن األ
اإل ما و فإنن قا  ال ٌ ب  ربر الىاا  فً إلبا، اإل ما  لكىنن لنٌاً و ىاللنبً ال ٌنبسج 

 ال  عً.

ىمن لم ٌشسر  كىن األفى  ق عٌة  ّىة لبى، اإل ما  بربر الىاا  
(ٖ)

  . 

البنبباء و ىهببى هنببن قبب  ٌ ببىة  ىقبب  وكببر ابببن السبببكً مببا ٌاٌبب  اعسراضبباً علببى هببوا
االسس ال  باإل ما  إوا لن ىقىعن بربر الاا  ىإن كان هف  ا ٌة اإل ما  ال سلبب، 
إال ببال  ع و فرببر الىااب  مرببر عبن ىقببى  اإل مبا  ال عبن ا ٌسبن و فٌكبىن فبً هببوا 

 المسألة  انبان  

 هىلوما   ُلبى، ا ٌة اإل ما . 

 ىاا . ىاللانً  العم  بن إوا ن   بربر ال

 ىاألى  هف  ال ٌلب، إال بال  ع و ىاللانً عم  ال ٌاساج إلى ال  ع . 

ىعلٌن فبل ٌلةم من ال ى  ب  عٌة األفى  عب م العمب  بوبوا النبى  مبن اإل مبا  
(ٗ)

 . 

 الترجٌح :

اللاهر لً هن هوا البناء ؼٌر الةم و ىلووا فإن كلٌراً من األفىلٌٌن وهببىا إلبى 
بلبى، اإل ما  المرىي ب رٌو الاا  ق عٌة األفى  مع قىلوم 

(٘)
 . 

ىولك فٌما ٌب ى ألن من قا  ب  عٌة األفى  ال ٌلوبر هنبن ٌرٌب  بالنسببة لل اعب ة 
واسوا و ىإنما بالنسبة لؤلفىلً الوي ٌ فب  ىضبع هفب  سبنبى علٌبن ال ةنٌبا، و ىلوبوا 

لمبن كلبر إن العلماء ٌ ىلبىن إن مسبان  هفبى  الا بن ٌافب  بوبا العلبم »قا  ال رافً   
ا بلعبن ىاشبس  بالبن عبن مبىار  الشبرٌعةو ىهقضبٌة الفباابة ـ رضبىان هللا علبٌوم ـ 

« ىمنالراسوم ىفساىٌومو ىؼٌر ولك 
(ٙ)

ىال ا بة فبً كىنوبا ؼٌبر »و ىقا  الشبا بً    
مرا ة ألناسوا اسبى ٌسبسوان ب لبب ال  بع فٌوبا و فإنوبا ااكمبة علبى ؼٌرهباو فبلبب  مبن 

                                            
 (. 9ٖٔ/ٖ( نواٌة السى  )ٔ)
(و رفبع الاا بب ٗٗ/ٕ(و شبرح العضب  )ٖٓٔ/ٕ(و شرح مرسفبر الرىضبة )ٕ٘ٙٙ/ٙ( انلر  نواٌة الىفى  )ٕ)

 (.ٖٕٗ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖٕٙ/ٕ)
(و فبىاس  الرامبى، ٖٓٔ/ٕ(و شبرح مرسفبر الرىضبة )ٕ٘ٙٙ/ٙ(و نواٌبة الىفبى  )8ٕٕ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٖ)

(ٕ/ٕٖٗ .) 
 (. ٖٕٙ/ٕ( انلر  رفع الاا ب )ٗ)
(و ىالببا ً فببً إاكببام الافببى  ٖٕٔٔ/ٗو 97ٗ/ٕمبن وهببب إلببى ولبك فببً المسببألسٌن  هبببى ٌعلبى فببً العبب ة )( ىم٘)

و 9ٕٔ(و ىال رافبً فبً شبرح سن بٌ  الافببى  )ٕٕٖ/ٖو 7ٕ/ٕ(و ىهببى الر باب فبً السموٌب  )9ٓ٘و ٕ٘ٓ/ٔ)
 (.7ٖٕ/ٕ(و ى مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )ٖٓ/ٕ(و ىابن السبكً فً اإلبواج )ٕٖٖ

 (.ٖٗٔ/ٖاان  األفى  )( نٙ)

 



(ٖٓ7) 

« نو ٌفل  هن س ع  قىانٌن الل ة بوا فً رسبسوا و ىاٌن 
(ٔ)

 . 

ىإوا سبببٌن ولببك فبببل سنببافً بببٌن ال ببى  ب  عٌببة األفببى  ىال ببى  بلبببى، اإل مببا  
بربر الاا  إألن األفىلً ق  س سمع عن ا األ لة ال الة على ال  ع بفاة هوا المسألة 
هفبلً مبن هفبى  الشبرٌعة السبً سسابر  علٌوبا ال ةنٌبا،و ىكبأن مبا وكبرا اببن السببكً 

ر إلببى هببوا اببٌن فببرو بببٌن هفبب  ا ٌببة اإل مببا  فببً هببوا المسببألةو ىبببٌن العمبب  ٌشببٌ
باإل ما  المرىي ب رٌو الاا إ ألن النلر فً الشو األى  نلر سأفٌلً و هما النلبر 
فً الشو اللانً فوى نلر سارٌعبً و ٌلابل فٌبن ارسببا  ال بةء باألفب  ىفباة سارٌعبن 

 لل  ع فٌن .  علٌن و ىلووا فإنن ٌكاً فٌن اللن ىال اا ة

                                            
 (. ٖٕ/ٔ( المىاف ا، )ٔ)

 



(ٖٓ8) 

 
 املبحح ايجأَ: اعتباز ايعاَٞ يف اإلمجاع.

 ارسلؾ األفىلٌىن فً اعسبار العامً فً اإل ما  على هقىا  

 هنن ال ٌعسبر بن . القول األول:

ىبن قا  ال موىر 
(ٔ)

و من الاناٌة 
(ٕ)

و ىالمالكٌة  
(ٖ)

و ىالشافعٌة  
(ٗ)

و ىالانابلبة  
(٘)

و ىؼٌرهم  
(ٙ)

 . 

 نن ٌعسبر بن .ه القول الثانً:

ىبببن قببا  األقلببىن 
(7)

و ىنسببب للببباقبلنً  
(8)

و ىارسببارا المبب ي  
(9)

و ىبعببل  
المسكلمٌن
(ٔٓ)

  . 

هنببن ٌعسبببر قببىلوم فٌمببا لببٌ  بم فببىر علببى العلمبباء و ىهببى مببا  القددول الثالددث:
ٌشسرك فً إ راكن العامة ىالرافة كأركان اإلسبلمو ىهمبا مبا ال ٌ ركبن إال العلمباء فببل 

 م فٌن .ٌعسبر قىلو

ىن لن البا ً عن الباقبلنً ىارسارا 
(ٔٔ)

و كمبا ارسبارا الؽةالبً 
(ٕٔ)

و ىهبى قبى   
بعل المعسةلة  
(ٖٔ)

. 

ىقرٌب من هوا ما عّبر بن بعضوم من هنن ٌعسبر ب ىلوم فٌمبا ال ٌاسباج إلبى رهي 
كأفى  الشرٌعةو ىهما ما ٌاساج إلى رهي فبل ٌعسبر قىلوم فٌبنو ىهبوا ارسٌبار الببة ىي 

                                            
 ( .ٕٗٙ/ٕ(و المسى ة )ٕٕٙ/ٔ(و اإلاكام )ٔ٘ٗ/ٕ( انلر  رىضة النالر )ٔ)
(و نواٌببة الىفبى  البببن ٖٔٔ/ٔ(و هفببى  السررسبً )8ٕ(و س ببىٌم األ لبة )ٖٗٔ/ٕ( انلبر  هفببى  ال فباص )ٕ)

 (. 9ٖ٘/ٖ(و  امع األسرار )8ٕٕ/ٔالساعاسً )
(و شبرح سن بٌ  الافبى  ٙٗ٘/ٔ(و مرسفر المنسوى مبع بٌبان المرسفبر )ٕٔٔى  البن العربً )( انلر  المافٖ)

 (. 8ٓٔ(و الموكرة )7٘/ٕ(و نشر البنى  )ٖٔٗ)
(و المافببببى  8ٗ/ٕ(و الىفببببى  )8ٓٗ/ٔ(و قىا ببببع األ لببببة )9ٖٗ/ٔ(و البرهببببان )7ٖٔ( انلببببر  السبفببببرة )ٗ)

(ٗ/ٔ9ٙ . ) 
(و السابٌبر 98ٖ/ٕ(و هفى  اببن مالب  )ٔ٘ٗ/ٕ(و رىضة النالر )7ٙٔ/٘(و الىاض  )ٖٖٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )٘)

(ٗ/ٔ٘٘ٔ .) 
 (. 9٘ٔ( انلر  إرشا  الااى  )ٙ)
 (. ٕٕٙ/ٔ( انلر  اإلاكام )7)
(و ىقب  هنكبر اببن السببكً ولبك و بب  اكبى عبن البباقبلنً عب م ٕٕٙ/ٔ(و اإلاكبام )7ٕٗ/ٕ( انلر  شبرح اللمبع )8)

ٌ  ببولك و بب  كبا  هن ٌبوكر اإل مبا  علٌبنو لبم وكبر عنبن هن الرببلؾ االعسبار ب ىلومو ىن   من نفبن السفبر
ٌر ع إلى عبارة وىهوا سفرٌ  منبن هن اإل مبا  ال ٌسىقبؾ علبى قبى  العبىامو ىإنمبا المسبألة هبً فبً إ ببلو 
ال ى  بإ ما  األمة وىهن الم سو ٌن إوا ه معىا ه  ٌف و هن األمة ه مع،و ىٌاكم ب رى  العبىام فبٌوم سبعباً 

 ؟. هى ال
و ىما  ٔٙٗ/ٗ(و البار الماٌ  )ٖٖٗ(و سبلس  الوهب )7ٗٔ/ٕ(و رفع الاا ب )ٓٗ-8ٖ/ٖانلر السلرٌص )
 (. ٖ٘٘ٔ/ٗبع ها( و السابٌر )

 (. ٕٕٙ/ٔ( انلر   اإلاكام )9)
 (. ٔٙٗ/ٗ(و البار الماٌ  )8ٔٗ/ٔ( انلر  قىا ع األ لة )ٓٔ)
 (. ٘ٙٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٔٔ)
 ( .8ٕٔ-8ٔٔ/ٔى )( انلر  المسسفإٔ)
 (. 7ٙٔ-7٘ٔ/ٔ( كأبً الاسٌن البفريو ىن لن عن ؼٌرا منوم. انلر  شرح العم  )ٖٔ)

 



(ٖٓ9) 

 (ٔ)
سبعن كلٌر من مسأرري الاناٌة و ى 

(ٕ)
 . 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هفبلن   

 األصل األول: هل ٌشترط فً اإلجماع صن ٌكون لـه مستند ؟. 

هوا الربلؾ فبً اعسببار قبى  العبامً »ىق  نص على وكر الةركشً فً قىلن   
فببً انع ببا   فببً اإل مببا  ٌنبؽببً سررٌ ببن علببى الربببلؾ فببً اشببسرا  ال اللببة ىاألمببارة

« اإل ما  
(ٖ)

 . 

ىق  هشار إلى هوا بعل األفىلٌٌن فً الناء وكر ه لبة المسبألة و ىهن ال موبىر 
ٌسس لىن بأن اإل ما  الب  لـن من مسسن  ى لٌ  وىالعامً لٌ  ههبلً لبلسس ال  
(ٗ)

  . 

 ى ن هوا البناء 

عسبببار هن مببن اشببسر  فببً اإل مببا  هن ٌكببىن لببـن مسببسن  فٌلةمببن هن ٌ ببى  بعبب م ا
قى  العامًإ ألنن لٌ  من هه  النلر فً األ لة و هما من لم ٌشسر  ولبك فٌمكنبن ال بى  

باعسبار قى  العامً 
(٘)

  . 

ىق  نبىقش هبوا البنباء  بأننبا ىإن قلنبا باشبسرا  هن ٌكبىن لئل مبا  مسبسن  إال هن 
  النلبر ولك ال ٌمنع االعسبار ب ى  العامًإ ألن االسس ال  إنما ٌشسر  هن ٌكىن من هه

ىاالسببس ال و لكببن ال ٌمسنببع هن سكببىن مىاف ببة العببامً معسبببرة و ىإن لببم ٌكببن مببن ههبب  
االسس ال  
(ٙ)

 . 

ىق  ه ٌب  بأن المعسرل إوا سلّم هن علبى العبامً س لٌب  الم سوب  و فبإن العبامً 
ال ٌكىن لـن رهي معسبر فً ناسبنو فببل ٌسىقبؾ انع با  اإل مبا  علبى رهٌبن إ إو لبى رهي 

ررص ىالسرمبٌن لكبان  لمبا و فكٌبؾ ٌعسببر شبر اً فبً انع با  اإل مبا  مىاف سبن رهٌاً ببال
للعلماء و الل وم إال إوا فوم رهٌن عن مشاركة فً الباث ملبلً و فوى ٌعسبر و ىلٌ  عامٌباً 

فً ولك الاكم
(7)

. 

                                            
(و ىالبببة ىي  هببى هبببى الاسببن علببً بببن مامبب  بببن الاسببٌن ٖٗٗ/ٖ( انلببر  كنببة الىفببى  مببع كشببؾ األسببرار )ٔ)

فبببً األفبببى   هبببـوىهى اإلمبببام العبلمبببةوكان بارعببباً ٓٓٗالببببة ىي الاناًوالمل بببب فربببر اإلسببببلموىل  سبببنة 
ىالارى وىهببببى إمببببام الاناٌببببة فببببً ةمانببببنو فببببن ؾ شببببرح ال ببببامع الكبٌببببر وىكنببببة الىفببببى  إلببببى معرفببببة 

 هـ.         8ٕٗاألفى وىؼٌرهاوسىفً سنة 
ىالبة ىي باس  الباءوىسكىن البةايوىفس  ال ا ونسببة إلبى بة ةوىٌ با  بة ىةوىهبً قلعبة افبٌنة قبرب نسبؾ     

 على  رٌو براري.
(و ال بببىاهر المضبببٌة) ٕٓٙ/8ٔ(و سبببٌر هعببببلم النبببببلء)8ٙٗ/ٔ(و مع بببم البلببب ان)9ٖٖ/ٔألنسببباب)انلبببر  ا    

 (. ٕٗٔ(و الاىان  البوٌة)ٕ٘ٓ(و ساج السرا م)9ٗ٘/ٕ
(و السىضبببببٌ  علبببببى مبببببسن ٖٗٗ/ٖ( وكشبببببؾ األسبببببرار)8ٖٔ/ٕ( انلبببببر  كشبببببؾ األسبببببرار علبببببى المنبببببار)ٕ)

 (.ٔٙ(والى ٌة )99/ٕالسن ٌ )
 ف  بال اللة ما هفا  ال  ع ىباألمارة ما هفبا  اللبن و ىهبوا علبى مبا  رج علٌبن كلٌبر (و ىٌٖ٘ٗ( سبلس  الوهب )ٖ)

 (. ٖ٘من المسكلمٌن من السارٌو بٌنوما . انلر   البار الماٌ  )
 (. 7ٕٕ/ٔ(و اإلاكام )ٕٔ٘/ٖ(و السموٌ  )8ٖٗ/ٕ( انلر  المعسم  )ٗ)
 (. ٖ٘ٗ( انلر  سبلس  الوهب )٘)
  (.7ٕٕ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٙ)
 ( . 7ٕٕ/ٔ( انلر  سعلٌو عاٌاً على اإلاكام )7)

 



(ٖٔٓ) 

 األصل الثانً: هل فقدان صهلٌة االجتهاد تلل بسهلٌة اإلجماع ؟ . 

انو إو ن   عنن الةركشً هنن بنبى الرببلؾ فبً هبوا ىق  نص  على ولك ابن بره
المسألة علبى هن ف ب ان ههلٌبة اال سوبا  عنب نا مرب  بأهلٌبة اإل مبا و ىعنب  المربالؾ ال 

ٌر  
(ٔ)

   . 

ألن االعسبار فر  األهلٌبة و ىال ههلٌبة »ىقا  ال رافً فً سعلٌ  قى  ال موىر   
« لبلعسبار 

(ٕ)
  . 

 ى ن هوا البناء  

إن ف  ان ههلٌة اال سوا  سر  بأهلٌة اإل ما  فبل ٌعسبر قبى  العبامًإ هنن إوا قٌ  
 ألنن لٌ  ههبلً لبل سوا و فبل ٌكىن ههبلً لبلعسبار فً اإل ما  .

ىإن قٌ  إن ف  ان ههلٌة اال سوا  ال ٌر  بأهلٌة اإل ما  فٌعسببر قىلبنإ ألنبن ىإن 
 .  لم ٌكن ههبلً لبل سوا  إال هنن هه  لبلعسبار فً اإل ما 

 الترجٌح : 

اللاهر لً هن األف  األى  ـ ىهى ه  ٌشسر  فً اإل ما  هن ٌكىن لبـن مسبسن  
؟ ـ إنما هى من باب اإللةام و ىلٌ  من باب البناءإ ألن المرالؾ ٌ ر بأن العبامً لبٌ  
ههبلً للنلر فً األ لةو ىلووا ه اب عنن الم ي بأن قىلنا باشبسرا  المسبسن  ال ٌمنبع مبن 

 العامً و فبل ٌمسنع االعسبار ب ىلن و ىإن لم ٌكن من هه  االسس ال  . االعسبار ب

ىلوببوا فاللبباهر هن المرببالؾ لببم ٌكببن مفبب ر ربلفببن هببى هببوا األفبب  و ىإنمببا 
عمىما، األ لة السً عل ، العفمة باألمة كلواو ىالعىام من  ملبة األمبة و إضبافة إلبى 

بأهلٌبة اإل مبا  ؟بـ البوي ٌلوبر لبً األف  اللانً ـ ىهى ه  ف  ان ههلٌة اال سوا  سرب  
فاة البناء علٌنو ىلووا فمن وهب إلى هن ف  ان ههلٌة اال سوا  ال ٌر  بأهلٌة اإل مبا  
اعسبر بالعامً و ىاألفىلً ؼٌبر الا ٌبن و ىالا ٌبن الابافل للابرى   ىن علبم األفبى  و 

 ىناىهمو بربلؾ من اشسر  ههلٌة اال سوا  للبى، اإل ما  .

ربلؾ فً المسألة ا ٌ ٌاًو هما إن كان الربلؾ إنما هى فبً إ ببلو هوا إن كان ال
لال إ ما  األمة على ما اساو علٌن الم سو ىن و فبل ٌسرسب على هوا األف إ ألنبن فبً 

ه عبً هن »المسمٌا، ف  و قا  ابن السببكً فبً الرببلؾ المبوكىر فبً اعسببار العبامً  
 هنببا هبب  ن لببو ال ببى  بببأن األمببة الربببلؾ فببً هن العببىام هبب  ٌعسبببرىن؟ لببٌ  معنبباا إال

«ه مع،و ىهنن ال ربلؾ فً المشوىر 
(ٖ)

  . 

                                            
 ( . 8٘/ٕ(و ىهشار إلى شًء من ولك فً الىفى  )ٖٖٗ( انلر  سبلس  الوهب )ٔ)
 (. ٖٔٗ( شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)
 (. ٖ٘٘ٔ/ٗ(و السابٌر)ٕٙٗ/ٗ(و ىانلر  البار الماٌ )7ٗٔ/ٕ( رفع الاا ب)ٖ)

 



(ٖٔٔ) 

 
 املبحح ايتاضع: اعتباز ايتابعٞ َع ايمحاب١ . 

 هوا المباث ٌمكن س سٌمن إلى مسالسٌن  

 المسألة األىلى   اعسبار السابعً مع الفاابة إوا كان م سو اً ىق، إ ماعوم.

 ع الفاابة إوا فار م سو ا بع  إ ماعوم .المسألة اللانٌة  اعسبار السابعً م

 ىفٌما ٌلً هع   م لباً لك  مسألة منوما . 

 

 المطل  األول: اعتبار التابعً مع الصحابة إذا كان مجتهداً وقت إجماعهم.

 ىهوا المسألة ق  ارسلؾ فٌوا األفىلٌىن على قىلٌن 

  ىنن .هنن معسبر بن فً إ ماعوم و فبل ٌنع   إ ماعوم ب القول األول:

ىبووا قا  ال موىر
(ٔ)

و من الاناٌة 
(ٕ)

و ىالمالكٌة  
(ٖ)

وىالشافعٌة  
(ٗ)

و ىالانابلبة  
(٘)

وىالا واء 
(ٙ)

و ىالمسكلمٌن 
(7)

 .                                 .و

ىارسارا هبى الاسٌن البفري
(8)

. 

 هنن ؼٌر معسبر و ىإ ماعوم ب ىنن ا ة . القول الثانً:

ة ىهببى قببى  بعببل الشببافعٌ
(9)

وىرىاٌببة ألامبب  ارسارهببا بعببل هفبباابن  
(ٔٓ)

و  
ىبعل المسكلمٌن
(ٔٔ)

وى اى  اللاهري  
(ٕٔ)

 . 

 بناء المسسلة : 

ٌمكن هن ٌلر ص من كبلم األفىلٌٌن اى  هوا المسألة لبللبة هفبى و ٌمكبن هن 
 سر ع إلٌوا و ىهً  

 األصل األول : حجٌة إجماع غٌر الصحابة .

ث قا  بع  وكرا لمسبألة ارسفباص اإل مبا  ىق  نص  على ولك الةركشً و اٌ

                                            
 ( . ٕٔٓٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٓٙٗ/ٕالر )( و رىضة الن7ٓٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٔ)
(و 89ٕ/ٔ(و نواٌبة الىفبى  الببن السباعاسً )7ٕٕ/ٕ( و مٌبةان األفبى  )ٙ٘ٔ/ٕ( انلر  هفبى  ال فباص )ٕ)

 (. 97ٔ/ٖالس رٌر ىالسابٌر )
 (. ٖٖ٘(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖ٘/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض  )7ٓٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٖ)
 (. ٕٓٗ/ٔ(و اإلاكام )77ٔ/ٗ(و المافى  )9ٕ/ٕ(و الىفى  )8٘ٔ/ٔ(و المسسفاى )8ٖٗالسبفرة ) ( انلر ٗ)
(و ٔٙ/ٖ(و شبرح مرسفبر الرىضببة )ٓٙٗ/ٕ(و رىضببة النبالر )9ٗٔ/٘(و الىاضب  )7ٕٙ/ٖ( انلبر  السموٌب  )٘)

 (. 7ٗ٘ٔ/ٗالسابٌر )
 (. 7ٕٙ/ٖ( انلر  السموٌ  )ٙ)
 (. ٕٓٗ/ٔ(و اإلاكام )7ٕٙ/ٖ( انلر  السموٌ  )7)
 (. 97ٔ/ٔ(و ىشرح العم  )9ٔٗ/ٕ( انلر  المعسم  )8)
 (. 9ٔ( انلر  اللمع )9)
 (. 8ٓٗ/ٕ( و هفى  ابن مال  )7ٗٙ/ٕ(و المسى ة )8ٕٙ/ٖ(و السموٌ  )ٕ٘ٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٓٔ)
 (. ٕٓٗ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٔٔ)
 (. 7ٓٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٕٔ)

 



(ٖٕٔ) 

ىٌساببر   علببى هببوا المسببألة هن الفبباابة لببى ه معببىا مببع ارببسبلؾ »بالفبباابة    
« ؼٌرهم من السابعٌن الم سو ٌن و فإن قلنا باالرسفباص لبم ٌعسببر ربلفبنو ىإال اعسببر 

(ٔ)
 . 

ا بة  ىق  وكر الون ي هن الربلؾ فً المسألة مع فرٌ ٌن ها هما البوٌن قبالىا ال
إال فً إ ما  الفاابة 
(ٕ)

 . 

ىهببوا األفبب  لبباهر فببً ه لببة المسببألةو فببإن مببن ه لببة مببن ال ٌعسبببر بالسببابعً 
ارسفاص الفاابة بما ٌاٌب  هن الابو معوبم و ىهن ؼٌبرهم إن ربالاوم لبم ٌعسببر ببن
(ٖ)

و 
ىق  ناقش ولك المرالاىن بأن الفاابة ال ٌاُضلىن ؼٌرهم إال بالفابةو ىال نلر لبولك 

 ما و ىإنما ٌنلر إلى العلم ىاال سوا و ىهم فٌن كؽٌرهم فً اإل
(ٗ)

 . 

 ى ن هوا البناء   

هن مببن قببا  إن اإل مببا  ال ٌكببىن إال مببن الفبباابة لببم ٌعسبببر بالسببابعً م ل بباً 
 لررى ن عن مسمى الفاابة .

ىمن لم ٌ   بولك فإنن ٌعسبر ب ى  السابعً الم سو  مع الفاابة 
(٘)

 . 

 عقد اإلجماع مع ملالفة األقل ؟.األصل الثانً: هل ٌن

اعلبم هن هبوا المسبألة ٌسفبىر الرببلؾ فٌوبا مبع مبن »ىق  وكبر ولبك الؽةالبً   
ٌىافو على هن إ ما  الفاابة ٌن فع بمرالاة ىاا  من الفاابةو هما من وهب إلى هنبن 

« ال ٌن فع ربلؾ األكلر باألق  كٌاما كانو فبل ٌرسص كبلمن بالسابعً 
(ٙ)

 . 

اعلببم هن هببوا المسببألة مببن  ملببة هفببرا  السببً قبلوببا و ىهببً »شببً  ىقببا  الةرك
« مرالاة الىاا  ه  ٌ لر؟ 

(7)
 . 

ىق  وكرا ؼٌرهما 
(8)

  . 

 ى ن هوا البناء  

هن من وهب إلى هن اإل مبا  ٌنع ب  ىلبى ربالؾ األقب  فإنبن ٌ بى  بعب م االعسببار 
 مبا  ال ٌنع ب  عنب  بربلؾ السابعًإ ألنن مربالؾ الساباو األكلبرو ىهمبا مبن قبا  ببأن اإل

مرالاة الىاا  فإنوم ارسلاىا فً المسألة 
(9)

 . 

لكن وكر الم ٌعً هنن إن قٌ  إن اإل ما  هى اسااو  مٌع الم سو ٌن فً عفبر 

                                            
 (.8ٖٗ( سبلس  الوهب )ٔ)
 (. ٕٔٓٙ/ٙر  نواٌة الىفى  )( انلٕ)
( و اإلاكببببام 78ٔ/ٗ( و المافببببى  )8ٖٙ(و السبفببببرة )ٕٙٔٔ/ٗ(و العبببب ة )7٘ٗ/ٔ( انلببببر  ه ب ال اضببببً )ٖ)

(ٔ/ٕٗٔ .) 
 (. 8٘ٔ/ٔ( و المسسفاى )8ٕٙ/ٖ(و السموٌ  )8ٖٗ(و السبفرة )7٘ٔ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٗ)
 (. 8ٖٗ( انلر   سبلس  الوهب )٘)
 (. 8٘ٔ/ٔ( المسسفاى )ٙ)
 (.99/ٖ( سشنٌؾ المسامع )7)
 (. 9٘ٔ/ٔ(و ىق  هشار إلى ولك فً شرح العم  )99/ٖ( انلر  الؽٌث الوامع )8)
 ( .8٘ٔ/ٔ( انلر  المسسفاى )9)

 



(ٖٖٔ) 

فإنببن الببب  اٌننببو مببن االعسبببار ب ببى  السببابعً إ ألنببن مببن م سوبب ي األمببة فببً ولببك  
العفر
(ٔ)

. 

مرالابة الىااب  فٌلةمبن االعسببار ىعلى هوا فمن قا  ببأن اإل مبا  ال ٌنع ب  عنب  
 ب ى  السابعًإ ألنن ها  الم سو ٌن. 

 االصل الثالث: حجٌة قول الصحابً .

ىق  هشبار إلبى ولبك هببى ٌعلبً فبً هلنباء اسبس اللن علبى ال بى  بعب م اعسببار قبى  
مبن كبان قىلبن ا بة علبى ؼٌبر ههب  عفبرا لبم ٌ بة »السابعً فً هوا المسألة و ف ا   

« لعفر مرالاسن لمن كان من هه  ا
(ٕ)

 . 

 ى ن هوا البناء  

إن كان قى  الفباابً ا بة و فاساباقوم ا بة وىال ٌاب  للسبابعً مربالاسومو ىإوا 
 كان كولك فإنن ال ٌعسبر بال ى  المرالؾ ل ىلوم .

 ىمن لم ٌاسج  ب ىلوم لم ٌلةمن ولك .

لبناء و ىق  هشار األنفاري اللكنىي إلى ما ٌمكن هن ٌسى ن اعسراضاً على هوا ا
ىولببك هنببن لببٌ  مببن الةم االاس بباج ب ىلببن هن ٌكببىن قببىلوم الببوي رببالؾ فٌببن السببابعً 
إ ماعاًو فإنن ق  ٌكىن ا ة وىال ٌكىن إ ماعاًو ىلوا فبل سسلم ارمة المرالابة إوا كانب، 
عن ا سوا إ ألن قى  الفاابً ٌعسبر ا ة ملنىنة و ق  سعارل بؽٌرهبا و برببلؾ مبا 

لى كان إ ماعاً 
(ٖ)

  . 

 الترجٌح :

هما البناء على ا ٌة إ ما  ؼٌر الفاابة فوى بناء فاٌ  ؼٌر هنن بناء  ةنبً 
و ال سسابببر  منبببن هبببوا المسبببألة سارعببباً كبببامبلً إ إو ٌمكبببن هن ٌسابببر  منبببن الرببببلؾ مبببع 
اللاهرٌببة ل فببرهم اإل مببا  علببى إ مببا  الفبباابة  ىن ؼٌببرهمو فبببل ٌكببىن لؽٌببرهم 

م فً ولك لم ٌلسبةم االعسببار بالسبابعً مبع الفباابة اعسبار فً اإل ما  و لكن من رالاو
 فً هوا المسألة .

ىهما البناء على مسألة   ه  ٌنع   اإل ما  مع مرالاة األق  ؟ فٌلور لً فباة 
البنبباء علٌببنو ىلوببوا السببةم هكلببر مببن ناببى اإل مببا  مببع مرالاببة األقبب  ـ ىهببم هكلببر 

األفىلٌٌن
(ٗ)

 الفاابةإ ألنن ها  الم سو ٌن.ـ االعسبار بمرالاة السابعً إن رالؾ  

ىلى ى   من ٌرالؾ فً هوا السبلةم فوى ألنن ٌري هن الم سو  من السابعٌن لٌ  
 فً مرسبة الفاابة و فوى كأنن مسلىب اال سوا  مع الفاابة.

همببا مببن هلببب، اإل مببا  مببع مرالاببة األقبب  فٌلةمببن عبب م االعسبببار بالسببابعًإ ألنببن 
 مرالؾ لؤلكلر و ىهم الفاابة.

                                            
 (.ٖٕٖ/ٖ( انلر  سلم الىفى  )ٔ)
 (. ٔٙٔٔ/ٗ( الع ة )ٕ)
 (. ٕٖٗ/ٖ(و سلم الىفى  )ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٕ( انلر  فىاس  الرامى، )ٖ)
 (.7ٙٗ/ٗالماٌ ) ( انلر  البارٗ)

 



(ٖٔٗ) 

ما البناء على ا ٌة قى  الفاابً فلٌ  بلاهرإ إو ال ٌلةم من االاس اج ه 
ب ىلن هن ٌكىن قىلوم إ ماعاًو ىما وكرا األنفاري اللكنىي من السارٌو بٌن األمبرٌن و 
ىهنن ال سسلم ارمة المرالاةإ ألن قى  الفاابً ٌعسبر ا ة ملنىنة و قب  ٌعبارل بمبا 

ء هبوا المسبألة علبى ا ٌبة قبى  الفباابً و هى هقىي منن و اعسرال فاٌ  ٌب   بنا
ىلووا قا  الاناٌة ىالانابلة با ٌة قى  الفاابً و ىمع ولبك لبم ٌ علبىا قبىلوم إ ماعباً 

 مع مرالاة السابعً. 

 



(ٖٔ٘) 

 
المطلددد  الثدددانً: اعتبدددار التدددابعً مدددع الصدددحابة إذا صدددار مجتهددددا بعدددد 

 إجماعهم .

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن 

 هنن ؼٌر معسبرو ىهى ما ىج باإل ما  السابو . قول األول:ال

ىبوببوا قببا  الاناٌببة 
(ٔ)

و ىالمالكٌببة  
(ٕ)

و ىالشببافعٌة  
(ٖ)

و ىالانابلببة  
(ٗ)

و ىهكلببر  
المسكلمٌن
(٘)

و ىارسارا هبى الاسٌن البفري
(ٙ)

  . 

 .ا  عن  مرالاسن إوا كان فً عفرهمهنن معسبر و فبل ٌنع   اإل م القول الثانً:

عن من لم ٌشسر  االن رال ىن  
(7)

. 

 بناء المسسلة:

 لووا المسألة هفبلن 

 األصل األول: اشتراط انقراض العصر.

ىق  سسابع األفىلٌىن على وكر هوا األف  
(8)

 و ىممن وكر ولك    

« فإن نشأ بع  إ ماعوم فعلى ان رال العفر»ابن الاا ب اٌث قا   
(9)

 . 

انع ببا  اإل مببا  ىقببب  ان ببرال العفببر و  همببا إوا رببالاوم بعبب »ىقببا  الونبب ي   
«فٌرّرج على اعسبار ان رال العفر

(ٔٓ)
 . 

 ى ن هوا البناء  

هن مببن اشببسر  ان ببرال العفببر النع ببا  اإل مببا  فإنببن ٌعسبببر بربببلؾ السببابعً 
 الم سو  الوي نشأ بع  إ ماعوم إألن شر  اسس رار اإل ما  لم ٌى  .

اإل مبا  و ىالمربالؾ بعب  اإل مبا   ىمن لم ٌشسر  ولك  ع  ربلفبن بعب  انع با 
ال ٌعسبر ربلفن 
(ٔٔ)

  . 

                                            
 ( .97/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )7ٕٖ/ٕ( انلر  مٌةان األفى  )ٔ)
 (. ٖٖ٘( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)
 (. ٕٓٗ/ٔ(و اإلاكام )8٘ٔ/ٔ( انلر  المسسفاى )ٖ)
(و السابٌببببر 8ٓٗ/ٕ(و هفببببى  ابببببن مالبببب  )ٔٙ/ٖ(و شببببرح مرسفببببر الرىضببببة )9ٙٔ/٘( انلببببر  الىاضبببب  )ٗ)

(ٗ/ٔ٘77 .) 
 (. ٕٓٗ/ٔ  اإلاكام )( انلر٘)
 (. ٕٓٓ/ٔ( انلر  شرح العم  )ٙ)
 (. 9ٕٙ/ٕ( انلر  المسى ة)7)
(و شببرح ٔٙ/ٕ(و شبرح مرسفبر الرىضبة )8ٗٙ/ٕ(و المسببى ة )ٕٓٗ/ٔ(و اإلاكبام )ٓٙٗ/ٔ( انلبر  البرهبان )8)

(و 99/ٖ(و= =سشبنٌؾ المسبامع )7ٕٕ/ٕ(و  مبع ال ىامبع مبع شبرح المالبً ىشبرح البنبانً )ٖ٘/ٕالعض  )
(و سبلم ٕٕٔ/ٕ(و فبىاس  الرامبى، )77٘ٔ/ٗ(و السابٌبر )97/ٖ(و الس رٌبر ىالسابٌبر )8٘٘/ٌٕث الوامع )الؽ

 (. ٖٕٖ/ٖالىفى  )
 (. ٖ٘/ٕ( مرسفر المنسوى مع شرح العض  )9)
 (. ٕٔٓٙ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٓٔ)
 (. ٔٙ/ٕ(و شرح مرسفر الرىضة )ٕٔٓٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٕٓٗ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٔٔ)

 



(ٖٔٙ) 

ىق  اعسرل على هبوا البنباء ببأن هبوا البنباء إنمبا ٌبسم علبى رهي مبن ٌ بى   
فان ة االشسرا   ىاة ر ى  بعل الم سو ٌن و ى ربى  م سوب  ٌاب ث قبب  ان راضبوم 

السبابعً البوي  و هما مبن قبا  إن فان سبن  بىاة الر بى  ال ؼٌبرو فٌنبؽبً هال  ٌعسببر ب بى 
هفب  م سو اً بعب  ولبك 
(ٔ)

و ىلوبوا المعنبى وهبب بعبل مبن ٌبري االشبسرا  إلبى عب م  
 االعسبار ب ى  السابعً فً هوا الاالة و ىعل  بال ٌا  على األف  اللانً.

ىقببب  وكبببر بعبببل العلمببباء الرببببلؾ فبببً هبببوا المسبببألة ببببٌن مبببن ٌبببري اشبببسرا  
االن رال 
(ٕ)

 . 

 صسلم بعد اإلجماع .األصل الثانً:االعتبار بمن 

فوببى »ىقبب  هشببار لوببوا ابببن ق امببة ب ىلببن معلِّبببل لل ببى  بعبب م االعسبببار بالسببابعً  
« مسبىو باإل ما و فوى كمن هسلم بع  سمام اإل ما  

(ٖ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هن الكافر ال ٌعس  بن فً اإل ما  اا  كاراو ىإوا هسلم بعب  اإل مبا  لبم ٌعسب  ببن 
اراو ىكولك السابعً إوا ا سو  بعب  إ مبا  الفباابةو لكىنبن ؼٌبر لىقى  اإل ما  اا  ك

 م سو  اا  ىقى  اإل ما .

 الترجٌح :

األر   فً نلري فاة البناء علبى اشبسرا  االن برالو فبإن مبن لبم ٌشبسر ن 
ٌلةم من قىلن انع ا  اإل ما  فىر ف ىرا فبل الساا، إلى من رالؾ بعب  ولبك ىلبى كبان 

 هم . من الم معٌن و فكٌؾ بؽٌر

همبا مبن اشببسر ن فٌلبةم مببن قىلبن عب م انع ببا  اإل مبا  إال بعبب  االن برالو لكببن 
أل   ارسبلفوم فً فان ة االشسرا  ارسلاىا وفمن قفر الاان ة علبى  بىاة الر بى  ف ب  
فإنن رالؾ ما ٌلةم من اشسرا ن االن رال أل   هوا األمرو ىمن عمم فانب ة االشبسرا  

 لك االشسرا  .فإنن ق  السةم ب مٌع لىاةم و

هما البناء على مسألة االعسبار بمبن هسبلم بعب  اإل مبا  فوبى بنباء فباٌ  هٌضباًإ 
بب  األهلٌببة بعبب  انع ببا او  ألن اإل مببا  ٌنع بب  فببىر افببى  االسابباوو فبببل عبببرة بمببن اف 

 ىهما ٌشسركان فً ف  ان األهلٌة اا  ىقى  اإل ما  فبل ٌعسبر بوما.

 لى النلٌر .ىهوا البناء هى من بناء النلٌر ع

                                            
 (. ٕٔٗ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )97/ٖلر  الس رٌر ىالسابٌر )( انٔ)
 (. 9ٕٙ/ٕ( انلر  المسى ة )ٕ)
 ( . ٕٙٗ/ٕ( رىضة النالر )ٖ)

 



(ٖٔ7) 

 
. ّٞ ّٞ ٚايفكٝ٘ يف اإلمجاع ايفكٗ  املبحح ايعاغس: اعتباز األصٛي

ًّ ؼٌر المسفرؾ فً الا ن و هى مبن ال  ًّ فً هوا المسألة  األفىل ٌرا  باألفىل
 ًّ ٌعببرؾ ساافببٌ  الاببرى و ىلببم ٌبلببػ  ر ببة اال سوببا و فٌنبب رج ضببمن ولببك األفببىل

ؾ فً الا بن و ىلكنبن م لِّب  لبم ٌبلبػ الِفرؾ الوي ال ٌعرؾ الارى و ىاألفىلً المسفر
 ر ة اال سوا  
(ٔ)

  . 

هما الا ٌن فٌرا  بن هنا الا ٌن الاافل لؤلاكام ىالمواهب و ؼٌر هنن ال ٌعبرؾ مبن 
ال ىاع  األفىلٌة ما ٌمكنن من االسس ال  ىاال سوا  
(ٕ)

 . 

ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً األفىلً ىالا ٌن ه  ٌعسبر بربلفوما فبً اإل مبا  و 
سىاء فً مسألة سبنى على فنوما هى ال؟ 
(ٖ)

 و على هقىا   

 هنن ال ٌعسبر بوما . القول األول:

ىبن قا  ال موىر
(ٗ)

من الاناٌة و
(٘)

وىالمالكٌة
(ٙ)

و ىالشافعٌة 
(7)

وىالانابلة 
(8)

 . 

 هنن ٌعسبر بوما . القول الثانً:

ىبن قا  بعل األفىلٌٌن 
(9)

 . 

  ىن الا ٌن .هنن ٌعسبر باألفىلً  القول الثالث:

ىارسارا الباقبلنً
(ٔٓ)

و ىال اضً عب الىهاب  
(ٔٔ)

من المالكٌةو ىبعل الشافعٌة  
(ٕٔ)

و ىؼٌرهم 
(ٖٔ)

  . 

 هنن ٌعسبر بالا ٌن  ىن األفىلً . القول الرابع:

ىهى قى  لبعل األفىلٌٌن 
(ٔٗ)

 . 

 بناء المسسلة :
                                            

(و شرح ٕٔ٘ٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٗ٘ٗ/ٕ(و رىضة النالر )8ٕٔ/ٔ( المسسفاى )ٓٗٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٔ)
 (. ٖ٘ٓ/ٖ(و سلم الىفى  )ٙٙٗ/ٗ( و البار الماٌ  )8ٖ٘/ٕ(و اإلبواج )9ٖ/ٖمرسفر الرىضة )

 ( . ٕٔ٘ٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )98ٔ/ٗ( انلر  المافى  )ٕ)
 (. ٗ٘ٗ/ٕ( انلر  رىضة النالر )ٖ)
 ( .ٕٕٙ/ٕ(و شرح الكىكب )ٙٙٗ/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٓٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٗ)
(و فبىاس  الرامبى، 8ٔ/ٖ(و الس رٌبر ىالسابٌبر )ٗٗٗ/ٖ( و كشؾ األسبرار )ٕٖٔ/ٔ( انلر  هفى  السررسً )٘)

(ٕ/ٕٔ7 .) 
 (. ٕٖٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖٖ/ٕ( انلر  مرسفر المنسوى مع شرح العض  )ٙ)
(و ٙٙٗ/ٗ(و البابر المابٌ  )ٖٖ/ٕ(و شبرح العضب  )ٓٗٗ/ٔ(و البرهبان )7ٖٔ(و السبفبرة )9ٕ( انلر  اللمبع )7)

 (. 7ٓٔؼاٌة الىفى  )
(و هفبى  اببن مالب  ٖٗٙ/ٕ(و المسبى ة )ٗ٘ٗ/ٕضة النالر )(و رىٕٓ٘/ٖ(و السموٌ  )ٖٙٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )8)

 ( . ٙ٘٘ٔ/ٗ(و السابٌر )98ٖ/ٕ)
 (. 8ٕٕ/ٔ(و ىهى م سضى قى  الم ي فً اإلاكام )8ٗ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )8ٕٕ/ٔ( انلر  رىضة النالر )9)
 (. 8ٓٗ(و المنرى  )ٔٗ/ٖ( انلر  السلرٌص )ٓٔ)
 (.ٕٖٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٔٔ)
 (.ٕٕ٘ٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )98ٔ/ٗ(و المافى  )8ٖٔ-8ٕٔ/ٔلؽةالً و ىالراةي.انلر  المسسفاى )( كإٔ)
 (. 8٘/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )9ٖ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )8ٕٕ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٖٔ)
 ( . 79٘/ٖ(و الؽٌث الوامع )8٘/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٗٔ)

 



(ٖٔ8) 

 وكر فً هوا المسألة هفبلن   

 اع .األصل األول: اعتبار العامً فً اإلجم

مبن قبا  بإ ربا  العبىام فبً اإل مبا  قبا  بإ ربا  الا ٌبن الابافل »قا  الم ي   
ألاكام الارى  فٌن ىإن لم ٌكبن هفبىلٌاً و ىبإ ربا  األفبىلً البوي لبٌ  با ٌبن ب رٌبو 
« األىلى ... و ىمن قا  بأنن ال م ر  للعىام فً اإل ما  ارسلاىا فً الا ٌن ىاألفبىلً 

(ٔ)
  . 

ا الربببلؾ إنمببا هببى علببى قببى  ال موببىر فببً هن العببامً ال هببو»ىقببا  ال ببىفً  
ٌعسبرو هما على قى  ال اضً هبً بكر فً اعسبارا فاعسبار هب الء هىلبى و ىال ٌس بن فٌبن 

« ربلؾ 
(ٕ)

 . 

ىق  وكر هوا البناء ؼٌر ىاا  من األفىلٌٌن 
(ٖ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ى منبن باالعسببار لمبا من قا  بإ را  العىام فبً اإل مبا  فاألفبىلً ىالا ٌبن هىلب
عن هما من األهلٌة و ىمن لم ٌ ر  العىام فً اإل ما  ال ٌلةمبن إ رالومبا فبً اإل مبا  

(ٗ)
 . 

 األصل الثانً: تجزؤ االجتهاد .

همبا األفبىلً ؼٌبر الارىعبً ىعكسبنو »ىق  نص على ولك ال بىفً و إو قبا   
ربببلؾ فببً س ببةي ىالناببىي فببً مسببألة مبناهببا علببى الناببى ف بب  فاببً اعسبببار قببىلوم ال

« اال سوا  
(٘)

  . 

الربببلؾ مبنببً علببى الربببلؾ فببً مسببألة هرببري وىهببً هن »ىقببا  الةركشببً   
« اال سوا  ه  ٌس ةه هم ال ؟ وفإن قلنا ٌس ةه اعسبر ربلفنو ىإال فبل 

(ٙ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

ببة علببى   ٌ إن قٌبب  ب ببىاة س ببّة  اال سوببا  ٌلببةم اعسبببار قببىلوم فببً المسببألة المبن
مإ ألنوم هه  لبل سوبا  فٌوبا وىال ٌمسنبع ى بى  ههلٌبة اال سوبا  فبً بعبل المسبان  فنىنو

 ىن بعل و ىإن قٌ  بع م  ىاة س ة  اال سوا  فبل ٌعسبر ب ىلوم 
(7)

 . 

 الترجٌح :

هما البناء على االعسبار بالعامً فً اإل مبا  فٌعسببر بنباء  ةنٌباً لوبوا المسبألة و 
لعببامً إ ألن مببن اعسبببر بببن فبباألىلى هن ٌعسبببر ىولببك عنبب  مببن وهببب إلببى االعسبببار با

                                            
 (. 8ٕٕ/ٔ( اإلاكام )ٔ)
 (. ٔٗ/ٖضة )( شرح مرسفر الرىٕ)
(و ىهشار إلٌن فً شبرح 8٘/ٖ( و سشنٌؾ المسامع )ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٔٔ/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٖ)

 (. ٕٖٔ/ٔ(و ىهفى  السررسً )7ٔٔ/ٔالعم  )
 ( . ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٗ(و البار الماٌ  )8ٕٕ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٗ)
 ( . 89ٕ/ٔا ر العا ر )(و ىانلر  نةهة الر7ٖ/ٖ( البلب  مع شرح مرسفر الرىضة )٘)
 (. ٖٖٙ( سبلس  الوهب )ٙ)
 (. 8ٖ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )7)

 



(ٖٔ9) 

باألفىلً ىالا ٌبنإ إو عنب هما مبن األهلٌبة مبا لبٌ  عنب او برببلؾ مبن وهبب إلبى  
هبوا » ع م االعسبار بالعامً فالربلؾ ىاقع عن اوىهوا ما هشار إلٌن ال بىفً فبً قىلبن  

ل اضً هببً الربلؾ إنما هى على قى  ال موىر فً هن العامً ال ٌعسبرو هما على قى  ا
« بكر فً اعسبارا فاعسبار ه الء هىلى و ىال ٌس ن فٌن ربلؾ 

(ٔ)
 . 

هوا كلن علبى ال بى  ببأن الرببلؾ فبً مسبألة االعسببار بالعبامً رببلؾ ا ٌ بً و 
لكبن إوا قٌبب  إن المببرا  بالمسببألة هبى الربببلؾ فببً إ بببلو لابل إ مببا  األمببة هبب  ٌفبب  

ننو إنما هى ربلؾ فً إ بلو لال إ مبا   ىنوم ؟و فبل ى ن لووا البناءإ ألن الربلؾ اٌ
األمة و ىلٌ  فً االعسبار بوم فً انع ا  اإل ما  و هما فبً مسبألة االعسببار باألفبىلً 
ىالا ٌببن فببالربلؾ فببً االعسبببار بومببا فببً انع ببا  اإل مببا  ا ٌ ببةو ىاٌننببو فببالارو بببٌن 

 المسألسٌن لاهر.  

نباء فباٌااً إألن مسبألسنا هما البناء على س ة  اال سوبا  فوبى فبً نلبري لبٌ  ب
فً االعسبار باألفىلً هى الا ٌن ىناىهمبا إنمبا هبً فبً مسبألة شبرعٌة لوبا سعلبو ببولك 
الان لكنن سعلو  ةنبًو  ىلٌسب، المسبألة مسماضبة فبً ولبك الابن اسبى ٌمكبن االعسببار 

 بفااب ولك الان با ة اال سوا  ال ةنً . 

ً مسبألة مبناهبا علبى النابى ىالنابىي فب»ىهوا ما هشار إلٌن ال بىفً فبً قىلبن  
« ف   

(ٕ)
ٌُسل م االعسبار بن إال فٌما لى سمال البناء علبى النابى مبلبلً  ىن   و مع هنن ال 

 ؼٌراو ؼٌر هن ىاقع المسان  الشرعٌة بربلؾ ولك .

هما االعسبار باألفىلً ملبلً فً ال ةنٌة األفىلٌة فً سلبك المسبألة الشبرعٌة ال 
 لة عمىماً . ٌعنً االعسبار بن فً المسأ

لببم إن الم فببى  باالعسبببار بالم سوبب  ا سوببا اً  ةنٌبباً فٌمببا إوا اسببسكم  الم سوبب  
ال ةنببً شببر  اال سوببا  فببً سلببك المسببألة الم سوبب  فٌوبباو ىالمسببألة المارىضببة فببً هببوا 
المباث األفىلً فٌوبا ىنابىا لبم ٌسبسكم  ولبكو ىإنمبا سعلبو علمبن ىا سوبا ا بانبن  ىن 

سألة الس ة  لٌ  ماب  هبوا المسبألة فببل ٌسبس ٌم البنباءو ىممبا ؼٌراو ىعلى هوا فما  م
ٌ ٌ ا هن ال موىر قالىا ب ىاة س ة  اال سوا  
(ٖ)

و مع قىلوم بعب م االعسببار باألفبىلً 
 ىالا ٌن ىناىهما فً اإل ما . 

 د

 د

                                            
 (. ٔٗ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )ٔ)
 (.7ٖ/ٖ( البلب  مع شرح مرسفر الرىضة )ٕ)
(و 9ٕٙ(و بببببو  النلببببر)ٖٖ٘/ٕ(و المسسفبببباى)ٕٔٔ/ٕ(و اإلاكببببام البببببن اببببةم)ٕٓٔ/ٙٔ( انلببببر  الابببباىي)ٖ)

(و نواٌببببة الىفببببى  البببببن 7ٖٗ(و شببببرح سن ببببٌ  الافببببى )7ٕ9/ٖالمافببببى )(و سن ببببٌ  ٕ٘/ٙالمافببببى )
 (. ٕٓٔ(و قىاع  األفى )8٘٘/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)7ٙٙ/ٕالساعاسً)

 



(ٖٕٓ) 

 
 املبحح احلا ٟ عػس: اعتباز ايفاضل يف اإلمجاع.

وهى بابس  الاباء ىضبم السبٌنو  الااسو هفلن مبن فسبوو ىهبً بابس  الاباء ىالسبٌن
فوً كَنَور ىَكُرم و ىٌ ا  فسو ٌاسو فس اً ىفسىقاًو ىهوا الكلمة س   علبى الربرىج عبن 
ال اعببةو ىالعفببٌان لؤلمببرو س ببى  العببرب  فسبب ، الر بببة عببن قشببرها  إوا رر بب،و 
ىٌ لببو علببى الاببأر فىٌسبب ة لررى وببا عببن  ارهببا علببى النببا و ىٌ لببو الااسببو علببى 

ة هللا إ لررى ن عن  رٌو الرٌرو ىسركن ألمر هللا سعالى الرارج عن  اع
(ٔ)

 . 

ىالاسو فً الشر  ٌ لبو علبى  الربرىج عبن  اعبة هللا سعبالى و فٌشبم  الكبافر 
وىالمسلم العافً 
(ٕ)

 . 

 ىق  وكر بعل العلماء هن فسبو الكابر هبى الؽالبب فبً ال بر ن ك ىلبن سعبالى   

                
(ٖ)

 و ىقىلببببببن                  
(ٗ)

و  

 ىقىلن عن قىم نىح              
(٘)

ىؼٌر ولك من الٌا،   
(ٙ)

 . 

لكن  ري العرؾ عن  هه  العلم على إ بلو الاسو على ارسكاب المسلم لكبٌرة 
ٌ  ا بعضوم بع م السأىٌ  هى فؽٌرة مع اإلفر ار علٌوا وىق

(7)
. 

ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً اعسبار الااسو فً اإل ما  سىاء كان فسب ن اعس ا ٌباً 
كبببالرىارج وىالمعسةلبببةو  ىنابببىهم و هى كبببان فعلٌببباً كشبببارب الرمبببر وىمرسكبببب الةنبببا 

وىالمسعام  بالربا وىناى ولك 
(8)

  . 

 ىفً المسألة قىالن مشوىران 

 هنن ال ٌعسبر . ول:القول األ

ىبن قا  ال موىر
(9)

و من الاناٌة 
(ٔٓ)

و ىبعل الشافعٌة 
(ٔٔ)

وىهكلر الانابلبة
(ٕٔ)

و 

                                            
 ( ما ة   فسو .8٘ٔٔ( و ال امى  الماٌ  )ٕٓ٘/ٗ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
 ( . 9ٕٙ(و الكلٌا، للكاىي )ٙٗٗ/ٖ( انلر  كشاؾ اف بلاا، الانىن )ٕ)
 ( من سىرة السىبة . 7ٙن الٌة )( مٖ)
 ( من سىرة الب رة .99( من الٌة )ٗ)
 ( من سىرة الوارٌا، . ٙٗ( من الٌة )٘)
 ( كبلهما البن الىةٌر .ٔ٘ٗ(و إٌلار الاو على الرلو )ٓٙٔ/ٕ( انلر  العىافم ىال ىافم )ٙ)
(و كشببباؾ 9ٌٕٙبببا، للكابببىي )(و الكلٕٔٔ( و السعرٌابببا، لل ر بببانً )ٖٙٙ( انلبببر  مابببر ا، هلابببال ال بببر ن )7)

 (. ٕٕ/ٖ( و  سسىر العلماء )ٙٗٗ/ٖاف بلاا، الانىن )
 (. ٓٙ٘ٔ/ٗ( انلر  السابٌر )8)
 (.7ٓٗ/ٗ(و البار الماٌ  )77ٔ/ٕ( و رفع الاا ب )8ٕٗ/ٔ(و قىا ع األ لة )ٔٗٗ/ٔ( انلر  البرهان )9)
( و كشبببؾ األسبببرار 7ٖٔ/ٕ) (و مٌبببةان األفبببى 9ٕ( و س بببىٌم األ لبببة )ٕٖٔ/ٕ( انلبببر  هفبببى  ال فببباص )ٓٔ)

 (. 8ٕٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٔٗٗ/ٖ)
 ( . 8ٙ/ٕ( انلر  الىفى  )ٔٔ)
(و 99ٖ/ٕ(و هفببى  ابببن مالبب  )8٘ٗ/ٕ(و رىضببة النببالر )78ٔ/٘(و الىاضبب  )9ٖٔٔٔ/ٗ( انلببر  العبب ة )ٕٔ)

 (. ٓٙ٘ٔ/ٗالسابٌر )

 



(ٖٕٔ) 

ىؼٌرهم 
(ٔ)

  . 

 هنن ٌعسبر و فبل ٌنع   اإل ما  ب ىنن .  القول الثانً:

ىبن قا  كلٌر من المالكٌة
(ٕ)

و ىهكلر الشافعٌة 
(ٖ)

و ىبعل الانابلة 
(ٗ)

  . 

 بناء المسسلة : 

العدالة هل هً ركن فً االجتهداد، صو ألة هف  سر ع إلٌنو ىهى  وكر لووا المس
   لٌست ركناً؟.

ىبالعب ى  إن كانب، الع البة ركنباًو »قا  اببن السببكً ضبمن فباا، الم معبٌن  
« ىع من إن لم سكن 

(٘)
  . 

ىهف  الربلؾ هن الع الة ه  هً ركن فً اال سوبا  كبالعلم »ىقا  الةركشً   
«سبرا ألنا نلو بإربارا عن ناسن ؟و فٌن ربلؾو هى لٌس، بركنو ىإنما نع

(ٙ)
   . 

ىق  هشار ؼٌرهما لووا البناء 
(7)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ٌُعسببر قىلبن فبً  إن قٌ  إن الع الة ركن فً اال سوا  فٌلةم هن سكىن شبر اً لمبن 
اإل ما  إ ألن االعسبار فبً اإل مبا  فبر  لببى، اال سوبا  و ىمبا كبان ركنباً فبً لببى، 

 فوى ركن فً لبى، االعسبار . اال سوا 

 ىإن قٌ  إنوا لٌس، ركناً فبل ٌلةم كىنوا ركناً فً االعسبار . 

ىهوا البناء ق  وكر الةركشً هن فٌن نلراً من  وة هن ههلٌة اال سوبا  البوي هبى 
اسسنبا  األاكام ىسفاٌ  الم اٌٌ  ىسرسٌبب الم ب ما، إلبى ؼٌبر ولبك ممبا ال سعلبو لوبا 

بال ٌانة هفبلً 
(8)

  . 

 الترجٌح :

اللبباهر لببً هببى فبباة هببوا البنبباءإ فببإن الكبببلم فببً اإل مببا  فببر  الكبببلم فببً 
اال سوببا  ىقبببى  قببى  الم سوبب  و ىلببوا فمببن اشببسر  الع الببة لةمببن عبب م قبببى  قىلببن فببً 

 اإل ما و ىمن لم ٌشسر وا لم ٌلةمن ولك.

 سوبا  لكن ق  ٌشك  على ولك هن هكلر األفىلٌٌن قالىا ال سشسر  الع الة فبً اال
(9)

و بٌنمببا قببا  كلٌببر مببنوم إن الم سوبب  الااسببو ال ٌعسبببر بببن فببً اإل مببا و كمببا هن مببن  

                                            
 (. ٖٓٙ/ٔ( انلر  اإلاكام البن اةم )ٔ)
 (. ٖٖ٘( شرح سن ٌ  الافى  )ٖٖ/ٕو مرسفر المنسوى مع شرح العض  )(99ٖ/ٔ( انلر  لباب المافى  )ٕ)
(و المافبببى  8ٖٔ/ٔ(و المسسفببباى )7ٓٗ( و المنربببى  )ٕٗٗ/ٔ(و البرهبببان )7ٕٓ/ٕ( انلبببر  شبببرح اللمبببع )ٖ)

 (. 9ٕٓٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )9ٕٕ/ٔ(و اإلاكام )8ٓٔ/ٗ)
 ( . ٖٕ٘/ٕ( انلر  السموٌ  )ٗ)
 ( . 88/ٖسامع )(  مع ال ىامع مع سشنٌؾ الم٘)
 (. 8ٖ٘( سبلس  الوهب )ٙ)
 (. 9ٖٕ-8ٖٕ/ٖ( و سٌسٌر السارٌر )9ٙ-9٘/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )8ٔ٘/ٕ( انلر  الؽٌث الوامع )7)
 (. 88/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )8)
(و ببو  النلبر 9ٖٗ/ٔ(و الىاضب  )9٘٘ٔ/٘(و العب ة )ٕٓٔ/ٕ(و اإلاكام البن اةم )9ٔٔ/ٙٔ( انلر  الااىي )9)

 



(ٖٕٕ) 

األفىلٌٌن من وهب إلى اشسرا  الع الة فً اال سوا  ىارسار هنا  االعسبار بن 
(ٔ)

 . 

ىلع  ال ىاب عن ولك هى هن من لم ٌشسر  الع الة فمرا ا هن الااسبو قب  ٌكبىن 
ال ٌ ب  منن قىلن باٌث ٌعسمب  علٌبن فبً الاسبىي ىالعمب و ىلبوا  فٌن قىة اال سوا  ؼٌر هنن

قالىا السشسر  الع الة فبً اال سوبا  ىاشبسر ىها فبً االعسب ا  ب ىلبنو ىاالعسببار ببن فبً 
 اإل ما  مبنً على االعس ا  ب ىلن . 

ىهما من وهب إلى اشسرا  الع الة ىارسار االعسبار ببن فوبى إنمبا اشبسر  الع البة 
ا ال فً فاة ا سوا ا فً ناسنفً قبى  فسىا

(ٕ)
 . 

ىبووا ٌاف  ال ىاب عن اعسرال الةركشً فبإن ههلٌبة اال سوبا  ال سعلبو لوبا 
 بال ٌانة و ؼٌر هن قبى  قىلن ٌشسر  لن الع الةوىفرو بٌن األمرٌن. 

                                                                                                                                
(و سٌسبببٌر 9ٕٗ/ٖ(و الس رٌبببر ىالسابٌبببر )9ٕ( و فببباة الاسبببىي )88٘/ٖ(و شبببرح مرسفبببر الرىضبببة )9ٕٙ)

 (. ٖٗٙ/ٕ(و فىاس  الرامى، )8ٕٔ/ٗالسارٌر )
 (. ٖٓ٘/ٕو 8ٖٔ/ٔ( انلر  ملبلً المسسفاى )ٔ)
ح بن الؽةالً فً المسسفاى )ٕ)  (. ٖٓ٘/ٕ( ىهى ما فر 

 



(ٖٕٖ) 

 
 املبحح ايجاْٞ عػس: ٌٖ ٜػرتط  ٕ ٜهٕٛ يإلمجاع َطتٓد؟ .

ن ق عٌبباً هى لنٌبباًو ىقبب  ارسلببؾ ٌ فبب  بالمسببسن   البب لٌ  بؽببل النلببر عببن كىنبب
 األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن  

 هنن ٌشسر  لئل ما  هن ٌكىن لـن مسسن  . القول األول:

ىبببببن قببببا  ال موببببىر 
(ٔ)

و مببببن الاناٌببببة  
(ٕ)

و ىالمالكٌببببة  
(ٖ)

و ىالشببببافعٌة  
(ٗ)

و  
ىالانابلة 
(٘)

و ىؼٌرهم  
(ٙ)

 . 

ع با  اإل مبا  عبن سىفٌبو ببأن ٌبىف وم هنن ال ٌشسر  و ب  ٌ ىة ان القول الثانً:
 هللا الرسٌار الفىاب  ىن مسسن  .

ىبن قا   اناة من المسكلمٌن 
(7)

و ىىفا، هوا ال اناة بالشوىو  
(8)

 . 

 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة لبللة هفى   

األصل األول: حجٌة اإللهام 
(9)

 . 

ىهوا قى  مبن »ى  اللانً  ىق  هشار إلى ولك الماىر ي و فإنن قا  بع  وكرا ال 
« ع  اإللوام  لٌبلً 

(ٔٓ)
. 

ىق  وكر الةركشً عن الماىر ي ىالرىٌبانً
(ٔٔ)

هن هفب  الرببلؾ ٌنبنبً علبى  

                                            
 ( .ٖٖٕٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٕٔٙ/ٔ(و اإلاكام )ٙ٘ٗ/ٔ( انلر  ه ب ال اضً )ٔ)
( و ٖ٘ٓ/ٔ( و نواٌبة الىفبى  الببن السباعاسً )7٘ٔ/ٕ( و مٌةان األفى  )ٕٔٔ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٕ)

 ( .9ٓٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )8ٔٗ/ٖكشؾ االسرار )
 (. 9ٖٖ( شرح سن ٌ  الافى  )9ٖ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض  )ٗٙٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٖ)
(و نواٌة السى  ٕٔٙ/ٔ(و اإلاكام )87ٔ/ٗ(و المافى  )7ٖٗ/ٔ(و قىا ع األ لة )8ٖٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٗ)

(ٖ/ٖٓ7 .) 
(و السابٌببببر ٖٗٗ/ٕ(و هفببببى  ابببببن مالبببب  )8ٔٔ/ٖ(و شببببرح مرسفببببر الرىضببببة )8ٕ٘/ٖ( انلببببر  السموٌبببب  )٘)

(ٗ/ٖٔٙٔ .) 
 (. 9ٖ٘/ٔ( و اإلاكام البن اةم )ٕٓ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٙ)
 ( . ٔٗٙ/ٕ(و المسى ة )ٗٔٔ/ٕ( انلر  الىفى  )7)
 ( . ٕٔٙ/ٔ(و اإلاكام )٘٘ٗ/ٔ( انلر  ه ب ال اضً )8)
( اإللوام   من لوم و ىهى هف  ٌ   علبى اببسبل  شبًء ولبم ٌ با  علٌبنو س بى  العبرب  البسوم الشبًء  هي الس مبنو 9)

 الرٌببر  هي ل نببن إٌبباا. انلببر  م بباٌٌ  اللؽببة ىمنببن اإللوببام كأنببن شببًء هل ببً فببً الببرى  فالسومببنو ىهلومببن هللا
 ( ما ة  لوم. 98ٗٔ(و ال امى  الماٌ  )7ٕٔ/٘)

ك ال لب بعلم ٌ عىك إلى العم  بن من ؼٌر اسس ال  بآٌة ىال نلر فً ا ة  ؾ فً االف بلح بأنن ما ار  ىُعرِّ
 و ىقٌ    إٌ ا  شًء فً الف ر ٌللج لـن الف ر ٌرص هللا بن بعل هفاٌانن .

(و البابر المابٌ  ٔ٘(و السعرٌابا، )٘٘ٗ/ٖ(و  مبع ال ىامبع مبع سشبنٌؾ المسبامع )9ٕٖلر  س ىٌم األ لة )ان
(ٙ/ٖٔٓ . ) 

 ( . ٘٘ٗ/ٔ( ه ب ال اضً )ٓٔ)
( الرىٌببانً  هببى هبببى المااسببن عببب  الىاابب  بببن إسببماعٌ  بببن هامبب  الرىٌببانً ال بببري الشببافعًوالمل ب بارببر ٔٔ)

العبلمببة الاببافل شببٌخ الشببافعٌة فببً عفببراوكان ف ٌوببا عارفببا بببالربلؾ هببـوىهى اإلمببام ٘ٔٗاإلسبببلموىل  سببنة 
ىاللؽببة ىالبٌبببان وىمبببن مفبببنااسن كسببباب البابببر فببً المبببوهبو ىالكافًوىكسببباب منافبببٌص الشبببافعً وىكسببباب 

 



(ٖٕٗ) 

هن اإللوام ه  هى  لٌ  شرعً؟  
(ٔ)

  . 

ىق  هشار إلى ولك بعل األفىلٌٌن 
(ٕ)

  . 

 ى ن هوا البناء 

ة انع با  اإل مبا  ال  عبن  لٌب  إ ألن اإل مبا  هن من  ع  اإللوام  لٌبلً ف ب   بى 
ٌكىن اٌننو من سىفٌو هللا ىإلوامن لوم إلفابة الاوإ ىإوا كان سىفٌ اً ىإلواماً فبل اا بة 

 إلى مسسن  ى لٌ . 

ة اإللوام منع من ولك .  ىمن لم ٌ ىِّ

 األصل الثانً: هل ٌثبت الحكم من غٌر دلٌل؟.

ابرؾو ىهبى هن ىبنباء المسبألة علبى »ىق  نص على ولك ابن برهان فإنن قبا   
الاكببم الشببرعً عنبب نا ال ٌع بب  إال إوا اسببسن  إلببى  لٌبب  شببرعً و ىعنبب  المرالاببة ٌ ببىة 

« إلباسن من ؼٌر  لٌ  شرعً 
(ٖ)

  . 

الرببلؾ فبً ولبك ٌر بع إلبى قبى  »ىق  هشار إلى ولك هببى الاسبٌن البفبري   
مىٌ  بن عمران
(ٗ)

عبالى هنبن ال من هنن ٌ ىة للعالم هن ٌ ى  بؽٌر  اللة ببأن ٌعلبم هللا س 
« ٌ ى  إال بالفىاب 

(٘)
  . 

 ى ن هوا البناء 

هنن إوا  اة لبى، الاكبم بؽٌبر  لٌب  و هى هن ٌ بى  العبالم بؽٌبر  لٌب  فإنبن ٌ بىة 
لؤلمبة هن س ببى  بؽٌبر  لٌبب  مببن بباب هىلببىو ىال اا بة للبب لٌ  لعبب م اشبسرا ن فببً إلبببا، 

 الاكم . 

اإل مبا  مبن ؼٌبر  لٌب  إ ألن  ىإن لم ٌ ة إلبا، الاكم بؽٌر  لٌ  فإنن ال ٌ ىة
اإل ما  فً ا ٌ سن إلبا، للاكمو فبلب  من ال لٌ  
(ٙ)

 . 

ؼٌر هن ال ىفً لم ٌ ةم بسار  هبوا المسبألة علبى هبوا األفب و كمبا هنبن ربص 
                                                                                                                                

 هـ.ٕٓ٘هـوىقٌ   ٔٓ٘الارىووسىفً سنة 
 رسسان.ىالرىٌانً  بضم الراءوىسكىن الىاىو ىفس  الٌاءونسبة إلى رىٌان بل ة بنىااً  ب 

(و سبٌر ٙٓٔ/ٖ(و األنسباب)98ٔ/ٖ(و ىفٌا، األعٌبان)7ٖٔانلر  المنسرب من كساب السٌاو لسارٌخ نٌسابىر)
(و الع بب  9ٖٔ/7(و  ب ببا، الشببافعٌة الكبببري)77ٕ/ٔ(و  ب ببا، الشببافعٌة لئلسببنىي )ٕٓٙ/9ٔهعبببلم النببببلء )

 (. ٖٔٔالموهب)

 (. ٔ٘ٗ/ٗ(و البار الماٌ  )7ٖ٘( انلر  سبلس  الوهب )ٔ)
 ( . 9ٖٕ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٓٔٔ/ٖ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )7٘ٙ/ٕ( انلر  مٌةان األفى  )ٕ)
 (. 7ٖ٘( ن لن فً سبلس  الوهب )ٖ)
( مىٌ  بن عمران مبىٌ  ببن عمبران المعسةلبً الا ٌبن اضب رب، كسبب األفبىلٌٌن فبً اسبمن وىلبن سر مبة فبً ٗ)

مىٌ  بن عمران الا ٌن وكر هبى الاسٌن هنن كان ىاسع العلم فً »( قا    7ٔ ب ا، المعسةلة البن المرسضً)
 وىلم ٌوكر عنن هكلر من ولك. «الكبلم ىالاسٌاو ىكان ٌ ى  باإلر اء 

( و ىما وكر عن مىٌ  بن عمران هبً مسبألة 8ٕٙ/ٖ(و ىهشار إلٌن هبى الر اب فً السموٌ  )ٕٔ٘/ٕ( المعسم  )٘)
(و السموٌبب  7ٖٖ/ٕ( و قىا ببع األ لببة )889/ٕانلببر لوببا  المعسمبب  )سسببمى عنبب  األفببىلٌٌن مسببألة الساببىٌل . 

(و نابان  ٖٔٓ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شبرح العضب  )9ٕٓ/ٗ(و اإلاكام )7ٖٔ/ٙ( و المافى  )7ٖٖ/ٗ)
 (. 9ٔ٘/ٗ( شرح الكىكب )ٙ٘ٓٗ/9األفى  )

 ( . 7ٖ٘( انلر  سبلس  الوهب )ٙ)

 



(ٖٕ٘) 

ٌشببن هن ٌسابر  اربسبلفوم » ىن ؼٌبرا و ف با     األف  ببالساىٌل إلبى النببً   
ىهى هن األفىلٌٌن ارسلاىا فً السابىٌل  على هف و فإن لم ٌسار  علٌن فوى مشبن لـنو

بببأن ٌ ببا  لببـن ااكببم برهٌببكإ ألنببك ال ساكببم إال باببو هبب  ٌفبب  هم ال؟و   إلببى النبببً  
ففاان بعضوم بناء على عفمسن و فكوا ها هنا ساكم األمة برهٌوا ب لٌ  ىؼٌبر  لٌب و 

ة فبً لبم ٌ ب  ىال ساكم إال باو بنباء علبى عفبمسوا و ىإن لبم ٌ بة ولبك فبً النببً  
«عفمسنفر  علٌن وىعفمسوم فر  على  األمة إ ألنوم

(ٔ)
 . 

 األصل الثالث: اشتراط االجتهاد فً المجمعٌن .

ىالبب  لبـن مبن مسبسن  وىإال لبم ٌكبن ل ٌب  »ىق  هشار إلى ولك ابن السبكً ب ىلبن  
«اال سوا  معنى 

(ٕ)
. 

  ال ٌ بى  ألن اإل ما  ال ٌكىن إال من الم سوب ٌنو ىالم سوب»ىقا  المر اىي   
« فً ال ٌن بؽٌر  لٌ و فإن ال ى  بؽٌر  لٌ  ر أ 

(ٖ)
 . 

 ى ن هوا البناء  

هن من قا  إن اإل مبا  ال ٌكبىن إال مبن م سوب  فاشبسر  لئل مبا  االسبسنا  إلبى 
  لٌ إ ألن الم سو  ال ٌ ى  إال عن  لٌ  و ىال م ر  لؽٌر الم سو  فً اإل ما  .

ن ف بب  ٌ ببى  إن اإل مببا  ال ٌشببسر  فٌببن ىمببن ه ربب  فببً اإل مببا  ؼٌببر الم سوبب ٌ
االسسنا  إلى  لٌ إ ألن العامً ال ٌ ى  ب لٌ  
(ٗ)

 . 

ىق  اعسرل على هوا  بأنن ال ٌلةم من  ىاة اإل ما   ىن مسبسن  انساباء شبر  
اال سوببا  فببً الم معببٌن ل ببىاة هن سكببىن الاانبب ة فببً اشببسرا ن هببً الىلببىو بمعببرفسوم 

 ى األقرب إلٌوا بإلوام هى ناىا .لم اف  الشرٌعةو فٌرسارىن ما ه

ىه ٌب  بأن معرفسوم ى بن المفبلاة ىلبنوم هن اكبم هللا هبى كبوا اسبسنا اً مبنوم 
إلى م اف  الشر   لٌ  على هن لوم مسبسن اً فبً الىاقبع ىلبى لبم ٌكبن نفباً إ ألن ال بى  

فً ال ٌن ببل علم ال ٌ ىة 
(٘)

  . 

 الترجٌح :

لً هنن بناء  ةنًو فمن قبا  باإللوبام ٌلةمبن هما البناء على ا ٌة اإللوام فٌلور 
ال ى  بأن اإل ما  ال اا بة لبـن إلبى مسبسن إ ألن اإللوبام ا بة و ىٌمكبن هن ٌسبسن  إلٌبن 

 اإل ما   ىن  لٌ  لاهر .

لكن هوا الةم لمن قا  إن اإللوام  لٌ  م ل اً 
(ٙ)

ال لمن  علن  لبٌبلً عنب  الملوبم   

                                            
 ( .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )ٔ)
 (. ٖٗٗ/ٕ( وىانلر  هفى  ابن مال  )97ٕ/ٕل ىامع مع شرح المالً )(  مع إ)
 ( . ٖٔٙٔ/ٗ( السابٌر )ٖ)
 ( . ٖٔٙٔ/ٗ( انلر  السابٌر )ٗ)
 (. 7ٕٕ-7ٕٔ( انلر  ا ٌة اإل ما  لارؼلً )٘)
(و ٖٓٔ/ٙ(و الباببر الماببٌ  )9ٖ٘/ٕ(و مٌببةان األفبى  )8ٖٗ/ٕ(و قىا بع األ لببة )9ٕٖ( انلبر  س ببىٌم األ لببة )ٙ)

 (و ىلم ٌن   هوا الرهي إال عن بعل الفىفٌة ىبعل الرافضة .7ٖٔ/ٕس  الرامى، )فىا

 



(ٖٕٙ) 

 (ٔ)
ن اإللوام مل أ فً السبر ٌ  عنب  عب م ىضبىح إ ألن مرا  من قا  بولك هن ٌكى 

األ لة و لبم إنبن ال ٌكبىن ملةمباً للرلبو 
(ٕ)

و ىاإل مبا  فٌبن إلبةام ببال ى  الم مبع علٌبنو  
ىلووا وهب كلٌر من ال انلٌن با ٌة اإللوام فً الملوم إلى اشسرا  المسسن  لئل ما  
(ٖ)

 . 

وي ٌلوبر لبً هن مبن هما األف  اللانً ـ هب  ٌلبب، الاكبم مبن ؼٌبر  لٌب ؟ ـ فالب
وهب إلى هن الاكم لب، بؽٌر  لٌ  فٌلةمبن ال بى  ببأن اإل مبا  ال ٌشبسر  هن ٌكبىن لبـن 

 مسسن  إ ألن الموم هى لبى، الاكم باإل ما   ىن اا ة إلى مسسن  . 

ة ولبك ع ببلً ال ىاقعباً إال مبا ٌن ب  عبن  لكن مبن قبا  بمسبألة السابىٌل فإنمبا  بى 
 لسن السً سوكر لبن و ىال البة علبى الىقبى  و ى ب ها فبً مىٌ  بن عمران و ىمن سأم  ه

ىإرىانن من األنبٌاء ـ علٌوم الفبلة ىالسبلم ـ  ىن ؼٌرهم او النبً 
(ٗ)

   . 

ىلووا فإن كان هناك من ٌ ى  بأن الاكبم عبام فبً ابو األنبٌباء ـ علبٌوم الفببلة 
لببم ٌ علوببا ىالسببلم ـ ىؼٌببرهم فببٌمكن هن سبنبى عنبب ا مسببألسنا علببى ولبك األفبب و ىمببن 

عامةو ب  رفوا باألنبٌباء ـ علبٌوم الفببلة ىالسببلم ـ  ىن ؼٌبرهم فببل سبنبى عنب ا هبوا 
المسألة على ولك األف و ىلع  هوا مبا ٌىضب  سببب سبر   ال بىفً و ىافبرا الكببلم 

  و لم  علن هوا المسألة مشابوة لسلك المسألة السااو اإل ما  مبع النببً   فً النبً 
فً العفمة 
(٘)

  . 

هما البناء على اشسرا  اال سوا  فً الم معٌن فلبٌ  بنباًء فباٌااًإ ألن الرفبم 
ة ف ىر الاكم من ؼٌر  لٌب  لباهر سبىي  ال ٌرالؾ فً اشسرا  اال سوا  و ىإنما ٌ ىِّ
اإللوام ىالسىفٌبو و لبم إنبن ىإن قٌب  بب رى  العامبة فبً اإل مبا  فببل ٌنابً ولبك اشبسرا  

ع ىقببؾ النلببر فببً المسببسن  علببى ههبب  العلببمو ىلوببوا المسببسن إ ألنببن قبب  ٌ ببا  ببب رىلوم مبب
فالم ي ملبلً وهب إلى  رى  العامة فً اإل ما  مع هنن لم ٌ ةم بىقبى  اإل مبا  عبن 

ؼٌر مسسن 
(ٙ)

  . 

                                            
قىا ببع األ لببة  (و9ٕٖ( ىهببى منسببىب إلببى عامببة العلمبباء و ىارسببارا كلٌببر مببن األفببىلٌٌن. انلببر  س ببىٌم األ لببة )ٔ)

 ىمبببا بعببب ها( و البابببر ٙٗ/ٔ( و مببب ارج السبببالكٌن )ٕٗ/ٕٓو 7ٖٗـببب7ٕٗ/ٓٔ(و م مبببى  الاسببباىي )ٖٓ٘/ٕ)
( وىانلببر سافببٌ  الربببلؾ فببً ٖٖٓ/ٔ( و شببرح الكىكببب )ٙٗٗو 9ٔٔ/ٕ(و المىاف ببا، )ٖٓٔ/ٙالماببٌ  )

 و ىما بع ها(.  ٕٖٔالمسألة فً كساب األ لة االسسلنانٌة عن  األفىلٌٌن ألشرؾ ابن مامى  الكسانً )
 (. 7ٖٙ/ٕٗو ٕٗ/ٕٓو 7ٖٗـ7ٕٗ/ٓٔ(و م مى  الاساىي )ٖٓ٘/ٕ( انلر  قىا ع األ لة )ٕ)
(و كمبا هن هبوا ال بى  من بى  عبن 9٘7و 7٘ٔ/ٕ(و مٌبةان األفبى  )7ٖٗو ٖٓ٘/ٕانلر ملبلً  قىا ع األ لبة ) (ٖ)

 عامة العلماءو ىعامسوم ٌرىن اشسرا  المسسن  لئل ما .
 (. ٕٓٔ/ٗ(و اإلاكام )ٔٗٔ/ٙ( انلر  المافى  )ٗ)
 (. ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )٘)
 ( . ٖٕٙو ٕٕٙ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٙ)

 



(ٖٕ7) 

 
 املبحح ايجايح عػس: اإلمجاع عٔ قٝاع.

 ٌُ ف  بالمسألة  هن ٌكىن مسسن  اإل ما  قٌاسا.

با ُسبىُ  ِ ىُملِّ  لبن  بمبا  باء مبن هنبن لَم  ًَ رسبى  هللا  َىاْسبُسْرلَِؾ هببى َبْكبٍر َبْعبَ اُ و  فِّ
َؾ ُسَ اِسُ  النبا  و ىقب  قبا  رسبى   ٌْ َىَكَاَر من َكَاَر من اْلَعَرِب و قا  ُعَمُر أِلَِبً َبْكٍر   )َك

 ِ ٌَ ُىلُببىا اَل إِلَببَن إال هللا و َفَمببْن قببا  اَل إِلَببهللا  َن إال هللا   ) هُِمببْرُ، هَْن هَُقاِسببَ  النببا  اسببى 
َو ببٌن  ِ((و ف ا   )ىهللا أَلَُقاِسلَن  من َفر  َعَفَم ِمنًِّ َمالَُن َىَنْاَسُن و إال ِبَا ِِّن َىِاَساُبُن على هللا 

َكباَة َابوُّ اْلَمباِ  و ىهللا لبى َمَنُعبىِنً ِعَ باال َكاِة و فإن الة  بَلِة َىالة  الف 
(ٔ)

ىَنبُن إلبى   ُّ  ٌَُ َكباُنىا 
لََ اَسْلُسُوْم على َمْنِعِن(  رسى  هللا ِ 

(ٕ)
. 

قا  الةكاة على الفبلة فً ى ىب قسا  المر  بواو ىلى كبان معبن  فأبى بكر
نص السس   بن
(ٖ)

. 

ىهٌضا اإل ما  على سارٌم شام لام الرنةٌر قٌاسا على لامن
(ٗ)

. 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن مشوىرٌن 

 ة اإل ما  عن قٌا و ىهنن ا ة.هنن ٌ ىالقول األول:

ىبببببببن قببببببا  ال موببببببىر
(٘)

و مببببببن الاناٌببببببة
(ٙ)

و ىالمالكٌببببببة
(7)

و ىالشببببببافعٌة
(8)

و 
ىالانابلة
(9)

وىارسارا هبى الاسٌن البفري
(ٔٓ)

. 

 هنن ال ٌ ىة اإل ما  عن قٌا و ىهنن ؼٌر ا ة.القول الثانً:

ىبن قا  ابن  رٌر
(ٔٔ)

و ى اى  اللاهري
(ٕٔ)

و ىابن اةم
(ٖٔ)

   و ىؼٌرهما من هه
                                            

( الع ا  بكسر العٌنو ىالمرا  ببن الابب  البوي ٌع ب  ببن البعٌروىهبوا مبا وهبب إلٌبن األكلبر و فاملبىا الع با  علبى ٔ)
ضرب بن ملبل لس لٌ  مبا عسباهم هن ٌمنعبىاو ىقٌب  الع با  ٌ لبو علبى فب قة عبام و  ا ٌ سن و ىهن هبا بكر 

(و ال بببببامى  ٕٕٗ/ٕمفبببببباح المنٌبببببر)ٌ بببببا  هربببببو منبببببن ع بببببا  هبببببوا العبببببام و ٌعنبببببً فببببب قسن. انلبببببر  ال
 (. 78ٕ/ٕٔ(وما ة ع  و ىانلر  فس  الباري)ٖٖٙٔالماٌ )

(ٕ ِ  ( رىاا البرببببباري فبببببً فببببباٌان وكسببببباب االعسفبببببام بالكسببببباب ىالسبببببنةوَباب ااِلْقِسبببببَ اِء ِبُسبببببَنِن رسبببببى  هللا 
ٌَ ُىلُبىا اَل إِلَبَن إال ( و ىمسلم فً فاٌان كساب اإلٌمانو َباب اأْلَْمبِر ِبِ َسباِ  النب7ٕ8٘ـ78/7ٕ8ٗٔ/8) ا  اسبى 

ٌُْ ِمُنىا ِبَ ِمٌِع ما  اء ِببِن النببً  َكاَة و َى ٌُْ ُسىا الة  بَلَة و َى ٌُِ ٌُمىا الف  ِ و َى ( عبن ٕٓ/ٗٗ/ٔ)هللا ُمَام    رسى  هللا 
َرَة  ٌْ  . هبً ُهَر

 (. 7٘ٗ/ٔ(و قىا ع األ لة)ٖٕٔ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص)ٖ)
 (. ٖٓٔ/ٖ(و نواٌة السى )7ٕٕ/ٕب)( انلر  رفع الاا ٗ)
 (. 7ٔٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع)ٕ٘ٗ/ٗ(و البار الماٌ )ٕٗٙ/ٔ(و اإلاكام)7ٗٗ/ٔ( انلر قىا ع األ لة)٘)
(و 8ٔٗ/ٖ(و كنبة الىفبى  مبع كشبؾ األسبرار)ٖٔٓ/ٔ(و هفى  السررسبً)ٕٔٔ/ٕ( انلر هفى  ال فاص)ٙ)

 (. 9ٖٕ/ٕفىاس  الرامى،)
 (. 9ٖ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض )9ٖٖو شرح سن ٌ  الافى )(ٗٙٗ/ٔ( انلر إاكام الافى )7)
(و منواج الىفبى  مبع 7ٗٗ/ٔ(و قىا ع األ لة)8ٔٔ/ٕ(و الىفى )8ٖٙ/ٕ(و شرح اللمع)7ٙٗ( انلر الرسالة)8)

(و البابببر 8ٕٓ/ٕ(و  مبببع ال ىامبببع مبببع شبببرح المالبببً)9ٖٕٙ/ٙ(و نواٌبببة الىفبببى )9ٖٓ/ٖنواٌبببة السبببى )
 (. ٕ٘ٗ/ٗالماٌ )

 (. ٕٔٙ/ٕ(و شرح الكىكب)8ٔٔ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)97ٗ/ٕ(و رىضة النالر)ٕ٘ٔٔ/ٗنلر الع ة)( ا9)
 (. ٕٗ٘/ٕ( انلر  المعسم )ٓٔ)
 (. ٕٗٙ/ٔ(و اإلاكام)8ٖٙ/ٕ( انلر شرح اللمع)ٔٔ)
 (. ٕٗٙ/ٔ(و اإلاكام)8ٖٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع)ٕٔ)
 (. 9ٖ٘ـ8ٖ٘/ٔ( انلر  اإلاكام البن اةم)ٖٔ)

 



(ٖٕ8) 

اللاهر 
(ٔ)

و ىبعل المعسةلة
(ٕ)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر فً هوا المسألة لبللة هفى وىهً 

 األصل األول: هل ٌشترط فً اإلجماع صن ٌكون لـه مستند ؟.

هشببار إلببى ولببك بعببل األفببىلٌٌن
(ٖ)

ح بببن اإلسببنىي و اٌببث قببا    إوا »وىفببر 
عنا على هن اإل ما  ال ب  لن من سن  و فولك السن  ٌ ىة  هن ٌكىن نفاو ىٌ بىة هن فر 
«ٌكىن لاهراو ىه  ٌ ىة هن ٌكىن همارة ـ ٌعنً قٌاسا ـ؟ 

(ٗ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن من لم ٌشسر  هن ٌكىن لئل ما  مسسن  فٌلةمن هن ٌ ٌة اإل ما  عبن قٌبا إ 
 ألن اإل ما  إوا  اة عن ؼٌر مسسن  و ف ىاةا عن مسسن  هى قٌا  من باب هىلى.

 ن لئل ما  مسسن  ف   ارسلاىا فً هوا المسألة.ىهما من اشسر  هن ٌكى

 األصل الثانً: حجٌة القٌاس.

ىهشار إلى هوا األف  بعل األفىلٌٌن
(٘)

فأمبا »و ىمبنوم الشبٌراةي و إو قبا   
« اى  فبناا على هفلنو اٌث قا  ال ٌا  لٌ  با ة 

(ٙ)
. 

ع بنباء علبى هفبلوم فبً منب»ىقا  ابن السبكً بعب  وكبرا لل بى  عبن اللاهرٌبة  
«ال ٌا  

(7)
. 

 ى ن هوا البناء 

 هن من ناى االاس اج بال ٌا  فٌلةمن هن ٌمنع من  ىاة اإل ما  عن قٌا .

ة ال ٌا  فبل ٌلةمن ولك.  ىمن  ى 

 األصل الثالث:االعتبار بنفاة القٌاس فً اإلجماع.

ىق  هشار إلى هوا بعل األفىلٌٌن فً هلناء وكرهم أل لة من لبم ٌ بة اإل مبا  
عن قٌا 
(8)

اابسج المربالؾ ببأن قا  مبا مبن عفبر »وىمن ه الء الشٌراةي و إو قبا   
إال ىفٌن قىم من نااة ال ٌا  و فبل ٌسفىر إ مباعوم عبن قٌبا  إ ألن مبن ٌنابً ال ٌبا  

«مرالؾ ال ماالة و ىهى م سو  و ىربلفن ٌمنع من انع ا  اإل ما  
(9)

. 

                                            
 (. ٕ٘ٗ/ٗ(و البار الماٌ )ٕٗ٘/ٕ)( انلر المعسم ٔ)
 (. ٕ٘ٗ/ٗ(و البار الماٌ )8ٔٗ/ٖ( وكشؾ األسرار)8ٔٔ/ٕ( انلر  الىفى )ٕ)
(و كشؾ 9ٖٕٙ/ٙ(و نواٌة الىفى )ٕٔٔ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)ٖٓٗـ8ٖٖ( انلر  شرح سن ٌ  الافى )ٖ)

 (. 8ٕٗ/ٖاألسرار)
 (. 9ٖٓ/ٖ( نواٌة السى )ٗ)
 (. ٕ٘ٗ/ٗ(و البار الماٌ )98ٗ/ٕو رىضة النالر)(7ٗٗ/ٔ( انلر قىا ع األ لة)٘)
 (. 8ٖٙ/ٕ( شرح اللمع)ٙ)
 (. ٕٕٙ/ٕ( رفع الاا ب)7)
 (. 8ٕٗ/ٖ(و كشؾ األسرار)9ٕٔٔ/ٗ( انلر الع ة)8)
 (. 8٘ٙ/ٕ( شرح اللمع)9)

 



(ٖٕ9) 

ال ٌبا  وىولبك  إنن ما من عفر إال ىفٌن  ماعبة مبن ناباة» ىقا  الم ي   
«مما ٌمنع من انع ا  اإل ما  مسسن اً إلى ال ٌا  

(ٔ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن من اعسبر بنااة ال ٌا  فً اإل ما  ٌلةمن هال  ٌ ٌة اإل ما  عن قٌبا إ ألنبن 
 لن ٌكىن اسااو ال مٌع لمرالاة هه  ال ٌا  فٌن ىالب .

 ىمن لم ٌعسبر بوم فً اإل ما  فبل ٌلةمن ولك.

  بما ٌاٌ  ع م البسبلةم ببٌن االعسببار بوبم و ىال بى  بعب م  بىاة اإل مبا  ىنىقش
 عن قٌا و ىمن المناقشا، 

هىالً هن الربلؾ فً ال ٌا  اا ثو فلى ُسلِّم لكان ؼاٌسن المنع من ىقى  اإل ما  
عن قٌا  بع  لوىر الربلؾ فٌن
(ٕ)

. 

ىر انع ببا  لانٌاً هنببن ٌ ببىة هال  ٌى بب  ىاابب  مببنوم فببً بعببل األعفببارو فٌسفبب
اإل ما  فٌن
(ٖ)

. 

لاللاً هنببن ٌ ببىة هن ٌكببىن المرببالؾ فببً ال ٌببا  مىاف بباً فببً اإل مببا  للنببن هن 
األمارة  اللة
(ٗ)

. 

ٌُسل م هن ك  ما ىقع الربلؾ فٌن ال ٌلب، ببن اإل مبا و فرببر الىااب   رابعاً هنن ال 
مرسلؾ فٌن مع هنن ٌ ىة هن ٌاف  اإل ما  بن ىفاقاً 
(٘)

. 

 الترجٌح:  

ا البناء على مسألة ه  ٌشسر  هن ٌكىن لئل مبا  مسبسن  ؟ فوبى بنباء فباٌ و هم
فووا المسألة المباىلة فبر  عبن مسبألة مسبسن  اإل مبا و ىالرببلؾ فبً هبوا المسبألة ال 
ٌسفببىر إال عنبب  ال ببانلٌن باشببسرا  مسببسن  اإل مببا و همببا مببن وهببب إلببى هن اإل مببا  قبب  

ؾإ ألن اإل ما  إوا  باة عبن ؼٌبر مسبسن  ٌنع   من ؼٌر مسسن  فبل ٌسفىر عن ا الربل
 و ف ىاةا عن مسسن  هى قٌا  من باب هىلىو ىعلى هوا فوى بناء  ةنً.

هما البناء على ا ٌة ال ٌا  فوى بناء  ةنً فاٌ و فالربلؾ فبً هبوا المسبألة 
ال ٌسفىر إال عن  من ااسج بال ٌا و ىهما من لم ٌاسج بن فبل ٌ ٌة اإل ما  عن قٌبا  

ري ال ٌا  ؼٌر ا ةو ىلى فرضنا هن ممن لم ٌاسج بال ٌا  ٌ ٌة اإل ما  عبن إ ألنن ٌ
ؼٌر مسسن و فإوا ه مع عن قٌا  ق  ٌىافو على اإل مبا و لكنبن ٌعب ا إ ماعباً عبن ؼٌبر 

 مسسن و ىهى سانػ عن ا.

 

                                            
 (. ٕ٘ٙ/ٔ( اإلاكام )ٔ)
 (. ٕٔٗٙ/ٙ( و نواٌة الىفى )ٕٙٙ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٕ)
 (. ٕٔٗٙ/ٙ( انلر  نواٌة الىفى )ٖ)
 ( . ٕٔٗٙ/ٙ( انلر  نواٌة الىفى )ٗ)
 (. ٕٔٗٙ/ٙ( ونواٌة الىفى )ٕٙٙ/ٔ( انلر  اإلاكام )٘)

 



(ٖٖٓ) 

هما البناء على االعسبار بنااة ال ٌا  فً اإل مبا  فٌلوبر لبً هن مبن اعسببر  
 ٌلةمن ال ى  بمنع اإل ما  عبن قٌبا و ف ب  ٌعسببر بإ مباعوم إال بربلفوم فً اإل ما  ال

فً مسان  ال ٌا و هما من اعسبر بوم م ل با اسبى فبً مسبان  ال ٌبا  فٌلةمبن المنبع مبن 
 اعسبار اإل ما  إن كان عن قٌا و لى ى  من ٌرالؾ فً هفلن.

 هما من لم ٌعسبر بوم فبل ٌلةمن هي  ىاا  من ال ىلٌن.

 

 

 

 



(ٖٖٔ) 

 
 ابع عػس :  مجاع  ٌٖ نٌ عمس حج١ ع٢ً  ٌٖ ايعمس .املبحح ايس

هببوا المسببألة سببوكر عنبب  هكلببر األفببىلٌٌن فببً لناٌببا مسببألة اشببسرا  ان ببرال 
 العفرو ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن فً األشور   

 هن إ ما  هه  العفر ا ة على من فً العفر . القول األول:

ىهى قى  الاناٌة 
(ٔ)

مالكٌة و ىال 
(ٕ)

و ىالشافعٌة  
(ٖ)

و ىهكلر المعسةلة  
(ٗ)

 . 

 هنن ال ٌعسبر ا ة إال بشر  ان رال العفر . القول الثانً:

ىهى قى  هكلر الانابلة 
(٘)

 . 

 بناء المسسلة :

ح الةركشً ببناء هوا المسألة على  و اللال. فدً اشدتراط انقدراض العصدرفر 
ي بع همو ىه  هى ا ة علٌوم ؟ و إ ما  هه  ك  عفر ا ة على العفر الو»ف ا   

فٌن ى وان و بناء الى وٌن فً
(ٙ)

ان رال العفر ه  هى مشسر  فً فباة اإل مبا ؟  
 »
(7)

  . 

ح بن الةركشً هى الماوبىم مبن فبنٌع األفبىلٌٌنإ إو هبم ال ٌبوكرىن  ىما فر 
هوا المسألة إال فً لناٌا وكرهم لمسألة شر  االن رال 
(8)

 . 

 ى ن هوا البناء 

  إنن ال ٌشسر  لئل مبا  ان برال العفبرو فاإل مبا  ٌنع ب  مبن لالسبن و إن قٌ
 ىٌكىن بولك ا ة على هه  العفر ىمن بع هم. 

ىإن اشببسر  ان بببرال العفببر فببببل ٌكبببىن ا ببة بم بببر  االسابباوإ إو البببب  مبببن 
ان رال العفر اسى ٌكىن ا ةو ىعلٌبن فببل ٌكبىن إ مباعوم ا بة علبى ههب  العفبر 

إال بشر  االن رال
(9)

 .  

 الترجٌح :

ٌلور لً هن هوا البناء فاٌ  و فإن لم نشسر  االن رال كان اإل مبا  منع ب اً 
من لالسنو فٌكىن ا ة على هه  العفر ىمن بع همو ىإن اشسر  فبل ٌكىن ا ة مبن 

 لالسن و ب  الب  من انسواء العفر و ىلوا ال ٌكىن ا ة على هه  العفر. 

                                            
(و كشبؾ األسبرار 7ٕٖ/ٕ(و مٌةان األفى  )ٖ٘ٔ/ٔ(و هفى  السررسً )ٕٗٔ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٔ)

(ٖ/ٗ٘ٓ .) 
 (. ٖٖٓافى  )(و شرح سن ٌ  الٕٔٗ/ٔ(و لباب المافى  )7ٖٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٕ)
 ( .9ٕٔ/ٔ(و المسسفاى )ٗٗٗ/ٔ(و البرهان )98ٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٖ)
 (. ٗ٘ٔ/ٔ( انلر  شرح العم  )ٗ)
 (. 9ٕٗ/ٕ( و هفى  ابن مال  )7٘ٗ/ٕ(و رىضة النالر )ٕٗٔ/٘(و الىاض  )9٘ٓٔ/ٗ( انلر  الع ة )٘)
 ( كوا و ىلعلوا   على .ٙ)
 ( . ٖٙٗ( سبلس  الوهب )7)
 (. 8ٕٗ/ٕ( و شرح الكىكب )8ٕٙٔ/ٗالمرا ع الساب ة فً الربلؾو ىانلر   السابٌر )( انلر  8)
 (. 8ٕٗ/ٕ(و شرح الكىكب )8ٕٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٖٙٗ( انلر  سبلس  الوهب )9)

 



(ٖٖٕ) 

 
مس ع٢ً حهرِ فٗرٌ  رِ ،  ٚ يبعطرِٗ ايسجرٛع      املبحح اخلاَظ عػس :  ذا  مجع  ٌٖ ع

 عٓ٘؟. 

 ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن فً األشور   

 هنن ال ٌا  ر ىعوم و هى ر ى  بعضوم بع  اسااقوم .  القول األول:

ىهى قى  الاناٌة 
(ٔ)

و ىالمالكٌة  
(ٕ)

و ىالشافعٌة  
(ٖ)

و ىبعل الانابلة  
(ٗ)

  . 

 ىة ر ى  بعضوم و هى كلوم . هنن ٌ  القول الثانً:

ىهى قى  هكلر الانابلة 
(٘)

 . 

ىن بب  بعضببوم ربببلؾ هفببااب ال ببى  اللببانً و فمببنوم مببن ٌ ببى  ب ببىاة ر ببى  
بعضوم  ىن كلوم وىمنوم من قا  ب ىاة ر ى  كلوم هى بعضوم 
(ٙ)

 . 

 بناء المسسلة:

اللددال. فددً نببص كلٌببر مببن األفببىلٌٌن علببى هن هببوا المسببألة هببً مببن فىانبب  
راط االنقددراض لصددحة اإلجمدداع اشددت

(7)
فانبب ة »و ىمببنوم هبببى الر بباب و اٌببث قببا    

الربلؾ  هن من اعسبر ان رال العفبر ٌ بى  ٌ بىة هن ٌر بع ال مٌبع عبن قبىلوم إلبى 
ؼٌراو ىٌ ىة ر بى  بعضبوم و فٌب ب  اإل مبا  ...و ىمبن لبم ٌعسببر ان برال العفبر 

وم اإل ما  عك  ولك و ىقا  ال ٌ ىة ر ى  ال مٌع و ىإوا ر ع ال « بعل اا  
(8)

  . 

ىممبا ٌسابر  علبى الرببلؾ فبً اشبسرا  ان برال العفبر »ىقا  ُسلٌم الراةي  
الربلؾ فً هن للم معٌن الر ى  فٌما ه معبىا علٌبن إوا لوبر لوبم بعب  ولبك مبا ٌى بب 

« الر ى  
(9)

  . 

ىفانبب ة اشببسرا ن ـ ٌعنببً اإلمببام هامبب  ـ لببولك إمكببان ر ببى  »ىقببا  المبب ي   
الً الم م « عٌن و هى بعضوم عما اكمىا بن هى 

(ٔٓ)
  . 

ىق  هشار إلى ولك كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٔٔ)

 . 

                                            
(و الس رٌر ىالسابٌر ٕ٘ٗ/ٖ(و كشؾ األسرار )ٖ٘ٔ/ٔ(و هفى  السررسً )ٗٗٔ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٔ)

(ٖ/8ٙ . ) 
 ( . 79ٕٙ/ٙ(و ناان  األفى  )ٕٔٗ/ٔ(و لباب المافى  )7٘ٗ/ٔكام الافى  )( انلر  إإ)
 ( . ٓٔٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )9ٕٔ/ٔ(و المسسفاى )ٗٗٗ/ٔ(و البرهان )98ٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٖ)
 ( . 9ٖٗ/ٖ( انلر  السموٌ  )ٗ)
 ( . ٕٙٗ/ٕالكىكب )(و شرح 7٘ٗ/ٕ(و رىضة النالر )ٖٗٔ-ٕٗٔ/٘(و الىاض  )9٘ٓٔ/ٗ( انلر  الع ة )٘)
 (. 9ٙ/ٖ( انلر  السلرٌص )ٙ)
 (. ٔٔ٘/ٗ(و البار الماٌ  )ٗٗٔ/٘(و الىاض  )98ٓٔ/ٗ( انلر  الع ة )7)
 (. 8ٖٗ-7ٖٗ/ٖ( السموٌ  )8)
 (. 9ٖ٘( ن لن فً سبلس  الوهب )9)
 (. 7ٕ٘/ٔ( اإلاكام )ٓٔ)
(و شبببرح 9ٕٙ/ٕالمسبببى ة )(و ٗٗٗ/ٔ(و البرهبببان )8ٙ/ٖ(و السلربببٌص )98ٙ-97ٙ/ٕ( انلبببر  شبببرح اللمبببع )ٔٔ)

(و شببرح ٕٙٙٔ/ٗ(و السابٌببر )89٘/ٕ(و الؽٌببث الوببامع )8ٖ/ٕ(و شببرح العضبب  )7ٔ/ٖمرسفببر الرىضببة )
 (. 8ٕ٘/ٗ(و البار الماٌ  )9ٖ٘(و سبلس  الوهب )ٕٙ٘ؼاٌة السى  )

 



(ٖٖٖ) 

 ى ن هوا البناء   

ة ر بببى  الم سوببب ٌن هى بعضبببوم إ ألن  هن مبببن اشبببسر  ان بببرال العفبببر  بببى 
 اإل ما  لم ٌنع   بع و ىهى ال ٌكىن ا ة إال بع  انع ا ا . 

ة ر ىعومإ أل ن اإل ما  ق  انع   لالة االسااو ىال ىمن لم ٌشسر  ولك لم ٌ ىِّ
اا ة الن رال العفر 
(ٔ)

 . 

 

 الترجٌح :

بناء هوا المسألة علبى مسبألة اشبسرا  ان برال العفبر بنباء لباهرو فبال موىر 
لما لم ٌشسر ىا االن رال كبان اإل مبا  عنب هم منع ب اً مبن لالبة االساباوو فببل ٌ بىة 

شبسر ىا ولبك قبالىا فبً هبوا المسبألة ٌ بىة الر بى  عنبن م ل باً و ىهكلبر الانابلبة لمبا ا
 الر ى  و فبل إ ما  اسى ال س ىة مرالاسن هى الر ى  عنن . 

 د

                                            
 (. 9ٖ٘(و سبلس  الوهب )ٗٗٔ/٘(و الىاض  )7ٖٗ/ٖ(و السموٌ  )98ٓٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٔ)

 



(ٖٖٗ) 

 
 املبحح ايطا ع عػس: اغرتاط اْكساض نٌ اجملُعني ،  ٚ غايبِٗ ،  ٚ عًُا٥ِٗ .

 وكر بعل األفىلٌٌن هن المشسر ٌن لبلن رال ارسلاىا على هربعة هقىا  

 ان رال الك  . هنن ٌشسر   القول األول:

 هنن ٌشسر  ان رال األؼلب. القول الثانً :

 هنن ٌشسر  ان رال العلماء  ىن ؼٌرهم . القول الثالث:

هنن ٌشسر  ان رال ؼالب العلماء  القول الرابع:
(ٔ)

 . 

 بناء المسسلة:

 هشار ابن السبكً إلى بناء هوا المسألة على هفلٌن  

 األصل األول: اعتبار العامً .

 ثانً: اعتبار النادر .األصل ال

ىربببالؾ هامببب  و ىاببببن فبببىرك و ىُسبببلٌم و فشبببر ىا »فإنبببن قبببا  فبببً المسبببألة   
« ان رال كلوم و هى عالموم و هى علمانوم و هقىا   اعسبار العامً و ىالنا ر 

(ٕ)
 . 

اح  مع ال ىامع بأن مرا ا هن الربلؾ فً هوا المسألة مبنً  ىق  شرح ولك ُشر 
 و ىسىضٌان   على هاسٌن المسألسٌن 

هن من قا  باشسرا  ان برال الكب  مبن الم سوب ٌن ىؼٌبرهم فوبى بنباء علبى هنبن 
ٌري اعسبار العامً و ىاعسبار النا ر و ىمن قا  باشسرا  ان برال األؼلبب فؤلنبن ٌبري 
عبب م االعسبببار بالنببا رو ىمببن قببا  باشببسرا  ان ببرال العلمبباء فؤلنببن ال ٌعسبببر بالعببامً و 

ل ؼالب العلماء فؤلنن ال ٌعسبر بالنا رىمن قا  باشسرا  ان را
(ٖ)

 . 

ىق  اعسرل الكىرانً على هوا البناء بأنن ٌلةم منن هن ٌكىن ال انلىن باشبسرا  
االن رال مرسلاٌن فبً المسبألة و فبعضبوم اشبسر  مىاف بة العبامًو ىبعضبوم لبم ٌعسببر 

بلمبمرالاة النا ر و ىلٌ  كولك إ إو لم ٌن   عن ها هم ما لةم من هوا الك
(ٗ)

. 
كما اعسبرل ببأن اببن السببكً وكبر هبوا البنباء و ىهبى قب  وكبر هن الرببلؾ فبً 

اعسبار العامً إنما هى فً إ بلو األمة ال فً الا ٌة
(٘)

. 
 الترجٌح :

الببوي سبببٌن لببً فبباة البنبباء المببوكىر و فببالسبلةم بببٌن هببوا المسببان  لبباهر فببً 
 نلري.

الةم هبوا األقبىا  فبً  ىما وكر من االعسبرال علبى اببن السببكً فبً عب م ن ب 
                                            

(و الؽٌببث ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٖ(و سشبنٌؾ المسبامع )7ٕٙ/ٕال ىامبع مبع شبرح المالبً ىااشبٌة البنبانً ) ( انلبر   مبعٔ)
 (. 9ٓ٘/ٕالوامع )

 ( . 7ٕٙ/ٕ(  مع ال ىامع مع شرح المالً )ٕ)
 (. 78ٕ-77ٕ/ٕ(و شرح المالً مع ااشٌة البنانً )9ٓ٘/ٕ(و الؽٌث الوامع )ٕٔٔ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٖ)
 (. ٕ٘ٔ/ٕ(و ااشٌة الع ار)99ٖ/ٖ(و الٌا، البٌنا،)7ٕٙٔ/ٗ/ه ـ ب(والسابٌر)ٖٙٔىامع )(  انلر   ال رر اللٗ)
/ب(و ى لرهي ابن السبكً فً االعسبار بالعامً فً اإل ما  انلر  مع ال ىامع مع ٖٙٔ(  انلر  ال رر اللىامع )٘)

 (. 9ٕٙ/ٕشرح المالً)

 



(ٖٖ٘) 

مسألة اشسرا  االن رال فوى فاٌ و فإنً لم ه   فٌما ا لع، علٌن هبوا األقبىا   
عنب  ال بانلٌن باشبسرا  االن برال و لكبن ٌمكبن هن ٌ باب عنبن ببأن اافبلن عب م العلببمو 

 ىع م العلم لٌ  علماً بالع م.
ا ٌ بً و همبا  لكن ما وكر فً اعسبار العامً إنما هى على ال ى  بأن الربلؾ فٌن

إوا كان الربلؾ إنمبا هبى فبً إ ببلو  هن األمبة ه معب، و فببل ٌكبىن لوبوا الرببلؾ هلبر 
 على المسألةو ىاٌننو ٌسبٌن هن ما اعسرل بن الكىرانً على ابن السبكً ى ٌن. 

 
 

 

 



(ٖٖٙ) 

 
 املبحح ايطابع عػس : االتفام بعد االختالف ٌٖ ٜهٕٛ  مجاعًا ؟. 

 االسٌن   االسااو بع  االرسبلؾ ال ٌرلى من

 الاا  األىلى  هن ٌكىن ولك من هه  العفر الم معٌن .

 الاا  اللانٌة  هن ٌكىن ولك من هه  العفر اللانً.

 ىسأع   لك  االة م لباً رافاً 

 المطل  األول: االتفاق بعد اللال. من صهل العصر .

 ىهوا االسااو من هه  العفر ال ٌرلى  

فبً قسبا  ههبب     مبا ىقبع ألبببً بكبر إمبا هن ٌكبىن قبب  اسبس رار الربببلؾو ملب
الر ة 
(ٔ)

 . 

ىفً هوا الاالة اساو األفىلٌىن على هن اإل ما  ا ة 
(ٕ)

   . 

 هما إن كان بع  اسس رار الربلؾ ف   ارسلؾ فٌن األفىلٌىن على قىلٌن 

 هنن إ ما  ىا ة. القول األول:

ىهى قبى  هكلبر األفبىلٌٌن 
(ٖ)

و مبن الاناٌبة 
(ٗ)

و ىالمالكٌبة 
(٘)

لشبافعٌةو ىا
(ٙ)

و   
ىالانابلة
(7)

و ىارسارا هبى الاسٌن البفري  
(8)

  . 

 هنن ال ٌكىن إ ماعاً . القول الثانً :

ىبن قا  الباقبلنً
(9)

وىن   عن ال اضً عب  الىهاب
(ٔٓ)

وىارسارا الم ي
(ٔٔ)

  . 

 

                                            
البربباري فببً فبباٌان وكسبباب االعسفببام بالكسبباب  ( ف بب  رالاببن عمببر و لببم اسا ببا علببى قسببالومو ىالابب ٌث  رىاأ)

 ِ (و ىمسلم فً فباٌان وكسباب اإلٌمبانو َبباب 7ٕ8٘ـ8/ٔ78/7ٕ8ٗ) ىالسنةوَباب ااِلْقِسَ اِء ِبُسَنِن رسى  هللا 
ببَلَة و ىَ  ٌُِ ٌُمبىا الف  ِ و َى ب   رسبى  هللا  ٌَ ُىلُبىا اَل إِلَبَن إال هللا ُمَام  ٌُْ ِمُنبىا اأْلَْمِر ِبِ َسباِ  النبا  اسبى  َكباَة و َى ٌُْ ُسبىا الة 

َرةَ ٕٓ/ٗٗ/ٔ)ِبَ ِمٌِع ما  اء ِبِن النبً  ٌْ  . ( عن هبً ُهَر
( و 8ٕٖ(و ىن   الربلؾ عن بعضوم و لكن ُر   ولك . انلر  شرح سن ٌ  الافبى  )7ٖٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٕ)

 (. 8ٕٕ/ٖسلم الىفى  )
(و ىال موىر مبنوم مبن ه لبو ال بى  فبً الا ٌبة و ىمبنوم 8ٗٗ/ٕ) (و هفى  ابن مال ٖ٘ٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٖ)

ب  و ف با  ا بة سبىاء اسبس ر الرببلؾ هم لبم ٌسبس رو ىمبآ  هبوٌن السفبرفٌن   االاس باج باالساباو بعب   من فف 
ٌُسل م اإل ما  المن ى  قب  اسس رار الربلؾ.   الربلؾ م ل ا عن  ال موىرو هوا إوا لم 

(و فبىاس  الرامبى، 9ٔ/ٖ(و الس رٌبر ىالسابٌبر )ٓٙٗ/ٖ(و كشبؾ األسبرار )ٔٙٔ/ٕ( انلر  افى  ال فباص )ٗ)
(ٕ/ٕٕ8 . ) 

(و شببرح سن ببٌ  الافببى  8ٓٙ/ٔ(و مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )ٔٓ٘/ٔ( انلببر  إاكببام الافببى  )٘)
(ٖٕ8 .) 

 (. 9ٕٗ/ٕ(و رفع الاا ب )ٕٓٗ٘/ٙ(و نواٌة الىفى  )ٖ٘ٔ/ٗ(و المافى  )٘٘ٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٙ)
 (. 97/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )9ٕٙ/ٕ(و المسى ة )ٕٙٔ/٘(و الىاض  )ٔٔٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )7)
 ( .98ٗ/ٕ( انلر  المعسم  )8)
 (. ٖ٘ٗ/ٔ( انلر  البرهان )9)
 ( . ٖٓٙ/ٕ( انلر  المسى ة )ٓٔ)
 ( .78ٕ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٔٔ)

 



(ٖٖ7) 

 بناء المسسلة: 

 وكر لووا المسألة هفبلن 

 األصل األول: اشتراط انقراض العصر.

  كلٌر من األفىلٌٌنىوكر هوا األف
(ٔ)

 وىمنوم 

مبن اعسببر ان برال العفبر فبً اإل مبا  ق بع ب بىاةاو »الم ي و اٌث قبا   
« ىمن لم ٌعسبر ان رال العفر ارسلاىا 

(ٕ)
 . 

ىالربلؾ مبنً علبى هنبن ال ٌشبسر  ان برال العفبرو فبإن »ىقا  ابن السبكً  
«اشسر   اة االسااو م ل اً ق عاً 

(ٖ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هن من شر  ان برال العفبر لئل مبا  فعنب ا هن ربلفوبم السبابو لبٌ  إ ماعباً 
على  عب  المسبألة ربلفٌبةو ىلبوا فإ مباعوم بعب  االربسبلؾ مبا ةا  فبً مولبة ان برال 

 العفر و فٌكىن إ ماعاً فاٌااً .

ىمن لم ٌشسر  االن رال فبل ٌلةمن ولك و ىلووا ارسلاىا 
(ٗ)

 . 

ثددانً بعددد اللددال. مددن صهددل عصددر العصددر ال األصددل الثددانً: االتفدداق مددن صهددل
 .سابق

إن قلنا إنوم إوا ه معىا على قىلٌن ٌ ىة للسابعٌن هن ٌ معبىا »قا  الشٌراةي   
« على ها هما و فإ ماعوم هىلى 

(٘)
  . 

 ى ن هوا البناء 

هنببن إوا قٌبب  ب ببىاة إ مببا  ههبب  العفببر اللببانً بعبب  ربببلؾ ههبب  العفببر األى  
ما  هه  العفر بع  ربلفوم من باب هىلى إألن الم معبٌن فبً فٌلةم هن ٌ ا  ب ىاة إ 

هوا المسألة هم ك  األمة و بربلؾ مسألة اسااو هه  العفر اللانً على مبا ارسلبؾ فٌبن 
 هه  العفر األى  فوم بعل األمة.

هما المنكر لئل ما  فً العفر اللانً فبل ٌلةمن ولك
(ٙ)

. 

ىهن هبوا األفب  فبر  لمسبألة ىهشار بعبل األفبىلٌٌن إلبى عكب  هبوا البنباءو 
االسااو بع  الربلؾ من هه  العفر 
(7)

. 

                                            
(و المافبببى  ٕٙٔ/٘( و الىاضبب  )7ٖٓ/ٌٖبب  )(و السموٕ٘ٓ/ٔ(و المسسفبباى )7ٖٕ/ٕ( انلببر  شببرح اللمببع )ٔ)

(و نواٌبة 7ٖ٘/ٕ(و اإلبوباج )ٖٓٙ/ٕ(و المسبى ة )8ٓٙ/ٔ( و مرسفر المنسوبى مبع بٌبان المرسفبر )ٙٗٔ/ٗ)
 ( .ٗٙٙٔ/ٗ(و السابٌر )8ٕٔ/ٖالسى  )

 (. 9ٗٗ/ٕ(و ىن لن ابن مال  فً هفىلن )78ٕ/ٔ( اإلاكام )ٕ)
 (.8ٖٕ/ٕ(  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )ٖ)
 (. 7ٖٓ/ٖ(و السموٌ  )ٕ٘ٓ/ٔ( انلر  المسسفاى )ٗ)
 (. ٘ٗٔ/ٗ(و ىانلر   المافى  )7ٖٙ/ٕ( شرح اللمع )٘)
 (. ٙٗٔـ٘ٗٔ/ٗ( انلر   المافى  )ٙ)
 (. ٗ٘ٗ/ٔ( انلر   البرهان )7)

 



(ٖٖ8) 

 الترجٌح : 

البناء على اشسرا  ان رال العفر بناء فباٌ و ؼٌبر هنبن بنباء  ةنبً إ إو إن 
من اشسر  االن رال ف ب  بنبى علبى ولبك ال بى  ب بىاة ر بى  الم معبٌن فٌمبا سببو إ 

و ٌ ببىة لوببم االسابباو بعبب  الربببلؾ ألن اإل مببا  ال ٌسببس ر إال بشببر  االن ببرالو ىاٌننبب
 السابو .

هما من لم ٌشسر  االن رال فبل ٌلبةم علبى قبىلوم هيُّ ىااب  مبن ال بىلٌنو ىلوبوا 
 ارسلاىا فً هوا المسألةإ ىال هلر لمسألة االشسرا  عن هم فً هوا المسألة .

هما البناء على مسألة االسااو من هه  العفر اللانً بع  الربلؾ من هه  عفر 
ة اساباو ههب  العفبر ساب و فوى ىإن ُسلِّم بى ى  شبًء مبن البسبلةم ـ إ إو الةم مبن  بى 

اللانً بع  ربلؾ هه  العفبر األى  هن ٌ بى  ب بىاة إ مبا  ههب  العفبر بعب  ربلفوبم 
ةا فبل ٌلةمن ولك ـ إال  هن اللاهر كىن هبوا المسبألة  من باب هىلىو بربلؾ من لم ٌ ىِّ

و مببن ههبب  العفببر اللببانً بعبب  الربببلؾ مببن ههبب  عفببر المباىلببة هفبببلً لمسببألة االساببا
 سابوو ىلٌس، فرعاً لواو لسب وا فً الى ى  ىالنلر.

 



(ٖٖ9) 

 
المطل  الثانً: االتفاق من صهل العصر الثانً بعد اللال. من صهل عصدر 

 سابق .

 ىفً المسألة قىالن 

 هنن إ ما  . القول األول:

ىهى قى  هكلر الاناٌة 
(ٔ)

و ىهكلر المالكٌة  
(ٕ)

ىبعبل الشبافعٌة  و 
(ٖ)

و ىبعبل  
الانابلة
(ٗ)

و ىكلٌر من المعسةلة  
(٘)

. 

 هنن لٌ  إ ماعاً . القول الثانً :

ىهببى قببى  عنبب  المالكٌببة 
(ٙ)

وىقببى  هكلببر الشببافعٌة  
(7)

و ىهكلببر الانابلببة  
(8)

و  
ىنسب لؤلكلر 
(9)

  . 

 بناء المسسلة :

 وكر لووا المسألة هفى    

 

 ال. من صهل العصر .األصل األول: االتفاق بعد الل

همبا ال اضبً ـ ٌعنبً البباقبلنً ـ فببل شبك »ىهوا ما هشار إلٌن ال ىٌنً فً قىلن  
هنن ال ٌ عب  هبوا إ ماعباً ىمبن موهببن هن المرسلابٌن فبً العفبر األى  لبى ر عبىا إلبى 
قى  ىاا  لم ٌكن ولك إ ماعاً و فإوا كان هوا ؼىر موهببن و فكٌبؾ اللبن ببن ىاإل مبا  

« اللانً  من هه  العفر
(ٔٓ)

  . 

 ى ن هوا البناء   

هن من قا  إن االسااو بع  الربلؾ من هه  العفر ال ٌعب  إ ماعباً ٌلةمبن ال بى  
بببأن االسابباو ممببن بعبب هم ال ٌعبب  إ ماعبباًإ ألن هببوا هىلببى بعبب م اعسبببارا لكىنببن مببن ؼٌببر 

 المرسلاٌن فً العفر الىاا  .

اً ؟ األصل الثانً: االتفاق على اللال. هل ٌعد إجماع
(11)

 . 

                                            
( و مٌببةان األفبببى  9ٖٔ/ٔ(و هفببى  السررسبببً )ٕٖ(و س ببىٌم األ لبببة )9٘ٔ/ٕ( انلببر  هفببى  ال فببباص )ٔ)

 ( . ٕٕٙ/ٕ(و فىاس  الرامى، )88/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )7٘ٗ/ٖاألسرار ) (و كشؾ7ٖٓ/ٕ)
 (. 8ٕٖ(و شرح سن ٌ  الافى  )98ٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٕ)
 (. ٖٕٗ٘/ٙ(و نواٌة الىفى  )8ٖٔ/ٗ( انلر  المافى  )ٖ)
 ( . 9٘/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )98ٕ/ٖ( انلر  السموٌ  )ٗ)
 ( .97ٗ/ٕ(و ىارسارا فً المعسم  )7ٕ٘/ٔاإلاكام ) (ٖٕٓ/ٔ( انلر  المسسفاى )٘)
 (. 8ٕٖ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٙ)
 (.7ٕ٘/ٔ(و اإلاكام )٘ٓٔ/ٕ(و الىفى  )ٖٕٓ/ٔ(و المسسفاى )7ٕٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع)7)
(و شبرح الكىكبب ٘ٗٗ/ٕ(و هفى  ابن مال  )ٖٓٙ/ٕ(و المسى ة )٘٘ٔ/٘(و الىاض  )٘ٓٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )8)

(ٕ/ٕ7ٕ . ) 
 (. 79/ٖ( انلر  السلرٌص )9)
 (. ٗ٘ٗ/ٔ( البرهان )ٓٔ)
( سكلم األفىلٌىن عن هوا المسألة فً مباث   اإل ما  هب  ٌنسبخ هى ٌنسبخ؟ وفببعل مبن وهبب إلبى هنبن ٌنسبخ ٔٔ)

ر ولك بأن ٌ معىا على الربلؾ فً مسألة و لم ٌ مع من بع هم على االسااو فٌوا و ىلم ٌسلِّم ولبك  ىٌنسخ فى 

 



(ٖٗٓ) 

فٌن قىالن مبنٌان علبى هن إ مباعوم علبى الرببلؾ ٌ سضبً »قا  ال رافً    
« هنن الاو فٌمسنع االسااوو هى هى مشرى  بع م االسااو و ىهى الفاٌ  

(ٔ)
 . 

 ى ن هوا البناء  

إن قٌ  إن ربلؾ العفر األى  على قبىلٌن ٌعسببر إ ماعباً مبنوم علبى هن الابو 
األربو ببأي األقبىا  فببل ٌ بىة لمبن بعب هم االساباو علبى  هى فً االرسبلؾ وىق   ىةىا

 إب ا  ها  هوا األقىا  الم مع على فاسوا.

ىإن قٌ  إنن إ ما  مشبرى  بعب م االساباو علبى هاب  هبوا األقبىا  فببل مبانع مبن 
االسااو على ها  سلك األقىا  
(ٕ)

. 

 األصل الثالث: هل تموت المذاه  بموت صصحابها ؟.

ملة من األفىلٌٌن فً هلناء ن اشوم أل لة المسألة ىق  هشار إلى ولك  
(ٖ)

 . 

ىٌ   علٌن هن ك  ىاا  من الارٌ ٌن كاألاٌاء الباقٌن فبً كب  »قا  الشٌراةي   
ٌَُاجُّ لوم ىعلبٌومو ىإوا كبانىا بمنةلبة األاٌباء ى بب هال   عفرو ىلووا ساال هقاىٌلوم و ى

« ٌنع   اإل ما  مع ارسبلفوم 
(ٗ)

 . 

ىمن العبارا، الرشٌ ة للشافعً هنبن قبا    المبواهب ال سمبى،   »ىقا  ال ىٌنً 
ر كأن المن رضٌن هاٌاء وابىن عن مواهبوم  « بمى، هفاابوا و فٌ   

(٘)
 . 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌبب  إن المببواهب ال سمببى، بمببى، هفبباابوا لببم ٌب بب  قببى  مببن مضببىو ىال 
 .  اللانً اسااقاً ل مٌع األمة لعفرٌكىن إ ما  مع ى ى  الربلؾو ىال ٌكىن اسااو هه  ا

ىإن قٌبب  إنوببا سمببى، فبببل ٌب ببى مرببالؾ ألهبب  العفببر اللببانًو فٌكببىن إ مبباعوم 
إ ماعاً ل مٌع األمة 
(ٙ)

  . 

 الترجٌح : 

هما البناء على مسألة االسااو بع  الربلؾ من هه  العفر فاللاهر لبً هنبن بنباء 
ههب  العفبر ال ٌعسببر اسااقباً من ى ن  ىن ى نو فمن قا  إن االساباو بعب  الرببلؾ مبن 

 فٌلةمن من باب األىلى هن ٌ ى  بأن االسااو من هه  العفر اللانً ال ٌع  اسااقاً.

                                                                                                                                
 . ٕٖٙر من األفىلٌٌن و ىق  سبو باث المسألة فً مباث مسس   . انلر  ص   كلٌ

(و شبرح ٕ٘/ٕ(و الىفبى  )8ٕ/ٖ(و السلربٌص )ٓٓ٘/ٕ(و ىانلبر   المعسمب  )8ٕٖ( سن ٌ  الافى  مع شران )ٔ)
 (. ٕٗ/ٕالعض  مع ااشٌة الساساةانً )

 (. 8ٕ/ٖ( انلر  السلرٌص )ٕ)
(و شبرح العضب  ىااشبٌة 8ٙٗ/٘(و الكاشؾ )7ٔ/ٙو ٖٗٔ/ٗلمافى  )(و إٖٓ/ٔ( انلر  هفى  السررسً )ٖ)

 (. ٕٗ/ٕالساساةانً )
 (. 7ٕ9/ٕ( شرح اللمع )ٗ)
(وىق  سكلم األفىلٌىن على هوا المسألة رافبة فبً مسبألة س لٌب  8ٔ/ٖ(و ىانلر   السلرٌص )ٙ٘ٗ/ٔ( البرهان )٘)

(و المافببى  9ٔ٘(و المنرببى  )88٘/ٕ(و البرهببان )ٖٕ٘ٔو 9ٓٔٔ/ٗالمٌبب،  انلببر لوببوا المسببألة   العبب ة )
(و نشببر 7ٖٗ/ٖ(و الس رٌببر ىالسابٌببر )ٕٓٓو ٘ٙٔ/ٗ(و إعبببلم المببىقعٌن )97ٕ/ٙ(و الباببر الماببٌ  )7ٔ/ٙ)

 (. 8ٖٖ/ٕالبنى  )
 (. 8ٔ/ٖ(و السلرٌص )7ٕ9/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٙ)

 



(ٖٗٔ) 

هما من قبا  إن االساباو بعب  الرببلؾ مبن ههب  العفبر ٌعسببر اسااقباً فوب الء  
ارسلاىا و فمنوم من وهب إلى هن االسااو من هه  العفر اللانً ٌعب  اسااقباً و ىمبنوم مبن 

بببٌن المسببألسٌنإ ألن الم معببٌن فببً المسببألة األىلببى هببم المرسلاببىن وفوببم اببٌن فببرو 
إ ماعوم ك  األمةو ىهما فً هوا المسألة فوم ؼٌر المرسلاٌن فوم بعل األمبةو ىإ مبا  

بعل األمة ال ٌعسبر إ ماعاً معس اً بن
(ٔ)

 . 

ل هما البناء على مسألة االسااو على الرببلؾ هب  ٌعب  إ ماعباً ؟ ف ب  ٌكبىن بعب
األفىلٌٌن اعسم  علٌن فً بناء هوا المسألة و ىلوا ه اب بعضوم عبن االعسبرال  ببأن 
اسااقوم على الربلؾ إ ما و ىاالسااو فً العفر اللانً إ مبا و فكٌبؾ ٌنسبخ اإل مبا  
إ ماعاً  رر ىهنسم ال س ىلىن بن ؟ وفأ اب  بأننا ال نسلم انع ا  اإل ما  اللبانً مبن ههب  

العفر اللانً 
(ٕ)

 . 

ىهوا ال ىاب ق  ٌشٌر إلى السبلةم ببٌن المسبألسٌن و ىإن كبان لبٌ       فبرٌااً 
 بن.

لكن اللاهر هن هوا لبٌ  بببلةم عنب  كلٌبر مبن األفبىلٌٌن و ىلوبوا ه باب كلٌبر 
منوم بأنن لى ُسلِّم بأن االسااو على الربلؾ ٌعسببر إ ماعباً و فإنبن مشبرى  بعب م االساباو 

فً المسألة على ها  الرهٌٌن و هى الراء 
(ٖ)

 . 

ٌُسل م فً ناً اإل ما  إ ألن اإل ما  اسااوو ىاالساباو  ىهوا ال ىاب ىإن كان ق  
 ؼٌر ااف  وإال هنن ؼٌر مب   لؤلقى  الساب ة فً  رٌانوا ىناىوها. 

هما البناء على مسألة ه  سمى، المواهب بمبى، هفباابوا ؟ ف ب  اعسبرل علٌبن 
ٌبب، ال ٌب بب  هال  ٌكببىن اسابباو ههبب  العفببر اللببانً بأنببن ال ٌلببةم مببن ال ببى  بببأن قببى  الم

إ ماعاًإ ألن قبى  المٌب، ال ٌب ب  بمبى، فباابن لكنبن مشبرى  بمبا إوا لبم ٌ مبع علبى 
ال ى  الرر 
(ٗ)

  . 

ىهوا ىإن ه اب بن من وهبب إلبى عب م ب ببلن قبى  المٌب، مبع قىلبن ببأن اساباو 
ٌبب ا بمببا إوا لببم ٌ مببع علببى ههبب  العفببر اللببانً ٌعبب  إ ماعبباً إال هنببن مابب  نلببرإ ألن س ٌ

الرر ال ٌسس ٌم مبع ب باء قىلبن ىعب م ان راسبن و ف ىلبن قبانم بواسبن ٌسباىي هقبىا  علمباء 
العفببر اللببانًو ىإوا كببان قانمبباً بواسببن فمببن لببم ٌعسبببر بببن كأنمببا لببم ٌعسبببر بببأقىا  علمبباء 

ا و العفببرإ ألن هببوا األقببىا  مببن األاٌبباء هى األمببىا، اسا بب، فببً ناىوهببا ىاالعسبب ا  بوبب
ىال ى  ال ٌةى  ىال ٌمكن س ٌٌ ا بشر  و ىلوا فالوي ٌلوبر لبً هبى فباة هبوا البنباء و 

 ىهما ما وكر من االعسرال علٌن فؽٌر مسس ٌم . 

                                            
 (. ٕٗ٘/ٕ( انلر  رفع الاا ب )ٔ)
 (. ٔٙٔ/ٖاكام )( واإلٕ٘/ٕ(و الىفى  )8ٕٙ/ٖ( انلر  الع ة )ٕ)
 ( .8ٙ/ٖ( و الس رٌر ىالسابٌر )ٔٙٔ/ٕ(و هفى  ال فاص )ٓٓ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٖ)
 ( . 7ٖٗو 9ٓ/ٖ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )ٗ)

 



(ٖٕٗ) 

 
 املبحح ايجأَ عػس: ايتعًٌٝ بع١ً غري ع١ً اجملُعني .

ٌ ف  بووا المسألة ما لى ه مع العلماء على اكم معٌنو ىعللّىا لـن بعلبة معٌنبةو 
اء من بع هم فعل  بعلة هرري ال سن ل الاكبم السبابو وكبأن  علبىا علبة الرببا فبً لم  

البر هً االقسٌا،و ى ع  من بع هم العلة هً اال رار 
(ٔ)

 و فو  ٌ ىة هوا السعلٌ  ؟. 

ىق  وكبر بعبل األفبىلٌٌن هن فبرل المسبألة هبى فبً المرالابة فبً العلبة  ىن 
الاكم 
(ٕ)

 و ىهوا ٌاساج إلى سافٌ   

ن المرا  بالمرالاة ن ل العلة الساب ة السبً ه معبىا علٌوبا فببل ٌلوبر لبً فإن كا
هن هوا هى ما  المسألة إ ألن فً ولك مرالاة فرٌاة لئل ما  السبابوو فاإل مبا  قب  
سم على الاكم ىالعلة معاً و ىلووا اشسر  ابن السبكً فً العلة هال سكىن رارقة ما وكرا 

الم معىن 
(ٖ)

  . 

ا  بالمرالاة مرالاة ماوىم إ ماعوم من قفر السعلٌب  علبى علبة هما إن كان المر
ىاا ة فلع  هوا هبى المبرا  و ىلوبوا  عب  بعبل األفبىلٌٌن ماب  الرببلؾ فٌمبا إوا لبم 

ٌ ىلىا ال علة إال ما وكرنا 
(ٗ)

 . 

ىعلى هوا فإن ما  النةا  فبً المسبألة هبى فٌمبا إوا ه معبىا علبى اكبم ىعللبىا 
ل لبن بعلبة هربري مضبافة إلبى العلبة السباب ةو بشبر  هال  سكبىن بعلة و ف اء من بع هم ىع

اىا بناً السعلٌ  بعلة هرري .  ناقضة للاكم هى العلة الساب ة و ىبشر  هال  ٌفرِّ

 ىق  ارسلاىا فً ولك على قىلٌن  

 هنن ٌ ىة السعلٌ  بعلة هرري ؼٌر علة الم معٌن . القول األول:

ىبببن قببا  بعببل المالكٌببة 
(٘)

الشببافعٌة و ىبعببل  
(ٙ)

و ىفببّرح بببن الانابلببة 
(7)

و  
ىن   عن هكلر األفىلٌٌن
(8)

و ىارسارا هبى الاسٌن البفري  
(9)

   . 

 هنن ال ٌ ىة . القول الثانً :

ىنسب ل ىم  ىن سعٌٌن 
(ٔٓ)

  . 

 بناء المسسلة:

مسددسلة تعلٌددل الحكددم بعلتددٌن فببّرح بعببل األفببىلٌٌن ببنبباء هببوا المسببألة علببى 

                                            
 (. ٖٕ٘/ٕ(و ااشٌة الع ار )ٖٖٓ/ٕ( انلر  ااشٌة البنانً )ٔ)
 ( . ٕٕٖ/ٖ(و سلم الىفى  )ٖٖٓ/ٕ( انلر  س رٌر الشربٌنً على ااشٌة البنانً )ٕ)
 ( . ٙٔ٘/ٕ(و ىانلر  المعسم  )ٖٖٓ/ٕ( انلر   مع ال ىامع مع شرح المالً ىااشٌة البنانً )ٖ)
(. ىسبٌأسً كبلموبم فبً بنباء المسبألة ٕٖٙ(و سبلسب  البوهب )ٖٖٓ/ٕ( انلر   مع ال ىامع مبع ااشبٌة البنبانً )ٗ)

ٌ ة. على مسألة سعلٌ  الاكم الىاا  بأكلر من علة مما ٌاٌ  هن العلة األرري  لٌس، ملؽ
 (. 9ٓ/ٕ( و نشر البنى  )778ٕ/ٙ(و ناان  األفى  )ٖٖٖ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )٘)
 (. ٖٖٓ/ٕ( انلر   مع ال ىامع مع شرح المالً ىااشٌة البنانً )ٙ)
 (. 9ٗٙٔ/ٗ( و السابٌر )ٗٗٗ/ٕ(و هفى  ابن مال  )89ٗ/ٕ(و رىضة النالر )7ٖٔ/ٖ( انلر  السموٌ  )7)
 ( . 9ٗٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٓٗٔ/ٖشنٌؾ المسامع )( انلر  س8)
 (. ٖٕٓ/ٔ(و شرح العم  )ٙٔ٘/ٕ( انلر  المعسم  )9)
 (. ٖٖٓ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )ٓٙ٘( انلر  بو  النلر )ٓٔ)

 



(ٖٖٗ) 

ه  ٌ بىة السعلٌب  بعلبة ؼٌبر علبسوم؟ و فٌبن قبىالن مبنٌبان »و قا  الةركشً  فسكثر 
على هنن ٌ ىة هن ٌعل  الاكم ببأكلر مبن علبة ىااب ة و فبإن منعنباا امسنبعو ىإن  ىّةنباا 

« اة 
(ٔ)

 . 

ببب  علٌببن األكلببرو بنبباء علببى  ببىاة سعلٌبب  الاكببم الىاابب  »ىقببا  المببر اىي   
« علسٌن بعلسٌن...و ىقٌ  ال ٌ ىة بناء هٌضاً على منع الاكم ب

(ٕ)
 . 

ىق  هشار إلى هوا البناء كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٖ)

 . 

 ى ن هوا البناء   

إن قٌ  إن الاكبم الىااب  ال ٌعلب  ببأكلر مبن علبة ىااب ة ٌلبةم منبن هنبن ال ٌ بىة 
السعلٌ  بعلة ؼٌبر علبة الم معبٌنإ ألن علبسوم م  بى  بفباسوا و ىفبً ولبك  لٌب  علبى 

  هب بب  قببىلوم ىسعلببَو الاكببم بعلببسومو ىفببً ولببك فسببا  ؼٌرهبباو فمببن هسببى بعلببة هرببري ف بب
 مرالاة لئل ما  . 

ىمن  ّىة السعلٌب  ببأكلر مبن علبة لةمبن  بىاة السعلٌب  بعلبة ؼٌبر علبسوم إ إو ال 
ٌلةم من إلوار علة هرري نسبة الم معٌن إلى الر أ 
(ٗ)

  . 

 الترجٌح :

 ىن  الوي ٌلور لً هى هن هبوا المسبألة مبنٌبة علبى األفب  المبوكىر مبن ى بن
ى نو فمن وهب إلى هن الاكم ال ٌعلّ  بأكلر من علة فإنن سبٌوهب ىال بب  إلبى هن العلبة 
الفاٌاة هً علة الم معٌن و ىما سىاها فؽٌر فاٌ إ ألن إ ماعوم علبى سلبك العلبة 
ٌاٌ  ال  ع بعلٌسوا و ىال م ا  لعلة هرريو هما من وهب إلى هن الاكبم ٌعلّب  ببأكلر مبن 

ن  ىاة السعلٌ  بعلبة هربريو ىلوبوا وكبر ال اضبً عبب  الىهباب هن علة فبل ٌلةم من قىل
مبن الببواهبٌن إلببى  ببىاة سعلٌبب  الاكببم بعلسببٌن مبن قببا  ال ٌ ببىة السعلٌبب  بعلببة ؼٌببر علببة 

الم معٌنو ىعلة ولك هن ع ى  الم معٌن عن العلة اللانٌة  لٌ  على عب م اعسبارهبا 
(٘)

 
مببن علببة ارسلاببىا فببً هببوا المسببألة ممببا  و ىبوببوا ٌعلببم هن ال ببانلٌن ب ببىاة السعلٌبب  بببأكلر

 ٌىض  ع م السبلةم السام بٌن المسألسٌن .

                                            
 (. ٓٗ٘-9ٖ٘/ٗ(و ىانلر   البار الماٌ  )ٕٖٙ( سبلس  الوهب )ٔ)
 ( . 7ٕٓ/ٕىكب )(و ىانلر   شرح الكٓ٘ٙٔ-9ٗٙٔ/ٓٗ( السابٌر )ٕ)
(و 8ٖٕ/ٕ(و رفبببع الاا بببب= =)778ٕ/ٙ(و نابببان  األفبببى  )7ٖٙ/ٕ(و المسبببى ة )9ٕٔٔ/ٗ( انلبببر  العببب ة )ٖ)

 (. 9ٓ/ٕ(و نشر البنى  )9ٓٔ/ٖالس رٌر ىالسابٌر )
 (. ٓٙ٘ٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٓٗ٘/ٗ(و البار الماٌ  )ٕٖٙ(و سبلس  الوهب )9ٕٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٗ)
 ( . 778ٕ/ٙفى  )( ن لن فً ناان  األ٘)

 



(ٖٗٗ) 

 
 املبحح ايتاضع عػس: اإلمجاع ايطهٛتٞ.

هى ٌاعلبىا فعببلً و   العالم هى بعل العلماء قىالًوهن ٌ ىٌ ف  باإل ما  السكىسً 
و ىال ٌلور منكر هى مرالؾ العفرو ىسمضً م ة للسأم  فٌنسشر ولك بٌن علماء

(ٔ)
. 

ٌ   بعل العلماء اإل ما  السكىسً المرسلؾ فٌن ب ٌى     ىق  ق

هىالً  هن ٌكىن ولبك فبً المسبان  السبً ٌسعلبو بوبا سكلٌبؾ ال فبً ؼٌرهبا كمسبان  
المااضلة بٌن النا  و ىناى ولك من ما ال ٌسعلو بن سكلٌؾ
(ٕ)

  . 

 ما لانٌاً  هن ٌكىن ولك قب  اسس رار المواهب و فإن كان بع ها فلٌ  بإ
(ٖ)

. 

لاللاً  هال  سلور على الساكسٌن همارا، ال بى  ىالرضاو فإن لوبر، فوبى إ مبا  
ببل ربلؾ 
(ٗ)

 . 

رابعاً  هال  ٌكىن ال ى  هى الاع  سكرر ىقىعن و ىسىال، علٌن األةمنة  ىن إنكار 
و فإن كان كولك فوى إ ما  ببل ربلؾ 
(٘)

 . 

ٌّ  بما سبو علبى هقبىا  كلٌبرة ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً اإل ما  السكىسً الم  
 هشورها 

 هنن ا ة و ىإ ما  . القول األول:

ىببببن قبببا  هكلبببر الاناٌبببة 
(ٙ)

و ىهكلبببر المالكٌبببة  
(7)

و ىكلٌبببر مبببن الشبببافعٌة  
(8)

و  
ىالانابلة
(9)

  . 

 هنن لٌ  ا ة و ىال إ ماعاً . القول الثانً:

ىارسارا  اى  اللاهري 
(ٔٓ)

و ىالباقبلنً  
(ٔٔ)

 و  

                                            
(و كشبؾ ٕٕ٘/ٔ(و اإلاكبام )ٖٖٓ/ٖ( و هفى  السررسً )79ٗ/ٔ(و إاكام الافى  )7ٓٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٔ)

 (. ٕٙٗ/ٖاألسرار )
(و 79/ٖ( وشبرح مرسفبر الرىضبة )7ٕٙ٘/ٙ( ونواٌبة الىفبى  )ٖٕٖ/ٖ(و السموٌب  )ٕٖ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٕ)

 (.ٔٔٙٔ/ٗو السابٌر )(ٖٓ٘/ٗ(و البار الماٌ  )79ٖ/ٕاإلبواج )
(و السابٌبر ٘ٓ٘/ٗ(و البار المابٌ  )ٕٗٓ/ٕ(و رفع الاا ب )7ٖ/ٕ( انلر  مرسفر المنسوى مع شرح العض  )ٖ)

(ٗ/ٔٙٓٗ .) 
 (. ٘ٓ٘/ٗ(و البار الماٌ  )79ٖ/ٕ( و اإلبواج )ٕٖ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٗ)
( و ىقبرر ولبك فبً البرهبان ٘ٓ٘/ٗ  )(و البابر الماب9ٌٕٓ/ٕ(و رفبع الاا بب )ٕٕٔ/ٕ( انلر  شرح المعبالم )٘)

 (و  ىن اكاٌة اإل ما  . ٔ٘ٗ/ٔ)
(و كشؾ األسرار 97ٕ/ٔ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )7ٗٔ/ٕ( ومٌةان األفى  )8ٕ( انلر  س ىٌم األ لة )ٙ)

 ( .ٔٓٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٖٖٓ/ٔ(و هفى  السررسً )ٕٙٗ/ٖ)
(و ماسبباح الىفببى  ٖٖٗ(و س رٌببب الىفببى  )ٖٖٓسن ببٌ  الافببى  )( و شببرح 8ٓٗ/ٔ( انلببر  إاكببام الافببى  )7)

(7ٗٙ . ) 
(و األفبب  9ٕٓ/ٕ(و ى علببن فببً رفببع الاا ببب )97ٗ/ٗ(و الباببر الماببٌ  )8ٕٙ٘/ٙ( انلببر  نواٌببة الىفببى  )8)

 ( . ٕٙٔو ٕٗٔ/ٕ(و ىفً الىفى  )9ٖٔعنومو ىارسارا فً السبفرة )
(و السابٌبر ٕٙٗ/ٕ(و هفى  اببن مالب  )9ٗٙ/ٕو المسى ة )(9ٕٗ/ٕ(و رىضة النالر )7ٓٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )9)

(ٗ/ٔٙٓٗ .) 
 ( .٘ٔٙ/ٔ(و ىهى ارسٌار ابن اةم .انلر  اإلاكام لـن )9ٕٖ(و السبفرة )7ٕٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٓٔ)
 ( . 7ٗٗ/ٔ( و البرهان )8ٓٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٔٔ)

 



(ٖٗ٘) 

ة ىبعل الشافعٌ 
(ٔ)

ىبعل المعسةلة و
(ٕ)

و ىنسبن ؼٌر ىاا  للشافعً  
(ٖ)

 . 

 هنن ا ة ىلٌ  إ ماعاً . القول الثالث:

قالن هبى هاشم الُ بانً 
(ٗ)

  . 

 بناء المسسلة : 

ح الةركشً بأن هوا المسألة مبنٌة على  و هى مسسلة هل كل مجتهد مصٌ ؟فر 
هم ال؟ و رببلؾ مشبوىر  اإل مبا  السبكىسً هب  هبى ا بة»السفىٌب ىالسر نةو ف ا   

ٌنبنً 
(٘)

« السااسن على الربلؾ فً هن ك  م سو  مفٌب و هى المفٌب ىاا ؟  
(ٙ)

  . 

إوا »ىق  هشار إلى ولك ؼٌر ىاا  من األفىلٌٌن و ف ا  هبى الاسٌن البفبري  
كان، المسألة من مسان  اال سوا  فال انلىن بأن الاو فً ىاا  ىما عب اا ٌ بب سركبن و 

لك ما قلناا النٌ ىلىن فً و
(7)

فٌما لٌ  من مسان  اال سوا و ىال انلىن بأن ك  م سوب   
« مفٌب ارسلاىا 

(8)
 . 

ٌ ما  ىق  كان لووا المسألة اضىر لاهر فً ه لبة مسبألة اإل مبا  السبكىسًو السب
وىا بن سبكى، البباقٌن هنبن قب  ٌكبىن إ ألنوبم ٌبرىن هن  لمن ال ٌري ا ٌسنو فإن مما ى  

ك  م سو  مفٌب 
(9)

 . 

 ى ن هوا البناء  

هن من قا  إن الاو ىاا  فعن ا لى لم ٌكن هوا ال ى  و هى الاع  الوي انسشر ىلم 

                                            
 ( . ٖ٘ٔ/ٗ)(و المافى  9ٔٔ/ٔ( و المسسفاى )8ٗٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٔ)
 (. 8ٕٗ/ٔ(و شرح العم  )ٖٖ٘/ٕ( انلر   المعسم  )ٕ)
(و ىق  ن   عنن ربلؾ ولبكو ىهن اإل مبا  ٕٕ٘/ٔ(و اإلاكام )ٖ٘ٔ/ٗ( و المافى  )8ٗٗ/ٔ( انلر  البرهان )ٖ)

(و البابر الماببٌ  ٕ٘ٓ/ٕالسبكىسً إ مبا  ىا بةو ىر ب  هبوا عنببن بعبل األفبىلٌٌن.انلر  رفبع الاا بب )
 (. 8ٖٓإل ما  لارؼلً )(و ا ٌة ا9ٗٗ/ٗ)

( هنبن المشبوىر عنب  8ٖٓ/ٕ(و ىوكر ابن السببكً فبً اإلبوباج)8ٕٗ/ٔ( و شرح العم  )ٖٖ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٗ)
هنن إ ما  لنً و ىلٌ   الشافعٌة كما ن لن الرافعًو لم وكر سسا ال  ه  المرا  هنن  لٌ   رر ؼٌر اإل ما و هى

( إنبن ا بة و ىلبٌ  8٘  اببن الاا بب فبً منسوبى الىفبى  ىاألمب )ب  عً؟ولم وكبر هن ممبا ٌ ٌب  اللبانً قبى
 بإ ما  ق عً.

هـ و ىكان 7ٕٗىهبى هاشم الُ ب انً  هى عب  السبلم بن مام  بن عب  الىهاب ال بانً المعسةلًوىل  سنة     
لؾ فٌلسىفا مسكلما ربٌرا بعلم الكبلمو انار  بآراء رافة ىسنسب لن فرقن الواشمٌة من المعسةلةو ه
 هـ .ٕٖٔم لاا،وىمنوا  ال امع الكبٌر وىال امع الفؽٌروىكساب العىلوىكساب اال سوا  و سىفً سنة 

(و األنساب 78/ٔ(و المل  ىالنا )7ٖٔ(و الارو بٌن الارو)٘٘/ٔٔ(و سارٌخ بؽ ا )ٕٗٔانلر  الاورس،)    
(و  ب ا، 8ٔٙ/ٕ )(و مٌةان االعس اٖٙ/٘ٔ(و سٌر هعبلم النببلء)8ٖٔ/ٖ(و ىفٌا، األعٌان)7ٔ/ٕ)

 (.9ٗالمعسةلة)

 « .ٌنبؽً»( كوا و ىلعلوا  ٘)
 (. ٖٓٙ( سبلس  الوهب )ٙ)
ىإن كان على النا  فً المسألة سكلٌؾ و فإنن إوا لم ٌنكر الباقىن ولك ال بى  ٌكبىن فبىابا إ ألنبن » ( ٌرٌ  قىلن  7)

ىإوا كبان ولبك ال بى  فبىابا و  لى كان ر أ لكانىا قب  س باب ىا علبى سبرك مبا ٌ بب علبٌوم مبن إنكبار المنكبر و
 «.فربلفن ر أ إ ألن المسألة مما الاو فً ىاا  منن 

 (. 7ٗٔ/ٕ(و مٌةان األفى  )ٖٕٖ/ٖ(و السموٌ  )7٘ٔٔ/ٗ(و ىانلر  الع ة )ٖٖ٘/ٕ( المعسم  )8)
(و المافببى  9ٕٔ/ٔ(و المسسفبباى )9ٖٖ(و السبفببرة )7ٗٗ/ٔ(و إاكببام الافببى  )7٘ٔٔ/ٗ( انلببر  العبب ة )9)

 (. 9ٖٗ/ٕ(و رىضة النالر )٘ٗ٘ٔ/ٗ)

 



(ٖٗٙ) 

ٌنكر هى الاو لما  اة للعلماء ممن لم ٌسكلمىا السكى، علٌن ىسبرك اإلنكبارو ىلبوا  
 فإن السكى، ٌكىن  لٌ  الرضا و ىالسفىٌب . 

نبن قب  ٌسبك، ىهبى ال ٌىافبو هما من ٌري سفىٌب ك  م سو  فبل ٌلةمن ولبكإ أل
المسكلم فً قىلن بناء عن ا على هن ال مٌع مفٌب 
(ٔ)

 . 

 الترجٌح :

البوي لوبر لببً بعب  سأمبب  المسبألة هببى فباة هببوا البنباء عنبب  هكلبر األفببىلٌٌنو 
فببأكلر مببن قببا  با ٌببة اإل مببا  السببكىسً إنمببا بنببى قىلببن علببى هن الاببو ىاابب  و ىهن 

عن رضىو ىسعلٌبل، هكلرهم ساٌ  هوا الساكسٌن ال ٌ ىة لوم السكى، إال 
(ٕ)

  . 

إال هن هناك من رالؾ فً ولك فوهب إلى السعلٌ  بشًء  رر كاسسبعا  هن ٌكىن 
إ ما  إال بووا ال رٌ ة 
(ٖ)

 . 

ىمنوم من وهب إلى هن المفٌب ىاا  ؼٌر هنن وهب فً هبوا المسبألة إلبى عب م 
ن ا ٌببببببببة هببببببببوا اإل مببببببببا و  كببببببببالمن ى  عببببببببن الشببببببببافعً فببببببببً المسببببببببألسٌ

(ٗ)
و                                   

ىكؽٌرا
(٘)

  . 

ىارسلا، سعلٌبل، هب الء وفمبنوم مبن عل ب  بأنبن ال ٌ بىة س لٌب  الفباابً م ل باً 
ىلى انسشر قىلن
(ٙ)

و ىمنوم من عل   بأن الساك، ال ٌنسب لـن قى  
(7)

و هى ببأن السبكى،  
ماسم  
(8)

 . 

سبن مبا سببو مبن اسبسبعا  سبكى، هما من وهب إلى هنبن ا بة ىلبٌ  بإ مبا  فا 
الباقٌن على ر أ و ؼٌر هنن لم ٌ علن إ ماعاً لى ى  االاسما  فٌن
(9)

  . 

هما من وهبب إلبى عب م ا ٌبة هبوا اإل مبا  فوبم إنمبا وكبرىا السفبىٌب ااسمباالً 
ضمن ااسماال، ع ٌ ة ساٌ  هن سكى، ب ٌة العلماء ماسم  وىلبٌ  بفبرٌ  فبً الرضبا 

(ٔٓ)
بنباء المسبألة علبى السفبىٌب عنب همو ىٌضباؾ إلبى هبوا هن و ىهو ٌشٌر إلبى عب م  

ممن وهبب إلبى عب م ا ٌسبن بعبل مبن ال ٌبري السفبىٌب كمبا سببو إٌضباان و لبم إن 
بعضوم وكر هنن ال ٌلةم من ال بى  بالسفبىٌب ال بى  بعب م ا ٌبة اإل مبا  إ ألن العبالم 

                                            
( ٖٓٙ(و سبلسب  البوهب )7ٕٗ-7ٗٔ/ٕ( و مٌةان األفى  )ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٖ(و السموٌ  )ٖٖ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٔ)

 . 
(و نواٌة الىفى  الببن السباعاسً 7ٗٔ/ٕ(و مٌةان األفى  )9ٕٖ(و السبفرة )8ٓٗ/ٔ( انلر  إاكام الافى  )ٕ)

 ( . 8ٕٗ/ٕ(و هفى  ابن مال  )98ٕ/ٔ)
 ( . ٕٓٔ/ٖ( و الس رٌر ىالسابٌر )ٖ٘ٓ/ٔانلر  هفى  السررسً )( ٖ)
(و ٖٓٔ/ٕ( و قىا ع األ لة )ٙٗٓٔ/ٕ( و شرح اللمع )ٕٙ٘/ٔ( انلر لرهٌن فً مسألة السفىٌب   ه ب ال اضً )ٗ)

 ىق  سبو ن   رهٌن فً مسألة اإل ما  السكىسً .
(و ىالبراةي 8ٙ٘/ٕو 8ٗٗ/ٌٔنً فبً البرهبان )(و ىال بىٕٖٙ/ٕو ٘ٔٙ/ٕ( انلر ملبلً   ابن اةم فً اإلاكبام )٘)

 ( . ٖٙ/ٙو ٖ٘ٔ/ٗفً المافى  )
 ( . ٘ٔٙ/ٕ( انلر  اإلاكام البن اةم )ٙ)
 ( . 8ٗٗ/ٔ( انلر  البرهان )7)
 ( . ٖ٘ٔ/ٗ( انلر  المافى  )8)
رح (و شبٖٗ٘/ٕ(و ىٌاوم هوا هٌضا من ا ة هبً هاشبم.انلر  المعسمب  )9٘ـ8٘( انلر  منسوى الىفى  ىاألم )9)

 ( . ٕٔ٘/ٔالعم  )
 (. ٗ٘ٔ/ٗ( و المافى  )9ٕٔ/ٔ(و المسسفاى )7٘ٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٓٔ)

 



(ٖٗ7) 

س ب  مبع ولبك ىإن كان ق  ٌري السفىٌب إال هن هوا ؼٌر مانع من اإلنكار إ ألنن ٌع 
 هن ال ان  ىإن ا سو  ف   هر أ الرا   و فٌنكر 

علٌن لولك ىإن كان ٌعس   هنن مكلبؾ بمبا ؼلبب علبى لنبن 
(ٔ)

و ىألن العبا ة  ارٌبة ببأن  
من لـن موهب ىسمع ربلفن هلور موهبن ى عا إلى قىلن ىنبالر علٌبن و ىإن كبان ٌعس ب  

هن ك  م سو  مفٌب 
(ٕ)

  . 

 ا البناء بناء من ك  ى ن.ىإوا سبٌن ما سبو فلٌ  هو

 د

                                            
 ( . 9ٕٓٙ/ٙ( انلر  ناان  األفى  )ٔ)
 ( . 7٘ٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٕ)

 



(ٖٗ8) 

 
 املبحح ايعػسٕٚ :  مجاع اخلًفا٤ األزبع١.

الرلااء األربعة   هم الرلااء الراشب ىن و هببىبكر و ىعمبر و ىعلمبان و ىعلبً ـ 
 رضً هللا عنوم  مٌعاً ـ.

ىقبب  ارسلببؾ األفببىلٌىن فببً اسابباقوم علببى همببر هبب  ٌعبب  ا ببة ىإ ماعبباً ؟ علببى 
 هقىا   

   ا ة و ىال إ ماعاً . هنن لٌ القول األول:

ىببببن قبببا  هكلبببر األفبببىلٌٌن
(ٔ)

و مبببن الاناٌبببة
(ٕ)

و ىالمالكٌبببة 
(ٖ)

و ىالشبببافعٌة 
(ٗ)

و 
ىالانابلة 
(٘)

و ىهكلر الا واء
(ٙ)

. 

 هنن إ ما  و ىا ة . القول الثانً:

ىهى قى  بعل الاناٌة
(7)

وىرىاٌة لئلمام هام 
(8)

و ارسارها بعل الانابلة 
(9)

 . 

 و ىلٌ  بإ ما  . هنن ا ة القول الثالث :

ىهى رىاٌة عن اإلمام هام  
(ٔٓ)

 . 

 بناء المسسلة : 

 ُوكر لووا المسألة هفبلنو ىهما 

 األصل األول: حجٌة قول الصحابً. 

اعلم هن ولك ٌبسنً على هف .. و ىهى هن قى   ابا  الفباابة ـ »قا  ال ىٌنً  
«من كانىا ـ لٌ  با ة و فإن ناٌنا كىنن ا ة انساى السر ٌ 

(ٔٔ)
 . 

ىق  قبا  قبىم الا بة فبً اساباو الرلاباء األربعبةو ىهبى ساكبم ال »ىقا  الؽةالً  
«  لٌ  علٌن إال ما سرٌلن  ماعة فً هن قى  الفاابً ا ة 

(ٕٔ)
 . 

                                            
 (. 88٘ٔ/ٗ(و السابٌر )9ٕٗ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٔ)
(و فبىاس  ٕٕٗ/ٖ( و سٌسٌر السارٌبر )98/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )9ٕ٘/ٔ( انلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )ٕ)

 ( .ٖٕٔ/ٕالرامى، )
(و ٖٔٗ(و س رٌبب الىفبى  )ٖٖ٘(و شبرح سن بٌ  الافبى  )ٖٙ/ٕ( انلر  مرسفبر المنسوبً مبع شبرح العضب  )ٖ)

 (. 8ٖ/ٕنشر البنى  )
(و اإلاكببام 7ٗٔ/ٗ( و المافببى  )87ٔ/ٔ(و المسسفبباى )ٖٕٔ/ٖ(و السلرببٌص )7ٔ٘/ٕ( انلببر  شببرح اللمببع )ٗ)

 (. 7ٖٕ/ٕ(و  مع ال ىامع مع شرح المالً )97ٕ٘/ٙ(و نواٌة الىفى  )9ٕٗ/ٔ)
(و هفبى  اببن مالب  ٓٙٙ/ٕ(و المسبى ة )7ٗٗ/ٕ(و رىضة النالر )8ٕٓ/ٖ(و السموٌ  )98ٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )٘)

 (. 88٘ٔ/ٗ(و السابٌر )ٔٔٗ/ٕ)
 (. ٔٔٗ/ٕ(و هفى  ابن مال  )ٓٙٙ/ٕ( انلر  المسى ة )ٙ)
( و ىانلببر لسى ٌببن هببوا ال ببى    الباببر الماببٌ  98/ٖ(و الس رٌببر ىالسابٌببر )7ٖٔ/ٔلسررسببً )( انلببر  هفببى  ا7)

 ( . 89٘ٔ/ٗ(و السابٌر )9ٔٗ/ٗ)
 (. 88٘ٔ/ٗ(و السابٌر )ٓٙٙ/ٕ(و المسى ة )98ٔٔ/ٗ( انلر  الع ة )8)
 (. 88٘ٔ/ٗ( انلر  السابٌر )9)
 (. 9ٕ٘ٔ/ٗ(و السابٌر )99/ٖر الرىضة )(و شرح مرسفٓٙٙ/ٕ(و المسى ة )7ٗٗ/ٕ( انلر  رىضة النالر )ٓٔ)
 (. ٕٗٔ/ٖ( السلرٌص )ٔٔ)
 (. 87ٔ/ٔ( المسسفاى )ٕٔ)

 



(ٖٗ9) 

 ى ن هوا البناء  

هن من لم ٌ   با ٌة قى  الفاابً فإنن ال ٌسأسى عن ا الربلؾ فً قى  الرلاباء 
اسابباقوم إ مببا  فببر  ال ببى  با ٌببة قببى   األربعببة هبب  هببى إ مببا ؟ إ ألن ال ببى  بببأن

 الفاابً. 

ىهمببا مببن قببا  با ٌببة قببى  الفبباابة ف بب  ٌ ببى  با ٌببة اسابباو األربعببةو هى كىنببن 
 إ ماعاً.

 

 األصل الثانً: قول الصحابً المشهود لـه بمزٌة هل هو حجة؟. 

ىهبببببوا األفببببب  نبببببص علٌبببببن الةركشبببببً و ف بببببا  بعببببب  وكبببببرا للرببببببلؾ فبببببً 
«هن قى  الفاابً المشوى  لـن بمةٌة ا ة هم ال؟ ىهف  الربلؾ فً»المسألة 

(ٔ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  بأن الفاابً إوا كان لـن مةٌبة ف ىلبن ا بة ٌلةمبن هن ٌكبىن اساباقوم 
 إ ماعاً إألنوم ه   الفاابة ىهرفعوم منةلةو ىهم ق  اسا ىا على قى  من األقىا . 

 اسااقوم.ىهما من لم ٌ   بولك فبل ٌلةمن ال ى  با ٌة 

 الترجٌح :

الوي ٌسر   فً نلبري هبى فباة هبوا البنباءو ىهن مبن لبم ٌبر االاس باج ب بى  
الفاابً فبل ى ن عن ا لل ى  بإ ما  الرلااء األربعة  ىن ؼٌرهمو همبا مبن وهبب إلبى 
االاس اج ب ى  الفاابً ف   ارسلابىا بنباء علبى األفب  الربر البوي وكبرا الةركشبًو 

بً المشوى  لـن بمةٌة عن ؼٌبرا؟ و مبع هن هبوا األفب  ال ىهى ه  ٌرسلؾ قى  الفاا
عمىم لـن عن  من قا  بن رافة فً اكبم اإل مبا  و فالفباابة مسااضبلىن فٌمبا بٌبنومو 
ىمع ولك لم ٌ ع الربلؾ إال فً الرلااء األربعةو ىبرافة فً هبً بكر ىعمبر ـ رضبً 

 هللا عنوما ـ. 

مببن وهببب إلببى هن قببىلوم ٌعسبببر  ىممببا ٌ كبب  االسببسنا  إلببى هببوا األفبب  هن عمبب ة
إ ماعاً و هى األاا ٌبث السبً سشبٌر إلبى فضبلوم كاب ٌث  )علبٌكم بسبنسً ىسبنة الرلاباء 

الراش ٌن المو ٌٌن من بع ي( 
(ٕ)

  . 

                                            
(و ىٌشو  لووا اسس ال  من قبا  ببأن اساباقوم ا بة ىإ مبا  باألاا ٌبث ال البة علبى فضبلوم ٖٔ٘( سبلس  الوهب )ٔ)

( و ٕٙ/ٕ)(و مرسفببر المنسوببى مببع شببرح العضبب  9ٕٗ/ٔ(و اإلاكببام )7٘ٔ/ٔىمببةٌسوم . انلببر المافببى  )
 (. 7ٕٙ/ٖنواٌة السى  )

(و ىالاب ٌث  رىاا هببى  اى  فبً سبنننو 7ٕٙ/ٖ(و نواٌة السبى  )9ٕٗ/ٔ(و اإلاكام )7٘ٔ/ٔ( انلر  المافى  )ٕ)
ِة) ن  ِة و َباب فً لُُةىِم السُّ ن  ِ  7ٓٙٗ/ٖٔ/ِ٘كَساب السُّ وَبباب ( وىالسرموي فً  امعن وِكَساب اْلِعْلِم عن رسبى  هللا 

ِةوَىاْ ِسَناِب اْلِبَ ِ  ) ما  اء فً ن  ِة اْلُرلََاباِء 7ٕٙٙ/ٗٗ/٘اأْلَْرِو ِبالسُّ َباِ  ُسبن  (و ىابن ما ن فً م  مة سننن و َباب اسِّ
ٌٌَِّن ) اِشِ ٌَن اْلَمْوِ  (و ىالب ارمً فبً م  مبة سبنننو َبباب 7ٕٔـٕٙٔ/ٗ(و ىهام  فً مسن ا)ٗٗـٕٗ/7ٔـ٘ٔ/ٔالر 

ِة) ن  َباِ  السُّ ىابن هبً عافم فً السنة ـ مع لبل  ال نة ـ باب ما همر بن من اسبا  السنة و ىسبنة (و 7/9٘٘/ٔاسِّ
( وىابن ابان فً فاٌان و باب االعسفام بالسبنة و ىمبا ٌسعلبو بوبا ن ببل ىهمبرا ٗ٘/9ٕ/ٔالرلااء الراش ٌن )

(و ىهبى ٘/78ٔ/ٔ) ىة راو فً وكر ىفؾ الارقة النا ٌة من بٌن الارو السً ساسرو علٌوا همة المف اى 
من هربارا ع  ، االربسبلؾ  نعٌم فً المسن  المسسررج على فاٌ  مسلم و فً وكر المألىر عن الرسى  

 



(ٖ٘ٓ) 

ىهوا األاا ٌث ال سشٌر ا ٌ ة إلى اعسبار قىلوم إ ماعاً و ىلووا فإن هؼلبب  
ماعبباً فببً هببوا المسببألةو مببن وهببب إلببى االاس بباج ب ببى  الفبباابً لببم ٌعسبببر قببىلوم إ 

 ىبعضوم هلب، االاس اج بن لما سبو من األ لة الن لٌة و ىبعضوم نااا. 

                                                                                                                                
(و ىالبٌو ً فً سننن الكببري و كسباب ٔ/ٖ٘/ٔىإٌفانن ـ علٌن السبلم ـ بلةىم سنسن ىسنة المو ٌٌن من رلاانن)
ؼٌبر  بانة لبن هن ٌ لب  هاب ا مبن ههب   هبرا و    اب ال اضًوباب ما ٌ ضً بن ال اضً و ىٌاسً بن الماسً فإنن

(و ىالاباكم فبً 7ٔٙ/ٕ٘ٗ/8ٔ(و ىال برانً فً المع م الكبٌبر )ٗٔٔ/ٓٔىال هن ٌاكم هى ٌاسً باالسساسان )
(وىالبؽببىي فبً شببرح السببنةو كسباب اإلٌمببانو ببباب االعسفببام 9٘/ٔالمسبس رك علببى الفبباٌاٌن وكسباب العلببم)

 .ارٌة(و عن العربال بن سٕٓٔ/ٕ٘ٓ/ٔبالسنة)
ان ابن ابانو ىهلبسن ابن المنور فبً األىسب  )« هوا َاِ ٌث  َاَسن  َفِاٌ    »ىقا  السرموي   (و ٕٕ٘/ٔوىفا 

اب ٌث »( عن هبً بكر هام  بن عمبرى الببةار قىلبن  8ٕٔ/ٕىن   ابن عب  البر فً  امع بٌان العلم ىفضلن )
هبى كمبا قبا  الببةار » قبا  اببن عبب  الببر   و« عربال بن سارٌة فً الرلااء الراش ٌن ا ٌث لاب، فاٌ   

و ىقا  «هوا ا ٌث  ٌ  من فاٌ  ا ٌث الشامٌٌن »و ىقا  الاافل هبى نعٌم   «ا ٌث عربال ا ٌث لاب، 
و «ىهبوا مبن ه بى  اب ٌث فبً ههب  الشبام ىهاسبنن (  »ٕٕٔ/ٖشٌخ اإلسبلم األنفاري فً وم الكبلم ىههلن )

و ىفباان اببن سٌمٌبة «هبوا اب ٌث اسبن »و ىقا  البؽبىي  «علة هوا ا ٌث فاٌ  لٌ  لن »ىقا  الااكم  
 ( ىالاافل هبى العبا  ال ؼىلً ىابن المل نوىؼٌرهم.ٗٙٔ/ٗفً منواج السنة النبىٌة )

(و فأعلن ب والة بعل رىاسن إ فوكر هن ا ر بن ا ر 89ـ88/ٗىرالاوم ابن ال  ان فً بٌان الىهم ىاإلٌوام)
رى السلمً م وى  الاا و ىالا ٌث من ه لومبا ال ٌفب و ىُر  علٌبن بعب م ال ٌعرؾو ىهن عب  الرامن بن عم

  والسوماو و ىق  فا   لوما ه الء األنمةو مما ٌاٌ  اسس امة ا ٌلوما.
 (. 9ٕٓ/ٗ(و سلرٌص الابٌر )8ٕ٘/9(و الب ر المنٌر )8ٙٗ(و  امع العلىم ىالاكم)ٕٙٔانلر  سااة ال الب )

 



(ٖ٘ٔ) 

 
 املبحح احلا ٟ ٚايعػسٕٚ: مجاع  ٌٖ ايبٝت.

ارسلؾ العلماء فً الم فى  بأه  البٌ،
(ٔ)

و ىاللباهر هنبن ٌبرا  بوبم هنبا  علبً و 
ىفا مة و ىالاسبن و ىالاسبٌن ـ رضبً هللا عبنوم ـ 
(ٕ )

ن ببالعسرةو ىٌسبمى
(ٖ)

و ىالشبٌعة 
ٌضٌاىن إلٌوم ب ٌة األنمة االلنً عشر
(ٗ)

. 

 ىق  ارسلؾ النا  فً ا ٌة إ ماعوم على قىلٌن 

 هنن ؼٌر ا ةو ىلٌ  بإ ما  .القول األول:

ىبن قا  ال موىر من الاناٌة
(٘)

و ىالمالكٌة
(ٙ)

و ىالشافعٌة
(7)

و ىالانابلة
(8)

. 

 هنن ا ة و ىإ ما .القول الثانً:

الشٌعةىبن قا  
(9)

. 

ىن   عن ال اضً هبً ٌعلى و ىبعل العلماء
(ٔٓ)

. 

ىارسارا ابن سٌمٌة
(ٔٔ)

. 

                                            
  ورٌسن ىهةىا نو ىقٌ  من سارم علٌن الف قةو ىارسلؾ فً الم فى  بوم و ف ٌ  و ىقٌ ( ف ٌ  هم ورٌة النبً ٔ)

هم بنبى هاشبم و ىقٌب  بنبى هاشبم ىبنبى الم لبب و ىقٌب  بنبى هاشبم ىمبن فبىقوم إلبى بنبً ؼالبب. انلبر   شبرح 
 ( . 87ٕ/ٓٔ(و سااة األاىوي)9ٔٗ/ٖ(و ساسٌر ال ر ن العلٌم)ٕٔٔ(و  بلء األفوام)ٙٗٔ/٘ٔالنىىي لمسلم)

( وشبببببرح 9ٓٗ/ٗ(والبابببببر المابببببٌ )ٕ٘ٗ/ٔ(و اإلاكبببببام)7ٔٔ/ٗ(و المافبببببى )79ٕ/ٖ( انلبببببر   السموٌببببب )ٕ)
 ( . 9٘٘ٔ/ٗ( والسابٌر )7ٕٕ/ٕالمالً)

(و ىالعسبرة  بالكسبر هبم نسب  الر ب   هي ىلب ا وىورٌسبن 88ٕ٘/ٙ(و نواٌة الىفى )9ٙٔ/ٗ( انلر   المافى )ٖ)
و ىقٌ  هم ره ن وىعشٌرسن األ نىن من مضى مبنوم وىمبن وىع بن من فلبن و ىقٌ  هقربا ا من ىل  ىؼٌرا 
 ( ما ة  عسر.  9٘٘(و ال امى  الماٌ )ٖٖ/9ؼبر و ىقٌ  هرص هقاربن.انلر  لسان العرب )

(و ىارسلؾ الشٌعة فً األنمبة علبى هقبىا  كلٌبرة و 77ٔ( انلر   األفى  العامة للا ن الم ارن لمام  س ً الاكٌم)ٗ)
ا ىن على هن األنمة االلنً عشر هبم علبً و ىالاسبن و ىالاسبٌن وىعلبً ببن الاسبٌن إال هن هؼلب اإلمامٌة ٌس

ةٌن العاب ٌنو ىمام  بن علً الباقروى عار بن مام  الفا وو ىمىسبى ببن  عابر الكبالموىعلً ببن مىسبى 
ضً هى الرضباوىمام  ببن علبً ال بىا وىعلً ببن مامب  الوا يوىالاسبن ببن علبً العسبكريوىمام  ببن  الر 

 الؽانب المنسلر عن همو ىلووا ٌسمىن بااللنً عشرٌة.الاسن 
 (.  9ٕٙ(و  الشٌعة ىالسشٌع إلاسان إلوً لوٌر)9ٙٔو٘ٙٔ/ٔانلر  المل  ىالنا )

 (. 8ٕٕ/ٕ(و فىاس  الرامى،)٘ٗٗ/ٖ( انلر   كشؾ األسرار)٘)
 (. ٖٙ/ٕ(ومرسفر المنسوى مع شرح العض )ٖٖٗ( انلر   شرح سن ٌ  الافى )ٙ)
( و 88ٕ٘/ٙ( و نواٌبببة الىفبببى  )ٕ٘ٗ/ٔ(و اإلاكبببام)9ٙٔ/ٗ( و المافبببى )7ٔٙ/ٕح اللمبببع)( انلبببر   شبببر7)

 (. 9ٖٗ(و سبلس  الوهب)9ٓٗ/ٗ(و البار الماٌ )ٖ٘ٙ/ٕاإلبواج)
 (. 9٘٘ٔ/ٗ( و السابٌر)7ٓٔ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)ٙٗٙ/ٕ(و المسى ة )77ٕ/ٖ( انلر   السموٌ )8)
/ه(و األفبى  العامبة للا بن 9ٕ/ب(و مببا ي الىفبى  للعباملً)ًٕٕٙ)( انلر   نواٌبة الىفبى  الببن م وبر الالب9)

 ( وىق  ه لو الاكٌم على ولك سنة هه  البٌ،. 7ٗٔالم ارن للاكٌم)
 (. 9٘٘ٔ/ٗ(و السابٌر)ٙٗٙ/ٕ( انلر   المسى ة)ٓٔ)
فبى  (و لكن وكر شٌخ اإلسبلم هن من ه9٘٘ٔ/ٗ(و ىن لن عنن فً السابٌر)9ٖٗ/8ٕ( انلر   م مى  الاساىي )ٔٔ)

الشرعٌا، الااس ة السً ال ٌعسم  فٌوا على الكساب ىالسبنة عنب  الرافضبة  علوبم إ مبا  العسبرة ا بة إوا قفب  
بالعسرة هم األنمة األلنا عشر و ى عىاهم هن ما ن   عن ها هم ف   ه معىا كلوم علٌنو ىر   ـ رامن هللا ـ هن 

ابارث ببن عبب  الم لبب وىسبانر بنبً هببً  البب العسرة هم بنبى هاشبم كلوبم  ىلب  العبا وىىلب  علبً وىىلب  ال
و ىإنمبا و ىمبنوم ةى اسبن وىؼٌرهم و ىعلً ىهبنا ا ىا هم لٌسىا هم العسرةو ىسٌ  العسرة هى رسى  هللا 

علٌاوى فا مةو ى الاسن وى الاسٌن فً ا ٌث الكساء لكىنوم هرص بأه  البٌ، مبن ؼٌبرهم وىلوبوا  رص 
 هم لٌ  من هه  البٌ،.بال عاءو ىلٌ  فٌن هن ؼٌر رفوم 

 



(ٖٕ٘) 

 هنن ا ة عن  ع م المعارلو ىلٌ  إ ماعاً.القول الثالث: 

ىارسارا ال ىفً
(ٔ)

. 

 بناء المسسلة:

اللدال. فدً عصدمةنص بعل األفىلٌٌن على هن هوا المسبألة مبنٌبة علبى 
(2)

 
ولبك عنب  الرفبم مبنبً علبى » ي و اٌبث قبا   و ىممن نص على ولبك الونبصهل البٌت
«عفمسوم 

(ٖ)
. 

«هف  الربلؾ مبنً على لبى، العفمة لوم هم ال؟ »ىقا  الةركشً 
(ٗ)

. 

ىوكرا ؼٌرهما من األفىلٌٌن إشارة هى سفرٌااً 
(٘)

. 

 ى ن هوا البناء 

هن من وهب إلى عفمة ههب  البٌب، لةمبن هن ٌ بى  با ٌبة إ مباعومإ ألنوبم إن 
 فبل ٌمكن هن ٌ معىا على با  . كانىا معفىمٌن

 ىمن وهب إلى ع م عفمسوم قا  هم بعل األمةو فبل ٌكىن إ ماعوم ا ة.

 الترجٌح:

الوي ٌسر   فً نلري هى فاة هوا البناءو فمن وهب إلى هن هه  البٌب، ؼٌبر 
معفىمٌن ٌلةمن هن ٌ ى  إن إ ماعوم ؼٌر ا بةو ىمبن وهبب إلبى عفبمسوم لةمبن هن 

و لكببن ٌنبؽببً هن ٌلاببل هن ال ببانلٌن با ٌببة إ مبباعوم لعفببمسوم ٌ ببى  با ٌببة إ مبباعوم
 ٌرسلاىن فً همرٌنوىهما 

األى  هن مبببنوم مبببن ٌبببوهب إلبببى ا ٌبببة قبببى   ابببا هم كمبببا ٌبببوهب إلٌبببن هكلبببر 
الشٌعة
(ٙ)

 وىعلٌن قالىا با ٌة م مىعوم من باب هىلى.

ىمنوم من وهب إلى عفمة م مىعوم  ىن  ابا هم و ىولبك اسبسنا ا إلبى األ لبة 

 سببً سبب   علببى ولببك مببن الكسبباب ىالسببنة ك ىلببن سعببالى  ال               

                                                                                                                                
ىوكر هن هه  البٌب، لبم ٌسا بىا ـ ىهلل الامب  ـ علبى شبًء مبن رفبانص مبوهب الرافضبة و بب  هبم المببر ىن 
المنةهببىن عببن السبب ن  بشببًء منببنو ىهشببار إلببى هن إ مببا  العسببرة ال ٌمكببن هن ٌعببارل إ مببا  األمببة كمببا ال 

الم عً مر نا الاو فً  نفىص و ىٌكىنٌعارل النفىصو ىإنما ق  ٌ عى إ ماعوم فً مىاضع مرالاة لل
                          عىااو ىعلى هوا فرهي شٌخ اإلسبلم ٌرسلؾ سماماً عن ما وهب إلٌن الرافضة.                                                        

 . ( 97ٖـ9ٖ٘و 7ٙـ7/7٘و 7ٙٔـٙٙٔ/٘و ٕٗـٖٕ/ٗو  9ٙ/ٔانلر  منواج السنة النبىٌة )
 (. 7ٓٔ/ٖ( انلر   شرح مرسفر الرىضة)ٔ)
(و نواٌببببة الىفببببى  البببببن 8ٕٔ( انلببببر لببببرهي الشببببٌعة فببببً عفببببمة هنمببببسوم  سلرببببٌص الاافبببب  لل ىسببببً)ٕ)

/ه(و منواج الكرامة ٖٓب ـ/ 9ٕ/بوٕٙفى  للعاملً)/ب(و مبا ي الىفى  إلى علم األ9ٕٙ/بوٕ٘ٗالالً)
ىمبا بعب ها(و مسبألة الس رٌبب ببٌن ههب  السبنة 7ٗٔ بارن)(و األفبى  العامبة للا بن المٖٓٔ/ٗمع منواج السبنة)

 (.  9ٙ/ٕىالشٌعة)
 (. 88ٕ٘/ٙ( نواٌة الىفى )ٖ)
 (. 9ٖٗ( سبلس  الوهب)ٗ)
(و ااشبٌة 7ٕٗـٕٙٗ/ٔ(و اإلاكام )7ٕٔ/ٗ(و المافى )79ٕ/ٖ(و السموٌ )7ٔ9و 7ٔٙ/ٕ( انلر   شرح اللمع)٘)

 (.8ٕٕ/ٕىاس  الرامى،)(و مسلم اللبى، مع فٖٙ/ٕالساساةانً على شرح العض )
 /ه(. ٖٔ/ب ـ ٖٓ( انلر   مبا ي الىفى  للعاملً)ٙ)

 



(ٖٖ٘) 

 
                   

 (ٔ)
عبن النببً  و ىكا ٌث ةٌ  ابن هرقبم  

  ٌْلُُوَما ِكَسبباُب هنببن قببا   )ىهنببا َسبباِرك  ِفببٌُكْم َلَ لَبب ببىُر و َفُرببُوىا هللا ِ ِن   هَى   و فٌببن اْلُوببَ ي َىالنُّ
ِسبًو  ٌْ بَب فٌبن ـ ُلبم  قبا    َىهَْهبُ  َب ِ و َىَرؼ  ِ َىاْسَسْمِسُكىا ِبِن ـ َفَابث  علبى ِكَسباِب هللا  ِبِكَساِب هللا 

 َ ُرُكْم هللا  ِسً وهَُوكِّ ٌْ ُرُكمْ  فً هَْهِ  َب ِسً و هَُوكِّ ٌْ َ فً هَْهِ  َب ُرُكْم هللا  ِسً( هَُوكِّ ٌْ َ فً هَْهِ  َب هللا 
(ٕ)

 و                                                

ىهوا ما وهب إلٌن من قا  بووا ال ى  من هه  السنة
 (ٖ)

وىبعل الشٌعة 
(ٗ)

  . 

اللببانً  هن بٌببنوم ارسبلفببا فببً الم فببى  بأهبب  البٌبب،و فالشببٌعة ٌرفببىنوم بعلببًو 
عببنوم ـ  ىفا مببة و ىالاسببن و ىالاسببٌن ـ رضببً هللا

 
ىب ٌببة األنمببة االلنببً عشببر
(٘)

و 
و  ىب ٌة قرابسبن مبن بنبً هاشبم و ىبعل هه  السنة ٌري هنن ٌن رج ضمنوم ةى اسن 

ىؼٌرهم 
(ٙ)

. 

                                            
 ( من سىرة األاةاب. ٖٖ( من الٌة )ٔ)
ًِّ ببن هببً َ الِبٍب ٕ) َااَبِة ـ رضً هللا عنوم ـ و َباب من َفضباِنِ  َعلِب  ( رىاا مسلم فً فاٌان وِكَساب َفَضاِنِ  الف 

(ٕ/ٖٔٔ8/ٕٗٓ8 . ) 
(و 9ٖ٘/7(و منواج السنة النبىٌة )9ٖٗ/8ٕ(و م مى  الاساىي )7ٗٙ/ٕ( انلر   المسى ة)ٖ)

 (. 98٘ٔـ9ٙ٘ٔ/ٗالسابٌر)
  (.9ٔ(و العلم الشامخ للم بلً)7ٗٔ/ٔ( كالةٌ ٌة فوم ٌرالاىن ب ٌة الشٌعة فً عفمة األنمة. انلر  المل  ىالنا )ٗ)
 (.  77ٔ( انلر   األفى  العامة للا ن الم ارن لمام  س ً الاكٌم)٘)
 (.  7/7٘و  ٕٗ/ٗ( انلر   منواج السنة النبىٌة )ٙ)

 



(ٖ٘ٗ) 

 
 املبحح ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ :اإلمجاع عٔ خرب ٌٖ ٜهٕٛ  يٝاًل ع٢ً صحت٘ ؟. 

قببب  الرببىل فببً هببوا المسببألة هبببٌن مابب  النببةا  فٌوببا إ اسببى سكببىن فببىرة 
 ألة  لٌة ىىاضاة و ىٌكىن ولك ببٌان ما ٌلً المس

هىالً  ال رببببلؾ ببببٌن األفبببىلٌٌن هن الم معبببٌن إن ه معبببىا علبببى قببببى  الرببببر 
ىالعم  بنوىهنن مسسن همو فإن ولك اإل ما  ٌ   علبى فب قن ىفباسن إ إو ال ٌمكبن هن 

ٌ معىا على ر أ
(ٔ)

. 

ً من األقىا  فبً ىق  ٌاوم من كبلم بعضوم هنوا ما  ربلؾ و ف   وكر السمعان
المسألة هنن ٌ   على ولك إوا علم هنوم ه معىا أل لن
(ٕ)

. 

لانٌاً  ارسلؾ األفىلٌىن فً الربر الوي ىقع اإل ما  على ىف ن ىم سضباا  هب  
 ٌ   اإل ما  على فاة ولك الربر؟. 

ؼٌر هن بعل األفىلٌٌن هشار إلى هن الربلؾ إنما هى فً  اللة اإل ما  علبى 
عٌة إ ألنن ال ها  ٌناً هنن ٌ   على فاسن  اللبة لنٌبة فاسن  اللة ق 

(ٖ)
و ىهبوا ال ٌب  

ٌبب   علٌببن كبببلم بعببل األفببىلٌٌن اببى  المسببألة
(ٗ)

و ىقبب  ن بب  عببن ال موببىر الببوٌن ال 
ٌرىن هن اإل ما  ٌ   على فباة الرببر ال بى  بأنبن ٌب   علٌبن  اللبة لنٌبة 
(٘)

و فعلبى  
فباة الرببر الم مبع علبى ىف بن  اللبة هوا ٌكىن ما  الربلؾ فً  اللة اإل ما  على 

 ق عٌة. 

 ىق  ارسلاىا فً ولك على قىلٌن 

 هن اإل ما  ال ٌ   على ال  ع بفاة الربر .  القول األول :

ىهى قى  ال موىر 
(ٙ)

و من الاناٌبة  
(7)

و ىالشبافعٌة  
(8)

و ىبعبل المالكٌبة 
(9)

و  
ىارسارا هبى الاسٌن البفري 
(ٔٓ)

  . 

   ىفو ربر ٌ   على فاسن ق عاً .هن اإل ما القول الثانً:

ىهى قى  هبً هاشم و ىهبً عب هللا البفري
(ٔٔ)

 و  
                                            

 ( .89ٗ/ٕ(و الؽٌث الوامع )9٘ٗ/ٕ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٔ)
 (.79ٗ/ٔ( انلر  قىا ع األ لة )ٕ)
 (. ٖٗٔ/ٖ(و سلم الىفى  )9٘ٗ/ٕ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٖ)
 (. 7ٕنسوى الىفى  )(و مٔٗ/ٕ(و اإلاكام )ٕٗٔ/ٔ(و المسسفاى )79ٗ/ٔ( انلر  قىا ع األ لة )ٗ)
 ( .8ٓ/ٖ(و سٌسٌر السارٌر )7ٕٓ/ٕ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )٘)
 ( . 8ٓ/ٖ( و سٌسٌر السارٌر )7ٕٓ/ٕ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )ٙ)
(و فبىاس  8ٓ/ٖ(و سٌسبٌر السارٌبر )7ٕٓ/ٕ(و الس رٌر ىالسابٌبر )7ٖٖ/ٔ( انلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )7)

  ( .ٕ٘ٔ/ٕالرامى، )
(و اإلاكبببام 87ٕ/ٗ(و المافبببى  )ٕٗٔ/ٔ(و المسسفببباى )ٖٖ٘(و المنربببى  )79ٗ/ٔ( انلبببر  قىا بببع األ لبببة )8)

 (. 9ٙ(و ؼاٌة الىفى  )89ٔ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )77ٕٕ/7(و نواٌة الىفى  )ٔٗ/ٕ)
 ( . ٕ٘/ٕ(و نشر البنى  )ٖ٘ٗ/ٔ(و لباب المافى  )79ٖ/ٔ( انلر  البرهان )9)
 (. ٕٗ٘/ٕلر  المعسم  )( انٓٔ)
(و ىمن ن   كبلموم فإنمبا ٌاوبم مبن ن لبن هنوبم ٌ ىلبىن بوبوا ال بى  ٔٗ/ٕ(و اإلاكام )87ٕ/ٗ( انلر  المافى  )ٔٔ)

على عمىمنو سىاء كان الربر هى مسسن هم فعبلً و هى كان اإل ما  على م سضى الربر  ىن السا و من كىنبن 
علببى مببا إوا كببان هببى مسببسن هم. انلببر   سببلم الىفببى   مسببسن همو لكببن مببن األفببىلٌٌن مببن امبب  كبلموببم

 



(ٖ٘٘) 

ىالكررً 
(ٔ)

و ىما  إلٌن ال رافً 
(ٕ)

  . 

 بناء المسسلة :

مسدسلة اإلجمداع إذا انعقدد نص ابن السبمعانً علبى هن هبوا المسبألة مبنٌبة علبى 
 . كم ؟عن دلٌل فهل ٌكون اإلجماع شامالً للدلٌل ، صو مقتصراً على الح

إوا علمنا هن اإل ما  ٌنع   عن ها  هوا الى ىا و فبارسلاىا  »قا  ابن السمعانً 
هن اإل ما  إوا انع   بأا  هوا ال الن  ٌكىن منع  اً على الاكم اللاب، بال لٌ  و هىٌكىن 

منع  اً على ال لٌ  المى ب للاكم 
(ٖ)

ىٌنبنً علبى هبوا مسبألة و ىهبً  »و لم قا   « ؟  
« الىاقع على مى ب ربر من األربار ه  ٌكىن  لٌبلً علبى فباة الرببر؟  هن اإل ما 

(ٗ)
  . 

ىما وكرا ابن السمعانً ٌشٌر إلٌن الن اش اى  المسألةو فإن مبن ال ٌبري  اللسبن 
على فاة الربر ٌناقش من ٌري ولك بأن اإل ما  إنما ىقع على العم  بن ٌعنبً علبى 

اكمن و ىلم ٌ ع على ف قن ىلبىسن
(٘)

  . 

 ن هوا البناء   ى 

هنن إوا قٌ  إن اإل ما  ٌنع   على الاكم مبع  لٌلبن فٌلبةم مبن ولبك فباة الب لٌ  
الوي ه معىا أل لن هى على مى بن و ىإن قٌ  إنن ٌنع   على الاكم  ىن  لٌلبن فببل ٌلبةم 

 هن ٌكىن ال لٌ  فاٌااًإ ألن اإل ما  لم ٌ ع علٌن . 

 الترجٌح :

و فإن من قا  إن اإل ما  ٌنع   على  لٌ  الاكبم الوي ٌب ى لً فاة هوا البناء 
كما ٌنع ب  علبى الاكبم ٌلةمبن هن ٌ  بع بفباة الرببر البوي اسبسن  إلٌبن الم معبىنإ ألن 

 اإل ما  ال ٌمكن هن ٌكىن على ر أ.

ىكولك هٌضاً إوا ه معىا علبى ىف بن ٌب   ولبك علبى فباسن ق عباًإ ألن اإل مبا  
عملوم بم سضاا ر أٌنع   على الاكم ى لٌلنو ىإال  كان 

(ٙ)
. 

                                                                                                                                
(ٖ/ٖٔ٘.) 
هبـوىكان 9ٖٕىهبى عب  هللا البفري هى الاسٌن بن علبً البفبري المعسةلبً الاناًوالمل بب بَ ْع وىلب  سبنة  

فاضببببل ف ٌوبببا مسكلمبببا عالمبببا بموهببببنوىمن مفبببنااسن كساب اإلقراروىكسببباب الكبلموىكسببباب ن بببل كببببلم اببببن 
 هـ.9ٖٙناسخ ىالمنسىخو سىفً سنة الرٌىن يوىكساب ال
(و سبٌر هعببلم ٖٙ/ٗ(و ال بىاهر المضبٌة)8/7ٖ(و سارٌخ بؽب ا )ٖٗٔ(و  ب ا، الا واء)ٕ٘ٔانلر  الاورس،)

 (. 7ٙ(و الاىان  البوٌة)٘ٓٔ(و  ب ا، المعسةلة)ٖٖٓ/ٕ(و لسان المٌةان)ٕٕٗ/ ٙٔالنببلء)
 ( . 8ٓ/ٖ( و سٌسٌر السارٌر )7ٕٓ/ٕ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )ٔ)
 ( . 879ٕ/7( انلر  ناان  األفى  )ٕ)
 ( ىق  وكر فً هوا المسألة قىالن   ٖ)

 األى   هن اإل ما  ٌنع   على ال الن  المى بة للاكم و ىهى قى  بعل المسكلمٌن ىاألشاعرة .
 اللانً  هنن ٌنع   على الاكم المسساا  من ال الن  الفاٌاة وىهى قى  هكلر الا واء ىالمسكلمٌن .

 ( . ٖ٘٘(و سبلس  الوهب )٘٘ٗ/ٗ(و البار الماٌ  )79ٗ/ٔانلر  قىا ع األ لة )
 (و ىهقرا علٌن .ٖٗ٘(و ىن لن عنن فً سبلس  الوهب )79ٗ/ٔ( قىا ع األ لة )ٗ)
 ( . 7ٖ-7ٕ(و منسوى الىفى  )ٖٖ٘( انلر  المنرى  )٘)
 ( .ٔٗ/ٕ( انلر اإلاكام)ٙ)

 



(ٖ٘ٙ) 

ىمبن قببا  إن اإل مبا  ال ٌكببىن إال علبى الاكببم ف ب  فبببل ٌلبةم عنبب ا ال  ببع  
بفبباة الربببرإ ألن فبباسن ؼٌببر الةمببة مببن لبببى، اإل مببا و كمببا هنببن قبب  ال ٌكببىن هببى 

مسببسن هم وببب  ٌكببىن مسببسن هم ؼٌببرا
(ٔ)

و إال هن هبب الء قببالىا بفبباة الربببر إوا كببان هببى 
اإل ما  اٌننو ٌكىن على الاكم ىعلى  لٌلن للعلم ببأن ولبك  مسسن هم فً اإل ما  إ ألن

 الربر هى مسسن هم. 

 د

                                            
 (.7ٖألم )( و منسوى الىفى  ىأٗ/ٕ( انلر اإلاكام)ٔ)

 



(ٖ٘7) 

 
املبحح ايجايح ٚايعػسٕٚ : ٌٖ ميهٔ ٚجٛ  خرب  ٚ  يٌٝ ال َعازض ير٘، ٚتػرتُى األ١َ 

 يف عدّ ايعًِ ب٘ ؟.

ٌُ ف  بووا المسألة هن ٌى    لٌب  هى رببر ال معبارل لبن و ىسشبسرك األمبة فبً 
مع هنن ٌرسب  بن سكلٌؾع م العلم بن 

(ٔ)
. 

ىالربببر الببوي سشببسرك األمببة فببً عبب م العلببم بببن مببع سعل ببن بببالسكلٌؾ ال ٌرلببى مببن 
 االسٌن  

الاببا  األىلببى  هن ٌكببىن هببوا الربببر ٌ سضببً اكمبباً علببى المكلاببٌنو ىلببٌ  فببً 
المسألة  لٌ  هى ربر ؼٌبراو فوبوا ال ٌ بىة عب م علبم األمبة ببن إ ألنبن ٌلبةم منبن ضببل  

ىعوا فً الر أ األمة ىىق
(ٕ)

. 

ىٌن رج ضمن ولك إوا كان عم  األمة علبى ربلفبن فوبى مابا  هٌضباً إ لمبا فٌبن 
من إ ما  األمة على ر أ
(ٖ)

  . 

الاا  اللانٌة   هن ٌكىن عملوم على ىف ن مبع عب م علموبم ببنو ىفبً هبوا الاالبة 
 اف  الربلؾ بٌن األفىلٌٌن على قىلٌن فً المسألة   

  انة .هن ولك  القول األول:

ىبن قا  كلٌر من الشافعٌة
(ٗ)

و ىهى اللاهر من كبلم هكلر الانابلة 
(٘)

 . 

 هن ولك ؼٌر  انة . القول الثانً:

ىلم ٌنسب ل ان  
(ٙ)

 . 

 بناء المسسلة : 

مسددسلة: هددل ٌجددوز صن تشددتر  نببص الونبب ي علببى هن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى 
وكبرا للمسبألة المبنبً علٌوبا و لبم  و ف با  بعب  األمة فً عدم العلدم بمدا لدم  ٌكلفدوا بده ؟

و لبم ببٌن « الابو هن الرببلؾ فٌبن مرسبب علبى الرببلؾ السبابو »وكرا لووا المسبألة   
ة هن سشبسرك األمبة فبً عب م »السراب  بٌن المسألسٌن ىى ن البنباء و ف با    فمبن لبم ٌ بىِّ

ة ولبك ة هبوا ببال رٌو األىلبى و ىهمبا مبن  بى  ف ب  ارسلابىا  العلم بما لم ٌكلاىا بن لم ٌ ىِّ

                                            
 (. 8ٖٕ/ٕ(و شرح الكىكب)78ٕٙ/ٙ( انلر  نواٌة الىفى )ٔ)
 (. 9ٓ/ٕ(و نشر البنى  )٘ٙٙٔ/ٗ(و السابٌر )ٓٔٙ/ٔ( انلر  بٌان المرسفر )ٕ)
( ه لو بعضوم كالم ي الربلؾ فً المسألةو فٌاوم من ولك هنن إوا كان عم  األمة على ربلفن فوى ماب  رببلؾ ٖ)

رارج ما  الربلؾوىهبى الماوبىم مبن فبنٌع ؼٌبر ىااب  مبن األفبىلٌٌن وكبابن  هٌضاو ىلكن اللاهر هن ولك
(و شببرح ٖٗٗ(وشبرح سن بٌ  الافبى )8ٕٓ/ٔمالب  وىاببن السببكً وىابببن الومبامو ىؼٌبرهم. انلبر  اإلاكببام )

 (. ٕٔٔ/ٖ( و الس رٌر ىالسابٌر )ٕٙ٘/ٕ(و رفع الاا ب )ٓ٘ٗ/ٕ(وهفى  ابن مال )ٖٗ/ٕالعض  )
(وىهبى الماوبىم ٖ٘ٓ/ٕ(و  مع ال ىامع مع شرح المالً)78ٕٙ/ٙ(و نواٌة الىفى  )8ٕٓ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٗ)

 (و ف   وكرا األ لة ىناقشا قى  المانع.ٖٗ/ٕ(و ىشرح العض )ٓٔٙ/ٔمن فنٌع فاابً بٌان المرسفر)
(و شببرح الكىكببب 9ٕ٘(و شبرح ؼاٌببة السببى  )ٙٙٙٔ-٘ٙٙٔ/ٗ(و السابٌببر )ٓ٘ٗ/ٕ( انلبر  هفببى  ابببن مالبب  )٘)

(ٕ/ٕ8ٖ .) 
 ( . 78ٕٙ/ٙ( و نواٌة الىفى  )79ٕ/ٔ( انلر  اإلاكام )ٙ)

 



(ٖ٘8) 

« فٌن   
(ٔ)

  . 

ىعلى هوا فإن هوا المسألة مبنٌة على سلك المسألة إ ألن الربر فً هبوا المسبألة 
ٌسعلو بن السكلٌؾ بربلفن فً المسألة السً وكرها الونب ي فببل ٌسعلبو ببن سكلٌبؾو ىاٌننبو 

ٌبن فمن منع  ىاة ع م علم األمة فٌمبا ال سكلٌبؾ فٌبن فمبن بباب هىلبى عنب ا المنبع فٌمبا ف
 سكلٌؾ.

 

 الترجٌح : 

الوي ٌلور لً هى فاة هوا البناءو ىهن هوا المسألة مبنٌة على مسألة اشسراك 
األمة فً ع م العلم بما لم ٌكلاىا بنو ىهوا البناء لاهرو لكنن بناء  ةنبًو فبإن مبن منبع 
فببً سلببك المسببألة فسببٌمنع هنببا مببن ببباب األىلببى لسعلببو هببوا المسببألة بببالسكلٌؾ و بربببلؾ 

 ة األىلى.المسأل

ة فً سلك المسألة ف   ارسلاىا هنا الرسبا  المسألة بالسكلٌؾ.   هما من  ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 (. 8٘ٗ/ٗ(و ىانلر  البار الماٌ  )78ٕٙ/ٙ( نواٌة الىفى  )ٔ)

 



(ٖ٘9) 

 الاف  الرابع   بناء األفى  على األفى  فً مسان  ال ٌا . 

  امبالسسعة ىلبللىن ىو ىفٌن سموٌ  

 سموٌ  سعرٌؾ ال ٌا  لؽة ىاف بلاا.

 المباث األى  العم  بال ٌا  ع بل.

 اث اللانً  رٌان ال ٌا  فً اللؽا،.المب

 المباث اللالث   رٌان ال ٌا  فً األسباب.

 المباث الرابع  ال ٌا  على هف  لب، باإل ما .

 المباث الرام  ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا .

 المباث السا   ال ٌا  على هف  مرسلؾ فٌن.

 المباث السابع  العلة ه  هً باعلة هى م لرة؟.

 ن سعلٌ  األاكام.المباث اللام

 المباث الساسع اشسرا  العك  فً العلة.

 المباث العاشر السنفٌص على العلة ه  هى همر بال ٌا ؟.

 لبى، الاكم فً ما  النص بالعلة هم بالنص . المباث الاا ي عشر 

 المباث اللانً عشر المناسبة ه  سنررم بماس ة را اة هى مساىٌة؟.

 بال ىران.المباث اللالث عشر لبى، العلة 

 المباث الرابع عشر لبى، العلة بالشبن.

 المباث الرام  عشر السعلٌ  بالاكمة.

 المباث السا   عشر السعلٌ  بالىفؾ المركب.

 المباث السابع عشر السعلٌ  باالسم.

 السعلٌ  بالاكم الشرعً.المباث اللامن عشر 

 المباث الساسع عشر السعلٌ  بالعلة ال افرة.

 لسعلٌ  بالما  هى  ةنن.المباث العشرىن ا

 .هى الع م ناًلالمباث الاا ي ىالعشرىن السعلٌ  با

 المباث اللانً ىالعشرىن سعلٌ  الشًء ب مٌع هىفافن.

 المباث اللالث ىالعشرىن السعلٌ  باإلضافا،.

 .ع م الشر  ىهبى ى  المانع ع م الاكم سعلٌ   المباث الرابع ىالعشرىن 

 .فأكلر   الاكم الىاا  بعلسٌنالمباث الرام  ىالعشرىن سعلٌ

 



(ٖٙٓ) 

 سعلٌ  اكمٌن فأكلر بعلة ىاا ة. المباث السا   ىالعشرىن  

 اشسرا  هال  نكىن مسعب ٌن فً الاكم بال  ع؟.  المباث السابع ىالعشرىن

 المباث اللامن ىالعشرىن لبى، الناً األفلً بال ٌا .

 المباث الساسع ىالعشرىن سرفٌص العلة.

 ٌن  ع المسس   بالن ل؟.المباث اللبللىن ه  

 الةٌا ة فً العلة بع  سى ٌن الس ا  علٌوا.  المباث الاا ي ىاللبللىن

 المباث اللانً ىاللبللىن ال  ح بع م السألٌر.

 المباث اللالث ىاللبللىن ال  ح بالارو.

 المباث الرابع ىاللبللىن ال  ح بالارو بضرب من ضرىب الشبن.

 ارضة فً األف .المباث الرام  ىاللبللىن المع

 المباث السا   ىاللبللىن المعارضة فً الار .

 ال ىاب إوا كان الس ا  عاما. سرفٌصالمباث السابع ىاللبللىن 

 المباث اللامن ىاللبللىن ال  ح بع م العك .

 ىاللبللىن ال  ح بالكسر. ساسعالمباث ال

 



(ٖٙٔ) 

 

 متٗٝرررررررد :

ػ و ىالعناٌبة الاان بة مبن علمباء الً باب ال ٌا  فً هفى  الا ن باالهسمام الببال
األفى  وىما ولك إال  ألن ال ٌا  منا  اال سوا  ىهفب  البرهي و ىمنبن ٌسشبعب الا بن و 
ىهسالٌب الشرٌعة و ىعلٌن م ار الارى  و ىعلم الربلؾ و ىمنن ٌسبسم  و ىإلٌبن ٌسبسن  و 

لبىاٌٌن مبن ىبن سعم هاكام الىقانع السً ال نواٌة لوا باألاكبام الشبرعٌةو فبإن نفبىص ا
اٌث اللىاهر مافىرة و ىمىاقع اإل ما  مع ى ة مألىرةو ىالىقبانع المسبس  ة كلٌبرة 

 مس   ة بس    األةمان ىاألاىا  و ىالمسكا  بسعمٌم كلٌر من األاكام هى ال ٌا  . 

ىلوا كان االلساا، إلٌن و ىالسىسع فً الا ٌث عنن و اسى ُع  من هابو األفبى  
   مبن عبرؾ مأربوا و ىس اسبٌمن و ىفباٌانو ىفاسب ا و ىمبا باعسناء ال الب ببنو بب  ُعب

ٌف  من االعسراضا، علٌوا و ىما ٌاس  منواو ىهاا  بمراسبوا  بلء ىرااء و ىعبرؾ 
م ارٌوا ىمىاقعوا و ف   ااسىي على م امع الا ن
(ٔ)

 . 

ىقبب  سبببو فببً هببوا الباببث بٌببان ال ٌببا  لؽببة و ىماهٌسببن افبب بلااً و فبببل اا ببة 
ٌِّن شران  إلعا ة ولك إال   هننً هنا هوكر السعرٌؾ ألب

فببن البٌضبباىي هببى   إلبببا، ملبب  اكببم معلببىم فببً معلببىم  رببر  فال ٌببا  كمببا عر 
الشسراكوما فً علة الاكم عن  الملب،
(ٕ)

. 

قىلن   إلبا،    ن   ر  فٌن الما ى  ىؼٌرا و ىال ٌى  بع ا كالافب و ىالمبرا  
عس ببا  ىاللببن و سببىاء سعل بب، هببوا اللبللببة باإللبببا، هببى ال بب ر المشببسرك بببٌن العلببم ىاال

بلبى، الاكم هى بع من و ىال  ر المشسرك بٌنوا هى اكم الوهن بأمر على همر
(ٖ)

 . 

ىق  ٌ لو لال اإللبا، ىٌرا  بن الربر باللسان ل اللسن على الاكم الوهنً
(ٗ)

 . 

ىقىلببن   ملبب    قٌبب  ااسببرة بببن عببن إلبببا، ربببلؾ اكببم معلببىم و ىهببى مببا ٌسببمى 
العك  وىهفا  قىلن  مل    هن الاكم اللاب، فً الار  لٌ  هى عٌن الاكبم اللابب، قٌا  

فً األف  و فإن ولك مسساٌ و بب  اللابب، مللبن و ىسفبىر الملب  همبر بب هً ال ٌاسباج 
إلى سعرٌؾ و فإن العاق  ٌعلم بالضرىرة كبىن الابار مبلبلً للابار و ىمرالاباً للببار  فبً 

كىنن بار اً 
(٘)

 . 

  هببى مببن اكببم فببً اللؽببة و ىهببى هفبب  ٌبب   علببى المنببع و ىاكببم  ىقىلببن   اكببم
ببباألمر  إوا قضببى بببن و ىاكببم فبلنبباً   إوا منعببن عمببا ٌرٌبب ا ىر ا و ىاكببم بٌنومببا  إوا 

فف 
(ٙ)

و ىالاكم فً العبرؾ العبام  إسبنا  همبر ألمبر و هى ناٌبن عنبن 
(7)

و ىببولك ٌكبىن  

                                            
 ( .9ٕٗ/ٕ( وشرح المعالم )8٘ٗ/ٕ( انلر البرهان )ٔ)
 (. ٕ/ٗ( منواج الىفى  فً نواٌة السى  )ٕ)
 ( . ٕ/ٗ( ونواٌة السى  )ٔٔ/٘( انلر المافى  )ٖ)
 ( .ٔٔ/٘نلر المافى  )( اٗ)
 ( .ٖ/ٗ( ونواٌة السى  )8ٖٗ( و شرح سن ٌ  الافى  )ٕٔ/٘( انلر  المافى  )٘)
 ( ما ة  اكم. 9ٓٔ( والمع م الىسٌ  )٘ٔٗٔ( وال امى  الماٌ  )9ٔ/ٕ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٙ)
 ( .ٕٕو  8ٔ/ٔ( والسىضٌ  ىشرح السلىٌ  )9ٕ/ٔ( انلر  اإلبواج )7)

 



(ٖٕٙ) 

شامبلً للشرعً و ىالع لً و ىاللؽىي 
(ٔ)

 . 

بر ىقىلن   ا كم معلىم   ٌرٌ  اكم األف  و ىالمعلىم الرر ٌرٌ  بن الار و ىعب 
 بالمعلىم عنوما ألمرٌن   

األى   سبلفٌببباً للببب ىر إألن األفببب  ىالابببر  إنمبببا ٌع ببببلن بعببب  معرفبببة ال ٌبببا و 
فسعرٌؾ ال ٌا  بوما  ىر
(ٕ)

. 

اللانً   لٌشم  المى ى  ىالمع ىم
(ٖ )

. 

 ٌاٌ  همرٌن   ىقىلن  الشسراكوما فً علة الاكم   

األى    هن ال ٌا  ال ٌى    ىن علة
(ٗ)

 . 

اللانً   هنن ٌررج عن مسمى ال ٌا  اشسراكوما فً  اللة نص هى إ ما 
(٘)

. 

ىقىلببن   عنبب  الملببب،   ٌرٌبب  بببن ال ببان  عمىمبباً و سببىاء كببان م سوبب اً هى ؼٌببر 
م سو 
(ٙ)

 . 

ىهوا ال ٌ  ٌاٌ   رى  ال ٌا  الفاٌ  ىالااس  فً نا  األمر
(7)

 . 

                                            
 ( .ٖ/ٗلسى  )( انلر  نواٌة أ)
 ( .ٖ/ٗ( ونواٌة السى  )8ٖٖ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)
 (ٖ/ٗ( ونواٌة السى  )ٗ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٖ)
 ( .ٗ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٗ)
 ( .ٖ/ٗ( ونواٌة السى  )8ٖٖ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )٘)
 ( .ٗ/ٗ( ونواٌة السى  )ٗ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٙ)
 ( .ٗ/ٗ( ونواٌة السى  )ٗ/ٖ( واإلبواج )8ٖٗ( وشرح سن ٌ  الافى  )ٕٔ/٘( انلر  المافى  )7)

 



(ٖٖٙ) 

 

 املبحح األٍٚ : ايعٌُ بايكٝاع عكاًل .

َعْنببَىن كلٌببر مببن األفببىلٌٌن لوببوا المسببألة ب ببىلوم   السعببب  بال ٌببا  ع بببلً 
(ٔ)

و 
ىالم فى  بالمسألة لبى، السعب  بال ٌا  فً الشرعٌا، من  وة الع  
(ٕ)

 . 

ٌ ن العضب  معنبى السعببب  ببن  بببأ ن ىالعمب  بال ٌبا  ٌأرببو معنبى السعبب  بببن و ىقب  ببب
ٌى ب الشار  العم  بمى بن
(ٖ)

  . 

ىقببب  سع ببببن الساسببباةانً و ىوكبببر هنبببن مربببالؾ لكببببلم المببب ي
(ٗ)

اح و   و ىالُشبببر 
ىمضمىن ه لة المسألة و ىهنوم ٌ ب ىن على هن معناا  إٌ باب الشبار  ال ٌبا  ىإلاباو 
الار  باألف  و ىولك على الم سو  رافة و ىبالمعنى الوي وكرا العض  علٌبن ىعلبى 

المكلاٌن و ىوكبر هن هبوا كأنبن هقبرب إلبى م افب  الابن ملب  كبىن اإل مبا  ا بة سانر 
ٌ ب العم  بنو ىكوا ربر الاا  وىناى ولك
(٘)

 . 

ىق  وكر الشٌخ عب  الراةو عاٌاً
(ٙ)

 هن السعب  ٌاسم  معنٌٌن    

األى    إلبا، األاكام بن ىاعس ا ا ا ة فً الشر  كالكسباب ىالسبنة فبً ال ملبة 
  سو  الار  باألف  فً اكمن ل امع بٌنوما .و فٌلاو الم

اللببانً   ى ببىب العمبب  علببى األمببة م سوبب ٌوا ىم لبب ٌوا بمببا لببب، مببن األاكببام 
 بال ٌا  .

لببم وكببر هن الر ببب سببو  إ ألنببن ٌلببةم مببن ا ٌسببن ى ببىب العمبب  بنسٌ سببنو ىال 
ٌكىن ىا ب العم  بم سضاا إال إوا لبس، ا ٌسن و فوما مسبلةمان
(7)

 . 

 األفىلٌىن فً هوا المسألة على هقىا     ىق  ارسلؾ

  ىاة السعب  بن ع بلً . القول األول :

ىهببى قببى  السببلؾ ى موببىر الرلببؾ
(8)

ح بببن هفببااب المببواهب مببن   و ىفببر 

                                            
( و نواٌبة الىفببى  8ٕٗ/ٕ( ومرسفببر المنسوبى مببع شبرح العضبب  )٘/ٗ( واإلاكبام )9ٕٗ/ٕ( انلبر  البرهببان )ٔ)

 ( .ٖٖٙٗ/7( و السابٌر )ٖٗ٘ٓ/7)
 ( .ٖٖٙٗ/7(و السابٌر)٘/ٗ( انلر  اإلاكام )ٕ)
 .( 8ٕٗ/ٕ( انلر  شرح العض )ٖ)
 ( .٘/ٗ( انلر  اإلاكام )ٗ)
 (.7ٖٙٗ/7( والسابٌر )ٖٗ٘ٓ/7( وىانلر  نواٌة الىفى  )8ٕٗ/ٕ( انلر  ااشٌة الساساةانً)٘)
عاٌاً هبببى هامبب  عببب  الببرةاو بببن عاٌاببً بببن ع ٌببة النببىبً الشنشببىري المببالكً األةهببري السببلاًوىل  سببنة  (ٙ)

 ب  الع ب  عاٌابا مسىرعباوىمن م لااسبن مبوكرة فبً هـوىهى العبلمة الا ٌن األفىلًوكان ؼةٌر العلبم رأٖٕٖ
السىاٌببب وىسعلٌو علبببى  بببةء مبببن ساسبببٌر ال بللٌنوىلبببن سا ٌ بببا، منوبببا علبببى اإلاكبببام لآلم يوىلبببن فسببباىي 

 هـ.٘ٔٗٔم مىعةوسىفً سنة 
م  مة كساب فساىي ىرسان  سمااة الشٌخ عب  الرةاو عاٌاًومن هعببلم ال برن الراببع عشبر ىالربام    انلر    

 .(8ٙ/ٔعشر)
 ( .٘/ٗ( انلر  سعلٌو عاٌاً على اإلاكام )7)
 (7/ٖ( انلر  اإلبواج )8)

 



(ٖٙٗ) 

الاناٌببة 
(ٔ)

و ىالمالكٌببة 
(ٕ)

و ىالشببافعٌة
(ٖ)

و ىالانابلببة 
(ٗ)

وىنسببب لؤلنمببة األربعببة 
(٘)

 
ىهكلر الا واء ىالمسكلمٌن
(ٙ)

 . 

ه مع علٌن علماء األعفار الساب ة من الفاابة ىالسابعٌن و   »  ىقا  ال ىٌنً
«ىمن بع هم من  ماهٌر الا واء ىالمسكلمٌن 

(7)
 . 

 ى ىب السعب  بن ع بلً . القول الثانً :

ىارسارا ال اا  الشاشً
(8)

و ىهبى بكر ال قاو 
(9)

وىهبى الاسٌن البفري 
(ٔٓ)

. 

 ال ٌ ىة السعب  بن ع بلً . القول الثالث :

هى قى  اللاهرٌةى
(ٔٔ)

و ىقىم من معسةلة بؽ ا  
(ٕٔ)

 . 

 بناء المسسلة : 

 هشار كلٌر من األفىلٌٌن إلى بناء المسألة على هفلٌن   

 األصل األول : التحسٌن والتقبٌح العقلٌان .

ىق  وكر هوا األف  كلٌبر مبن األفبىلٌٌن
(ٖٔ)

فأمبا »و ىمبنوم ال بىٌنًإ إو قبا   
ر بن قبٌ  لعٌنن ف   سعلو بأن اللنىن هضب ا  العلبىم  من وهب إلى هن الرىل فٌن ىاألم

وىضبب  العلببم فببً معنببى ال وبب  و ىال وبب  قبببٌ  لعٌنببنو ىهببوا مبنببً هىالً علببى الس بببٌ  
«ىالساسٌن بالع   

(ٔٗ)
  . 

لنا  هن ال بى  بى بىب السعبب  ع ببلً مبنبً علبى قاعب ة الساسبٌن »ىقا  الون ي   

                                            
( وكشبؾ 7ٖٙ/ٕ( ونواٌبة الىفبى  الببن السباعاسً )8ٗ٘( و ببو  النلبر )ٕٙٓ/ٕ( انلر  هفى  ال فباص )ٔ)

 ( .ٖٓٔ/ٕ( و فىاس  الرامى، )9ٗٗ/ٖاألسرار )
 ( .8ٕٗ/ٕالعض  )( ومرسفر المنسوى مع شرح 7ٖ٘/ٕ( انلر  إاكام الافى  )ٕ)
( ٘/ٗ( و اإلاكبام )ٕٖٕ/ٕ(و الىفبى  )7ٖ/ٕ( و قىا بع األ لبة )9ٕٗ/ٕ( والبرهبان )9ٔٗ( انلر  السبفرة )ٖ)

 (.ٖٙ٘/ٗورفع الاا ب )
 ( .ٖٖٙٗ/7( والسابٌر )7ٓ9/ٕ( والمسى ة )8ٓٙ/ٖ( ورىضة النالر )8ٕٕ/٘( انلر  الىاض  )ٗ)
 ( .ٕٖٓٔ/ٖ( وهفى  ابن مال  )٘/ٗ( انلر  اإلاكام )٘)
 ( .ٖٗ٘ٓ/7( ونواٌة الىفى  )7ٖ٘/ٕ( انلر  إاكام الافى  )ٙ)
 (.9ٗٗ/ٖ( وكشؾ األسرار )7ٖ٘/ٕ( و ىانلر  إاكام الافى  )ٗ٘ٔ/ٖ( السلرٌص )7)
 (.7/ٗ( ونواٌة السى  )7/ٖ(و اإلبواج )٘/ٗ( و اإلاكام )ٕٕ/٘( انلر  المافى  )8)
 .( 7/ٖ( واإلبواج )7ٙٓ/ٕ( انلر  شرح اللمع )9)
 ( .7ٕ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٓٔ)
(و ىهما  اى  اللاهري ف ٌ  8ٓٙ/ٖ( ورىضة النالر )7ٖٙ/ٖ( والسموٌ  )8ٖٙ/ٕ( انلر  اإلاكام البن اةم )ٔٔ)

إن منعن من  وة الشر  ال الع   و ىوكر ابن السبكً هنن ن   عنن ال ى  بال ٌبا  إوا كانب، العلبة منفىفبة و 
(و منوبباج الىفببى  مببع نواٌببة السببى  ٘٘ٔ/ٖقٌاسبباً . انلببر  السافببٌ  ) ىسع بببة الةركشببً بأنببن ال ٌ عبب  ولببك

 ( .7٘ٔ/ٖ( وسشنٌؾ المسامع )7/ٖ( واإلبواج )ٙ/ٗ)
( و ىن ب  عبن النلبام و ىُسع ِّبب بأنبن رفبص ٘/ٗ( واإلاكبام )ٖٕٗ/ٕ( والمسسفاى )9ٔٗ( انلر  السبفرة )ٕٔ)

 ( .7/ٖ( واإلبواج )ٙ٘ٔ/ٖ( والسلرٌص )8ٖٕو  8ٕٕ/ٔالمنع من السعب  بشرعنا رافة .انلر  شرح العم  )
( و إاكببام الافببى  ٕ٘ٗ( والمنرببى  )8ٖٔ/ٔ( واإلبوبباج )7ٕ٘/ٕ( والمعسمبب  )ٕٕو  ٖٔ/ٗ( انلببر  اإلاكببام )ٖٔ)

(ٕ/7ٕ٘. ) 
 ( .9ٕٗ/ٕ( البرهان )ٗٔ)

 



(ٖٙ٘) 

«ً علٌوا ىالس بٌ  و ىق  هب لناها و فب   ما ٌنبن 
(ٔ)

 . 

 ى ن هوا البناء  

هن من قا  بالساسٌن ىالس ببٌ  ممبن منبع مبن ال ٌبا  ع ببل قبا  إن ال ٌبا  ر بم 
باللن و ىالبر م بباللن  وب  و ىال وب  قببٌ  و ىاألمبر ببن قببٌ  و ىمبا كبان كبولك فببل 

ٌ ىة ع بل ال ى  بن
(ٕ)

 . 

ف با  إن النفبىص هما من قا  بالى ىب من ال انلٌن بالساسبٌن ىالس ببٌ  بالع ب  
ال ساٌ  بالاىا ثو ىلوا كان من الىا ب هن ٌكىن للنبا   رٌبو فبال  إللببا، الاكبم 
فٌما ال نواٌة لنو ىلٌ  ولك إال بال ٌا  فكان فبً ال ٌبا   فعباً لوبوا الضبرر الملنبىن و 

فاقسضى الع   ى ىب العم  بن ل فع ولك الضرر
(ٖ)

. 

ىالس بٌ  ف ا  إن األاكام مبنٌبة علبى  ىهما من قا  بال ىاة من ال انلٌن بالساسٌن
المفال  وىهً مسااىسة اسب سااى، الةمان ىالمكانو فبل ٌمكن ضب وا إال ببالساىٌل 
إلى الرهيو ىإال رل، الىقبانع مبن األاكبام لعب م كااٌبة عمىمبا، النفبىصو ىلبوا كبان 

من ال انة ع بلً العم  بال ٌا  لسا ٌو سلك المفال 
(ٗ)

. 

ةا إ ألنبن ال ٌلبةم منبن ىمن لم ٌ   بووا األ ف  فببل ٌلةمبن ولبكو ىمبنوم مبن  بى 
فرل ماا و ىألنن لى لم ٌ ة لم ٌ ع
(٘)

 . 

ةا إ ألنن ال ٌسسن  إلى الشر  ىمنوم من لم ٌ ىِّ
(ٙ)

. 

 األصل الثانً : وجو  رعاٌة المصلحة .

ىق  هشار إلى هوا األف  بعل األفىلٌٌن
(7)

ىهمبا » وىمن ولك قبى  ال بىٌنً  
امببب  الرلبببو علبببى ملبببس م اللنبببىن و ىا بببرهم عبببن  رك الٌ بببٌن سبببرك مبببن قبببا  فبببً 

«اسسفبلاوم و ىاالسسفبلح فً ال ٌن ماسىمو  فووا مبنً على الساسٌن ىالس بٌ 
(8)

 . 

إنوبا مبنٌبة علبى » ىلما وكر الم ي ه لبة بعبل المربالاٌن فبً ال بىاة و قبا    
«فاس  هفى  الرفىم فً ى ىب رعاٌة الفبلح ىاألفل  

(9)
 . 

 ن هوا البناء  ى 

هن من قا  بى ىب رعاٌة المفلاة ىمنع من ال ٌا  ع بلً قا  إن ال ٌا  ر بم 
ببباللن و ىالببر م ببباللن  وبب  و ىال فبببلح للرلببو فببً إقابباموم ىر ببة ال وبب  اسببى 

                                            
 ( .7ٖٓٓو  ٕٖٙٓ/ 7( وىانلر  منن )7ٖ٘ٓ/7( نواٌة الىفى  )ٔ)
 ( .ٔٔ/ٗ)( واإلاكام 9ٕٗ/ٕ( انلر  البرهان )ٕ)
  (.7ٖ٘ٓو77ٖٓ/7( ونواٌة الىفى  )ٖٔ/ٗ( واإلاكام)7ٕ٘/ٕ( انلر  المعسم )ٖ)
  ( .ٖٓٔ/ٕ( انلر  فىاس  الرامى،)ٗ)
  (.7ٖ٘/ٗ( انلر  رفع الاا ب)٘)
  (.8ٖٙ/ٕ( انلر  اإلاكام البن اةم)ٙ)
 (.ٖٕ٘/ٕ( و المسسفاى )8ٖ٘/ٕ( وإاكام الافى  )87ٕٔ/ٗ( انلر  الع ة )7)
 ( .ٓٙٔو  7٘ٔو  ٙ٘ٔ/ٖ( و ىانلر  السلرٌص )9ٗٗ/ٕن )( البرها8)
 ( .8ٔ/ٗ( اإلاكام )9)

 



(ٖٙٙ) 

ٌسرب ىا بنو ىٌاكمىا بما ٌ ىة هن ٌكىن مرالااً لاكم هللا سعالى 
(ٔ)

 . 

عاٌبة المفبلاة ف با  إن النفبىص هما من قا  بالى ىب من ال انلٌن بى بىب ر
ال ساٌ  بالاىا ث و ىلوا كان من الىا ب هن ٌكىن للنا   رٌو فبال  إللببا، الاكبم 
فٌما ال نواٌة لنو ىال  رٌو لولك إال بال ٌا  و فكبان فبً ال ٌبا  مفبلاة للرلبو و ىهللا 
سعببالى ٌ ببب علٌببن رعاٌببة مفببال  الرلببوو ىلببوا ى ببب العمبب  بال ٌببا  لسا ٌببو سلببك 

ال المف
(ٕ)

 . 

 ىمن لم ٌ   بى ىب رعاٌة المفلاة فبل ٌلةمن ولك.

 الترجٌح:

الوي ٌلور لً هن البناء على الساسٌن ىالس بٌ  الع لٌبٌن بنباء فباٌ إ إو اعسمب  
 علٌن المرسلاىن فً المسألةو ؼٌر هنوم ارسلاىا فً  رٌو الر ى  إلى هوا األف .

هلبرا علبى هبوا المسبألةو فمبنوم  فمن قا  بالساسٌن ىالس بٌ  الع لٌبٌن ارسلابىا فبً
مبن اسبسن  إلٌبن فبً المنبع و ىمبنوم مبن اسبسن  إلٌبن فبً ال بىاة ـ كالاناٌبة ـو ىمبنوم مبن 

 اسسن  إلٌن فً الى ىب.

هما من لم ٌ   بالساسٌن ىالس بٌ  الع لٌٌن فوم هٌضا ق  ارسلاىاو فمنوم مبن منبع ـ 
كاللاهرٌة
(ٖ)

ة ـ كال موىر ـ.    ـوىمنوم من  ى 

األف  اللانً ـ ىهى ى ىب رعاٌة المفلاة ـ فٌعبى  إلبى األفب  األى  و ىهما 
 ىهى الساسٌن ىالس بٌ .

ىالاببو هنببن ٌمكببن ال ببى  بببال ىاة مببع قىلنببا بالساسببٌن ىالس بببٌ  ؼٌببر الم ل ببٌن و 
ىمببع قىلنببا بببأن هللا سعببالى إنمببا ٌشببر  لعبببا ا مببا هببى األفببل  لوببم سكرمبباً ىل ابباًإ ألن 

مكببن شببمى  الاببىا ث باألاكبام إال عببن  رٌببو ال ٌببا  اسببى ال الابىا ث كلٌببرة و ىال ٌ
سرلى الاىا ث من األاكام و لم إن السعب  بال ٌا   رٌبو لببو  ال وب  ىاسبساراغ الىسبع 

 لسافٌ  األاكام و ىفً ولك رٌر علٌمو ىه ر كبٌر.

                                            
 ( .ٔٔ/ٗ( واإلاكام )9ٕٗ/ٕ( انلر  البرهان )ٔ)
  (.7ٖ٘ٓو77ٖٓ/7(و نواٌة الىفى  )ٖٔ/ٗ( و اإلاكام)7ٕ٘/ٕ( انلر  المعسم )ٕ)
 ( .87ٔو ٖٓٔ/ٕالاف  ) ( و ىلرهٌوم فً الساسٌن ى األفل . انلر 8ٖٙ/ٕ( انلر  اإلاكام البن اةم )ٖ)

 



(ٖٙ7) 

 

 املبحح ايجاْٞ: جسٜإ ايكٝاع يف ايًػات.

ماب  النبةا  فٌوبا و ىولبك فٌمبا  قب  وكر الربلؾ فً هبوا المسبألة هوكبر سارٌبر
 ٌلً 

هىالً  اساببو العلمبباء علببى امسنببا   رٌببان ال ٌببا  فببً هسببماء األعبببلمإ ألنوببا ؼٌببر 
مع ىلة المعنبى و ىال هبً  انبرة بب ىران ىفبؾ فبً ماالوبا ٌمكبن ال ٌبا  علٌبنو فوبً 

كاكم سعب ي ال ٌع   معناا
(ٔ)

. 

لابباعلٌن و ىالماعببىلٌن و لانٌبباً  اسا ببىا علببى امسنببا   رٌببان ال ٌببا  فببً هسببماء ا
ىهسماء الفاا، وكالعالم ىال ا رإ ألنوا ىا بة اال برا  نلبراً إلبى سا بو معنبى االسبمو 

فإن العالم من قام بن العلمو فإ بلقن على ك  من قام بن العلم بالىضع ال بال ٌا 
(ٕ)

. 

لاللاً  ارسلاىا فً األسماء المىضىعة للمعانً المرفىفة ال انرة مبع الفباا، 
مى ى ة فٌوا ى ى اً ىع ماًإ ىبعبارة هرري فً كب  اسبم اشبسم  علبى ىفبؾ مناسبب ال

للسسمٌة و ىى ى  ولك الىفؾ فً ؼٌراو كإ بلو اسبم السبارو علبى النبباش السااقومبا 
فً هرو الما  على سبٌ  الراٌةو ىاسم الةانً على البلن  السااقوما فً إٌببلج فبرج فبً 

وما فً ىفؾ اإلسكارفرجو ىاسم الرمر على النبٌو السااق
(ٖ)

. 

 ىق  ارسلؾ العلماء فً ولك على قىلٌن فً األشور 

  ىاة ال ٌا . القول األول:

ىبببن قببا  بعببل الاناٌببة
(ٗ)

و ىبعببل المالكٌببة
(٘)

و ىكلٌببر مببن الشببافعٌة
(ٙ)

و ىهكلببر 
الانابلة
(7 )

وىن لن ابن  نً
(8)

عن هكلر علماء اللؽة 
(9)

ه مبع ههب  »و ىقبا  اببن فبار    

                                            
( و شبرح مرسفبر الرىضبة 8ٕٔ/ٔ( ونواٌبة الىفبى  )7٘/ٔ(و اإلاكبام )ٕٖٙ/ٔ( انلر  الس رٌب ىاإلرشا  )ٔ)

 ( .  87٘/ٕ( والسابٌر )8ٕ/ٕ( والبار الماٌ  )ٖٖ/ٖ(و اإلبواج )7ٙٗ/ٔ)
( وشبرح 8ٕٔ/ٔلىفبى  )( ونواٌبة ا7٘/ٔ( واإلاكبام )ٕٖٔ/ٔ( والبرهبان )ٕٖٙ/ٔ( انلر  الس رٌب ىاإلرشا  )ٕ)

( ٓٓٗ/ٔ( وسشبنٌؾ المسبامع )ٙٗ/ٗ( ونواٌة السبى  )ٖٖ/ٖ( واإلبواج )8ٖٔ/ٔالعض  مع ااشٌة ال ر انً )
 ( .  ٖٖٗ/ٔ(و شرح المالً مع س رٌرا، الشربٌنً )8ٕ/ٕوالبار الماٌ  )

اٌبة السببى  مببع (و نوٖٖ/ٖ(و اإلبوبباج)8ٗٔ/ٔ( و شببرح العضب  )8٘ٔ/ٔ( و ونواٌببة الىفبى  )7٘/ٔ( اإلاكبام )ٖ)
 ( . ٖٔٗ/ٔ( وشرح المالً مع ااشٌة البنانً )7ٕ/ٕ( والبار الماٌ  )ٗٗىالسلم  ٙٗ/ٗسلم الىفى  )

 ( .7ٗ٘/ٕ( ٌاوم هوا من مٌةان األفى  )ٗ)
( 9ٗٔ( و ىارسبارا اببن ال فبار و ىاببن  بةي. انلبر  الم  مبة الببن ال فبار )ٖٗٓ/ٔ( انلر  إاكام الافبى  )٘)

 .(8ٕٗوس رٌب الىفى  )
( و ىارسارا فً  ٕٙ/ٕ( والبار الماٌ  )8ٕٔ/ٔ( و ىن   عن األكلر فً قىا ع األ لة )ٗٗٗ( انلر  السبفرة )ٙ)

 (.  9ٖٖ/٘(و المافى  )79ٙ/ٕشرح اللمع )
( والسابٌبر ٖٔٔ( وشرح ؼاٌة السبى )ٗٙٔ( وال ىاع  البن اللاام )7ٗٙ/ٕ( والمسى ة )ٖٙٗٔ/ٗ( انلر  الع ة )7)

(ٕ/٘87 .) 
كان إماما فً علم العربٌة هـو ٖٖٓسنة قب   ا لىو كان مهبى الاس  علمان بن  نً المىفلً الناىي  نً   ( ابن8)

ىالكافً فً  وكساب الرفانص   منواوىلن سفانٌؾو من هاوو هه  األ ب ىهعلموم بالناى ىالسفرٌؾ وىكان 
 هـ.9ٕٖسىفً سنة  وىالسفرٌؾ و ىاللمع و شرح ال ىافً 

(و الن ببببىم 7ٔ/7ٔ)سببببٌر هعبببببلم النببببببلء (و ٔٙٗ/ٖ)مع ببببم األ ببببباء (و ٕٙٗ/ٖ)ان ىفٌببببا، األعٌببببانلببببر  
 (.ٕٖٔ/ٕ)بؽٌة الىعاة (و 9ٗٗ/ٗ)شورا، الوهب (و 7ٕٓ/ٗالةاهرة)

 (.7ٖ٘وٗٔٔ/ ٔ(. ىانلر  الرفانص )9ٖٖ/٘( ن لن عنن فً المافى  )9)

 



(ٖٙ8) 

«مببن شببو عببنوم ـ هن للؽببة العببرب قٌاسبباً  اللؽببة ـ إال 
(ٔ)

و ىارسببارا هبببى الاسببٌن 
البفري من المعسةلة
(ٕ)

. 

 ع م  ىاة ال ٌا . القول الثانً:

ىببببن قبببا  هكلبببر الاناٌبببة
(ٖ)

و ىهكلبببر المالكٌبببة
(ٗ)

و ىهكلبببر الشبببافعٌة
(٘)

و ىبعبببل 
الانابلة
(ٙ)

و ىكلٌر من المسكلمٌن
(7)

و ىبعل هه  اللؽة العربٌة
(8)

. 

 ة: بناء المسسل

 وكر فً هوا المسألة هفبلنو ىهما  

 األصل األول: هل اللغات توقٌفٌة صو هً اصطالحٌة؟.

ىق  هشار األفىلٌىن إلى هوا األف  اٌن وكرهم لؤلقبىا  فبً المسبألةو هى فبً 
هلناء ن اشوم أل لسوا 
(9)

مبا فبار إلٌبن معلبم الما  بٌن مبن »و ىمنوم ال ىٌنً و إو قبا   
األسماء فً اللؽا، ال سلب، قٌاساًو ىال م ا  لؤلقٌسة فبً إلباسوباو الا واء ىالمسكلمٌن هن 

«ىإنما سلب، فً اللؽا، ن بلً ىسىقٌااً 
(ٔٓ)

  . 

هما المانعىن ف   ااس ىا بى ىا  ها ها  الى ىا السً سب   علبى » ىقا  الون ي  
«هن اللؽا، بأسرها سىقٌاٌة..و ىاٌننٍو ٌمسنع هن ٌكىن شًء منوا بال ٌا  

(ٔٔ)
. 

ح بن الةركشًىفر  
(ٕٔ)

. 

 ى ن هوا البناء 

إن كانب، سىقٌاٌبة فببل م با  لل ٌبا  فٌوبباإ ألنوبا بسىقٌبؾ مبن هللا سعبالىو ىإن لببم 

                                            
ىال هن ن ٌ  قٌاساً لم ٌ ٌسىا إ ألن فً » ( وب ىلن  ٖٙ( و لكنن رسم الباب )ٖ٘( الفاابً فً ف ن اللؽة العربٌة )ٔ)

 «. ولك فسا  اللؽة ىب بلن ا ان وا و ىنكسة الباب هن اللؽة ال س رو قٌاساً ن ٌسن الن نان  
 (. ٖٙ/ٔ( انلر  المعسم  )ٕ)
( 8ٖ/ٔ( ونواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )ٙ٘ٔ/ٕ(و هفببى  السررسببً )7ٕ/ٕ( انلببر  هفببى  ال فبباص )ٖ)

 (.  8ٙٔ/ٔ( و فىاس  الرامى، )ٙ٘/ٔ( وسٌسٌر السارٌر )ٗٙ٘/ٖوكشؾ األسرار )
(و لبببباب ٖٖ( و المافبببى  الببببن العرببببً )ٖٗٓ/ٔ( وإاكبببام الافبببى  )ٖٔٙ/ٔ( انلبببر  الس رٌبببب ىاإلرشبببا  )ٗ)

( و ىن ب  عبن البباقبلنً ال بىاة كمبا فبً 8ٖٔ/ٔ( و مرسفر المنسوبى مبع شبرح العضب  )ٙٙٗ/ٕالمافى  )
( و ىؼٌرهما و ىهى مرالؾ لما فً الس رٌب ىاإلرشبا  و ىقب  نببن علبى 7٘/ٔم )( و ىاإلاكآٔٔ/ٔالىفى  )

 (.  ٖٖٗ/ٔهوا المالً فً شران على  مع ال ىامع )
( ٕٖٔ/ٔ(و ىارسبارا فبً  البرهبان )98ٖ/ٔ( وسشبنٌؾ المسبامع )7٘/ٔ( واإلاكام )9ٖٖ/٘( انلر  المافى  )٘)

( واإلاكببببام ٓٔٔ/ٔ( و الىفببببى  )ٗل ٌببببا )( وهسببببا  أٖٖ( والمنرببببى  )ٖٖٔ/ٕو ٖٕٖ/ٔوالمسسفبببباى )
 (.  78ٖ/ٕ(و شرح المعالم)8ٖٔ/ٔ( وشرح العض  )7٘/ٔ)

 (.٘٘ٗ/ٖ( انلر  السموٌ  )ٙ)
 (.ٗٗٗ( انلر  السبفرة )7)
( و السابٌبر ٕ٘/ٕ( والبابر المابٌ  )8ٔٔ/ٔ( ونواٌبة الىفبى  )ٖٔٙ_ٖٓٙ/ٔ( انلر  الرفانص البن  نبً )8)

(ٕ/٘9ٔ.) 
 (.ٕٖٗ/٘( والمافى  )٘٘ٗ/ٖ( والسموٌ  )ٖٔ٘ٔ/ٗ( والع ة )٘ٗٗ(و السبفرة )ٖٙ/ٔ( انلر  المعسم  )9)
 ( .9ٗٔ/ٔ( السلرٌص )ٓٔ)
 (.9ٔٔ/ٔ( نواٌة الىفى  )ٔٔ)
 (.ٖ٘ٙ( انلر  سبلس  الوهب )ٕٔ)

 



(ٖٙ9) 

سكن كولك فٌاسم  
(ٔ)

. 

ىقبب  نببىقش  بأنوببا ٌ ببىة هن سكببىن سىقٌاٌببة و لببم نعلموببا بال ٌببا 
(ٕ)

و ىاٌننببو ال 
 ٌمسنع ال ٌا  مع ال ى  بأنوا سىقٌاٌة.

هببوا البنبباء نلببراً !و لببم وكببر عببن ابببن السلمسببانً ىقبب  وكببر الةركشببً هن فببً
(ٖ)

 
اعسراضببن علببى البنبباء إ ألنببن ٌمكببن هن ٌ ببا   إن الرمببر إنمببا سببمٌ، رمببراً لمرامرسوببا 
الع ى  بأي  رٌو كان سىقٌاٌاً هى اف بلاٌاً و فاالسم  ار مع المرامرة ى بى اً ىعب ماً 

و ىكولك النبٌو فو  ٌسمى رمراً هى ال ؟
(ٗ)

  . 

مبا اعسبرل ببن الم ٌعبً مبن هن المابرىل فبً المسبألة هن ىضبع  ىهوا معنبى
اللال لم ٌن   إال بمعنى مشسم  على مناسببة ببٌن اللابل ىالمعنبىو ىالكببلم بعب  ولبك فبً 
هنببن ٌعسبببر مىضببىعاً هٌضبباً لكبب  معنببى فٌببن سلببك المناسبببة هى ال و فببالربلؾ فببً إلبببا، 

الىضع ب  ع النلر عن الىاضع
(٘)

. 

 س الشرعً.األصل الثانً:القٌا

إوا ى   المعنى ال امع بٌن األف  ىالابر  فبً األسبماء اللؽىٌبة »قا  ال ىفً  
«ى ب هن ٌ ىة ال ٌا  كال ٌا  الشرعً 

(ٙ)
. 

ةا شببرومة قلٌلببة و ىمببنوم ال اضببً قٌاسبباً علببى »ىقببا  ابببن عببب  الشببكىر     ببى 
«ال ٌا  الشرعً 

(7)
 . 

 ى ن هوا البناء 

ى بى  ال ببامع ببٌن األفبب  ىالابر  و فكببولك هنبن إوا  باة ال ٌببا  الشبرعً عنبب  
ٌ ىة ال ٌا  اللؽبىي عنب  ى بى  ال بامع ببٌن األفب  ىالابر  و ب بامع اشبسراكوما فبً 

إلبا، ما للمعلىم للمسكى،
(8)

  . 

ىقبب  نببىقش  بببالارو بببٌن ال ٌببا  الشببرعً ىال ٌببا  اللؽببىيو ىٌسبببٌن الاببرو مببن 
 ى ىا 

لمعنبى ٌ بوب المعنبىإ إو ٌ بىة هىال هن الاكم فً الشرعً ق  لب، ع ببلًإ ألن ا
                                            

 (.9ٔٔ/ٔ( ونواٌة الىفى  )9ٗٔ/ٔ( انلر  السلرٌص)ٔ)
 (.9ٔٔ/ٔواٌة الىفى  )( ونٖٖٗ/٘( و المافى  )٘ٗٗ( والسبفرة )ٖ٘ٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٕ)
هبببى مامبب  عببب  هللا بببن مامبب  بببن علببً الاوببري المفببري الشببافعًوالمل ب بشببرؾ البب ٌنو هى ابببن السلمسببانً  (ٖ)

هببـوىكان إمامببا عالمبا بالا ببن ىاألفببى  ىاالعس ببا   ٌنببا رٌببراو ىمببن 7ٙ٘ىالمعبرىؾ بببابن السلمسببانًوىل  سببنة 
 8٘ٙسبىفً سبنة  هفبى  الب ٌنوىالمؽنً شبرح السنبٌبنو م لااسن شبرح المعبالم فبً األفى وىشبرح المعبالم فبً

 هـ.ٗٗٙهـوىقٌ  

 ب با، الشبافعٌة الببن قاضبً و (ٓٙٔ/8 ب ا، الشبافعٌة الكببري)و (ٕ٘ٔ/ ٔسنىي) ب ا، الشافعٌة لئل انلر    
 .(ٓٙٗ/ٔه ٌة العارفٌن)و (ٖٔٗ/ٔاسن المااضرة)و (7ٓٔ/ٕشوبة)

 بن السلمسانً فً سعلٌ ن على المنسرب.(و ىن لن عن اٖٙٙ-ٖ٘ٙ( انلر  سبلس  الوهب )ٗ)
 (.8ٗ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )٘)
  ( .77ٗ/ٔ( شرح مرسفر الرىضة )ٙ)
 (.ٔٔٔ/ٔ(والىفى  )9ٙٔ/ٔ(وىانلر  السلرٌص)8ٙٔ/ٔ( مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى،)7)
 (.8ٙٔ/ٔ( وفىاس  الرامى، )77ٗ/ٔ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )8)

 



(ٖ7ٓ) 

هن ٌكىن عبلقة العلٌة ببٌن المعبانً و فٌ بوب المعنبى العلبة لمعلىلبنو ىهبى الاكبمو  
ىال ٌ ببوب المعنببى اللاببلو ىإال لببةم ال اللببة بببال بع
(ٔ)

و ىٌاوببم مببن ولببك هن ال ببامع فببً 
 ال ٌا  اللؽىي هى مناسببة المعنبى للابل األفب  لسعلبو ال ٌبا  بباللال ال ببالمعنى إ ألن
اللاببل هببى الببوي ٌن بب  مببن المعنببى المىضببى  لببن إلببى معنببى  رببر مشببارك لببن فببً سلببك 
المناسبةو ىٌ ع  مىضىعاً لن و بربلؾ ال ٌا  الشرعً و فإن ال بامع علبة س مبع ببٌن 

معنٌٌن
(ٕ)

. 

لانٌبباً هن المعنببى فببً الشببرعً م ببر و ىفببً اللؽببىي ؼٌببر م ببر و فببإن البببنج ال 
ال ار ال سسمى قارىرة ىإن كانب، األشبٌاء سسبس ر ٌسمى رمراً ىإن كان ٌرامر الع  و ى

فٌوا
(ٖ)

  . 

لاللبباً  هن ال ٌببا  الشببرعً  بباة إلبببا، األاكببام بببن باإل مببا و ىلببٌ  كببولك فببً 
اللؽة
(ٗ)

. 

ىه ٌب عن هوا الارو  بأال  نسبلِّم هنبن باإل مبا  ف ب  ٌلبب، ال ٌبا و بب  ىبالع ب  
ً و فكبببولك فبببً ال ٌبببا  هٌضببباًو ىإوا كبببان للع ببب  سفبببرؾ فبببً إلببببا، ال ٌبببا  الشبببرع

اللؽىي
(٘)

. 

لم لى ُسلِّم هنن باإل ما  ف   لكن مسسن  فباة اإل مبا  اسبس راء الكسباب ىالسبنة 
ىاسسرراج ه لسن منوما فاسس راء اللؽة مللنو فٌكىن ال ٌا  اللؽىي مسسن ا اسس راء اللؽة 

وكما هن الشرعً مسسن ا اسس راء النفىص الشرعٌة
(ٙ)

. 

 الترجٌح:

على اللؽة ه  هبً سىقٌاٌبة هى افب بلاٌة؟ فالبوي ٌسبر   فبً نلبري  هما البناء
هن هوا األف  ال سبنى علٌن المسألةإ لما وكبر اببن السلمسبانً ىالم ٌعبً مبن هن فبرل 
المسألة إنما هى فً لال مشسم  علبى مناسببة بٌنبن ىببٌن المعنبىو فوب  ٌعسببر هبوا اللابل 

؟ و فببالربلؾ فببً إلبببا، الىضببع مىضببىعاً لكبب  معنببى اشببسم  علببى سلببك المناسبببة هى ال
 ىن الساا، إلى الىاضعو سىاء كان األمبر علبى سببٌ  السىقٌبؾ هى االفب بلحو ىٌسأٌب  
هوا بما وهب إلٌن كلٌر من الما  بٌن مبن هن مسبألة هب  اللؽبا، سىقٌاٌبة هى افب بلاٌة 

لالٌة ال لمرة لوا
(7)

. 

بنباء علٌبن بنباء مبع هما األف  اللانًو ىهى ال ٌا  الشرعً فالوي ٌب ى لً هن ال
الااروإ الرسبلؾ ماهٌة ال ٌا  الشرعً عن ال ٌا  اللؽىيو فال ٌا  الشرعً ا سمبا  
معنٌٌن فً همر هنسج اكماً و هما اللؽىي فوى ا سما  مسمٌٌن فبً همبر ٌنبسج إ ببلو لابل 

                                            
 (.87ٔ/ٔمع فىاس  الرامى، )( انلر  مسلم اللبى، ٔ)
 (.ٙٗ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )ٕ)
 (.ٔٔٔ/ٔ( انلر  الىفى  )ٖ)
 (.8ٔٗ/ٔ( وشرح مرسفر الرىضة )ٔٔٔ/ٔ( انلر  الىفى  )ٗ)
 (.8ٕٗ/ٔ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )٘)
 (.8ٕٗ/ٔ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٙ)
( ٘ٗ٘/ٕ( ورىضببة النببالر )ٕٖٓ/ٔر المسسفبباى )( كببالؽةالًوىابن ق امببةو ىابببن السبببكًو ىالةركشببً .انلبب7)

 ( .8ٔ/ٕ( و البار الماٌ  )ٕٕٓ/ٔواإلبواج )
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 ها هما على الرر. 

اب هما ىٌنبؽً االنسباا فبً المسبألة إلبى هن الكببلم فٌوبا هبى فبً إ ببلو سسبمٌة ه 
على الررو ىإال فإنن ٌ بىة الىفبى  إلبى الاكبم عبن  رٌبو ال ٌبا   ىن االساباو فبً 

 السسمٌةو ىلٌ  هوا ما  فرل المسألة.

 

 



(ٖ7ٕ) 

 

 املبحح ايجايح: جسٜإ ايكٝاع يف األضباب.

األسببباب  مع سببببو ىقبب  ارسلابب، عبببارا، األفببىلٌٌن فببً بٌببان الم فببى  بببنو 
فن الم ي بأنن ك  ىفؾ لاهر  فباً ىق  عر  منضب و    ال لٌ  السمعً على كىنبن معرِّ

لاكم شرعً
(ٔ)

. 

 ىهوا بناء على هن السبب ال ٌكىن إال معرفاً للاكم.

فن ال رافً بأنن ما ٌلةم من ى ى ا الى ى و ىمن ع من الع م لواسن ىعر 
(ٕ)

. 

هي هنن ىفؾ لاهر منضبب   علبن الشبار  عبلمبة علبى مسبببن وىربب  ى بى  
ن بع مبنو فٌلبةم مبن ى بى  السببب ى بى  المسبببو ىمبن ع مبن المسبب بى ى او ىع م

ع م المسبب لواسن
(ٖ)

. 

ىفىرة هوا المسألة  هن ٌ ع  الشار  ىفااً سبباً لاكم و فٌ ا  علٌبن ىفبؾ 
 رر و فٌاكم بكىنن سبباً 
(ٗ)

. 

ملالن  سرسٌب الا  على الةناو فالةنا سبب للا و فٌري النالر هن اللىا  ٌساىي 
 ةو فٌلا بن ببن و ىٌ علبن سببباً  ربر للاب  و ب بامع كىنبن إٌببلج فبرج فبً الةنا فً الماس

فرج مارم شرعاً مشسوى  بعاً 
(٘)

. 

ىق  هضباؾ كلٌبر مبن األفبىلٌٌن المسبأررٌن الشبرى  ىالمىانبع لوبوا المسبألة و 
فٌكىن الربلؾ الموكىر فً األسبباب ربلفباً فٌوبا هٌضباًو ىالاكبم المبوكىر فبً األسبباب 

اكماً فٌوا
(ٙ)

. 

ٌُشسر  شًء فً همبر و فٌلابو ببولك الشبًء  ربر فبً كىنبن ى فىرة الشر  هن 
شر اً لولك الشًء
(7)

. 

ىملالن  قٌا  اشسرا   وارة المىضع فً الفبلة علبى اشبسرا   وبارة السبسرة 
ب امع هن فً ك  سنةٌن عبا ة هللا عما ال ٌلٌو
(8)

. 

م بعضوم فىرة الشر و ى علن على قسمٌن   ىعم 

                                            
 ( .7ٕٔ/ٔ( اإلاكام )ٔ)
 ( .8ٔ( شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)
( ونواٌبة ٘ٗٗ/ٔ( وىانلبر لسعرٌبؾ السببب   المسسفباى )7ٔٔ( انلر  علم هفى  الا ن لعبب  الىهباب رببلؾ )ٖ)

 ( .٘ٙٔ/ٔ( و السبب عن  األفىلٌٌن)٘ٗٗ/ٔ( وشرح الكىكب )ٕٔ/ٕ( و رفع الاا ب )7٘ٙ/ٕالىفى  )
 ( .7ٔ٘( والسا ٌ ا، فً شرح الىرقا، )ٙٙ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٗ)
( و ىانلر همللة ف وٌة فً  سربرٌج الابرى  7ٗٔ/ٖ( وبٌان المرسفر )ٖٗ/ٖ( واإلبواج )٘ٙ/ٗ( انلر  اإلاكام )٘)

 ( . 9ٖٓعلى األفى  للةن انً )
( ٖٗٔ/ٕ( و مببع ال ىامببع مببع شببرح المالببً ىااشببٌة البنببانً )ٙٙ/ٗ( واإلاكببام  )ٕٙ٘/ٕ  الىفببى  )( انلببرٙ)

( ٖٕٓ/٘(و سٌسببٌر الىفببى  )ٓ٘ٙ/ٖ( والؽٌببث الوببامع )ٕٙٔ/ٖ(و سشببنٌؾ المسببامع )8ٗ/ٗونواٌببة السببى  )
 ( .ٙٗٗ/ٕ( ونلر الىرى  )ٙٓٔ/ٕ( ونشر البنى  )ٕٖٔ٘/7والسابٌر )

 ( .ٖ٘ٔ_ٖٗٔ/ٕ( وااشٌة البنانً ىمعن س رٌرا، الشربٌنً )8/ٗ)( انلر  الٌا، البٌنا، 7)
( ٙٓٔ/ٕ( ونشر البنى  )ٖ٘ٔ/ٕ( وىانلر همللة هرري فً  ااشٌة البنانً )ٖٗٔ/ٕ( انلر  س رٌرا، الشربٌنً )8)

 ( .ٖٖٔ(و نبرا  الع ى  )8ٖٖوالموكرة )
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هناك مشرى  بشر  و فٌ ا  علٌن ؼٌرا فً اشسرا  ولك األى   هن ٌكىن  
الشر و فٌنى  إلى قٌا  شًء على شًء مشرى  بشر  و لٌكىن مشبرى اً مللبن ببولك 

 الشر و فووا عن  السا ٌو قٌا  فً المشرى  ال فً الشر .

اللانً  هن ٌكىن هناك همر  ع  شر اً لشًءو ىى   همبر  ربر مشباركاً لبن فبً 
 او باألمر األى  و ىٌ ع  مللن شر اً لولك الشًء.ى ن الشر ٌةو فٌل

ببا هن ٌبب ى  ولببك إلببى هن الشبر  هابب  األمببرٌن و هى هن ٌكببىن كببّ  منومببا  ىهنبا إم 
شر اً لولك الشًء
(ٔ)

. 

ىالمانع  فً اللؽة اسم فاع  مأرىو من المنعو ىهبى هن سابى  ببٌن الر ب  ىببٌن 
الشًء الوي ٌرٌ او ىهى ربلؾ اإلع اء
(ٕ)

. 

فن ال رافً بأنن مبا ٌلبةم مبن ى بى ا العب مو ىال ٌلبةم ىالمانع  فً االف بلح عر 
من ع من ى ى  ىال ع م لواسن
(ٖ)

 . 

ىفببىرة المببانع  هن ٌكببىن الشببًء مانعبباً لشببًءو و فٌ ببا  علٌببن شببًء  رببر فببً 
 كىنن مانعاً لولك الشًء.

ىملالن  قٌا  نسبٌان المباء فبً الراب  علبى المبانع مبن اسبسعمالن اسباًو كالسببع 
ىاللص فً فاة الفبلة بالسٌمم
(ٗ)

. 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن 

  ىاة ال ٌا  فً األسباب. القول األول:

ىهببى قببى  بعببل المالكٌببة
(٘)

و ىهكلببر الشببافعٌة
(ٙ)

و ىالانابلببة
(7)

وىنسببب ألكلببر 
الاناٌة
(8)

وىلل موىر
(9)

. 

 ع م  ىاة ال ٌا  فً األسباب. القول الثانً:

هكلر المالكٌة ىهى قى 
(ٔٓ)

و ىبعل الشافعٌة
(ٔٔ)

 و 
                                            

 (ٖٗٔـ ٖٖٔ( انلر  نبرا  الع ى  )ٔ)
 ( و ما ة منع.988ال امى  الماٌ ) (و9ٗٔ/ٖٔ( انلر  لسان العرب)ٕ)
( والبابببببر ٙٓٗ/ٔ(و بٌبببببان المرسفبببببر)ٖٓٔ/ٔ(و ىانلبببببر لسعرٌابببببن اإلاكام)8ٕ( شبببببرح سن بببببٌ  الافبببببى  )ٖ)

 (.9ٓٔ(و المانع عن  األفىلٌٌن للربٌعة)ٖٓٔ/ٔالماٌ )
 .( ٖ٘ٔ/ٕ( و ىانلر ملاالً  رر فً ااشٌة البنانً )8ٖٖ( والموكرة ) ٙٓٔ/ٕ( انلر  نشر البنى  )ٗ)
 ( .7ٔٙ/ ٕ( انلر  لباب المافى  )٘)
( ٕٖٖ/ٕ( وىارسبارا فبً  المسسفباى )ٖٗ/ٖ( واإلبوباج )ٖٕٖٔ/7( ونواٌبة الىفبى  )٘ٙ/ ٗ( انلر  اإلاكام)ٙ)

 (.ٕٙ٘/ٕوالىفى  )
(و هفبى  9ٕٓ/ ٖو 8ٗٗ/ٕ( وشبرح مرسفبر الرىضبة )7٘ٗ/ ٕ( و المسى ة)9ٕٓ/ٖ( انلر  رىضة النالر)7)

 ( .9ٖٗٔ/ ٖابن مال  )
 (.8ٖٙ/ ٖ( و ىنسبن لبعضوم فً كشؾ األسرار)9ٖٔ/ ٕ( فً مسلم اللبى، فً فىاس  الرامى، )8)
 ( .ٕٙٔ/ ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )9)
( ومنسوببى الىفببى  7ٖٔ/ٖ( ومرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر ) ٗٔٗ( انلببر  شببرح سن ببٌ  الافببى  )ٓٔ)

 ( .٘ٗٗ/ ٕ( ونلر الىرى )٘ٓٔ/ ٕ( ونشر البنى  ) 9ٖٗ(و س رٌب الىفى  )9ٔٔىاألم   )
(و السبراج 9ٗ/ٗ( ومنواج الىفى  مبع نواٌبة السبى  )٘ٙ/ ٗ( و اإلاكام )ٖ٘ٗ/ ٘( ارسارا فً  المافى  )ٔٔ)

 ( .88ٙ/ٕالىهاج )
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ىنسب ألكلر الاناٌة 
(ٔ)

. 

 بناء المسسلة:

وكر بعل األفىلٌٌن هن مر ع هوا المسألة إلى هف  ىاا و ىهى الربلؾ فً 
كىن السبب ىالشر  ىالمانع هاكاماً شرعٌة هم ال؟
(ٕ)

. 

ا ٌر بع إلبى مبا قب مناا و ىهبى كب»ىممن وكرا ابن برهان و اٌث قا    ىن ىسرُّ
«السبب سبباً اكم شرعً 

(ٖ)
. 

إن قلنا إن األسبباب »ىن   الةركشً عن بعل األفىلٌٌن مبٌناً البناء ىى ون  
ىالمىانع ىالشرى  هاكام شرعٌة  ري فٌوا ال ٌا و ىإن قلنا لٌس، باكم شبرعً فابً 

« رٌان ال ٌا  فٌوا نلر 
(ٗ)

. 

ا  كسبانر األاكبام ىعلى هوا فإن قٌ  إنوا هاكبام شبرعٌة فإنبن ٌ بري فٌوبا ال ٌب
الشرعٌة ىال فروو ىإن قٌ  إنوا لٌس، هاكاماً شرعٌة لم ٌلةم ولك
(٘)

. 

 :حالترجٌ

الببوي ٌلوببر لببً هن هببوا البنبباء بنبباء فبباٌ  ؼٌببر هنببن بنبباء  ةنببًو فكلٌببر مببن 
ال انلٌن بال ىاة بنى قىلن على هن السبب ىالشر  ىالمانع من  ملبة األاكبام و فٌ بري 

فً ب ٌة األاكامفٌوا ال ٌا  وكما ٌ ري 
(ٙ)

وكما هن بعبل مبن وهبب إلبى المنبع قب  بنبى 
 ولك على هنوا لٌس، هاكاماً.

ؼٌر هن هوا البناء لبٌ  بببلةم إ ىلوبوا عل ب  المبانعىن ببأن ال ٌبا  فبً األسبباب 
ٌاضً إلى ما ال ٌنبؽًو فبل ٌاسبن قٌبا   لبى  الشبم  علبى ؼرىبوبا فبً كىنبن سببباً 

  ٌاضببً إلببى ناببً السببببٌة عببن رفببىص األفبب  مببلبلًو ىألن ال ٌببا ةلى ببىب الفبببل
الم ٌ  علٌنو فٌكىن السبب ها  األمرٌنإ ألن ما لن سببان ٌافب  بكب  ىااب  منومبا و 

فٌفٌر السبب الم ٌ  علٌن بال ٌا  ؼٌر سبب مسس  و ىهكوا فً الشر  ىالمانع
(7)

. 

 بىة ىلووا العلة ق  ٌ ا  بأن السبب ىالشر  ىالمبانع هاكبام مبع ال بى  بأنبن ال ٌ

                                            
 « .هلنن موهبا لعامة هفاابنا  » ( و  8ٖٙ/ٖ( و ىقا  فً كشؾ األسرار )7ٓ( فً الى ٌة )ٔ)
( ونلبر 7ٖٙ( وسبلس  الوهب )ٕٔٗ/ ٗ( ورفع الاا ب )ٖٙ/ ٖاإلبواج )(و ٗٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)

 ( و ىق  ارسلؾ فً كىنوا هاكاما على قىلٌن  ٙٗٗ/ ٕالىرى  )
 األى    هنوا هاكام شرعٌة و ىن   عن المس  مٌن من األفىلٌٌن و ىالمعسةلة و ىارسارا الؽةالً .

فبا، و ىارسبارا البراةيو ىالمب يو ىال رافبًو اللانً   هنوا لٌسب، هاكامباً شبرعٌة و بب  هبً عبلمبا، ه ى معرِّ
 ىالبٌضاىيو ىؼٌرهمو ىنسب لؤلشاعرة .

(و الكاشبببؾ ٕٕٗ/ٔ( و الاافببب  )7ٕٔ/ ٔ( واإلاكبببام )ٓٔٔ/ٔ( والمافبببى  )9ٗ/ ٔانلبببر  المسسفببباى)
( ٖٔٔ/ٔ( و السراج الىهباج )89/ٔ( ومنواج الىفى  مع نواٌة السى  )9ٖٕ/ٔ( وناان  األفى  )7ٕٔ/ٔ)
 ( .7ٔـ 7ٓ/ ٔ( و منواج الع ى  )ٖٙٔ/ ٔ( و سشنٌؾ المسامع  )ٗٙ/ٔ( واإلبواج )8ٕ٘/ ٗكشؾ األسرار )و

 ( .7ٕٕ/ ٕ( الىفى  )ٖ)
 ( .7ٙ/ ٘( البار الماٌ  )ٗ)
 ( . ٙٗٗ/ ٕ( ونلر الىرى  )7ٙ/ ٘( والبار الماٌ  )ٗٔٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٕٙ٘/ ٕ( انلر  الىفى  )٘)
( وشبببرح مرسفبببر الرىضبببة 9ٕٔ/ٖ( ورىضبببة النبببالر )ٕٙ٘/ٕ( والىفبببى  )ٕٖٖ/ٕ)( انلبببر  المسسفببباى ٙ)

(ٖ/ٗٗ9. ) 
 ( .7ٖٖ( والموكرة )ٙٗٗ/ٕ( ونشر البنى  )ٖ٘ٗ/٘( انلر  المافى  )7)
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ال ٌا  فٌواو ىق  ٌ ا  إنوا لٌس، هاكاماً و ىٌعلِّ  للمنع بووا العلة و هى ناىها 
(ٔ)

. 

ىإوا ف  سألر هوا المسألة بالربلؾ فً السبب ىما ٌلاو بن من الشر  ىالمانع 
ه  هً هاكام شرعٌة هى ال ؟ فإن مسألة السبب ىالشر  ىالمانع إنما هً لمرة لربلؾ 

باب ه  لوا سألٌر فً مسبباسوا؟ ررو ىهى الربلؾ فً األس
(ٕ )

 . 

فكلٌر ممن وهب إلى هنن ال سألٌر لوا فً مسبباسوا ا را  ولبك فبً مسبألة السببب 
 ه  هى اكم؟ فمنع ولك ناٌاً لسألٌراو ىعلٌن ال ٌعسم  علٌن فً ال ٌا  ألنن ال ٌ لر شٌناً.

ر فٌمبا هبً ىمن وهب إلى هن لوا سألٌراً  بّىة هن سكبىن هاكامباًإ إو األاكبام سب ل
 اكم فٌنو ىعلٌن  ّىة هن ٌ ا  علٌوا إلواراً أللرها.

 

                                            
 ( .٘ٙ/ٗ( واإلاكام )ٖ٘ٗ/٘( انلر ملبلً   المافى  )ٔ)
 ( ارسلؾ النا  فً ولك على هقىا  ٕ)

 بباسواوىهى قى  األشاعرة.األى  هن األسباب ال سألٌر لوا فً مس
اللبانً هن األسببباب لوببا سببألٌر فبً مسبببباسواوىمع هن رببالو السبببب ىمى ب  األلببر هببى هللا سعببالى إال هن األسببباب 
سى ب مسبباسوا ىلى لم ٌأون هللا سعالىوفالسبب ىا ا كاؾ فً السألٌر ىلى ى  ، المىانع ىانسا، الشرى وىهى 

 قى  المعسةلة.
وا سألٌر فً مسبباسوا لكن السبب ىا ا ؼٌر كاؾ فً السألٌرو ىهبى قبى  ههب  السبنة ىهكلبر اللالث هن األسباب ل

 الاناٌة.
(و منوببببباج 8ٕٔ/ٔ(و اإلاكبببببام)ٕٖٓ/ٕ(و هفبببببى  السررسبببببً)ٖٖٓ/7ٔانلبببببر  المؽنبببببً لعبببببب  ال ببببببار)

(و ٖٕٔ/ٕ(و إعبلم المىقعٌن)99ٗـ98ٗ/ٖ(و م ارج السالكٌن)88ٗـ8ٗٗ/8(و م مى  الاساىي)8ٕٔ/ٔالسنة)
 (.  9ٔٔ/ٔ(و السبب عن  األفىلٌٌن)79ٔ(و المسان  المشسركة)8ٖٓ/ٔالبار الماٌ )

 



(ٖ7ٙ) 

 

 املبحح ايسابع: ايكٝاع ع٢ً  صٌ ثبت باإلمجاع.

ملالن  قٌا  النبٌو على الرمر و ىاألرة علبى الببر و ىال سب  بالمل ب  علبى ال سب  
بالما  
(ٔ)

. 

 سااو.فارمة الرمر ىالربا فً البر و ىلبى، ال فاص فً ال س  بالمل   ما  ا

بب  علببى مببا لببب، باإل مببا   ىن معرفببة الببنص الببوي هببى مسببسن ا  ٌُمل  ىٌمكببن هن 
ام و ى فع األ رة فٌن و مبع ال وب  بم ب ار مبا ٌفبرؾ  باإل ما  على  ىاة  رى  الام 

من الماء و هى م ة المكث فٌن
(ٕ)

و ىٌمكن هن ٌ ا  على ولك بٌبع العبٌن الؽانببة و هى بٌبع 
ة مننالان ة فً سنبلوا و ىناى ول ك ب امع الؽرر الٌسٌر الوي ٌعسر السارُّ

(ٖ)
  . 

 ىاألفىلٌىن ارسلاىا فً هوا المسألة على قىلٌن 

 .  ىاة ال ٌا  على هف  لب، باإل ما القول األول:

ىهبببببى قبببببى  ال موبببببىر
(ٗ)

ومبببببن الاناٌبببببة 
(٘)

و ىالمالكٌبببببة 
(ٙ)

و ىالشبببببافعٌة 
(7)

و  
ىالانابلة
(8)

و ىؼٌرهم
(9)

. 

 ة ما لم ٌعرؾ النص الوي ه معىا أل لن.هنن ال ٌ ى القول الثانً:

ىهى قى  بعل الشافعٌة
(ٔٓ)

. 

 بناء المسسلة:

 هوا المسألة ٌمكن هن ٌلرص من كبلم األفىلٌٌن هن لوا هفلٌن 

 األصل األول: التعلٌل بعلة غٌر علة المجمعٌن التً صجمعوا علٌها.

الاكبم ىهوا ٌلسا، إلبى هفب و ىهبى هن »ىق  نص على ولك ابن برهان و ف ا   
إوا انع   اإل ما  علٌن ىعلى علسن ه  ٌ ىة سعلٌلن هم ال؟و فعن نا ٌ بىةإ ألن اإل مبا  

«انع   على الاكم ال على العلةإ ألنوا من قب  الع لٌا،و ىهى ال ٌلب، باإل ما  
(ٔٔ)

. 

                                            
 (.9ٕٕ/ٖ( انلر   شرح مرسفر الرىضة)ٔ)
 (.٘ٗ/ٔ(و مىسىعة اإل ما  لسع ي هبى ابٌب)88ٔ/ٗ(و المافى )ٖٔٔ/9( انلر   الم مى )ٕ)
 (.ٖ٘ٗ/ٙام فً المؽنً)(و ىانلر قٌا   ىاة قرل الربة على ه رة الامٖٔٔ/9( انلر   الم مى )ٖ)
 ( .7ٙ8/ ٕ( انلر  المسى ة )ٗ)
( و إرشببا  الااببى  ) 87ٖ/ ٖ( وسٌسببٌر السارٌببر )7ٔ/ ٖ( و فببس  الؽاببار )ٖٔٔ/ٖ( انلببر   الس رٌببر ىالسابٌببر )٘)

ٖٗ9. ) 
 ( .ٙٗٙ/ ٕ( انلر   إاكام الافى  )ٙ)
( والسبراج ٕٖ٘/ ٕ(و المسسفباى )ٖٙٔ/ ٕ( وقىا بع األ لبة )7ٗٗ( والسبفرة )8ٕ9/ ٕ( انلر   شرح اللمع )7)

( و البابر المابٌ  ٖٗٓ/ ٗالسبى  )( و نواٌة 7٘ٔ/ ٖ(و اإلبواج )9ٕٓ/ ٕ( و شرح العض  )9ٙ8/ٕالىهاج )
( وسٌسبٌر الىفبى  8ٕٖ/ ٕ(و شبرح المالبً )ٙ٘ٙ/ٖ( والؽٌث الوامع )78ٔ/ ٖ( وسشنٌؾ المسامع )8ٖ/ ٘)
(ٙ /ٙ9.) 

 .(7ٙ8و 7ٗ8/ٕ( والمسى ة )ٕٗٗ/ ٖ) والسموٌ (8ٙلرىاٌسٌن ىالى وٌن )من كساب ا( انلر   المسان  األفىلٌة 8)
 ( .9ٖٗ( انلر   إرشا  الااى  ) 9)
 ( .ٖٙٔ/ ٕ( وقىا ع األ لة )8ٕ9/ ٕ( انلر  شرح اللمع )ٓٔ)
 ( .8ٖ/ ٘( ن لن فً البار الماٌ  )ٔٔ)
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 ى ن هوا البناء   

ا  هن من قا  ب ىاة السعلٌ  بعل ة ؼٌر عل بة الم معبٌن ٌلةمبن ال بى  ب بىاة ال ٌب
 على هف  لب، باإل ما و ىلى بالسعلٌ  بؽٌر علسومو ىلٌ  فً ولك مرالاة إل ماعوم.

ىمببن قببا  ال ٌ ببىة السعلٌبب  بؽٌببر عل ببسوم ٌلةمببن ال ببى  بعبب م  ببىاة ال ٌببا  علببى 
 هف  لب، باإل ما  إ لما فً ولك من مرالاسوم فً السعلٌ  بؽٌر عل سوم.

 األصل الثانً:القٌاس على صصل ثابت بالنص.

ىق  هشار إلى ولك بعل األفىلٌٌن
(ٔ)

إوا  اة ال ٌا  على »وك ى  الشٌراةي  
ما لب، بربر الىاا  ى رٌ ن اللنو فبؤلن ٌ بىة علبى مبا لبب، باإل مبا  ىهبى م  بى  

«بفاسن هىلى ىهاري 
(ٕ)

. 

إوا  اة ال ٌبا  علبى مبا لبب، ببالنص  باة علبى مبا لبب، »ىقا  ابن السمعانً  
«باإل ما  

(ٖ)
. 

 بناء ى ن هوا ال

هنببن إوا قٌبب  ب ببىاة ال ٌببا  علببى مببا لببب، بببالنص فاإل مببا  كببولكإ إو اإل مببا  
هف  فً إلبا، األاكام كالنص
(ٗ)

و لم إن كبان ٌ بىة ال ٌبا  علبى مبا لبب، ببالنص مبع 
كىنن ق  ال ٌاٌ  ال  ع و فال ٌا  على ما لب، باإل ما  هىلى إلفا سن ال  ع
(٘)

  . 

 الترجٌح:

سعلٌ  بعلة ؼٌر علة الم معٌن فوى بناء فاٌ إ ألن مبن هما البناء على مسألة ال
منع السعلٌ  بعلة ؼٌر علة الم معٌن ٌلةمبن ال بى  بعب م  بىاة ال ٌبا  علبى هفب  لبب، 
باإل مببا إ إو قبب  سكببىن العلببة السببً ه معببىا علٌوببا علببة قافببرة ال سسعبب يو لببم قبب  ٌكببىن 

 بّىة السعلٌب  بعلبة ؼٌبر ال ٌا  على علة هرري لٌس، هً العلة الم مع علٌواو هما من 
 علة الم معٌن فبل ٌلةمن ولك. 

ىكولك البناء على ال ٌا  على هف  لابب، ببالنص فإنبن بنباء فباٌ إ إو البنص 
ىاإل ما  هفبلن فً لبى، األاكامو السٌما ىاإل ما  ال ٌكىن إال عن مسسن  و فٌعسببر 

 كاشااً عن النص الملب،.

  بٌن المسألسٌن عنب  ال موبىرو همبا مبن ىمما ٌ ٌ  فاة هوا البناء سبلةم األقىا
فرو بٌنوما فوهب إلى ال ٌا  على ما لب، بالنص  ىن ما لب، باإل ما  و فعلبة الابرو 
بٌنومبا عنبب ا هببً هن األمببة ال سشببر  ىإنمببا س مببع عنبب   لٌبب  و فٌ ببب  لببب ولببك البب لٌ  

ٌسعبب ي إفإنبن ربمببا ٌكببىن لالببا ٌسنبباى  الاببر  فٌؽنببً عببن ال ٌببا و ىربمببا كببان معنببى ال 

                                            
 (. 7٘ٔ/ ٖ) ( واإلبواج ٕٗٗ/ ٖ( والسموٌ )7ٗٗ(و السبفرة)ٙٗٙ/ ٕ( انلر  إاكام الافى )ٔ)
 ( .8ٖٓ/ ٕ( شرح اللمع )ٕ)
 ( .ٖٙٔ/ ٕ( قىا ع األ لة )ٖ)
 ( .ٖٙٔ/ٕ( انلر  قىا ع األ لة )ٗ)
 ( .8ٖٓ/ٕ( انلر  شرح اللمع )٘)
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مىضع اإل ما  فٌمسنع ال ٌا  
(ٔ)

. 

                                            
 ( .7ٗٗ( انلر  السبفرة )ٔ)
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 املبحح اخلاَظ: ايكٝاع ع٢ً  صٌ ثبت بايكٝاع.

 لووا المسألة فىرسان 

الفىرة األىلى  ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا  مع ع م اربسبلؾ العلبةو فالعلبة 
 فٌوما ىاا ة.

ن ملالن  قٌا  الورة على األرة الم ٌ  على البر فً سارٌم السااض و فلى قٌ  إ
العلببة السببً لببب، الاكببم أل لوببا فببً األرة هببً ال عببمو فوببً مى ببى ة فببً الببورة هٌضبباًو 

فسلاو الورة باألرةو ىاألرة بالبر
(ٔ)

. 

 الفىرة اللانٌة  ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا  مع ارسبلؾ العلة فً األفلٌن.

ملالن  قٌا  الىضبىء علبى السبٌمم فبً ى بىب النٌبةإ ألنبن  وبارة مللبنو ىقٌبا  
مم على الفبلةإ ألنن عبا ة مللواالسٌ

(ٕ)
   . 

همبا مبا »ىق  نص  الشبٌراةي علبى هنبن ال رببلؾ فبً الفبىرة األىلبى و ف با    
لب، بال ٌبا  علبى ؼٌبرا فببل رببلؾ هنبن ٌ بىة هن ٌسبسنب  منبن المعنبى البوي لبب، ببنو 

«ىٌ ا  علٌن ؼٌرا  
(ٖ)

 . 

ما على اسااقوبا فاساباو ىالنةا  مع ارسبلؾ العلة...و ىه»ىقا  ابن عب  الشكىر  
»
(ٗ)

. 

ر ا سعلببٌلوم بأنببن عنبب  اساببا  العلببة »ىقبب  نبباقش الةركشببً ن بب  االسابباوو ىقببا   
«س ىٌ  ببل فان ة 

(٘)
ح فً هوا الفىرة بالمنع و لم وكر هن الؽةالً فر 
(ٙ)

 . 

ىلاهر كبلم كلٌر من األفىلٌٌن  رٌان الربلؾ فً هوا الفىرة
(7)

. 

ا ببىن علببى لبببى، الاكببم فببً الاببر  فببً هببوا ىالببوي ٌلوببر هببى هن ال مٌببع مس
الفببىرة
(8)

و لكببنوم مرسلاببىن ههببى بال ٌببا  األى  هم بال ٌببا  اللببانً؟ وفمببنوم مببن  علببن 
بال ٌببا  اللببانًو ىمببنوم مببن  علببن بال ٌببا  األى إ ألن  علببن بال ٌببا  اللببانً س ىٌبب  ال 

 فان ة منن.

 ٌاسبٌنو ال مبن ىعلى هوا فالربلؾ  ار فً هوا الفىرة من  وة نسببسن ألي ال
  وة إلبا، الاكم فً الار  اللانً.

                                            
( و هضبىاء البٌبان ٖٕ٘/ٕ( وفبىاس  الرامبى، )9ٕٗ/ٖ( انلر ألمللة هوا الفىرة   شبرح مرسفبر الرىضبة )ٔ)

 ( .9ٙبللة الاىان  األفىلٌة )( وسٙٗ٘/٘)
 ( .ٖٕ٘/ٕ( انلر  مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )ٕ)
 ( .ٗٓٔ( اللمع )ٖ)
 ( .ٖٕ٘/ٕ( انلر  مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )ٗ)
 (8٘/٘( البار الماٌ  )٘)
 ( .ٖٖٙ_ٖ٘ٙ( وشااء الؽلٌ  )7ٖٗو  ٕٖ٘/ٕ( انلر  المسسفاى )ٙ)
( و الباببر ٙٔ/ٖ( ومرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )ٖٖٓ/ٌٗببة السببى  )( انلببر  منوبباج الىفببى  مببع نوا7)

 ( .ٖٖٓ/ٕ(و شرح المالً على  مع ال ىامع )8ٗ/٘الماٌ  )
 ( .ٖٙٓ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )8)
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همببا الفببىرة اللانٌببة فبببل إشببكا  فببً كىنوببا مابب  ربببلؾ و ىقبب  ارسلببؾ  
 األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن فً األشور 

 هنن ال ٌ ىة ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا . القول األول:

ىهبببببببببببى قبببببببببببى  ال موبببببببببببىر
(ٔ)

و مبببببببببببن الاناٌبببببببببببة
(ٕ)

                               و ىكلٌبببببببببببر مبببببببببببن        
المالكٌة
(ٖ)

و ىهكلر الشافعٌة
(ٗ)

و ىبعل الانابلة
(٘)

و ىؼٌرهم
(ٙ)

. 

 ال ى  اللانً  هنن ٌ ىة.

ىهببى المببوهب عنبب  المالكٌببة
(7)

و ىقببى  هكلببر الانابلببة
(8)

و ىبعببل الشببافعٌة
(9)

و 
ىكلٌر من الا واء
(ٔٓ)

و ىبعل المعسةلة
(ٔٔ)

. 

 بناء المسسلة:

 .تعلٌل الحكم الواحد بعلتٌن فسكثرف  ىاا و ىهى  وكر لووا المسألة ه

ىق  هشار إلى ولك كلٌر من األفبىلٌٌن فبً هلنباء وكبر ه لبة المسبألة
(ٕٔ)

و ىنبص 
«ارؾ المسألة  ىاة سعلٌ  الاكم بعلسٌن »على ولك ابن برهان فً قىلن  

(ٖٔ)
. 

                                            
( 9ٙ/ٙ( وسٌسٌر الىفى  )ٙ٘ٙ/ٖ( والؽٌث الوامع )77ٔ/ ٖ( وسشنٌؾ المسامع )8ٗ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٔ)

 ( .ٖٓ٘) وإرشا  الااى 
( ٖٔٔ/ٖ( والس رٌببر ىالسابٌببر )8ٗ٘/ ٖ( وكشببؾ األسببرار )87٘/ٕ( انلببر  نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )ٕ)

( وفبىاس  الرامبى، 87ٕ/ٖ( وسٌسٌر السارٌر) 7ٔ/ ٖ( وفس  الؽاار )ٗٙ( والى ٌة )ٓٙٔ/ ٖومناهج الع ى  )
(ٕ /ٕٖ٘ . ) 

/ ٕ( ولبباب المافبى )8ٙٔمنسوبى الىفبى  ىاألمب  )( وٙٔ/ٖ( انلر  مرسفر المنسوبى مبع بٌبان المرسفبر )ٖ)
من فً ماساح الىفى  )ٖٗ٘( وس رٌب الىفى  )ٗٙٙ  ( .8ٙٙ( و ىق  

( ٗٓٔ(و ىارسبببارا  فبببً اللمبببع )7٘ٔ/ٖ( واإلبوببباج )8ٖ٘ٔ/ 7( ونواٌبببة الىفبببى  )9ٗٔ/ٖ( انلببر  اإلاكبببام )ٗ)
( و السبراج الىهباج ٖٓٙ/ ٘) ( والمافبى 7ٖٗـ  ٕٖ٘/ ٕ( والمسسفباى )7ٖٔـب ٖٙٔ/ ٕوقىا ع األ لبة ) 

(ٕ /9ٙ8. ) 
/ ٖ( و ىارسبارا فبً  رىضبة النبالر )9ٙٔٔ/ٖ( وهفى  ابن مالب  )9ٕٗ/ ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )٘)

ٌ  ا باسااو الرفمٌن .878  ( وىق
 ( .ٖٓ٘( انلر  إرشا  الااى  )ٙ)
/ ٕ( ونشببر البنببى  )9ٙٙى  )( وماسبباح الىفببٕٖٔٙ/ 8( وناببان  األفببى  )7ٗٙ/ ٕ( انلببر  إاكببام الافببى  )7)

 ( .ٕٖٗ( والموكرة )ٓٔٔ
( 7ٗ7/ ٕ( والمسبببى ة )9ٖٕ( وال ببب   )8ٖٗ/ ٘( والىاضببب  )ٖٗٗ/ ٖ( والسموٌببب  )ٖٔٙٔ/ ٗ( انلبببر  العببب ة )8)

 ( .ٕٗ/ ٗ( و شرح الكىكب )ٖٙ٘ٔ/ 7والسابٌر )
فبً السبفبرةو لبم سرا بع ( وعن األفااب وىارسبارا 8ٖٔ/ٕ( و ىن لن فً شرح اللمع ) ٓ٘ٗ( انلر  السبفرة )9)

 ( .ٗٓٔعنن فً اللمع )
 (.7ٙٔ/ ٕ( انلر  شرح العم  )ٓٔ)
/ ٖ( و ىن   عن هبً عب  هللا البفري كما فبً اإلاكبام )77ٔ/ٖ( وسشنٌؾ المسامع )7٘ٔ/ ٖ( انلر  اإلبواج )ٔٔ)

قبرا هببى ( ون ب  عنبن س ٌٌب ا بمبا إوا هفبا  اسبى ٌربرج عبن كىنبن عبلبا و ىه8ٙٔ/ ٕ( و ىفً شبرح العمب  )9ٗٔ
الاسببٌن و ىر  علببى ال ببى  بببال ىاة م ل بباًو ىهببوا مببا ارسببارا ابببن السبببكً هٌضبباًو ىهٌبب ا الةركشببً فببً الباببر 

( 8٘/٘( والبار الماٌ  )ٖٖٓ/ٕ( و مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً ) ٔٙٔ/ ٗالماٌ  و انلر رفع الاا ب )
. 

( و المافبببى  ٖٓ٘/ ٘( والىاضببب  )ٗٗٗ/ٖ( والسموٌببب  )ٔ٘ٗ( والسبفبببرة )8ٖٕ/ ٕ( انلبببر  شبببرح اللمبببع )ٕٔ)
 ( .9٘ٔ/ ٖ( واإلاكام ) ٖٓٙ/٘)

( و 98ٔٔ/ ٖ( وىهفبى  اببن مالبب  )7ٕ٘/ ٕ( و ىهبى من ببى  فبً المسبى ة )8ٗ/ ٘( ن لبن فبً البابر المابٌ  )ٖٔ)
ىالبن برهان كبلم مشابن فً مسألة ال ٌا  على هف  مرسلؾ فٌن و فإنن هشار إلبى هبوا المسبألة فبً الىفبى  

فٌكىن هوا بناء على هف   رر و ىهى هن الاكم الىااب  هب  ٌ بىة هن » و ىوكر هوا البناء ف ا     (ٕٕٙ/ ٕ)

 



(ٖ8ٔ) 

ألن العلة السً ٌلاو بوا األف  ال رٌب باألف  البعٌ  إما »ىقا  الراةي   
ن سكىن هً السً بوا ٌلاو الار  باألف  ال رٌب هى ؼٌرهاو فإن كان األى  همكن ر  ه

الار  إلى األف  البعٌ و فٌكىن  رى  األف  ال رٌب لؽىاًو ىإن كان اللانً لةم سعلٌب  
«اكم األف  ال رٌب بعلسٌنو ىهى ماا 

(ٔ)
. 

 ى ن هوا البناء 

م منن انسةا  علة هرري فبً هن ال ى  ب ىاة ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا  ٌلة
األف  اللانً لٌسب، مى بى ة فبً األفب  األى و ىهبوا سعب   فبً العلب  للاكبم الىااب و 
فمن منع من سع   العل  لةمن منع هوا النى  من ال ٌا و ىمبن لبم ٌمنبع مبن سعب   العلب  

لم ٌلةمن ولك
(ٕ)

. 

«ىفٌبن نلبر لباهر »ىهوا البناء ن لن الةركشًو لبم سع ببن ب ىلبن  
(ٖ)

ىلبم ٌببٌن  و
 ى ن النلر.

 

 الترجٌح:

الوي ٌلور لً فاة البناء على مسألة سع   العل و لكنن بناء  ةنبًو ٌببٌن ولبك 
هن بعببل المرسلاببٌن فببً المسببألة بنببى قىلببن علببى مسببألة سعبب   العلبب و فالانابلببة  علببىا 
ال ٌا  على ما لب، بال ٌا  من باب سع   العل  إألنن ٌلةم منن انسبةا  علبة هربري فبً 

ألف  اللانً لٌس، مى ى ة فً األف  األى و ىهى  انة عنب همو ىلوبوا قبالىا ب بىاة ا
ال ٌا  على ما لب، بال ٌا 
(ٗ)

. 

ىبعل األفىلٌٌن وهب إلى ع م  ىاة ال ٌا  على ما لب، بال ٌبا  بنباء علبى 
المنع من سع   العل 
(٘)

. 

ا  علبى مبا هما ال موىر فمع قبىلوم ب بىاة سعب   العلب  إال هنوبم منعبىا مبن ال ٌب
لب، بال ٌا و فلم ٌسسن ىا إلى األف  الموكىرو ىعلة ولك  هن ال ٌا  هى إلاباو الابر  
باألف  لسساىٌوما فً العلةو ىالعلة هنا مرسلاة بٌن األف  ىالار  و فبل مساىاة بٌنومبا 
و فالاكم لب، فً األف  الوي هى فر  ألف   رر لعلبة هربري ؼٌبر العلبة السبً ٌ با  

بوا علٌن
(ٙ)

. 

 ىلع  هوا هى مرا  الةركشً اٌن اعسرل على البناء بأن فٌن نلراً لاهراً.

لكن ما سبو مبن البنباء علبى مسبألة سعب   العلب  إنمبا ٌسبس ٌم فبً فبىرة ال ٌبا  

                                                                                                                                
( ون ب  هبوا السنفبٌص 8٘/ ٘(و ىفبً البابر المابٌ  )ٕٔٗو ىانلر  سبلس  البوهب )« ٌعل  بعلسٌن هم ال ؟  
 على البناء عن إلكٌا .

 ( .ٖٓٙ/ ٘( المافى  )ٔ)
 (.8ٖٙٔـ 8ٖ٘ٔ/ 7اٌة الىفى  )( ونو9٘ٔ/ ٖ( انلر  اإلاكام )ٕ)
 ( .ٕٔٗ( سبلس  الوهب )ٖ)
 (.ٖٓ٘/ ٘( والىاض  )ٗٗٗ/ ٖ( انلر  السموٌ  )ٗ)
 (.8ٖٙٔ/ 7( ونواٌة الىفى  )ٖٓٙ/ ٘( انلر  المافى  )٘)
 (.ٖٕ٘/ٕ(و فىاس  الرامى،)7٘ٔ/ٖ( انلر  اإلبواج)ٙ)

 



(ٖ8ٕ) 

على هفب  لبب، بال ٌبا  مبع اربسبلؾ العلبة فبً األفبلٌن و  ىن الفبىرة األىلبى  
العلبةو فالعلبة فٌومبا ىااب ةو المسعل ة بال ٌا  على هف  لب، بال ٌا  مبع عب م اربسبلؾ 

 ىال سع   للعل  اٌننو.

 



(ٖ8ٖ) 

 

 املبحح ايطا ع: ايكٝاع ع٢ً  صٌ رلتًف فٝ٘.

هوا المسألة سملِّب  شبر اً مبن الشبرى  المسعل بة بال ٌبا و ىهبوا الشبر  ال ٌؽنبً 
عن المسألة الساب ةو ىهً ال ٌا  علبى هفب  لبب، بال ٌبا إ ألن األفب  المرسلبؾ فٌبن 

ف بب  ٌكببىن قٌاسبباًو ىقبب  ٌكببىن ؼٌببر ولببك كاألفبب  اللاببب، بببنص  هعببم مببن كىنببن قٌاسبباًو
مرسلؾ فٌن
(ٔ)

 و ىملالن 

قٌا  الرنةٌر على الكلب فً ى ىب الع   فبً ؼسب  ىلىؼبنو فوبى قٌبا  علبى 
هف  لاب، بالنص ؼٌر هنن مرسلؾ فٌن
(ٕ)

  . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن فً األشور 

  علببى هفبب  مرسلبؾ فٌببن إوا قببام علٌببن  لٌبب  فبباٌ   ببىاة ال ٌببا القدول األول:
 كالنص.

ىهببببببببببببى قببببببببببببى  ال موببببببببببببىر
(ٖ)

و مببببببببببببن الاناٌببببببببببببة
(ٗ)

و ىالمالكٌببببببببببببة
(٘)

و                              
ىالشافعٌة
(ٙ)

و ىالانابلة
(7)

و ىؼٌرهم
(8)

. 

عب م  بىاة ال ٌبا  علبى هفب  مرسلبؾ فٌبن و بب  البب  مبن اساباو  القول الثدانً:
 األمة علٌن .

عل األفىلٌٌنىارسارا ب
(9)

. 

 بناء المسسلة:

 ٌمكن هن ٌاوم من كبلم األفىلٌٌن إعا ة هوا المسألة إلى هفلٌن 

 األصل األول: القٌاس على علة ملتل. فٌها.

                                            
 ( .8ٙ/ ٘( والبار الماٌ  )89ٖٔ/ 7( انلر  نواٌة الىفى  )ٔ)
( و ىالنص الىار  فً 9ٕٕ/ ٖ( وشرح مرسفر الرىضة )97ٖ( وال    البن ع ٌ  )ٓٔٔ/ ٗ( انلر  السموٌ  )ٕ)

ولببك هببى مببا رىاا البربباري فببً فبباٌان وكسبباب الىضببىءو ببباب إوا شببرب الكلببب فببً إنبباء هابب كم فلٌؽسببلن 
( عبن 79ٕ/ٕٙٔـبٔٙٔ/ٔ(و ىمسلم فً فاٌانو كسباب ال وبارة و بباب اكبم ىلبىغ الكلبب)7ٕٔ/8٘/ٔسبعا)

 قا  ) إوا شرب الكلب فً إناء ها كم فلٌؽسلن سبع مرا،(. هن النبً  هبً هرٌرة 
 ( .ٕ٘ٗ/ ٕ( ونلر الىرى  )ٗٔٔ/ ٕ( ونشر البنى  ) ٖ٘ٙٔ/7( انلر  السابٌر )ٖ)
( وفبىاس  الرامبى، 89ٕ/ ٕ( وااشبٌة األةمٌبري)9ٖٕ/ٖ( وسٌسٌر السارٌبر)ٖٗٔ/ٖ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )ٗ)

ةىا ال ٌا  اسى فً المنالرة و ىلى ارسلؾ الرفمان فً م  مة السنالر .ٕٙ٘/ ٕ)  ( و ىق   ى 
ةا ؼٌبرا مبع اشبسرا  اساباو الرفبمٌن.انلر  س رٌبب الىفبى  ٗٗٙ/ٕ( ٌاوم هبوا مبن إاكبام الافبى  )٘) ( وى بى 

 ( .ٕٖٗ( والموكرة )ٕ٘ٗ/ ٕ( ونلر الىرى  )ٖٔٔ/ ٕ( ونشر البنى  )ٖٖ٘)
ٌ  ا ؼٌرهم بشر  ٕٓٙ/ ٕ( والىفى  )7ٕٔ/ ٕ( والبرهان )8ٕٙ/ ٖ( وشرح اللمع )ٖٓٔ( انلر  اللمع )ٙ) ( و ىق

اسااو الرفمٌن و ىهوا فٌما ٌب ى من كبلموم ٌرسص بباب المنالرة . انلر   مبع ال ىامبع مبع شبرح المالبً 
 (.ٓٙٙ/ٖ(و الؽٌث الوامع)8ٗٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع)87/٘(و البار الماٌ )7ٖٖ/ ٕ)

بب7)  ٌ ( 97ٖ( و ال بب   )ٔٔٔ/ ٗ( والسموٌبب  ) ٖٗٙٔـبب ٖٖٙٔ/ ٗ ا هكلببرهم باسابباو الرفببمٌن . انلببر  العبب ة )( ىق
( وشبرح ؼاٌبة ٖٕٓٔ/ ٖ( وهفبى  ببن مالب )9ٕٕ/ ٖ( وشبرح مرسفبر الرىضبة )877/ ٖورىضة النبالر)

 ( .8ٕ/ ٗ(و شرح الكىكب )ٖ٘ٙٔ/ 7( والسابٌر )78ٖالسى )
 ( .7ٓٔ/ٕ( انلر  شرح العم  )8)
 (.ٖٓ٘( وإرشا  الااى )879/ٖ(ورىضة النالر)97ٔ/ٖ(واإلاكام )ٕٓٙ/ٕانلر  الىفى )( 9)

 



(ٖ8ٗ) 

إن األف  ركن مبن »ىق  هشار إلى ولك ال ىفً فً ه لة الم ٌةٌن ب ىلن   
مببن علببة ىاكببم و  هركببان ال ٌببا  ف بباة إلباسببن عنبب  النببةا  فٌببن بالبب لٌ  كب ٌببة هركانببن

«ىؼٌرهما 
(ٔ)

. 

 ىى ن هوا ال ٌا  اشسراكوما فً ىفؾ الركنٌة.

 األصل الثانً: اشتراط االتفاق على القٌاس.

ألن »ىق  هشار إلى ولك الشىكانً فبً  لٌب  الم ٌبةٌن مبٌنباً ى بن البنباء ب ىلبن  
ن مبن ال ٌا  فً ناسن ال ٌشسر  االسااو علٌن فً  ىاة السمسك بنو فس ى  ولك فً رك

«هركانن هىلى 
(ٕ)

. 

 الترجٌح:

ا البناء على ال ٌا  على علة مرسلؾ فٌوا فوى بناء فاٌ و فبإوا  باة ال ٌبا   هم 
 على علة مرسلؾ فٌواو فكولك ٌ ىة ال ٌا  على هف  مرسلؾ فٌنو ىال فرو.

ا البناء على اشسرا  االساباو علبى ال ٌبا  فوبى بنباء فباٌ  هٌضباًإ ألنبن إوا  ىهم 
ال ٌشببسر  فببً االسببسنا  إلٌببن االسابباو علٌببن و فكببولك فببً ركببن مببن هركانببنو  كببان ال ٌببا 

 السٌما ىهن االرسبلؾ فً ال ٌا  إنما ٌنسج عن االرسبلؾ فً ها  هركانن.

ىربلفة ال بى  إن المسبألة سر بع إلبى األفبلٌن المبوكىرٌنو لكبن بناءهبا علبى 
لركنٌبةو ىهمبا ٌر عبان األف  األى  هى من بنباء النلٌبر علبى النلٌبر إالسااقومبا فبً ا

إلببى األفبب  اللببانًو فببإوا كببان ال ٌشببسر  فببً ال ٌببا  االسابباو علٌببنو فكببولك ال ٌشببسر  
االسااو على هركانن و ىمن هركانن العلة ىاألف و ىر ىعوما إلٌن هى من ر ى   بةء 

 المسألة إلى كلوا .

                                            
 ( .ٖٓٓ/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )ٔ)
 ( .ٖٓ٘( إرشا  الااى  )ٕ)

 



(ٖ8٘) 

 

 املبحح ايطابع: ايع١ً ٌٖ ٖٞ باعج١  ٚ َؤثس٠؟.

ل ٌبا و ىهبً البركن األعلبم لل ٌبا العلة هً  إاب ي هركبان ا
(ٔ)

و ىلبوا الٌب، 
 العلة بعناٌة األفىلٌٌن.

 ىالعلة فً اللؽة لوا معان 

 األى   سكرار هى سكرٌرو ىمنن ٌ ا   العلََ  للشربة اللانٌة.

 اللانً  عانو ٌعىوو ىمنن ٌ ا   اعسلن عن كوا  هي هعاقن.

اللالث  ضعؾ فً الشًءو ىمنن ٌ ا  للمرل  علة
(ٕ)

. 

  ارُسلؾ فً العلة االف بلاٌة من هّي المعانً هً مبأرىوةو ف ٌب  مبن الَعلَب  ىق
ىهى السكرارإ ألن الم سو  فً اسسررا وا ٌعاى  النلر بع  النلبرو ىألن الاكبم ٌسكبرر 

بسكرر ى ى ها
(ٖ)

. 

ٌِّرإ ألن  ىالوي علٌن األكلر هنوا مأرىوة من المعنى اللالثو ىقب  عبِّبر عنبن ببالمؽ
ٌِّر  ٌِّر االة اإلنسانالضعؾ ٌؽ االة الشًءو ىمنن المرل ٌعسبر مؽٌراًإ ألنن ٌؽ

(ٗ)
 . 

ىق  ارسلؾ األفبىلٌىن فبً سعرٌبؾ العلبة الشبرعٌة بنباء علبى ربلفوبم فبً هبوا 
 المسألةو ىلوم فً المسألة هقىا  

ؾ للاكم. القول األول: فة و فوً المعرِّ  هن العلة همارة ىمعرِّ

فة هن سكىن  الة على ى ى  الاكم و ىلٌس، بم لرة فٌبنإ ألن  ىمعنى كىنوا معرِّ
الم لر هى هللا سعالى
(٘)

. 

ىبووا قا  كلٌر من هفااب المواهب من الاناٌة
(ٙ)

و ىالمالكٌة
(7)

و ىالشافعٌة
(8)

و 

                                            
 ( .ٗ٘/ٗ( انلر  نواٌة السى  )ٔ)
 عل  . ( و ما ة 8ٖٖٔ( وال امى  الماٌ  )ٖ٘ٙ/9( وما ة   ع   و لسان العرب )ٕٔ/ٗ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٕ)
 ( .ٔٙ( ونبرا  الع ى  )ٔٔٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٖ)
( وشبرح ٔٙ( والكافٌبة فبً ال ب   )ٖٔٓ/ٕ(و هفبى  السررسبً )79( انلر  رسالة فً هفى  الا ن للعكببري )ٗ)

 ( .ٔٔٔ/٘( والبار الماٌ  )9ٔٗ/ٔمرسفر الرىضة )
( و الؽٌبببث الوبببامع ٕٗٓ/ٖؾ المسبببامع )( وسشبببنٌٔٔٔ/٘( والبابببر المابببٌ  )89ٔ/ٕ( انلبببر  السبببراج الىهببباج )٘)

(ٖ/ٙ7ٔ. ) 
ؾ ببالنصو ىقٌب  إن سعرٌاوبا  فة لاكم الار  ال لاكم األف  إ ألن اكم األفب  معبر  ىارسلاىا   ف ٌ  هً معرِّ
لاكم األف  من اٌث السع ٌبةو ىسعرٌبؾ البنص لوبا مبن اٌبث الى بى  و ىسعرٌاوبا لاكبم األفب  ببالنلر إلبى 

فة لاكم الار  .األفرا  و ىسعرٌان إٌاها م فة لاكم األف  كما هنوا معرِّ  ن اٌث سعل ن بالكلً و ىلوا فوً معرِّ
( و س رٌرا، الشربٌنً ٕٗٔ/ٕ( وااشٌة الساساةانً )ٕ٘/ٖ( وبٌان المرسفر )8ٕٖ٘/8انلر  نواٌة الىفى  )

 ( .7ٕٔ( ونبرا  الع ى  )ٖ٘٘/ٕ)
( وفبببىاس  الرامبببى، ٕٖٓ/ٖ( وسٌسبببٌر السارٌبببر )ٔٗٔ/ٖ( والس رٌبببر ىالسابٌبببر )9ٕٕ( انلبببر  س بببىٌم األ لبببة )ٙ)

(ٕ/ٕٙٓ. ) 
( وىكأنبن المبرا  ب بى  اببن ٘ٓٗ( وشبرح سن بٌ  الافبى  )ٔٙٗ/ٕ( ونلبر البىرى  )ٖٕٔ/ٕ( انلر  نشر البنبى  )7)

 « .العلة عن  مالك ىالا واء هً الفاة السً ٌسعلو الاكم الشرعً بوا »( و  7ٙٔال فار فً م  مسن )
( ٖ٘/ٗ( ومنواج الىفى  مع نواٌبة السبى  )ٖ٘ٔ/٘( والمافى  )8ٖٖ/ٕ( وشرح اللمع )٘ٓٔ( انلر  اللمع )8)

 (.ٙٙ٘( والسا ٌ ا، )ٓٗ/ٖواإلبواج )
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ىالانابلببببة 
(ٔ)

و ىهكلببببر األشبببباعرة
(ٕ)

و ىنسببببب ألكلببببر العلمبببباء
(ٖ)

ببببر بعببببل  و ىعب 
األفىلٌٌن بأنوا ال البة للاكم
(ٗ)

ؾوىقٌ  إنوا بمعنى  المعرِّ
(٘)

. 

هنوا مى بة  هي م لرة ال بواسوا و ب  ب ع  هللا لوبا مب لرة و فوبً  القول الثانً:
 على هوا المى بة للاكم.

ىهبببى قبببى  هكلبببر الاناٌبببة
(ٙ)

و ىبعبببل الشبببافعٌة
(7)

و ىارسبببارا اببببن ع ٌببب  مبببن 
الانابلة
(8)

. 

 هنوا بمعنى الباعثو فوً الباعث على شر  الاكم. القول الثالث:

هي مشسملة على اكمة فبالاة هن »لم ي المرا  بكىنوا باعلة ب ىلن  ىق  بٌن ا
«سكىن م فى ة للشار  من شر  الاكم 

(9)
 . 

ىهوا قى  الم ي
(ٔٓ)

و ىابن الاا ب
(ٔٔ)

و ىؼٌرهما
(ٕٔ)

. 

 هنوا الم لر بواسن ال ب ع  هللا سعالى. القول الرابع:

ىالم لر  ما بن ى ى  الشًء وكالشم  للضىء ىالنار لئلاراو
(ٖٔ)

. 

ىهوا ٌنسب للمعسةلة
(ٔٗ)

فوا هبى الاسٌن البفري ب ىلن   هما العلة فً »و ىق  عر 
«عرؾ الا واء فوً ما هل ر، اكماً شرعٌاً 

(ٔ٘)
. 

 بناء المسسلة:

 ٌسلرص من باث المسألة هنن ق  وكر لوا رمسة هفى  

 األصل األول:التحسٌن والتقبٌح العقلٌان.

                                            
( 8ٕٓٔ/ٖ( وهفبى  اببن مالب  )ٖ٘ٔ/ٖ( وشبرح مرسفبر الرىضبة )88ٙو  8ٓٓ/ٖ( انلر  رىضبة النبالر )ٔ)

 (.77ٖٔ/7والسابٌر )
( و مببع ال ىامببع مببع ااشببٌة ٕٗٓ/ٖ. انلببر  سشببنٌؾ المسببامع )( وىنسببب ألهبب  الاببو ٓٗ/ٖ( انلببر  اإلبوبباج )ٕ)

 (.7ٖٕ/٘(و سٌسٌر الىفى  )ٖٗ٘/ٕالبنانً )
 ( .77ٖٔ/7( انلر  السابٌر )ٖ)
( 7ٕ( و الابب ى  )78ٔ/ٔ( وإاكببام الافببى  )7٘ٔ/ٔ( والعبب ة )8ٙ( انلببر  رسببالة فببً هفببى  الا ببن للعكبببري )ٗ)

 ( .ٕٗٔوالمافى  البن العربً )( ٙٙ٘(و الىرقا، مع السا ٌ ا، )ٗٔوالمنواج )
 (ٗ٘ٔ( وااشٌة النااا، على شرح الىرقا، )ٙٙ٘( انلر  السا ٌ ا، )٘)
( وكنة الىفى  مع كشبؾ األسبرار 9ٔٔ( وكساب فً هفى  الا ن لآلمشً )ٕٖٓ/ٕ( انلر  هفى  السررسً )ٙ)

 ( .ٖٕٗ/ٕ( وكشؾ األسرار على المنار )88ٕ_  87ٕ/ٕ)
(و شببااء 8ٖٖ/ٕانلببر شببرح اللمببع )« . هببى قرٌببب ال بببأ  بببن »ةيو ىقببا  الونبب ي  ( كببالؽةالً وىُسببلٌم الببرا7)

 (.ٕٔٔ/٘(و البار الماٌ  )9ٕٖ٘/8(و نواٌة الىفى  )7ٔ٘الؽلٌ )
 ( .ٖٓ٘/ٔ( انلر الىاض  )8)
( ٕ٘/ٖ( ومرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )9ٙٔ( وىانلببر  منسوببى الىفببى  ىاألمبب  )ٕٕٓ/ٖ( اإلاكببام)9)

 ( .ٖٔٔ/٘  )والبار الماٌ
 ( .ٕٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٓٔ)
 ( .9ٙٔ( ومنسوى الىفى  ىاألم  )ٕ٘/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٔٔ)
 ( .ٗٙ( والى ٌة )89٘/ٕ( انلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )ٕٔ)
 ( .ٖٖٔ/ٕ( انلر  السىضٌ  على مسن السن ٌ  )ٖٔ)
 ( .ٕٙٓ/ٖؾ المسامع )( وسشنٌٕٔٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٗٔ)
 ( .7٘/ٕ(و شرح العم  )ٖٖٓو 8ٕ٘/7ٔ( وىانلر  المؽنً)7ٓٗ/ٕ( المعسم  )٘ٔ)
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ل ى  المنسىب إلى المعسةلة ـ ىهبى على هن ا نىق  نص كلٌر من األفىلٌٌ 
هنوا س لر بواسوا ـ مبنً على هوا األف 
(ٔ)

اعلبم هنبن ال ٌ بىة هن ٌكبىن »و قا  الون ي  
الً  فلَِمبا س ب م مبن إب با   با هى  المرا  بالعلة الشرعٌة ما ٌكىن مب لراً فبً الاكبم لواسبنو هم 

«ال ى  بالساسٌن ىالس بٌ ... 
(ٕ)

 . 

الث ـ ىهى قى  المعسةلة ـ هنوا الم لرة فبً الاكبم بواسبنو الل»ىقا  ابن السبكً  
ىهى با  إ ألنن مبنً على الساسٌن ىالس بٌ 
(ٖ)

. 

 ى ن هوا البناء 

هن الع   إن كان ٌ رك الاسن ىال بب  ٌلبةم هن ٌكبىن مب ركاً للىفبؾ المشبسم  
فبؾ على المفلاة هى الماس ة الوي أل لن سلب، األاكام هى سنابى و ىإوا لبب، كبىن الى

علة فإن الع   ٌ ضً بسرسٌب األلر علٌنو فٌكىن م لراً بناسن
(ٗ)

. 

ىمن قا  بناً الساسٌن ىالس بٌ  الع لٌٌن فإنبن ال ٌ بى  إن الع ب  ٌ ضبً بسرسٌبب 
 األلر على الىفؾو ب  الىفؾ عبلمة سعرؾ الاكم لٌ  ؼٌر.

 األصل الثانً: تعلٌل صفعال هللا تعالى ، وصحكامه. 

اب  مبن األفبىلٌٌنىق  وكر هوا ؼٌبر ىا
(٘)

و ىمبنوم الةركشبً و اٌبث قبا  عبن 
هى مأرو ال انلٌن بأن الرب سبارك ىسعالى ٌعلب  هفعالبن بباألؼرال »ال ى  بأنوا باعلة  

»
(ٙ)

. 

ىهى مبنً على قى  المسكلمبٌن »ىقا  الشن ٌ ً عن ال ى  بأنوا عبلمة ىهمارة  
«إن األاكام الشرعٌة ال سعل  باألؼرال 

(7)
. 

قى  المعسةلة على هن الاكم ٌسبع المفلاة ىالماس ة ىبنى بعضوم
(8)

. 

 ى ن هوا البناء 

هن األاكام إن كانب، معللبة سابعبة للمفبلاة ىالماسب ة فبإن الع ب  ٌب رك الاسبن 
ىال ببب  الببوي أل لببن سلببب، األاكببام هى سناببىو ىإوا لببب، كببىن الىفببؾ علببة فببإن الع بب  

ؼٌببر سىقببؾ علببى إٌ بباب مببن  ٌ ضببً بسرسٌببب األلببر علٌببنو فٌكببىن مبب لراً بناسببن مببن
مى ب
(9)

  . 

                                            
( و الؽٌببث الوببامع ٕٙٓ/ٖ(و سشببنٌؾ المسببامع )ٕٔٔ/٘( والباببر الماببٌ  )ٕٖ٘٘/8( انلببر  نواٌببة الىفببى  )ٔ)

 ( .ٕٖ٘( وإرشا  الااى  )78ٖٔ/7( والسابٌر )7ٔٙ/ٖ)
 ( .ٕٖ٘٘/8( نواٌة الىفى )ٕ)
 ( .ٓٗ/ٖ( اإلبواج )ٖ)
 ( .8ٕٔ( انلر  نبرا  الع ى  )ٗ)
( و السابٌبر ٓٗ/ٖ( و اإلبوباج )7ٙٔ/ٗ( ورفع الاا بب)7ٕٖ٘/8( ونواٌة الىفى )ٕٖٔ/٘( انلر  المافى )٘)

 ( .ٗٗ/ٗ(و شرح الكىكب )8ٖٔ/7)
 ( .8ٕٓ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٙ)
 ( .8ٕٖ( الموكرة )7)
 ( .8ٕٔ( انلر  نبرا  الع ى  )8)
 ( .8ٕٔانلر  نبرا  الع ى  )( 9)
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ىمن قا  إن هفعالن سعالى ؼٌر معللة فإنن ال ٌ ى  بولكإ ألن الاع  من ه    
ؼاٌببة معٌنببةو ىمببن فعبب  فعبببلً لؽببرل فإنببن مسببسكم  بببولك الؽببرلو ىالمسببسكم  بؽٌببرا 

ناقص بواسنو ىهللا سعالى منةا عن ولكإ ألنن ؼنً بواسن الؽنى الم لو
(ٔ)

. 

ا مبل  ر سرىهم 
(ٕ)

فإنن  ع  ال ى  بأنوا همارة مبنٌاً على سعلٌ  هفعا  هللا سعبالى و  
«ىهوا مبنً على هن هفعا  هللا سعالى معل لة بالاكم ىالمفال »ف ا  عنن  

(ٖ)
. 

ىق  ناقش األةمٌري قى  مبل رسرى من هن ال ى  باألمارة مبنً على هن هفعبا  
 ٌكبا  ٌفب إ ألن المبنبً علبى هبوا لبٌ  ال»هللا سعالى معللة ببالاكم ىالمفبال و ىقبا   

سعرٌؾ العلة بما  ع  علماًو ب  سعرٌاوا بالباعث بمعنى المشسم  علبى اكمبة م فبى ة 
اىا بن  «للشار  على ما فر 

(ٗ)
. 

ىاألمر كما قا  األةمٌري و ىلكن لع  مببل  رسبرى هرا  ولبك وىلكبن االرسفبار 
  ع  كبلمن مىهماً لربلؾ م فى ا.

 صن كالم هللا قدٌم. األصل الثالث:

ىق  هشار إلى ولك بعل األفىلٌٌن كبالراةي اٌبث قبا  فبً إب با  ال بى  ببأن 
إن اكبم هللا سعبالى علبى قبى  ههب  السبنة م بر  ر اببن البوي هبى »العلة هً المى ب  

«كبلمن ال  ٌمو ىال  ٌم ٌمسنع سعلٌلنو فضبلً عن هن ٌعل  بعلة ما لة
(٘)

. 

فببة  ىقببا  الةركشببً معلِّبببلً لل ببى   ىألن الاكببم قبب ٌم و فبببل ٌبب لر فٌببن »بأنوببا معرِّ
«الاا ث 

(ٙ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن الاكببم هببى كبببلم هللا سعببالىو ىكبلمببن قبب ٌمو ىال بب ٌم ال ٌعلبب و فضبببلً عببن هن 
سكىن العلة اا لة
(7)

و ىال ى  بأنوبا مى ببة ٌلبةم منبن سعلٌب  ال ب ٌمإ ألن معنباا هن الاكبم 
 ال ى  بأن كبلم هللا ما ث. ى ب بسلك العلةو هى ٌلةم منن

األصددل الرابددع: هددل ٌعقددل تددسثٌر مددن غٌددر صن ٌكددون المددؤثر مددؤثراً بذاتدده ، صو 
 بصفة قائمة به ، صو ال ٌعقل ذل ؟.

ىبنى ـ ٌعنً الراةي ـ الباث على هنن ه  ٌع   سألٌر من ؼٌر »قا  الةركشً  

                                            
 ( .8ٕٖ( والموكرة )7ٕٖ٘/8( ونواٌة الىفى  )ٕٖٔ/٘( انلر  المافى  )ٔ)
كبان و ببالمىلى رسبرى الرىمبً الانابً و هى رسبرى  مام  بن فرامرة ببن علبً الشبوٌر بمببل   هى رسرى  مبل  ( ٕ)

 رر الاكبام   من سفانٌانو ىىاألفى  امعا للارى  و ىعالما بالمع ى  ىالمن ى   والعلىم كلٌر من عبلمة فً
مرقبباة الىفببى  فببً علببم ىمببر ة األفببى  ىشببران  وااشببٌة علببى سلببىٌ  الساسبباةانً و ىاكببامشببرح ؼببرر األ

 هـ.88٘سنة  ًسىفو ىىؼٌر ولكو فى  األ
(و 8ٗٔ(و الاىانب  البوٌبة)ٕٔٔ/ٙ)ه ٌبة العبارفٌن (و ٕٔ٘/9)شبورا، البوهب(و 79ٕ/8انلر  الضىء البلمبع)

 (.7ٖٗ(و هفى  الا ن سارٌرن ىر الن)ٔ٘/ٌٖن)الاس  المب
 ( .ٖٓٓ/ٕ( مر ة األفى  )ٖ)
 ( .99ٕ/ٕ( ااشٌة األةمٌري )ٗ)
 ( .7ٕٔ/٘( المافى  )٘)
 ( .ٕٔٔ/٘( البار الماٌ  )ٙ)
 ( .7ٕٔ/٘( انلر المافى  )7)
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«  ولك؟هن ٌكىن الم لر م لراً بواسن و هى بفاة قانمة بن و هى ال ٌع  
(ٔ)

. 

 ى ن هوا البناء 

هن مببن قببا  ال ٌع بب  سببألٌر مببن ؼٌببر هن ٌكببىن الشببًء مبب لراً بواسببن و هى بفبباة 
قانمة بن ٌلةمن ال ى  بأن العلة همارةإ ألنن ال ٌ ى  بالسألٌر البسبةو ىال ٌع ب  عنب ا سبألٌر 

أنوببا إال بببأن سكببىن مبب لرة بببواسوا و هى بفبباة قانمببة بوبباو ىمببن قببا  إنببن ٌع بب  ولببك قببا  ب
مبب لرة ال بببواسواإ ألنببن ٌع بب  ى ببى  سببألٌر و ىلببى لببم ٌكببن الشببًء مبب لراً بواسببن هى بفبباة 

قانمة بن
(ٕ)

. 

ىهشار الةركشً إلى هنن ٌنبؽً لسعمٌم هوا البناء هن ٌ ا  إن المسألة مبنٌبة علبى 
هنن  ه  للشًء سألٌر بواسنو هى بفباة قانمبة ببنو هى ال سبألٌر م ل باً و هى ٌع ب  سبألٌرا ال 

واسن ىال بفاة قانمة بن ؟ب
(ٖ)

. 

األصل اللامس: للق صفعال العباد ، وترتٌ  الثوا  علٌها
(4)

. 

ا فبً ابو الشبر  فوبوا العلب  »ىق  وكر ولك بعل الاناٌةو قا  السررسً   فأم 
ال سكىن مى بة شٌناًو ىهى نلٌر اإلماسةو فبإن الممٌب، ىالماٌبً هبى هللا سعبالى ا ٌ بة و 

 اسبب  بعلببة ال سبب  فٌمببا ٌنبنببً علٌببن مببن األاكببامو ىكببولك ه ةٌببة لببم  علببن مضببافاً إلببى ال
األعمبا و فبإن المع ببً لل بةاء هبى هللا سعببالى باضبلنو لببم  عب  ولبك مضببافاً إلبى عمبب  

«العام  
(٘)

  . 

ىهوا كأفعا  العبا  من ال اعا، لٌس، بمى بة لللىاب بوىاسوا »ىقا  البة ىي  

                                            
 ( .ٖٔٔ/٘( وىانلر  المافى  )7ٕٓ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٔ)
 ( .ٖٔٔ/٘( انلر  المافى  )ٕ)
 ( .7ٕٓ/ٖهشار إلى ولك الةركشً فً سشنٌؾ المسامع )( ٖ)
 ( ارسلؾ النا  فً هفعا  العبا  على هقىا  ٗ)

 ال ى  األى  هنوم م بىرىن على هفعالوم وىال ق رة لوم وىال ارسٌارو ىهى قى  ال برٌة وىمنوم ال ومٌة.
 ال ى  اللانً هن هفعالوم مرلىقة لومو ىهى قى  المعسةلة.

هللا سعالى رلو هفعالومولكنوا من كسبومو ىهوا قى  هكلر األشاعرةو ىا ٌ بة الكسبب عنب هم هن  ال ى  اللالث هن
هفعا  العب  االرسٌارٌة ىاقعة ب  رة هللا سعالى ىا اوىلٌ  ل  رة العب  سألٌر فٌواوب  هللا سعالى ه ري عا سن ببأن 

وىالمرا  بكسبن إٌاا م ارنسبن ل  رسبن ىإرا سبن ٌُى   فً العب  ق رة ىارسٌاراوىالعم  الوي ٌ ىم بن العب  من كسبن
ومن ؼٌر هن ٌكىن هناك سألٌر سىي كىنن مابل للاع وىلوم هقىا  هرري فً سا ٌب  معنبى الكسببو ىبوبوا قبا  
الماسرٌ ٌة و لكنوم ةعمىا هن هوا اإلرا ة الم ارنة السً هً كسب للعب  إنما هً من إٌ ا  العب  ناسبنوىلوا فوبم 

ة فً ولكو فاألشاعرة قالىا هً من هللا وىال ٌملك العب  ن ضا ىال ساىٌبل و فكانىا قرٌبٌن مبن ٌرالاىن األشاعر
ال ومٌةو هما الماسرٌ ٌة ف الىا هً من إٌ ا  العب و فوى الوي ٌى   إرا ة ناسن مرساراو فكانىا قبرٌبٌن مبن قبى  

 المعسةلة.
  فاعلىن ا ٌ ةوىلوم ق رة ىارسٌاروىهللا ربال وم ىربالو ال ى  الرابع هن هفعا  العبا  من رلو هللا سعالىو ىالعبا

قبب رسوم ىإرا سوببمو ىهببً معلىمببة لببن سعببالى بعلمببن السببابووىمكسىبة فببً اللببىح المااببىلوىهً سابب، مشببٌنسن 
 ىإرا سنوىهوا هى قى  هه  السنة ىالسلؾ الفال .

(و المابببٌ  ٖ/8)(و المؽنبببًٖٕٖ(وشبببرح األفبببى  الرمسبببة)8ٖٖ/ٔانلبببر لمبببا سببببو  م ببباال، اإلسببببلمٌٌن)
(و  ىالبببع ٗ٘(و نواٌبببة األقببب ام)ٖٖٔ(و هفبببى  الببب ٌن للبؽببب ا ي)ٕٔٙ(و الابببرو ببببٌن الابببرو)ٖٓٗببببالسكلٌؾ)
(و المسبامرة ٖٔٔ(و المىاقؾ)ٖٖٓو ىما بع هاو8ٖٕ/ٔ(و شااء العلٌ )7٘ٔ(و الع ٌ ة الىاس ٌة)ٖٔٓاألنىار)

و ٖٕٓ(و ال ضباء ىال ب ر للمامبى )ٖ٘ٔ(و من  الرىل األةهبر فبً شبرح الا بن األكببر)ٖٕٔشرح المساٌرة)
ٕٗ7.) 

 ( .ٕٖٓ/ٕ( هفى  السررسً )٘)

 



(ٖ9ٓ) 

النسبة إلٌوبا باضبلنو ىكبولك الع باب  و ب  هللا سعالى باضلن  علوا كولك و ففار، 
ٌضاؾ إلى الكار من هوا الى نو فأما هن س ع  لؽىاً كمبا قالب، ال برٌبة
(ٔ)

و هى مى ببة  
«بأناسوا كما قال، ال  رٌة فبلوكولك اا  العل  

(ٕ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هن اا  العلب  فبً كىنوبا مب لرة ال ببواسوا ملب  هفعبا  العببا  فبً كىنوبا مسبسا ة 
ب هى للع اب ال بواسواو ىإنما ألن هللا سعالى  علوا هسباباً لولكو فأفعا  العبا  لٌسب، لللىا

مسسا ة ببواسواإ ألنبن ال ربالو إال هللا سعالىوىلٌسب، لؽبىاً إ ألن للعببا  ارسٌبارا وىلٌسبىا 
م بىرٌن على هفعالومو فكولك العلة ال سكىن مى بة بواسوا ناٌاً للشبركة مبع هللا سعبالى و 

ىن همارة ماضة فسكىن لؽىاو ىإنما هً ىس  بٌن األمرٌنىال سك
(ٖ)

. 

 الترجٌح:

همببا البنبباء علببى الساسببٌن ىالس بببٌ  فاللبباهر لببً فبباسنإ فببإن مببن وهببب إلببى 
ؾ  الساسٌن ىالس ببٌ  ال ٌمكنبن ال بى  ببأن العلبة م بر  عبلمبة ال هلبر لوبا و هى هنوبا سعبرِّ

اا، الاسبن ىال بب  البوي أل لبن لبى، الاكم  ىن سألٌر فً لبىسنإ ألن الع ب  ٌب رك فب
سلب، األاكام هى سناىو ىإوا لب، ولك اقسضى ولبك سرسبب األلبر علٌبنو لكبن ال ٌلبةم مبن 
ولك هن ٌكىن م لراً بناسنو ب  ٌ ا  بوبوا األفب  مبع ال بى  ببأن الع ب  ٌ ضبً بسرسٌبب 
األلر على الىفؾ مع سىقان على إٌ اب من مى بو ىهوا ما وهب إلٌبن هكلبر الاناٌبة 

 فإنوم وهبىا إلى الساسٌن ىالس بٌ  و ى علىا العلة مى بة ال بواسوا. و

فة ال سألٌر لوا.  ىهما من ناى الساسٌن ىالس بٌ  فإنن وهب إلى كىنوا ُمعرِّ

ىمببن وهببب إلببى منببع الساسببٌن ىالس بببٌ  مببع قىلببن إن العلببة مى بببة كببالؽةالً هى 
 .باعلة كالم ي ف   اعُسور عنوما بأعوار سٌأسً إٌرا ها

هما البنباء علبى سعلٌب  هفعبا  هللا سعبالى فٌلوبر لبً هنبن بنباء فباٌ إ فمبن هلبب، 
السعلٌ  فإنن ال ٌمكنن هن ٌ ى  إن العلة م ر  عبلمة و هى هنوبا مبا ٌلبب، بوبا الاكبم  ىن 

                                            
إسبنا  فعب   هى ولبى البرب سعبالى إضبافسن إىو ناً الاع  ا ٌ ة عن العبب    ال بر هى نسبة إلى ال برو ىال برٌة( ٔ)

سبلؾ إ بلقوبا ناٌبا سعالىو ىلال ال بر ـ كما وكر شٌخ اإلسبلم ابن سٌمٌة ـ من األلاال السً كبرا ال العب  إلى هللا
 هى إلباسا.
  فناان ىال برٌة 

السب بٌر فبً هفعبا  الرلبو كلوبا هلل فعببل ىال قب رة ىال ارسٌباراو ف ال سلبب، للعبب هً السً ى  ال برٌة الرالفةـ ٔ
و شب ارىاركبا، األو ىالعبرىو النابضبة و اضب رارٌة كاركبا، المبرسعش منوم اركبا، ىهً كلوا و سعالى 

ال اعبة ىالعفبٌان مبن األقبىا  ى األعمبا  ى وبمنةلبة ال مبا ا، و فالعبب  م اةن باب الملى الرلو إىإضافسوا 
  و ىه الء هم ال ومٌة.هً عن هم عٌن فع  هللا عة ى   

هى ؼٌبرا كسببا و ىهً سلب، لن م لرة هنوا ق رة ق رة ؼٌر فعبل ى هً السً سلب، للعب  ى  ال برٌة المسىس ةـ ٕ
و عرة ااألشبىهب الء هبم  بر المابل بب  مسىسب ة ببٌن ال ببر ىالسابىٌل رالفبة فبً ال بى  ببالو ىهً ؼٌبر 
 ـ ىمن قا  ب ىلوم. هسبا  ضرار بن عمرى الكىفً ـ  ىالضرارٌةـ و هسبا  اسٌن بن مام  الن ار ـ ىالن ارٌة 

 ىق  سسمى ال برٌة ق رٌة إ ألنوم ؼلىا فً إلبا، ال  ر.                                             
شبرح ال ااىٌبة (و 9ٕٗ/8)المىاقبؾ(و شبرح ٕٙ٘ـبٕٕ٘(و شبرح اب ٌث النبةى )8٘/ٔ)المل  ىالناب انلر  

 (.7ٕٖ/ٔ)معارج ال بى (و ٔٗ٘و 8ٖٗالبن هبً العة)
 ( .9ٕٓ_88ٕ/ٗ( كنة الىفى  مع كشؾ األسرار )ٕ)
 ( .9ٕٓ_88ٕ/ٗ( كنة الىفى  مع كشؾ األسرار )ٖ)

 



(ٖ9ٔ) 

هن ٌكىن لوا هلر فبً الاكبمإ ألن سعلٌب  هفعبا  هللا سعبالى ٌلبةم منبن هن سكبىن العلبة  
 م لرة فً لبى، الاكم.

من ناى السعلٌ  ف   السةم ناً سألٌر العلة فً لبى، الاكم و سىاء  ع  العلبة هما 
م ر  عبلمة و هى هلب، بوا الاكم مع ناً األلرو ىال ٌرالؾ ولك إلببا، مناسببة للاكبمإ 

 ألن الاكم ٌلب، عن  العلة ال بوا.

 ىهمبا ال ببى  بأنوبا باعلببة فوببى مىافبو للسعلٌبب  لكبن لمببا هن كببان ال انب  بببولك ٌناببً
السعلٌ  كان هوا ال ى  منن معارضاً ألفلنو ىهوا ما  ع  البعل ٌ ٌبب عبن ولبك ببأن 

معنى كىنوا باعلة  هي سبعث المكلؾ على الاع  ال على شر  الاكم
(ٔ)

. 

ىقبب  نببىقش  بببأن هببوا ال ٌسببأسى مببع سفببرٌ  كلٌببر مببن الا وبباء بببأن العلببة باعلببة 
للشار 
(ٕ)

. 

ىنوبا مشبسملة علبى اكمبة مرفىفبة ىلوا ه اب  ررىن  بأن المرا  بالباعث ك
م فببى ة للشببار  مببن شببر  الاكببم و ال بمعنببى هنببن أل لوببا شببرعن اسببى سكببىن باعلبباً 
ىؼرضبباًو ببب  بمعنببى هنوببا سرسببب، علببى شببرعن مببع إرا ة الشببار  سرسبوببا علٌببن لم ببر  

هن سكبىن بمعنبى الباعبث هي  »مناعة الؽٌرو قالىا ىهوا ما وكرا ابن الاا ب فً قىلن  
«ى اكمة م فى ة للشار  من شر  الاكم مشسملة عل

(ٖ)
. 

ىهما من قا  مى بة ال بواسوا فأ ٌب عنن بأنن ال ٌرٌ  إلبا، السألٌر ب ب رة رل وبا 
هللا فٌواو ب  المرا  بولك االسسلةام ىالرب  العا ي و بمعنبى هن هللا سعبالى ه بري عا سبن 

اإلابراو لمماسبة  بسبعٌة افى  سعلو الاكم لسا بو الىفبؾ كمبا ه بري عا سبن بسبعٌبة
النار
(ٗ)

. 

 ىهما من هلب، السعلٌ  فً هفعالن سعالى فإنن ٌ ع  العلة ملبسة للاكم بناسوا.

ببر قببى  المعسةلببة بببأن معنببى سألٌرهببا بببواسوا هن الع بب  ٌاكببم بى ببىب الاكببم  ىقبب  فُسِّ
بم ر ها من ؼٌر سىقؾ على إٌ اب من مى ب
(٘)

. 

ر هللاو ىهن الع بب  لببٌ  ااكمبباً بإنشبباء ىقبب  نببىقش  بببأن المعسةلببة لببم ٌ ىلببىا بابباكم ؼٌبب
الاكببمو ىإنمببا سببل ان الع بب  عنبب هم هنببن إوا ه رك اسببن الاعبب  و هى قباببن ه رك هن هلل 
اكماً فً هوا الاع  ٌبلنم ما فً الاع  من اسن هى قبب و لبم ٌرّسبب علٌبن لىابباً هى ع ابباً 

إوا كبان كبولك فبإن اسبما ه ركن من الاكمو ىهوا اإل راك لٌ  عاماً فً ك  األاكامو ى
كان مرا  المعسةلة بالعلة الاكمة و السبً هبً المفبلاة و فٌكبىن مبرا هم بسألٌرهبا هنوبا 
باعلة للشار  على شر  الاكم الماف  لواو ىإن كان مبرا هم الىفبؾ اللباهرو فبإن 
هرا ىا هن الىفؾ هل ر باعسبار ما ٌسرسب علٌن و فٌكىن معناا سألٌر المفبال  كمبا سببو 

                                            
 ( .ٔٗ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٔ)
 ( .ٕ٘٘نبرا  الع ى  )( انلر  ٕ)
( و ااشببٌة 7ٖ٘/ٕ( و ىانلببر لوببوا ال ببىاب   ااشببٌة البنببانً )ٕٔ٘/ٖ( مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )ٖ)

 ( .7ٕٗ/ٕالع ار )
 ( .ٖٙ٘/ٕ( وااشٌة البنانً )8ٗ/ٗ( انلر  الٌا، البٌنا، )ٗ)
 ( .ٖٖٔ/ٕ( انلر  شرح السلىٌ  )٘)

 



(ٖ9ٕ) 

ةو ىإن قفبب ىا هنببن هلببر م ببر اً عببن اعسبببار مببا ٌسرسببب علٌببن و فمعنببى فببً الاكمبب 
السألٌر هنا ىاض 
(ٔ)

. 

اىا ببن  فعباً ل بى   ىما وكر هنا من هن المعسةلة ال ٌ علىن الع   ااكماً فوبوا ىإن فبر 
ال ٌ ببى  بببن مسببلم إال هن الىاقببع العملببً هببى س بب ٌموم للع بب  علببى الن بب و ى علوببم الع بب  

الع ان  و ىر  النفىص الشرعٌة لمرالاسوا للع   فً نلرهمو ىهوا ما ااكماً فً إلبا، 
 ال ٌمكن ر او ىال ٌنبؽً الىقىؾ عن  األقىا   ىن النلر فً المناهج ىاألفعا .

هما البنباء علبى هن كببلم هللا سعبالى قب ٌم فوبى بنباء فباٌ و لكنبن منب رج ضبمن األفب  
ىلن سعالى من فعلنو فمن منع سعلٌب  كبلمبن اللانً ـ ىهى سعلٌ  هفعا  هللا سعالى ـ إ ألن ق

سعالى كان ولك  رٌاً على هفلن بمنع سعلٌ  هفعالن سعالىو ىمن  ّىة سعلٌب  كبلمبن كبان 
 رٌبباً علببى هفببلن ب ببىاة سعلٌبب  هفعالببن سعببالىو هى ألن كبلمببن مرلببىوو ىالمرلببىو ؼٌببر 

 ق ٌم فبل ٌمسنع سعلٌلنو ىهوا  رٌاً على هفى  المعسةلة.

ٌُعلب  قبا  إن العلبة لوبا ىق  ٌعسرل ب أن بعل من وهب إلى هن كبلم هللا سعالى قب ٌم ال 
 سألٌرو ىق  ه ٌب عن ولك ب ىابٌن 

األى   هن المرا  بالاكم الم لر لٌ  هى كبلم هللا سعبالىو ىإنمبا الاكبم المفب ل  البوي 
هى هلر اكم هللا ال  ٌم
(ٕ)

 . 

اكام كلوا سضباؾ إلبى العلب  ىاألسبباب اللانً  هن السألٌر نسبًو هي بالنسبة لناو فإن األ
فً ا نا
(ٖ)

  . 

هما البناء على مسألة ه  ٌع   سألٌر من ؼٌر هن ٌكىن المب لر مب لراً بواسبن و هى بفباة 
قانمة بن و هى ال ٌع   ولك ؟ و فاللاهر لً فاسنو ألن من قا  ال ٌع   سبألٌر مبن ؼٌبر 

ن ال بى  ببأن العلبة همبارة ؼٌبر هن ٌكىن الشبًء مب لراً بواسبن و هى بفباة قانمبة ببن ٌلةمب
م لرة اسى ال ٌلب، سألٌرها بواسواو ىمن قا  ٌع   ولك لةمبن هال ٌنابً السبألٌر و ىاٌننبو 
ر قى  من قا  إنوا مى بة هى باعلة بما ٌنابً  الب  ىهن ٌ ى  إنوا مى بةو ؼٌر هنن ق  فُسِّ

 السألٌر كما سبو . 

الربببلؾإ ألن المعسةلببة ٌلبسببىن ىلكببن الببوي ٌلوببر هن األفبب  المببوكىر ال ٌشببم  كبب  
السألٌر للعلة بواسوا كمبا ن ب  عبنومو ىاٌننبو فبلبب  مبن ةٌبا ة فبً األفب  المبوكىر اسبى 
ٌكىن مبلنماً للبناء الكلً وىهوا ما هشار إلٌن الةركشبًوىعلى هبوا فٌ با  فبً فبٌاؼسن  

سببألٌرا ال هبب  للشببًء سببألٌر بواسببن و هى بفبباة قانمببة بببنوهى ال ٌع بب  سببألٌر البسببةوهى ٌع بب  
 بواسن ىال بفاة قانمة بن ؟ و ىهوا المسألة ٌرا  بوا إلبا، السألٌر فً األسباب.

هما البناء على رلو هفعا  العبا  ىسرسٌب اللىاب علٌوا فوبى بنباء فباٌ و ىلكنبن ٌر بع 
إلى األف  السابو ـ هي مسألة ه  ٌع   سألٌر من ؼٌر هن ٌكبىن المب لر مب لراً بواسبن و 

بببن و هى ال ٌع بب  ولببك ؟ ـ ىقبب  وكببر ولببك الةركشببً و فإنببن بعبب  وكببرا  هى بفبباة قانمببة

                                            
 بسفرؾ .( وٕٓٔ_9ٔٔ( انلر  سعلٌ  األاكام )ٔ)
 ( .ٖٖٔ/ٕ( انلر السىضٌ  )ٕ)
 ( .99ٕ/ٕ( وااشٌة األةمٌري )ٖٖٔ/ٕ(و السىضٌ  )88ٕ_87ٕ/ٗ( انلر  كنة الىفى  مع كشؾ األسرار )ٖ)

 



(ٖ9ٖ) 

«ىعلى هوا سبنى مسألة رلو األفعا  »لؤلف  السابو قا    
(ٔ)

. 

ىاللاهر هن بناء مسألة العلة على رلو هفعا  العبا  من باب بناء النلٌبر علبى النلٌبرإ 
اة قانمببة بببن و هى ال إو المسببألسان سر عببان إلببى مسببألة هبب  للشببًء سببألٌر بواسببن و هى بفبب

ٌع   سألٌر البسبة و هى ٌع ب  سبألٌرا ال بواسبن ىال بفباة قانمبة ببن ؟ و ىى بن المشبابوة هن 
من قا  إن األفعا  ال سألٌر لوبا فوبم م ببىرىن علٌوبا و هى هبً مبن كسببوم و ىال سبألٌر 

 ل  رسوم فً الاع  فإنن  ر  ولك فً العلة و فلم ٌلب، لوا سألٌر م ل اً.

إن هفعا  العبا  لوا سألٌر فوم من رلو هفعالوم  ر  ولك فً العلة و فألبب، لوبا ىمن قا  
سألٌرا بواسواو ىمن قا  إن هفعا  العبا  لوا سبألٌر فأفعبالوم مرلىقبةو ىلوبم قب رة ىارسٌبار 

 فوم  ر ىا ولك فً العلة و فألبسىا لوا سألٌراً ال بواسوا.

لعلبة مبنبً علبى الرببلؾ فبً األفبى  ىإوا سبٌن ما سبو اسض  هن الربلؾ فً ا ٌ بة ا
 الساب ة.

                                            
 ( .7ٕٓ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٔ)
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 املبحح ايجأَ: تعًٌٝ األحهاّ.

هوا المسألة من المسبان  العلٌمبة ىالسبً كلبر فٌوبا الكببلم ىالرببلؾ ببٌن المسكلمبٌن فبً 
 األفى  ىالع ان و ىق  ارسلؾ النا  فٌوا على قىلٌن 

 اكمة.هن األاكام معل لةو ىهً مبنٌة على المفلاة ىال القول األول:

 ىه الء ارسلاىا على قىلٌن 

األى   هنوا سابعة للمفلاة ساضبلً من هللا سعالىو ىق  ٌ لع العبا  علبى المفبلاةو ىقب  
 ال ٌ لعىن علٌوا .

ىهببوا قببى  عامببة السببلؾ
(ٔ)

و ىال موببىر 
(ٕ)

و ىهكلببر الاناٌببة 
(ٖ)

و ىبعببل المالكٌببة 
(ٗ)

و  
ىبعل الانابلة
(٘)

و ىعلٌن الا واء
(ٙ)

اا ب إ ما  الا واء علٌنو ىن   ابن ال 
(7)

. 

اللانً  هنوا سابعة للمفلاةو ىمراعاسوا ىا ببة علبى هللا سعبالىو ىهبً مفبلاة مرلىقبة 
 منافلة عنن ال سر ع إلٌن.

ىهى قى  المعسةلة
(8)

. 

 هن األاكام ؼٌر معللة بالمفال  ىالاكم. القول الثانً:

ىهببى قببى  بعببل المالكٌببة
(9)

و ىهكلببر الشببافعٌة 
(ٔٓ)

ن الانابلببةو ىكلٌببر مبب 
(ٔٔ)

و ىقببى  
اللاهرٌة
(ٕٔ)

وىهى قى  األشاعرة
(ٖٔ)

و ىال ومٌة 
(ٔٗ)

. 

                                            
( و ىن لببن اببن سٌمٌببة عبن هكلبر ههبب  السبنة الببوٌن لٌسبىا بإمامٌبة . انلببر  نوباج السببنة 9ٖٔ/ٔ( انلبر  المسبى ة )ٔ)

 ( .ٖٖٔ/ٕو  ٗٗٔ/ٔ)
 ( .ٕٗٔو  ٔٗٔ/ٔ( انلر  منواج السنة )ٕ)
( وسٌسببٌر ٙٙ( والببى ٌة )ٕٗٔ/ٖ( والس رٌببر ىالسابٌببر )ٖ٘ٔ_ٖٗٔ/ٕ( والسىضببٌ  )ٓ٘( انلببر  س ببىٌم األ لببة )ٖ)

 ( .ٖٗٓ/ٖالسارٌر )
 ( .8ٕٖ( والموكرة )9/ٕ( انلر  المىاف ا، )ٗ)
( وشبرح 77ٖو 97و 9ٖ/8( وم مبى  الاسباىي )9ٖٔ/ٔلمسبى ة )( كابن سٌمٌةو ىال ىفً و ىابن ال بٌم. انلبر  ا٘)

و 7ٕٔ/ٕ(و شبااء العلٌب )ٕٕٔ/ٕ( و إعبلم المبىقعٌن)ٔ٘ٔ/ٔ(و هفى  ابن مال  )ٕٗٗ/ٕمرسفر الرىضة )
( وعن الانابلبة 9ٗٔ( و ىن لن فً شرح ؼاٌة السى  )ٕٖٔ/ٔ( وشرح الكىكب )7٘ٔ/ٕىما بع ها( والسابٌر )

 عمىماً .
 ( .ٔٗٔ/ٔ( ومنواج السنة )9ٖٔ/ٔ ة )( انلر  المسىٙ)
( 8ٕٖ/ٗ( و ىلم ٌسلم لن اببن السببكً فبً رفبع الاا بب )8ٓٔ/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )7)

 ولكنن لم ٌر  علٌن. 
( و منوباج السبنة 7ٖٔو 79ٔ_78ٔ/ٔ(والمعسمب  )9ٖـ9ٕ/ٔٔ( والمؽنً )ٖٔٓ( انلر  شرح األفى  الرمسة )8)

(ٔ/ٔٗ٘. ) 
 ( .99ٖ٘/9( وناان  األفى  )9ٓنلر  شرح سن ٌ  الافى  )( ا9)
( و اإلبوبباج 7ٕٖ٘/8( ونواٌببة الىفببى  )9ٕٗو  88ٕ/ٕ( والمعببالم مببع شببران )7ٕٔ/٘( انلببر  المافببى  )ٓٔ)

 ( .ٖٕٔ/٘( والبار الماٌ  )7ٕ٘/ٔ( ونواٌة السى  )77ٔ/ٗ( ورفع الاا ب )ٔٗ/ٖ)
 ( .ٕٖٔ/ٔ( وشرح الكىكب )7ٗ9/ٕ( والسابٌر )ٓ٘ٔ/ٔ( انلر  هفى  ابن مال  )ٔٔ)
 ( و ىق  ن لن عن  مٌع هفاابن .ٕٓٙو  8ٖ٘/ٕ( انلر  اإلاكام البن اةم )ٕٔ)
( وسشبنٌؾ المسبامع ٖٔٔ( و ىالبع األنبىار )97ٖ( ونواٌة األقب ام )ٖٓ٘/ٔ( انلر  األربعٌن فً هفى  ال ٌن )ٖٔ)

 ( .7ٕٙ/ٖ( و الؽٌث الوامع )8ٕٓ/ٖ)
 . (7٘ٓ/ٕ( والسابٌر )ٔ٘ٔ/ٔ( انلر  هفى  ابن مال  )ٗٔ)
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 بناء المسسلة: 

 هوا المسألة ق  هعٌ ، إلى هفى  

 األصل األول: التحسٌن والتقبٌح العقلٌان.

ىق  هشار إلى هوا كلٌر من العلماء
(ٔ)

وىمنوم هببى ٌعلبى اٌبث قبا  ضبمن األفبى  السبً 
لبث  هن مبن قبا  ٌ بؾ األمبر علبى المفبلاة بنباا علبى األف  اللا»سر ع لوا المسألة  

هفبب و ىهببى هنببن ٌ ببب  فببً الع بب  هن ٌببأمر بمببا ال مفببلاة فٌببنو ىناببن نبنٌببن علببى هببوا 
ن «األف  و ىهن الع   ال ٌ بِّ  ىال ٌاسِّ

(ٕ)
. 

ىهما على قى  من ٌ ى   األاكام همىر عارضة لؤلفعبا  معللبة لىقبى  »ىقا  الراةي  
مرفىفبةو فوببى قببى  المعسةلببة فبً الاسببن ىال ببب  الع لٌببٌن  سلبك األفعببا  علببى  وببا،

»
(ٖ)

. 

 ى ن هوا البناء 

إوا كان الع   ٌ ب  ىٌاسنو فإن العالم الاكٌم ال ٌاسبن منبن هن ٌاعب  هى ٌبأمر هى ٌاكبم 
إال باسن وكما ٌ ب  منبن هن ٌاعب  هى ٌبأمر هى ٌاكبم ب ببٌ  و ىلبى همبر ب ببٌ  ٌعلبم قبابن 

اكمسنلكان ولك مرالااً لعلمن ى
(ٗ)

  . 

ىمن لم ٌ   بالاسن ىال ب  قا  لن هن ٌاع  ما ٌشاء و ىٌاكم بما ٌرٌ و ىال ٌاملن شًء 
على شًء
(٘)

  . 

 األصل الثانً: وجو  رعاٌة المصلحة.

إنن ال ٌ ب علٌن فع  األفبل  فبً »قا  هبى ٌعلى فً األفى  السً هعا  إلٌوا المسألة  
«رل ن 

(ٙ)
. 

ىإنببن ال ٌفبب  هن ٌاعبب  فعبببلً إال لمفببلاة »معسةلببة  ىقببا  ابببن السلمسببانً عببن قببى  ال
العبا و ىهن األؼرال ال ٌف  الساضٌ  بمللواو ىك  ولك من فبرى  الساسبٌن ىالس ببٌ  

«الع لً 
(7)

. 

 ى ن هوا البناء 

هن من هى ب رعاٌة المفلاة ٌلةمن هن ٌ ى  ال ٌأمر هللا باكم إال ىف اً لمبا هبى هفبل  
 ٌلةمن ولك.  للعبا و ىمن لم ٌ   بولك لم

 األصل الثالث: تعلٌل صفعال هللا تعالى.

                                            
( و ٖٖ٘و  ٕٖ٘/ٔ( واألربعببٌن فببً هفببى  البب ٌن )7ٖٔ/ٔ( والمعسمبب  )ٖٔٓ( انلببر  شببرح األفببى  الرمسببة )ٔ)

 ( .98( وسعلٌ  األاكام لشلبً )ٖٖٔ( و المىاقؾ )98ٕ/ٕشرح المعالم )
 ( .ٕٕٗ/ٕ( الع ة )ٕ)
 ( .8ٕٔ_7ٕٔ/٘( المافى  )ٖ)
 (ٕٕٗ/ٕ( والع ة )ٖٔٓ( انلر  شرح األفى  الرمسة )ٗ)
 ( .8ٕٓ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )٘)
 ( .98(و سعلٌ  اإلاكام لشلبً )ٖٗٔ/ٕ(و ىانلر  السىضٌ )ٕٔٗ/ٕ( الع ة )ٙ)
 (.98ٕ/ٕ( شرح المعالم )7)
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ىق  هشار إلى هوا كلٌر من المسكلمٌن فً المسألةو فكلٌبر مبنوم ال ٌكبا  ٌافب  ببٌن  
المسألسٌن
(ٔ )

و ىق  قا  ف ر الشرٌعة
(ٕ)

ىهوا مبنبً علبى هن »فً كبلمن على المسألة   
«فل  ال ٌكىن ىا با علٌن هفعا  هللا سعالى معللة بمفال  العبا  عن ناو مع هن األ

(ٖ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن اكمببن سعببالى مببن همببراو ىهمببرا مببن فعلببنو فمببن قببا  بسعلٌبب  فعلببن لةمببن سعلٌبب  همببرا 
 ىاكمن و ىمن قا  ال ٌعل  لةمن هن اكمن ىهمرا ال ٌعلبلن هٌضاً.

 األصل الرابع: للق صفعال العباد.

ى مسببألة هفعببا  العبببا ىقبب  هشببار بعببل العلمبباء إلببى ر ببى  هببوا المسببألة إلبب
(ٗ)

و ىمببنوم 
الا ببة الرامسببة  قبب  بٌنببا فببً مسببألة رلببو »الببراةي اٌببث قببا  فببً ه لببة ناببً السعلٌبب   

األفعا  هنن ال مى   إال هللا سعالىو ىإوا كان كولك كان الرٌر ىالشر و ىالكابر ىاإلٌمبان 
عبالى رال با اافبل بإٌ ا ا ىسرلٌ ن ىسكىٌننو ىإوا كان األمر كولك امسنبع سىقبؾ كىنبن س

ىمى  ا على رعاٌة المفال  ىاألؼرالو ىااسج الرفم على موهبن بأنن سعبالى عبالم 
ب ب  ال بان و ىعالم بكىنن ؼنٌا عننو ىك  مبن كبان كبولك امسنبع هن ٌكبىن فباعبل لل ببٌ  

»
(٘)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ٌب  ألفعبا  إن قٌ  إن العبا  م بىرىن على فعلوم و هى منوم الكسب ف   فٌلةم ناً السعل
هللا سعببالى ىهاكامببنإ ألن هللا سعببالى كلببؾ العبببا  و لببم إنببن ٌعببوب مببن عفببى مببع كىنببن 
م بىراً و هى لٌ  لن إال الكسب وىال ٌمكن قى  ولك إال ألن هللا سعالى ٌاعب  مبا ٌشباء و 

 ىهن هفعالن ىهاكامن ال سعل .

اكبم لاكمبة و ىهبوا هما إن قٌب  إن العبب  ٌى ب  فعب  ناسبن فببل ٌلبةم ولبكو فباهلل سعبالى ٌ
الاكمة إنما ٌى  ها العب و فإوا لم ٌى  ها فإن هللا سعالى ال ٌكىن رال باً لوبا و فببل سنسابً 

عنن سعالى فاة الع  
(ٙ)

. 

 األصل اللامس: اشتراط اإلرادة لصحة األمر.

ها ها  هنن »ىهوا ق  وكرا هبى ٌعلىو ىهى األف  األى  الوي هعا  إلٌن المسألةو ىقا   
                                            

(و السابٌببر ٔ٘ٔ/ٔ( وهفببى  ابببن مالبب  )ٖٔٔ( و ىالببع األنببىار )ٖٓ٘/ٔ( انلببر  األربعببٌن فببً هفببى  البب ٌن )ٔ)
(ٕ/7ٗ9. ) 

المشببوىر بفبب ر المابببىبً البربباري الاناببً بببن مامببى  بببن هامبب  عبٌبب  هللا بببن مسببعى  ر الشببرٌعة هى ( فبب ٕ)
شببرح   وىمببن مفببنااسنفاضبببل ف ٌوببا هفببىلٌا  بب لٌا مابب لا ماسببرا ناىٌببا لؽىٌببا مسكلمببا عبلمببةو كببان  الشببرٌعة

و اب  ؼبىامل السن بٌ  ًىشبران بكسباب السىضبٌ  فبو سن ٌ  األفبى الىقاٌة و ىالن اٌةو ىالم  ما، األربعةو ى
 هـ 7ٗ7سنة سىفً 

(ومع بببم 97ٔ/ٗ(و األعببببلم)9ٓٔ(و الاىانببب  البوٌبببة)ٖٕٓ(و سببباج السبببرا م)9ٖٙ/ٗانلبببر  ال بببىاهر المضبببٌة)
 (.9ٕٙ/ٕالم لاٌن)

 (.ٖٗٔ/ٕ( السىضٌ )ٖ)
(و سعلٌبب  األاكببام ٖٗ٘ـببٕٖ٘/ٔ(و األربعببٌن فببً هفببى  البب ٌن)ٖٗٓـببٖٖٓ( انلببر  شببرح األفببى  الرمسببة)ٗ)

 (.98لشلبً)
 (.ٕٖ٘/ٔ( األربعٌن فً هفى  ال ٌن)٘)
 ( .7ٓٔ_9ٙٔ( انلر  ال ضاء ىال  ر للمامى  )ٙ)
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«ن ٌأمر بما ال ٌرٌ و ىما ال ٌرٌ ا ال مفلاة فٌنٌ ىة ه 
(ٔ)

  . 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  إنن ٌأمر بما ال ٌرٌب  فعنب ا هن مبا ال ٌرٌب ا ال مفبلاة فٌبنو ىلبوا ٌلبةم علبى 
 قىلن هن األاكام ال ٌشسر  هن سكىن معللة.

سكبىن هاكامبن ىمن قا  إنن ٌأمر بما ٌرٌ  فعن ا هن ما ٌرٌ ا فٌن مفلاةو ىلبوا ٌلبةم هن 
معللة بالمفلاة
(ٕ)

. 

 الترجٌح:

هما البناء على الساسٌن ىالس بٌ  فوى بناء فباٌ  إ فمبن قبا  بالساسبٌن ىالس ببٌ  ٌلةمبن 
هن ٌ بى  بالسعلٌب إ ألن الع ب  ٌ سضبً هن الاكبٌم ال ٌشبر  اكمبا إال لاكمبة ىمفبلاةو 

 ىال ٌ ىة باا  هن ٌشر  ما ال ٌاسن و هى ما ال اكمة منن.

 ٌ   بالساسٌن ىالس بٌ  ال ٌلةمن ولك.ىمن لم 

هما البناء على ى ىب رعاٌة المفلاة فوى بناء فاٌ إ فإن من لم ٌوهب إلبى ى بىب 
رعاٌة األفل  فإنن ٌلةمن ناً السعلٌ إ ألن السعلٌ  قانم على المفال و ىمن وهبب إلبى 

لاببىا و رعاٌببة األفببل  لةمببن ال ببى  بالسعلٌبب  ىالمفببال  فببً األاكببام و لكببن هبب الء ارس
فمنوم من  عب  رعاٌبة األفبل  مبن بباب الىا بب علٌبن سعبالى كالمعسةلبة و ىمبنوم مبن 

  ع  ولك ساضبلً ىكرماً كأه  السنة.

 ىهوا األف  را ع إلى الساسٌن ى الس بٌ  كما سبو مراراً.

همببا البنبباء علببى سعلٌبب  هفعببا  هللا سعببالى فوببى بنبباء فبباٌ  إ ألن همببر هللا سعببالى مببن 
 همراوىهاكام هللا سعالى ىهىامرا من هفعالن سعالى ى  . فعلنوىاكمن من

بن ىقبب    ىهوا األف  ٌر ع إلى األف  األى و هي إلى الساسٌن ىالس بٌ  إ ألن من اس 
قا  ال ٌاسن هن ٌاع  هللا سعبالى شبٌناً إال لاكمةوفٌلةمبن ال بى  بالسعلٌب و ىمبن لبم ٌاعب  

ىالمشبٌنة و ال علبى م سضبى سضى اإلرا ة و ىٌاكم ما ٌرٌ  بم قا  لن هن ٌاع  ما ٌشاء 
 الاكمةو ىاٌننو ال ٌلةمن ال ى  بالسعلٌ .

هما البناء على اشسرا  اإلرا ة لؤلمر فوى بناء فاٌ  إوا ضم إلٌن الساسٌن ى الس ببٌ  إ 
ألن من اشسر  إرا ة امسلا  المأمىر باألمر لكىن األمر همبراً فإنبن ٌ بب  عنب ا هن ٌبأمر 

 لة لن ىال مفلاة فٌن ىهى ٌرٌ ا.الاكٌم بشًء وال ع

هما من لم ٌشسر  اإلرا ة فً األمر ىلم ٌ   بالساسٌن ىالس بٌ  فإنن ال ٌلةم عنب ا ولبك و 
ىال  اللة على هن المر إوا همر بشًء فبل بب  هن ٌكبىن لبن علبة هى فٌبن مفبلاة و ىلبوا 

 ن مفلاة.فما ٌأمر بن من همر و هى ٌنوى عنن من نوً ال سلور لنا لن علة هى فٌ

 هما على ال ى  الاو من هن اإلرا ة على قسمٌن 

                                            
 (.ٕٕٗ/ٕ( الع ة )ٔ)
 (.ٕٕٗ/ٕ( انلر  الع ة )ٕ)
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إرا ة شببرعٌة و ىهببً المبلةمببة لؤلمببر الشببرعًوىإرا ة كىنٌببة و ىهببً المبلةمببة  
لؤلمر الكىنًو فإنبن اٌننبو ال ٌمكبن هن ٌرلبى همبر مبن األىامبر عبن علبة هى مفبلاة هى 

 الشر  ىالع  . اكمةإ إو هوا م سضى ىفان سباانن ىسعالى بالاكمةو ىهوا ما ٌلبسن

هما البناء علبى رلبو هفعبا  العببا  فوبى بنباء فباٌ  و ىالبسبلةم ببٌن المسبألسٌن لباهر و 
فمن وهب إلبى هن العببا  م ببىرىن علبى فعلوبم و هى نسبب لوبم الكسبب ىسبلبوم ال ب رة 
فٌلةمن ناً سعلٌ  األاكام هرباً من هن ٌ ى  إن هاكامن ىهفعالبن لاكمبةو ىهبى ٌبري هنبن 

 من عفاا مع كىنن فً نلرا م بىراً و هى لٌ  لن إال الكسب. سباانن ٌعوب

ىمن قا  إن العبا  ٌرل بىن فعلوبم قبا  بالسعلٌب  إ ألن همبر هللا سعبالى لمفبلاة و ىالعبب  
ٌى بب  فعلببن و ف بب  ٌىافببو المفببلاة ىقبب  ٌرالاوببا و ىعنبب هم هن المببر ٌرٌبب  ىقببى  همببرا 

ًء ىال ٌىقعن العبب  إال هن ٌ با  إن العبب  الشرعً م ل اًوفبل ٌع   هن هللا سعالى ٌأمر بش
 هى الوي ٌرلو فعلن.

هما هه  السنة ف الىا هفعا  العبا  مرلىقة هلل سعالى و ىللعبا  قب رة ىارسٌبارو ى علبىا مبا 
ٌأمر بن سعالى شرعاً فوى ٌرٌ ا شرعاً و ىق  ٌ ع كىنا و ىما ٌ ع كىنا فوى ٌرٌ ا كىنبا و 

منن إرا سن لبن شبرعاًو ىلوبوا هلبسبىا السعلٌب  فبً هفعبا   مىال ب  من ىقىعن كىناو ىال ٌلة
هللا سعالى و ىهنوا لاكمة و ىال ٌلةموم شًء من اللىاةم البا لةوىقالىا فبً هبوا المسبألة 

 بم سضى قىلوم فً ال  ر ىاإلرا ة.

لكن ٌنبؽً هن ٌعلم هن هوا هبى بابث المسبألة فبً األفبى  و ىٌبرسب  ببن مسبان  ع  ٌبة 
ىالؽالبب »ً الا ن فلوم شأن  رر و ىلووا قبا  شبٌخ اإلسببلم اببن سٌمٌبة  ىهفىلٌةو هما ف

ح  علببٌوم عنبب  الكبببلم فببً الا ببن ىؼٌببرا السعلٌبب  و ىهمببا فببً األفببى   فمببنوم مببن ٌفببرِّ
«بالسعلٌ  و ىمنوم من ٌأباا 

(ٔ)
. 

ىلمببا رهي كلٌببر مببنوم هن مببا فببً األفببى  ٌرببالؾ سعلببٌلوم فببً الاببرى  ابباىلىا السىفٌببو 
ولكو ىبٌان ولك فً مىضعن من كسب األفى  ىاإل ابة عن

(ٕ)
. 

                                            
 ( .٘٘ٗ/ٔ( منواج السنة )ٔ)
 ( .7ٕٕ( والمسان  المشسركة )ٕٗٔ_ٖٕٔ/٘( والبار الماٌ  )ٔٗ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٕ)

 



(ٖ99) 

 

 املبحح ايتاضع: اغرتاط ايعهظ يف ايع١ً.

العك  مف ر عك  و ىهى هف  ٌ   علبى الس مبع ىال مبع و ىمنبن العكب   ىهبى ر  
 رر الشًء على هىلن و ىهى كالع ؾ وىمنن  عك  البعٌبرو ىهبى هن سبر  ره  البعٌبر 

ً هوا  مع لٌ ا ىعن ن فً ر ام ىاا إلى ٌ ا بر ام سضٌو بولك علٌن و ىف
(ٔ)

. 

ىالعك  اف بلااً هى  انسااء الاكم عن  انسااء العلة
(ٕ)

ىٌسمى العك و ىاالنعكا و
(ٖ)

. 

ىٌ ف  بووا المسألة  ه  ٌشسر  فبً العلبة الشبرعٌة هن ٌنسابً الاكبم المسعلبو بوبا عنب  
 انساانوا و هى ال ٌشسر ؟.

شبب ة الم ربببة   هبب  ٌلببةم لفبباسن علببة هن كبب  ىملببا  المسببألة  سعلٌبب  ساببرٌم الرمببر بال
شراب لٌ  فٌن ش ة م ربة فلٌ  بارام
(ٗ)

. 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً ولك على هقىا   هشورها 

 هن العك  ال ٌشسر . القول األول:

ىبببن قببا  ال موببىر
(٘)

و مببن الاناٌببة 
(ٙ)

و ىالمالكٌببة 
(7)

و ىالشببافعٌة 
(8)

و ىالانابلببة 
(9)

و  
ىالا واء
(ٔٓ)

لةو ىالمعسة
(ٔٔ)

  . 

 هن العك  شر . القول الثانً:

ىارسارا بعل الشافعٌة
(ٕٔ)

و ىؼٌرهم 
(ٖٔ)

. 

إوا كان السعلٌ  لنى  الاكم ال ل نسن فلٌ  شر او ىإن كبان ل نسبن فوبى  القول الثالث:
 شر .

ملا  األى  الر ة علة إلبااة ال مو ىهوا الملا  ال ٌشسر  فٌن العك إ إو ٌمكن هن ٌبباح 
                                            

 ( وما ة   عك  .9ٖٖ/9( ولسان العرب )7ٓٔ/ٗ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
(و البار الماٌ  ٕ٘/ٖ( ومرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٖٕ٘/ٖ( واإلاكام )ٖ٘ٗ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٕ)

( و ىانلر سعرٌاا، هرري لبن لكنوبا ال سربرج عبن مضبمىن مبا ٕٖ٘ٗ/7( والسابٌر )ٙٙ( والى ٌة )ٖٗٔ/٘)
( ٗٔ( و المنواج فً سرسٌبب الا باج )7٘( و الا ى  للبا ً )ٔٓٔ) وكر فً  رسالة فً هفى  الا ن للعكبري

 ( .ٖٔٔ( و الموكرة )ٖٕٓٔ/ٖ( و هفى  ابن مال  )ٔٓٗو شرح سن ٌ  الافى  )
( و همببا باسببم العكبب  فوببى كببولك فببً هكلببر 8ٕٕ/ٕ( وفببىاس  الرامببى، )ٔ٘٘/ٕ( ىببباألرٌر سببماا فببً البرهببان )ٖ)

 المرا ع .
( 99ٕ( و ال ب   )ٔٓٔ( وىألمللة هرري  انلر رسالة فبً هفبى  الا بن للعكببري )7٘( انلر  الا ى  للبا ً )ٗ)

 (.ٔٓٗوشرح سن ٌ  الافى  )
 ( .79ٓ/ٕ( والمسى ة )ٔ٘٘/ٕ( انلر  البرهان )٘)
( وفببىاس  الرامببى، ٙٙ( والببى ٌة )ٕٗٙ/ٕ( وكشببؾ األسببرار علببى المنببار )78/ٗ( انلببر  كشببؾ األسببرار )ٙ)

(ٕ/ٕ8ٕ) 
 ( .8ٖٓ( وس رٌب الىفى  )ٌٔٓٗ  الافى  )( انلر  شرح سن 7)
 ( .89ٖ( وسبلس  الوهب )ٖٖٗٗ/8( ونواٌة الىفى  )ٖٕٗ/ٖ( واإلاكام )ٕٔٙ/٘( انلر  المافى  )8)
 ( .ٕٖٗٗ/7( والسابٌر )79ٓ/ٕ( انلر  المسى ة )9)
 ( .ٕٖٙٗ/7( والسابٌر )79ٓ/ٕ( انلر  المسى ة )ٓٔ)
 ( .ٖٕٗ/ٖ( واإلاكام )ٕٔٙ/٘ى  )( والمافٗٗٓٔو  79ٓ/ٕ( انلر  المعسم  )ٔٔ)
 ( .ٖٗٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٕٔ)
 ( .ٖٖٗٗ/8( ونواٌة الىفى  )8ٕٔ/ٕ( والىفى  )ٔ٘٘/ٕ( انلر  البرهان )ٖٔ)

 



(ٗٓٓ) 

 ال م بؽٌر الر ة. 

 ىملا  اللانً البلىغ ىالع   علة ل ن  السكلٌؾو ىهوا ٌشسر  فٌن العك .

ىبووا قا  كلٌر من الانابلة
(ٔ)

. 

إن لم ٌكن إال علة ىاا ة فالعك  الةمو ىإن كان للاكم هكلر من علبة فببل القول الرابع:
 ٌشسر .

ىبووا قا  الؽةالً
(ٕ)

. 

 بناء المسسلة:

 . حكم بعلتٌن فسكثرتعلٌل الوكر لووا المسألة هف و ىهى 

ىق  سسابع، هقىا  كلٌر من األفىلٌٌن فً إعا ة هوا المسألة إلبى هبوا األفب 
(ٖ)

و ىمبن 
 هقىالوم 

«اشسرا ن مبنً على منع سعلٌ  الاكم بعلسٌن » قى  ابن الاا ب 
(ٗ)

 . 

هوا المسألة فر  مسألة هنن ه  ٌ ىة سعلٌ  الاكم الىااب  بعلب  مرسلابة »ىقا  الون ي  
«هم ال؟ 

(٘)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  بمنع سعلٌ  الاكم الىاا  بعلسٌن ٌلةمن اشسرا  العك  فً العلبةإ ألنبن اٌننبو 
 ال ٌكىن للاكم إال  لٌ  ىاا و فٌلةم انسااء العلم هى اللن بالاكم عن  انسااء  لٌلن.

ة سعلٌلن ببأكلر مبن علبة ىااب ة لبم ٌشبسر  العكب إ ألنبن ٌفب  هن سنسابً ال علبة ىمن  ى 
ىٌب ى الاكم لى ى  علة هرري س ىم م ام العلة األىلى
(ٙ)

. 

 الترجٌح:

الرا   فبً نلبري هن البنباء علبى مسبألة سعب   العلب  بنباء فباٌ إ فبإن ا ٌ بة العكب  
انسااء الاكم عن  انسااء العلةو فٌلةم من ولك ى ى  الاكم بعلة ؼٌر العلبة األىلبىو ىهبوا 

 ٌعنً سع   العل  لاكم ىاا .

                                            
( وهفبببى  اببببن مالببب  79ٔ/ٕ( والمسبببى ة )9ٖٙٔ/ٗ( كبببأبً ٌعلبببى و ىاببببن سٌمٌبببة و ىؼٌرهمبببا . انلبببر  العببب ة )ٔ)

 ( .8ٙ_7ٙ/ٗلكىكب )( وشرح إٖٙٗ/7( و السابٌر )ٖٕٔٔ/ٖ)
 ( .ٖٕ٘/ٖ( و ىلآلم ي سافٌ  م ى  . انلر  اإلاكام )ٖ٘٘( وشااء الؽلٌ  )ٖٗٗ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٕ)
( ورفع ٖٕٓٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )8ٕٙ/ٕ( ولباب المافى  )8٘٘/ٕ( والبرهان )79ٓ/ٕ( انلر  المعسم  )ٖ)

( والباببر الماببٌ  ٖٕٕ/ٌٕة الساسبباةانً )( وشبرح العضبب  مببع ااشب78/ٗ( وكشببؾ األسببرار)7ٕٔ/ٗالاا بب )
( ٕٖٙٗ/7(و السابٌبر )7ٕ٘/ٖ( والؽٌث الوبامع )ٕٖٗ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )89ٖ(و سبلس  الوهب)ٗٗٔ/٘)

( ونلبر البىرى  8ٖٔ/ٗ( وسبلم الىفبى  )8ٕٕ/ٕ(و فبىاس  الرامبى، )8ٙ/ٗ(و شرح الكىكبب )ٙٙوالى ٌة )
(ٕ/ٖٖ٘. ) 

 ( .7ٗٔ( وىانلر  منسوى الىفى  ىاألم  )ٕ٘/ٖ)( مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر ٗ)
 ( .ٖٗٗٗ/8( نواٌة الىفى  )٘)
( و كشببؾ 7ٕٔ/ٗ( ورفببع الاا ببب )ٖٕٔٔ_ٖٕٓٔ/ٖ( وهفببى  ابببن مالبب  )ٕ٘/ٖ( انلببر  بٌببان المرسفببر )ٙ)

 ( .8ٙ/ٗ( وشرح الكىكب )78/ٗاألسرار )

 



(ٗٓٔ) 

ةىا السعلٌبب  بعلسببٌن فببأكلر وىقببالىا بببأن العكبب  ال  ىٌسأٌبب   هببوا بببأن ال موببىر  ببى 
 ٌشسر .

ا ما وهب إلٌن كلٌر من الانابلة مبن السافبٌ  فبً المسبألة مبع قبىلوم بسعب   العلب  هم 
(ٔ)

و 
فعلسن هن سعلٌ   ن  الاكبم ٌ سضبً افبر ال بن و ىٌ بري م بري الاب ى  و فبإوا لبم 

ٌكببن علببة لببنو بربببلؾ مببا إوا كببان السعلٌبب  لؽٌببر ٌببنعك  لببم ٌكببن اافببرا لل ببن و ىلببم 
ال ن 
(ٕ)

. 

بببا مبببا وهبببب إلٌبببن بعبببل األفبببىلٌٌن مبببن منبببع سعببب   العلببب  فبببً المسبببسنب ة  ىن  هم 
المنفىفببة
(ٖ)

مببع عبب م اشببسرا وم للعكبب  م ل بباو فعلببة ولببك عنبب هم هن األفبب  عبب م  
لمسبسنب سان همبا ا»اسس بل  العل  و فس عب  العلب  المسبسنب ة كعلبة ىااب ةوقا  ال رافبً  

فبل سبٌ  إلى السعلٌ  بوماإ ألن الشر  إوا ىر  باكم مبع هىفباؾ مناسببة ى بب  عب  
ك  ىااب  منومبا  بةء علبة ال علبة   مسبس لة إ ألن األفب  عب م االسبس بل  اسبى ٌبنص 

«فااب الشر  على اسس بللوماو هى ها هما فٌسس   
(ٗ)

. 

                                            
(و شبرح مرسفبر 7ٙٔ/ٕالاسباىي ) (و م مبى 78ٔ/ٕ(و المسبى ة )8ٖٓ/ٔ(و الىاض  )8٘/ٗ( انلر  السموٌ  )ٔ)

 (.7ٔ/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٓ٘/7(و السابٌر )ٕٖٕٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )9ٖٖ/ٖالرىضة )
 (.9ٖٙٔ/ٗ( انلر  الع ة)ٕ)
 (.ٗٓٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )77ٕو 7ٕٔ/٘( كالراةي و ىال رافً.انلر  المافى  )ٖ)
 (.٘ٓٗ( شرح سن ٌ  الافى )ٗ)

 



(ٕٗٓ) 

 

 اع؟.املبحح ايعاغس: ايتٓمٝص ع٢ً ايع١ً ٌٖ ٖٛ  َس بايكٝ

ٌُ ف  بووا المسألة  هنن إوا اكبم فبااب الشبر  باكبم فبً عبٌن و ىنبص علبى علسبن و 
فو  ٌاوم منن األمر بإلبا، الاكم فً ك  مىضع ى  ، فٌبن العلبة؟و ىهبوا علبى فبرل 

ع م مشرىعٌة ال ٌا  فً ناسن
(ٔ)

. 

ىملالن هن ٌ ى  ارمب، السبكرإ ألنبن البى و فوب  ٌاوبم منبن سابرٌم كب  مبا كبان مسفبااً 
فاة الابلىة هى ال؟ب

(ٕ)
. 

ىسارٌراً لما  النةا  فإن النص على علة الاكم ٌ   على لبى، الاكم أل   العلة فبً 
ولك الما  رافة ببل ربلؾو ىإنما الربلؾ فً سع ٌة الاكم بسلك العلة إلى ؼٌبر ماب  

الاكم المنفىص علٌن  ىن ىرى  السعب  بال ٌا 
(ٖ)

 و ىفٌن ربلؾ على هقىا   

 هن السنفٌص على العلة همر بال ٌا .:القول األول

ىهى قى  هكلر الاناٌة
(ٗ )

و ىبعل الشافعٌة
(٘)

و ىهكلر الانابلة 
(ٙ )

وىبعل اللاهرٌبة
(7)

 
و ىبعبل المعسةلببة
(8)

و ىنسبب لؤلكلببر 
(9)

و ىل موبىر الا وبباء ىاألفبىلٌٌن ىالمسكلمببٌن  
ىالمعسةلة
(ٔٓ)

و ىهنن لاهر موهب الا واء 
(ٔٔ)

. 

 ص على العلة لٌ  همراً بال ٌا .هن السنفٌالقول الثانً:

ىهببى قببى  بعببل الاناٌببة
(ٕٔ)

و ىكلٌببر مببن المالكٌببة 
(ٖٔ)

و ىهكلببر الشببافعٌة 
(ٔٗ)

و ىبعببل 
الانابلة
(ٔ٘)

و ىهى قى  اللاهرٌة 
(ٔٙ)

و ىبعل المعسةلة 
(ٔ7)

 و  

                                            
 ( .9ٙٔ( ونبرا  الع ى  )ٖٕ٘/ٕ( وااشٌة الساساةانً )ٖٔ/٘والبار الماٌ  )( ٖٙٗ( انلر  السبفرة )ٔ)
 ( .ٖٕٓ/ٕ( والىفى  )ٙ/ٕ( انلر  شرح العم )ٕ)
 ( .7ٕٔ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٖ)
( والسارٌبر مبع الس رٌبر ىالسابٌبر ٖٓٙ( ىن لن عن الاناٌة ابن الومبام و ىاببن عبب  الشبكىر. انلبر  ببو  النلبر )ٗ)

 ( .ٖٙٔ/ٕ( ومسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )ٔٔٔ/ٗو سٌسٌر السارٌر )( 7ٕٗ/ٖ)
 ( .7ٕٗ/ٕ( وىالمسى ة )8ٕٗ/ٖ( و ىنسب ألكلرهم فً السموٌ  )ٖٙٗ( انلر  السبفرة )٘)
( ٖٔٗٔ/ٖ( وهفبى  اببن مالبب  )89ٕ( وال ب   )8ٗ/ٗىقبارن ببـ  8ٕٗ/ٖ( والسموٌب  )7ٕٖٔ/ٗ( انلبر  العب ة )ٙ)

 (.ٕٕٔ/ٗ( وشرح الكىكب )8ٕٖ٘/7والسابٌر ) (ٓٓٗوشرح ؼاٌة السى  )
( وعن قبىم ال ٌعسب  بوبم فبً 8ٖ٘/ٕ( و ىن لن ابن اةم فً اإلاكام )ٖٙٗ( والسبفرة )ٙ/ٕ( انلر  شرح العم  )7)

 اللاهرٌة.
 ( .٘/ٕ( وشرح العم  )7ٙٓ/ٕ( انلر  المعسم  )8)
 ( .ٕٕٔ/ٗ( وشرح الكىكب )9ٕٖ٘/7( انلر  السابٌر )9)
 ( .ٖٔ/٘ار الماٌ  )( انلر  البٓٔ)
 ( .7ٖ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٔٔ)
 ( .7ٕ( والى ٌة )ٖٓ/ٖ( ومناهج الع ى  )ٖٓٓ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٕٔ)
( 8٘ٙ/ٕ( ولبباب المافبى  )٘ٙٔ/ٖ( ومرسفر المنسوى مبع بٌبان المرسفبر )9ٓٔ( انلر  منسوى الىفى  )ٖٔ)

 ( .98ٖٔ/7وناان  األفى  )
( و منوببباج الىفبببى  مبببع اإلبوببباج ٘٘/ٗ( واإلاكبببام )7ٔٔ/٘المافبببى  )( و7ٕٕ/ٕ( انلبببر  المسسفببباى )ٗٔ)

( ٕٕٖ/ٕ(و  مع ال ىامبع مبع ااشبٌة البنبانً )ٖٕ٘/ٕ( وااشٌة العض  )ٖٓٙٔ/7(و نواٌة الىفى  )ٕٓ/ٖ)
 (.ٕٙٓ/٘( وسٌسٌر الىفى  )ٖٔ/٘والبار الماٌ  )

 ( .ٖٙٗ/ٖ( و شرح مرسفر الرىضة )8ٖٔ/ٖ( انلر  رىضة النالر )٘ٔ)
 ( .8ٖ٘/ٕلر  اإلاكام البن اةم )( انٙٔ)
 ( .7ٖ٘/ٕ( انلر  المعسم  )7ٔ)

 



(ٖٗٓ) 

ىنسب لل موىر  
(ٔ)

و  ىللا واء ىالمسكلمٌن 
(ٕ)

و  ىللما  ٌن
(ٖ)

. 

ة فببً الساببرٌم كببان الببنص علٌوببا سعببب اً إن كانبب، العلببة المنفىفببة علببالقددول الثالددث:
بال ٌا  بواو ىإن كان، علة فً إٌ اب الاع  و هى كىنن ن با لم ٌكبن البنص علٌوبا سعبب اً 

 بال ٌا  بوا. 

ىبن قا  هبى عب  هللا البفري
(ٗ)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر فً هوا المسألة هفبلن  

 األصل األول: التعلٌل بالعلة القاصرة.

ابببن برهببان اببٌن وكببر هن مببن قببا  إن السنفببٌص علببى العلببة همببر  ىقبب  هشببار إلببى هببوا
بال ٌا  اسس   بأنن ال فان ة مبن السعلٌب  إال إلببا، الاكبم فبً ؼٌبر ماب  البنص ب رٌبو 
العلةو لم ه اب عنن بأنن اسس ال  با   إألن السنفٌص على الاكم ٌاٌب  العلبم ببالاكم و 

ى الاكبم و ىقبب  ٌعلببم الاكببم  ىن ىالسنفبٌص علببى العلببة ٌاٌبب  معرفبة السبببب البب اعً إلبب
العلةو ىق  ٌعلم من علسبنو فبالنص هفبا  معرفبة األمبرٌن  مٌعا معرفبة الاكبم و ىمعرفبة 

«ىهوا ٌنة  إلى مسألة العلة ال افرة »العلةوو لم قا  بع  ولك  
(٘)

. 

 ى ن هوا البناء 

ٌص علبى هن من قا  إن العلة ال افرة ال ٌ بىة السعلٌب  بوبا ٌلةمبن هن ٌ بى  إن السنفب
العلة همر بال ٌا إألن إلبا، علة ال فان ة من السنفٌص علٌوا هى كإلببا، علبة قافبرة 
ال فانبب ة منوبباو ىإوا كببان ال فانبب ة مببن السعلٌبب  إال إلبببا، الاكببم فببً ؼٌببر مابب  الببنص 

 ب رٌو العلة و فكولك ال فان ة من السنفٌص على العلة إال األمر بال ٌا .

ة ال افرة ٌلةمن ال ى  بأن السنفٌص على العلة لٌ  همراً ىمن قا  ٌ ىة السعلٌ  بالعل
بال ٌا إألنن إوا كبان ٌ بىة إلببا، علبة ال سسعب ي ىسافب  ببولك الاانب ةو فكبولك ٌ بىة 
السنفٌص على العلة و ىال ٌكىن همرا بال ٌا إ ألن الاانب ة اافبلة بب ىن ولبكو فالعلبة 

 اٌننو هفا ، معرفة السبب الملب، للاكم. 

 انً:وجو  التوبة من القبٌح مع اإلصرار على آلر.األصل الث

ىإنمبا » ىق  وكر ولك الباقبلنً فإنن اكى ال ى  بالسافٌ  عن بعل ال  رٌبةو لبم قبا   
املوم على هوا السافٌ  هفلوم فً السىبةو ىهى من فرى  السع ٌ  ىالس ىٌة
(ٙ)

و ىولبك 

                                            
( وسٌسبببٌر الىفبببى  ٖ٘ٙ/ٖ( والؽٌبببث الوبببامع )7ٕٔ/ٖ( وسشبببنٌؾ المسبببامع )ٖٕ٘/ٕ( انلبببر  ااشبببٌة العضببب  )ٔ)

 ( .7ٕٗ/ٖ( و الس رٌر ىالسابٌر )ٕٙٓ/٘)
 ( .ٖٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٕ)
 ( .9ٖٖ/ٗ( ورفع الاا ب )ٕٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٖ)
 ( .7ٔٔ/٘( والمافى  )7/ٕ( وشرح العم  )7ٖ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٗ)
 ( .ٕٖٕ/ٕ( الىفى  )٘)
( هوا هى األف  اللانً من هفى  المعسةلة و ىٌسمىنن الع  و ىهى فً الكبلم اى  هفعا  هللا سعالىو ىمبا ٌ بىة ٙ)

بولك ـ كما قا  ال اضً عب  ال بار ـ هن  علٌن و ىما ال ٌ ىةو ىإوا ىفؾ هللا سعالى بأنن ع   عن هم فمرا هم
 هفعالن كلوا اسنةو ىهنن ال ٌاع  ال بٌ و ىال ٌر  بما هى ىا ب علٌن.

 



(ٗٓٗ) 

ببة عنب هم عبن قببٌ  و ىلوبوا ال سفب  السىصهنوم قالىا  همبر بال ببان  و ىال ٌسرفب 
من
(ٔ)

«اإلفرار على  ررو ىٌف  السلب  بعبا ة مع سرك هرري...  
(ٕ)

. 

ىالببوي ٌلوببر لببً هن مببرا ا بببولك هببى هن مببن المعسةلببة مببن قببا  إن السىبببة مببن بعببل 
الونىب ال س ب  مع الب اء على بعل  ربر منوباإ ألن السىببة عبن ال ببٌ  ٌ بب هن سكبىن 

هال  ٌعى  إلى هملالن فً ال ب و ىإوا كان كولك فبل ٌفب   ن ماً علٌن ل بان و ى عةماً على
سىبسببن عببن بعببل ال بببان  مببع اإلفببرار علببى البببعل إ إو ال ٌفبب  هن ٌسببرك بعببل 

األفعا  لى ن و لم ال ٌسرك ما سىاا فً ولك الى ن
(ٖ)

وىهوا مبنً علبى الس ببٌ إ ألنبن إن 
علبى قبانابن كلوبا الشبسراكوا  لم ٌسب من الونب الرر لور هنن لم ٌن م ل بان و ىإال ن م

فً العلة الم سضٌة للن م و ىهى ال ب 
(ٗ)

 . 

ىبناء علبى ولبك قبالىا إن كانب، العلبة المنفىفبة علبة فبً السابرٌم كبان البنص علٌوبا 
سعب اً بال ٌا  بواإ ألن السارٌم ال ٌكبىن إال عبن قببٌ و ىال ٌمكبن سبرك ال ببٌ  إال بسبرك 

العلة شاملة لكب  مبا ىافبو ال ببٌ  المنفبىص علٌبن ما شاركن فً ال ب و ىلوا سكىن سلك 
 فً ال ب .

ىهما إن كان، علة فً إٌ اب الاع  و هى كىنن ن باً لم ٌكبن البنص علٌوبا سعبب اً بال ٌبا   
بواإ ألنن ال ٌلةم فً فع  اسن فع  ك  ما ىاف ن فً الاسنو ىهوا هى ى ن البناء علبى 

 األف  الموكىر.

سبنوا و فٌنبؽبً هال  سفب   اعبة مبع سبرك  اعبةوىلٌ  ىق  نىقش بأن ال اعبة سلبب، لا
األمر كولك عن همو فكولك المعفٌة
(٘)

           . 

 الترجٌح:

هما البناء على السعلٌ  بالعلة ال افرة فاللاهر لً فباسنو فمبن لبم ٌ بة السعلٌب  بالعلبة 
لبة ال افرة ٌلةمن ال ى  بأن السنفٌص على العلة همر بال ٌبا و ىولبك اسبى ال ٌلبب، ع

 ال فان ة منوا فً المسألسٌن.

ة السعلٌب  بالعلبة ال افبرة ٌلةمبن ال بى  ببأن السنفبٌص علبى العلبة لبٌ  همبرا  ىمن  بى 
بال ٌببا إ ألنببن ٌلببب، علببة لوببا فانبب ة فببً المسببألسٌنو فالعلببة فببً المسببألسٌن هفببا ، معرفببة 

 السبب الملب، للاكم.

 ىٌ ٌ ا سبلةم األقىا  عن  األكلرٌن بٌن المسألسٌن.

هوا البناء الموكىر هى من بنباء النلٌبر علبى النلٌبرو ىالمسبألسان ٌمكبن بنا همبا علبى ى
                                                                                                                                

(و المعسةلبة ىهفبىلوم الرمسبة ىمىقبؾ 8ٕٕ(و المابٌ  ببالسكلٌؾ)ٖٔٓو ٕٖٔانلر  شرح األفبى  الرمسبة)
 (.ٔ٘ٔهه  السنة منوا لعىا  المعسو)

 « .مع»( كوا وىلعلوا  ٔ)
 ( .ٕٕٔ/ٖ( و ىانلر  السلرٌص )7ٖٓ_9ٖٙن فً سبلس  الوهب )( ن لٕ)
(و ىانلببر لمسببألة السىبببة  اإلرشببا  88ٖـبب87ٖ/ٗٔ( والمؽنببً)79٘_79ٗ( انلببر  شببرح األفببى  الرمسببة )ٖ)

( وشرح المىاقؾ 8ٖٔ( و المىاقؾ )ٖٓٓ_99ٕ/ٔ( وم ارج السالكٌن )9ٖٙ( ونشر ال ىالع )ٖٓٗلل ىٌنً )
(8/ٖٗٗ. ) 

 (.ٖٗٗ/8( وشرح المىاقؾ )8ٖٔ( والمىاقؾ )9ٖٙ( ونشر ال ىالع )ٖٔٗشا  لل ىٌنً )( انلر  اإلرٗ)
 (.ٖٔٗ( انلر  اإلرشا  لل ىٌنً )٘)

 



(ٗٓ٘) 

مسألة ه  الاكم فً ماب  البنص لابب، بالعلبة هى ببالنص؟إ ألن مبن وهبب إلبى هن  
الاكم لابب، ببالنص فوبى لبم ٌ عب  للعلبة فانب ة إال السعلٌب  و ىإوا كبان ال فانب ة منوبا فببل 

  بالعلبة ال افبرة كمبا  عب  السنفبٌص علبى العلبة همبرا ٌ ىة إلباسواو ىلبوا منبع السعلٌب
بال ٌا و ىولك اسى ال ٌلب، علة ال فان ة منوا فً المسألسٌن و ىمن وهب إلى هن الاكبم 
ة السعلٌبب  بالعلببة ال افببرة و ىقببا  بببأن  ٌلببب، بالعلببة ف بب   عبب  للعلببة فانبب ةو ىلببوا  ببى 

 لوا فان ة فً المسألسٌن.السنفٌص على العلة لٌ  همرا بال ٌا إ ألنن ٌلب، علة 

ىهمببا البنبباء علببى ى ببىب السىبببة مببن ال بببٌ  مببع اإلفببرار علببى  رببر فوببوا بنبباء  ةنببً 
مرسص ببعل ال انلٌن بال ى  اللالث وىاللاهر لً سببلةم المسبألسٌن عنب  هفبااب هبوا 
ال ى و ىإن كان ٌمكن هن ٌناقش بأن م سضى قىلن فً المعافً مى ى  فً ال اعا، و 

بببولك فببً ال اعببا، مببع اسببنواو لكببن هببوا المناقشببة لٌسبب، مب لببة للبنبباء  ىهببى ال ٌ ببى 
 عن ا.

 

 

 

 



(ٗٓٙ) 

 

 املبحح احلا ٟ عػس: ٌٖ احلهِ يف ذلٌ ايٓص ثابت بايع١ً  ٚ بايٓص؟.

ٌ ف  بالنص  األربار الىار ة من الكساب ىالسنةو ىٌ ف  بالاكم  اكم األف 
(ٔ)

  . 

إلبى البنص و هى ٌضباؾ إلبى  ىالم فى  بووا المسبألة  هب  اكبم األفب  ٌضباؾ لبىسبن
 العلة؟.

  سعبالى ىلبنفملبلً ه  لب، اكم السابرٌم للرمبر ببالنص ك                

                         
(ٕ)

و هى هنبببن لبببب، بالعلبببة ىهبببً 

 اإلسكار ؟.

ىال شك هن الرببلؾ فبً المسبألة ال ٌسعبرل للاكبم السعبب ي لعب م لوبىر العلبة فٌبن
(ٖ)

و 
 ىإنما الربلؾ فً الاكم المعل  .

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على هقىا و ههموا قىالن 

 هنن ٌضاؾ إلى النص. القول األول:

ىهى قى  هكلر الاناٌة
(ٗ)

و ىالانابلة 
(٘)

. 

 ٌضاؾ إلى العلة. هنن القول الثانً:

ىبن قا  بعل الاناٌة
(ٙ)

و ىبعل المالكٌة
(7)

و ىهى قى  الشافعٌة
(8)

. 

 بناء المسسلة:

 هوا المسألة وكر لوا هفبلن 

 األصل األول: تفسٌر العلة.

ىهوا المسألة عن ي لالٌبة و سبنبى علبى بٌبان »ىق  نص على ولك الؽةالً و اٌن قا   
« ا  العلة و ىما هى المرا  بإ بلقوا؟

(9)
. 

السا ٌبو هن الرببلؾ معنبىي و ىلبن هفب  ىفبر و همبا هفبلن فٌر بع »ىقا  الةركشبً  

                                            
 ( .ٗٓٔ/٘( والبار الماٌ  )8ٕ/ٖ( انلر  شرح مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٔ)
 ( من سىرة المان ة.9ٓ( من الٌة )ٕ)
 ( .ٙٓٔ/٘( والبار الماٌ  )ٖٗٓ/ٗاا ب )( ورفع ال8ٕٖ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٖ)
( و السارٌبر مبع الس رٌبر 9ٖٔ/ٕ( و السىضبٌ  )ٓٙٔ/ٕ( وهفبى  السررسبً )9ٕٗو79ٕ( انلر  س ىٌم األ لة )ٗ)

 ( .9ٖٕ/ٕ( وفىاس  الرامى، )9ٕ٘/ٖ( وسٌسٌر السارٌر )ٗٗ( والى ٌة )ٖ٘ٔ/ٖىالسابٌر )
 ( .ٕٓٔ/ٗ( وشرح الكىكب )9ٖٕٖ/7( والسابٌر )ٕٕ٘ٔ/ٖ( انلر  هفى  ابن مال  )٘)
 ( .9ٕ٘/ٖ( وسٌسٌر السارٌر )ٖ٘ٔ/ٖ( والسارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )9ٓٗ/ٕ( انلر  مٌةان األفى  )ٙ)
( وبـ   ٘ٓٔ/٘( و ىقا  األبٌباري ـ كمبا فبً البابر المابٌ  )ٔٙٗ/ٕ( ونلر الىرى  )ٕٗٔ/ٕ( انلر  نشر البنى  )7)

 «.هى الفاٌ  من موهب مالك »
(و نواٌبة الىفبى  7ٕٗ/ٖ( واإلاكبام )8ٖٔ/٘( والمافى  )7ٕٗ/ٕ( والىفى  )ٖٙٗ/ٕالمسسفاى )( انلر  8)

 ( .٘ٓٔ/٘( والبار الماٌ  )8ٕٖ٘/8)
 ( .7ٖ٘( شااء الؽلٌ  )9)

 



(ٗٓ7) 

«إلى ساسٌر العلة  
(ٔ)

. 

 ى ن هوا البناء 

هنن إن قٌ  إن العلة هً الم لر هى الباعث فٌلبةم هن ٌكبىن الاكبم فبً ماب  البنص لابسبا 
 ان، باعلة علٌن. بالعلةإ ألن النص هلب، العلة وىهً السً هلر، فً لبى، الاكم و هى ك

فببة فكىنببن منفىفبباً ٌنببافً السعلٌبب  بوببوا المعنببىإ ألن الببنص هببى  همببا إن فسببر، بالمعرِّ
ؾ الاكمو ىلٌس، العلة الوي ٌعرِّ
 (ٕ)

. 

ؾ كبىن الاكبم منى باً بوبا اسبى إوا ى ب ، فبً ماب   ربر لبب،  ىنىقش ببأن العلبة سعبرِّ
ؾ الاكم  ىن نلر إلبى ولبكو فل فٌن لشبًء ىااب  الاكم فٌن هٌضاًو فالنص ٌعرِّ ٌسبا معبرِّ

من  وة ىاا ة
(ٖ)

فة ال ٌنافً ال ى  بأن الاكم لاب، بالعلة.  و ىاٌننو فال ى  بأنوا معرِّ

 األصل الثانً : التعلٌل بالعلة القاصرة.

ىق  هشار إلى هوا بعبل األفبىلٌٌن و إمبا ببالنص علبى ولبك و هى ابٌن بالبىا المسبألة 
بع  مبااث العلة ال افرة
(ٗ)

 . 

ىنشبأ مبن »هوا البناء الؽةالً و فإنن قا  بعب  وكبرا لمسبألة العلبة ال افبرة   ىممن وكر
«هوا همر و ىهى هن الاكم فً األف  ه  ٌضاؾ إلى العلة هم ال ؟ 

(٘)
. 

لببم سىل بب  مببن هببوا النلببر مسببألة هرببري لالٌببة فببً األفببى  هفر هببا »ىقببا  الةن ببانً   
«ؾ إلى النص هى العلة األفىلٌىن بالنلر و ىهً هن الاكم فً ما  النص ٌضا

(ٙ)
 . 

 ى ن هوا البناء  

هنن إن قٌ  بأن العلة ال افرة ال ٌ ىة السعلٌ  بوا فلٌةم ال ى  ببأن الاكبم لابب، ببالنص 
 إ إو لى كان لابساً بالعلة لكان لوا فان ة و ىللةم السعلٌ  بوا.

ٌبب  إنببن لاببب، ىإن قٌبب  ٌ ببىة السعلٌبب  بوببا فٌلببةم هن ٌكببىن الاكببم لابسبباً بالعلببة إ إو لببى ق
 بالنص لما كان للعلة فان ة و ىهوا ٌناقل السعلٌ  بوا .

ىق  نىقش هوا بأن مرا هم لبٌ  ا ٌ بة السارٌبع و بب  هن هبوا المسبألة سىلب ، عبن قبى  
الاناٌببة  الاكببم فببً مببىر  العلببة ال افببرة عببرؾ بببالنص و فبببل فانبب ة فببً العلببة ال فببً 

ة فبً مبىر  البنص و فبالاكم فبً مبىر  األف  ىال فً الابر  و ىإوا كانب، العلبة مسع ٌب
النص لاب، بالنص ال بالعلة
(7)

 . 

ىهوا البناء ٌمكن هن ٌعسرل علٌن بأن من األفىلٌٌن من  ع  السعلٌ  بالعلة ال افبرة 

                                            
 ( .78ٖ( و ىانلر  سبلس  الوهب )٘ٓٔ/٘( البار الماٌ  )ٔ)
 ( .ٕ٘ٓ_ٕٗٓ/ٖ( و سشنٌؾ المسامع )ٖ٘ٓ_ٖٗٓ/ٗ( انلر  رفع الاا ب )ٕ)
 ( .ٕٙٗ_ٔٙٗ/ٕ( انلر  نلر الىرى  )ٖ)
( و ىفٌن عنىن لوا ب ىلن   فبر    ممبا 8ٖٔ/٘( والمافى  )7ٕٗ/ٕ( والىفى  )ٖٙٗ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٗ)

 ٌشٌر إلى سارعوا عن المسألة الساب ة .
 ( .7ٖ٘( شااء الؽلٌ  )٘)
 ( .8ٗ_7ٗ( سررٌج الارى  على األفى  )ٙ)
 ( .8ٖٔ/٘المافى  )( لما و ٘انلر  هامش رقم )7) )

 



(ٗٓ8) 

فرعاً لووا المسألة و ىلٌ  هفبلً لوا 
(ٔ)

 . 

 الترجٌح :

وا قبالىا ببأن العلبة هما البناء على ساسٌر العلبة فببعل الاناٌبة ىالانابلبة السةمبىا ببنو ىلب
ؾ و ىال سلبب، الاكبمو ىلبى كانب،  معرفةو ىقالىا بأن الاكم لاب، بالنص إألن العلة سعرِّ

 سعرؾ الاكم لما كان للنص فان ة.

هما الشافعٌة ىبعل المالكٌة فمبع قبىلوم إن العلبة معرفبة إال هنوبم قبالىا إن الاكبم لابب، 
ببر العلببة فببً هببوا المىضببع با لباعلببةو قببا  الؽةالببً ـ بعبب  وكببرا بالعلببةو ىمببنوم مببن فس 

ىهى نةا  ال سا ٌو ساسن إفإنا ال نعنً بالعلة إال باعث الشر  على الاكم »للربلؾ ـ  
»
(ٕ)

الربلؾ فٌن لالًإ ألنا نعنبً بالعلبة هبا هنبا همبرا مناسببا ٌؽلبب »و  ىقا  الراةي  
«على اللن هن الشر  هلب، الاكم أل لنو ىولك مما ال ٌمكن إنكارا 

(ٖ)
. 

ىهوا ما وهب إلٌن كلٌر من الما  بٌن
(ٗ)

و ىبنباء علٌبن قبالىا  إن مبرا  مبن  عب  الاكبم  
ؾ للاكمو  ىهوا مبا ال ٌربالؾ فٌبن هفبااب ال بى   فً ما  النص لابساً بالنص هنن معرِّ
اللانً و ىمن وهب إلى لبىسن بالعلة فمرا ا هن العلة باعلة على لبى، الاكم و ىهبوا مبا 

ل ببى  األى  و ىعلٌببن فببالاكم فببً مابب  الببنص لاببب، بببالنص و ال ٌرببالؾ فٌببن هفببااب ا
 ىالعلة باعلة على لبىسن.

فة و ى ع  ولك ال ٌنافً ال ى  بأن الاكبم لابب، بالعلبةو فالعلبة  ها بالمعرِّ ىمنوم من فسر 
ؾ كىن الاكم منى ا بوا اسى إوا ى  ، فً ما   رر لبب، الاكبم فٌبن هٌضباًو همبا  سعرِّ

ؾ الاكم  ى فٌن لشًء ىاا  من  وة ىااب ةالنص فٌعرِّ ن نلر إلى ولكو فلٌسا معرِّ
(٘)

و 
فة ال ٌنافً ال ى  بأن الاكم لاب، بالعلة.  ىاٌننو فال ى  بأنوا معرِّ

ىهما من قا  بأن العلة مى بة فارسلاىاو فمنوم ـ كأكلر الاناٌة ـ قبالىا ببأن العلبة مى ببة 
 وىقالىا بأن الاكم ٌضاؾ إلى النص. 

ٌن علبى هن ساسبٌر العلبة بأنوبا الباعلبة هى المى ببة هى المب لرة ال ىنص بعبل األفبىلٌ
ٌلبةم منببن هن ٌكبىن الاكببم لابسباً بوببا و فم فب  ال انبب  ببولك هببى لببى، الاكببم أل ب  سلببك 

العلة
(ٙ)

 و ىال ٌلةم من ولك كىنن لابساً بوا . 

ىبعل األفىلٌٌن قالىا بأنوا مى بة مع س ىٌةا إضافة الاكم إلى العلة
(7)

 . 

                                            
( و  بببامع 9ٖٔ/ٕ( والسن بببٌ  )ٕٕٖ/ٖ( وشبببرح مرسفبببر الرىضبببة )9ٓ٘_9ٓٗ/ٕ( انلبببر  مٌبببةان األفبببى  )ٔ)

 (. ٕٙٓ/ٖ( وسشنٌؾ المسامع )ٖٙٓ/ٗ( ورفع الاا ب )8ٗٓٔ/ٗاألسرار )
 ( .ٖٙٗ/ٕ( المسسفاى )ٕ)
 ( .ٖٙٗ/ٕ(و ىانلر  المسسفاى)8ٖٔ/٘المافى  )ٖ) )
( و المافبى  7ٖ٘( وشبااء الؽلٌب  )ٖٙٗ/ٕو ىالم ي و ىؼٌرهم . انلر  المسسفباى ) ( كالؽةالً و ىالراةيٗ)

( ونواٌبة 78ٔ(و منسوبى الىفبى )8ٕ/ٖ( ومرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )7ٕٗ/ٖ( واإلاكام )8ٖٔ/٘)
( وسٌسٌر السارٌر ٖ٘ٔ/ٖ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )ٕٕ٘ٔ/ٖ( وهفى  ابن مال  )9ٕٖ٘/8الىفى  )

 ( .9ٖٕ/ٕ( ومسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )9ٕ٘/ٖ)
 ( .ٕٙٗ_ٔٙٗ/ٕ( انلر  نلر الىرى  )٘)
 ( .7ٕٗ/ٖ( واإلاكام )ٖٙٗ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٙ)
(وىقىلببن بببأن الاكببم ٌضبباؾ إلببى العلببة فببً  7ٔ٘( انلبر مببلبل قببى  الؽةالببً إن العلببة مى بببة فببً  شببااء الؽلٌبب )7)

 (.ٖٙٗ/ٕالمسسفاى)

 



(ٗٓ9) 

اء علببى مببا سبببو فببإن البنبباء علببى ساسببٌر العلببة بنبباء فبباٌ إ ىأل لببن ارسلببؾ ىبنبب 
 األفىلٌىن فً المسألة. 

هما البناء على السعلٌب  بالعلبة ال افبرة فالبوي ٌلوبر هنبن فبر  لوبوا المسبألة إ إو الكببلم 
علببى لبببى، الاكببم بالعلببة هى بببالنص سببابو علببى كببىن العلببة مسع ٌببة هى قافببرة و ىمببن 

كم لاب، بالنص فوى لم ٌ ع  للعلة فان ة إال السعلٌ  و ىإوا كان ال فانب ة وهب إلى هن الا
منوا فوً عبث ال ٌ ىة إلباسواو ىلوا لبم ٌ بة السعلٌب  بالعلبة ال افبرةو ىمبن وهبب إلبى 

ة السعلٌ  بالعلة ال افرة لاان سوا.  هن الاكم ٌلب، بالعلة ف    ع  للعلة فان ةوىلوا  ى 

لٌىن للكبببلم علببى هببوا المسببألة بعبب  ابب ٌلوم عببن مسببألة العلببة نعببم إ إنمببا انسبببن األفببى 
ال افرة و لكن هوا ال ٌ   على كىن هوا المسبألة فرعباً لمسبألة العلبة ال افبرة و ىهبوا 
ما ٌشٌر إلٌبن كببلم الؽةالبً ىالةن بانً إ إو سىلُّب  النلبر فبً هبوا المسبألة إنمبا نشبأ مبن 

 كبلموم فً العلة ال افرة .

 



(ٗٔٓ) 

 

 ػس: املٓاضب١ ٌٖ تٓدسّ مبفطد٠ زاجح١  ٚ َطا١ٜٚ؟.املبحح ايجاْٞ ع

المناسبة ـ بالاس  ـ مف ر من ناسب ٌناسب مناسبةو فوى مناسب و ىهف  الكلمبة نسبب 
و ىهً كلمة س   على اسفا  شًء بشًء و ىم اربسن لنو ىمنن  النسبب  ىهبى ال راببةو 

فببلنو ىنسبببسن سبمً بببولك السفبالن ىلبلسفببا  ببنو ٌ ببا   نسببسن ىانسسبببو ىهبى نسببٌب 
إلٌن  إوا عةىسن إلٌنو ىمنن  هوا ٌناسب هوا  هي ٌ اربن شبوا
(ٔ)

. 

ىالمناسبببة ىالمناسببب فببً االفبب بلح مببأرىوان مببن النسبببإ ألن المسناسبببٌن فببً ببباب 
النسب إنما كانا مسناسبٌن لمعنى راب  بٌنوما و ىهى ال رابة
(ٕ)

 . 

ضاء إلى المفلاة ع بلً ىالمناسبة هً  كىن العلة مشسملة على ىفؾ فال  لئلف
(ٖ)

. 

ىٌرسب  بالمناسبة المناسبو ىقب  ارسلبؾ األفبىلٌىن فبً سعرٌبؾ المناسبب علبى هقبىا  
كلٌرة
(ٗ)

و ىمن هاسنوا و ىهىضاوا عبارة سعرٌؾ ابن الاا ب لبن بأنبن  ىفبؾ لباهر 
منضب  ٌاف  ع بلً من سرسٌب الاكم على ىف ن افى  ما ٌفبل  هن ٌكبىن م فبى ا 

من شر  ولك الاكم
(٘)

. 

ىقىلببن  لبباهر   قٌبب  ٌرببرج الراببً و كالعم ٌببة فببً قىلنببا العمبب  العبب ىان علببة لى ببىب 
 ال فاصإ ألن ال ف  ىع من همر ناسً ال ٌ رك منن شًء فً اللاهر.

ىقىلبببن  المنضبببب    ٌربببرج المضببب رب كالمشببب ة إ فإنوبببا سرسلبببؾ ببببارسبلؾ األةمبببان 
 ىاألشراص.

 لًىقىلن  ٌاف  ع بلً   فٌن بٌان هن الراب  ع
(ٙ)

. 

ىملالن  إوا قٌ  المسكر ارام ه رك الع   هن سارٌم المسكر مال إلى مفلاة و ىهً 
ااببل الع ببى  مببن االضبب رابوىإوا قٌبب  ال فبباص مشببرى  ه رك الع بب  هن شببرعٌة 

ال فاص سبب ماٍل إلى مفلاة و ىهً اال الناى 
(7)

. 

م فبى ة  ىالم فى  من هبوا المسبألة هن الىفبؾ إوا كبان ٌاضبً إلبى سا ٌبو مفبلاة
للشببار  و لببم لببةم منببن ماسبب ة  هبب  سب بب  مناسبببسن ىسمسنببع فبببلاٌسن للسعلٌبب و هى سب ببى 

مناسبسن ىإن عارضسوا ماس ة مماللة هى را اة؟
(8)

. 

ببر عنوببا بببانررام المناسبببةو ىٌببرا  بانرراموببا  هال  ٌ ضببً الع بب  بمناسبببسوا للاكببم  ىٌعب 

                                            
 (و ما ة نسب.ٕٓٙ/ٕ(و المفباح المنٌر)8ٔٔ/ٗٔ(و لسان العرب)ٖٕٗ/ٌ٘  اللؽة)( انلر  م أٌ)
 (.8ٕٖ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة)ٕ)
 (.8ٖٖ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة)ٖ)
(و 8ٗ8/ٖ(و رىضبة النبالر)7٘ٔ/٘(و المافبى )9٘ٔ(و شااء الؽلٌب )87ٕـ8ٕٙ/ٔ( انلر لولك  المسسفاى)ٗ)

(و منواج الىفبى  مبع ٖٓٙ/ٕ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً)9ٖٔالافى )(و شرح سن ٌ  7ٕٓ/ٖاإلاكام)
(و شببببرح الكىكببببب 9ٖٕ/ٕ(و ااشببببٌة العضبببب )8ٕٖ/ٖ(و شببببرح مرسفببببر الرىضببببة )7٘/ٗنواٌببببة السببببى )

 (.9ٖٔ(و مبااث العلة فً ال ٌا )7ٕٙ(و نبرا  الع ى )9ٖٔ/ٕ(و ااشٌة األةمٌري )ٖ٘ٔ/ٗالمنٌر)
 (.9ٖٕ/ٕ)( مرسفر المنسوى مع شرح العض ٘)
 (.9ٕٙ(و نبرا  الع ى )ٖٖٔ/ٗ(و رفع الاا ب)ٕٔٔ/ٖ( انلر  بٌان المرسفر)ٙ)
 (.٘٘ٔـٗ٘ٔ/ٗ(و شرح الكىكب)8ٕٖ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة)7)
 (.ٕٕٔـٕٕٓ/٘(و البار الماٌ )ٕٔٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)8ٙ٘/ٖ( انلر  رىضة النالر)8)

 



(ٗٔٔ) 

ا هلر فً اقسضاء األاكاملى ى  المعارل الممال  هى األر   و فبل ٌكىن لو 
(ٔ)

. 

ىملالن  ف اء هسري المسلمٌن بالسبلح إوا كان السبلح ٌب  ي إلبى قب رة الكابار ببن علبى 
قس  ع   األسري هى هكلر من المسلمٌن
(ٕ)

. 

ىال ربببلؾ بببٌن العلمبباء هن الىفببؾ هى العلببة المشببسملة علببى المفببلاة الرالٌببة عببن 
ناسبة و ىسعسبر المناسبة فٌواالماس ة المماللة هى الرا اة علٌوا سكىن م

(ٖ)
. 

 ىإنما ارسلاىا عن  ى ى  المعارل الممال  هى األر   و ىلوم فً ولك قىالن 

 هنوا ال سنررم.القول األول:

ىبن قا  كلٌر من الاناٌة
(ٗ)

وىبعل الشافعٌة  
(٘)

و ىكلٌر من الانابلة
(ٙ)

. 

 ال ى  اللانً هنوا سنررم.

ىبببن قببا  ابببن الاا ببب مببن المالكٌببة
(7)

و ىكلٌببر مببن الشببافعٌة
(8)

و ىبعببل الانابلببة
(9)

و  
ىنسب لؤلكلرٌن
(ٔٓ)

. 

 

 بناء المسسلة:

 هعٌ ، هوا المسألة إلى هفلٌن 

 األصل األول:تفسٌر العلة.

الربلؾ فً هنوا سنربرم هى ال سنربرم لالبً مبنبً علبى اربسبلؾ النلبر »قا  الم ٌعً  
«ىاالعسبار فً العلة ما هً؟ 

(ٔٔ)
. 

ناء اٌبث وكبر هن مبن قبا  بعب م انربرام المناسببة إنمبا هرا  بالعلبة  ىق  بٌن ى ن هوا الب
الىفؾ الم لر الباعثوىلم ٌر  ملة ما ٌسىقؾ علٌن المعلى  مبن ى بى  الشبر  ىعب م 

                                            
 (.ٖ٘ٓ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع)ٕٕٔـٕٕٓ/٘ماٌ )(و البار ال9ٖٖٓ/8( انلر  نواٌة الىفى )ٔ)
 (.8ٕٔ(و نٌ  السى  على مرس ى الىفى )ٖٙٔ( انلر  الموكرة)ٕ)
 (.ٖٗٓ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع)ٖ)
(و مسببلم 9ٖٓ/ٖ( و سٌسببٌر السارٌببر)8ٕ/ٖ(و منبباهج الع ببى )ٙٗٔ/ٖ( انلببر  السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر)ٗ)

 (.ٕٗٙ/ٕاللبى، مع فىاس  الرامى،)
 (.ٔٓٔ/ٗ(و منواج الىفى  مع نواٌة السى  )8ٙٔ/٘( كالراةي و ىالبٌضاىي. انلر  المافى )٘)
( 8ٔٓ/ٕ(و المسبى ة)8ٙ٘/ٖ( كابن ق امة و ىالم   بن سٌمٌة و ىال ىفً و ىابن الن بار. انلبر  رىضبة النبالر)ٙ)

(و شببببببرح 97ٖٖ/7(و السابٌببببببر)8ٕٗٔ/ٖ(و هفببببببى  ابببببببن مالبببببب )ٕٔٗ/ٖوشببببببرح مرسفببببببر الرىضببببببة)
 (7ٕٔ/ٗب)الكىك

(و ىانلبر  مرس بى الىفبى  مبع 8ٖٔ(و منسوبى الىفبى )ٕٓٔ/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مبع بٌبان المرسفبر)7)
 (.8ٕٔشران نٌ  السى )

(و نواٌببببببة 7ٕٙ/ٖ( كالونبببببب ي وىالعضبببببب  وىابببببببن السبببببببكًو ىكببببببأن المبببببب ي ٌمٌبببببب  إلٌببببببن.انلر  اإلاكببببببام)8)
(و ٕٔٗ/ٕ(و شببرح العضبب )ٔٗٗ/ٕنببانً)(و  مببع ال ىامببع مببع شببرح المالببً ىااشببٌة الب9ٖٖٓ/8الىفببى )

 (.ٖٗٓ/ٖسشنٌؾ المسامع)
 (.97ٖٖ/7( انلر  السابٌر)9)
 (.7ٖٔ(و إرشا  الااى )9ٖٙ(و شرح ؼاٌة السى )ٕٕٓ/٘( انلر  البار الماٌ )ٓٔ)
 (.9٘ٔ/ٗ( سلم الىفى )ٔٔ)

 



(ٕٗٔ) 

المانعو ىال  ر  لى ى  الشر  ىع م المبانع فبً السبألٌرو بب  المب لر هبى الىفبؾ  
 ناسنو ىق  سرلؾ الاكم عنن مع ى ى ا ق عا.

ررام المناسبة ف   هرا  بالعلبة   ملبة مبا ٌسىقبؾ علٌبن المعلبى  مبن ىفبؾ ىمن قا  بان
م لر باعث ىى ى  شر  ىع م مانعو ىال شك فً ةىا  هبوا ال ملبةإ إو سرلبؾ الاكبم 

لا   شر  هى ى ى  مانع
(ٔ)

. 

 األصل الثانً:تلصٌص العلة صو النقض.

ىق  وكر هوا األف   ملة من األفىلٌٌن
(ٕ)

. 

ىٌنبؽً هن ٌعلبم هن اشبسرا  السبر ٌ  فبً سا ٌبو المناسببة »قا    ىمنوم الم ي و اٌث
إنما ٌسا و على رهي من ال ٌري سرفٌص العلبةو ىهمبا مبن ٌبري  بىاة سرفٌفبوا و 
ى بىاة إاالببة انسابباء الاكببم علببى سا ببو المعببارل مبع ى ببى  الم سضببً فبببل ببب  لببن مببن 

«االعسراؾ بالمناسبة و ىإن كان، المفلاة مر ىاة هى مساىٌة 
(ٖ)

. 

الربلؾ ٌلسا، على هن الن ل فً العلبة ٌ ب ح هم ال؟ فبإن قلنبا ٌ ب ح » ىقا  الةركشً  
«انررم، و ىإال فبل 

(ٗ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  ب ىاة سرفٌص العلة ٌلةمن ال ى  بع م انررام المناسبةإ ألن ال ى  ب بىاة 
 ٌرلببى  إمببا هن انسابباء الاكببم عنبب  ى ببى  المببانع مببع ى ببى  الىفببؾ الم سضببً للاكببم ال

 ٌكىن لمناسبة را اة و هى مساىٌة و هى مر ىاة.

فإن كان لمناسبة را اة و هى مساىٌة ٌلةم ى ى  مناسببة فبً الىفبؾ لكنوبا مر ىابة 
هى مسبباىٌةو ىإال لكببان الاكببم منساٌبباً النسابباء الم سضببً ال لى ببى  المببانعو ىالىاقببع هن 

 االنسااء إنما هى لى ى  المانع.

ة مر ىاببة ٌلببةم انسابباء الاكببم بمناسبببة المببانع المر ىاببةإ إو ٌشببسر  ىإن كببان لمناسببب
كىن المانع مناسباً النسااء الاكبم إ ألنبن علبة لعب م الاكبمو ف باة إلببا، الاكبم بمبا لبٌ  

 بمناسب مع انسااء  وة هرري للعلٌةو ىهوا ؼٌر فاٌ .

هما من لم ٌ   بالسرفٌص فبل ٌلةمن ولك
(٘)

. 

مبا ٌاٌب  هن مبن قبا  ببالمنع مبن السرفبٌص ٌلةمبن ال بى   ىفً كبلم الم ي ىالةركشً
بانررام المناسبة
(ٙ)

و بٌنما الون ي و ىابن السبكً وكرا هن الربلؾ إنما ٌسا بو عنب  مبن 
ال ٌ ى  بالسرفٌص و فمنوم من ٌ ى  بب بلن المناسببة بالمعارضبةو ىالعمب  بإاب اهما 

                                            
 (.9٘ٔ/ٗ( انلر  سلم الىفى )ٔ)
(و 9ٕٖ/ٖمببع ال ىامببع مببع سشببنٌؾ المسببامع)(و  ٙٙ/ٖ(و اإلبوبباج)ٖٖ٘ٔـببٖٖٗٔ/8( انلببر  نواٌببة الىفببى )ٕ)

 ( .ٕٕٔ/٘(و البار الماٌ )ٖ٘ٓ/ٖسشنٌؾ المسامع)
 (.8ٕٓ/ٖ( اإلاكام)ٖ)
 (.7ٖ٘( سبلس  الوهب)ٗ)
 ( .ٙٙ/ٖ(و اإلبواج)ٖٖ٘ٔـٖٖٗٔ/8انلر  نواٌة الىفى ) (٘)
 (و ىق  سبو ن   قىلوما .7ٖ٘(و سبلس  الوهب)8ٕٓ/ٖانلر  اإلاكام) (ٙ)

 



(ٖٗٔ) 

اةي فإنن ال ٌبري سرفبٌص اٌننو إنما هى بالسر ٌ و ىمنوم من لم ٌ   بولكو كالر 
العلةو ىقا  بب اء المناسبة عن  السعارل
(ٔ)

. 

لكببن ٌمكببن هن ٌ بباب عببن المبب ي بببأن ٌ ببا  إنببن وكببر هن ال ببى  بببانررام المناسبببة إنمببا 
ٌسا و على رهي من ال ٌري السرفٌص 
(ٕ)

وىلم ٌنؾ هن ٌكىن ببٌن ال بانلٌن ببالمنع مبن 
 السرفٌص من ال ٌري االنررام.

 الترجٌح:

ٌلوببر لببً فبباة األفبب  األى وىهببى هن الربببلؾ فببً هببوا المسببألة مبنببً علببى  الببوي
الربلؾ فً الم فبى  بالعلبة و فمبن هرا  بالعلبة الىفبؾ الباعبث  ىن لببى، شبرى وا 
ىانسابباء مىانعوببا و فإنببن ٌببوهب إلببى عبب م انرببرام المناسبببةو ىمببن هرا  بالعلببة  ملببة مببا 

رى وا و ىانسابباء مىانعوببا فإنببن ٌسىقبؾ علٌببن المعلببى  مببن الىفببؾ المبب لر و ىلبببى، شبب
 ٌوهب إلى انررام المناسبة.

ىهما البناء على سرفٌص العلة فوى بناء فاٌ و فبإن مبن وهبب إلبى هن المبرا  بالعلبة 
ة سرفٌص العلةو ىبناء علٌبن فبإن  العلة السامة المسسىفٌة لشرى وا ىانسااء مىانعوا  ى 

ة العلبة الباعلبة  ىن لببى، شبرى وا المناسبة ق  سنررموىمن وهب إلبى هن المبرا  بالعلب
ة سرفٌص العلةو ىبناء علٌن فإنن وهب إلى هن المناسببة ال  ىانسااء مىانعوا فإنن لم ٌ ىِّ

 سنررم.

ة سرفٌص العلة بناء على هنوا العلة السامة وهبب فبً هبوا المسبألة إلبى  ىبعل من  ى 
لة العلبة الباعلبةو ىهبوا مبا هن المرا  انسااء المناسبة م ل ا و فٌكىن مرا ا فً هوا المسبأ

وهببب إلٌببن كلٌببر مببن الانابلببةو ىقبب  عل لببىا بمببا ٌاٌبب  هن مببرا هم انسابباء المناسبببة م ل ببا و 
ف الىا إن من المع ى  هن ٌ ى  العاقب  لبً مفبلاة فبً كبواو ىٌفب نً عنبن مبا فٌبن مبن 

الضرر من ى ن  رر و ىهكوا ب ٌة ه لسوم
(ٖ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 ( .7ٖٕو 8ٙٔ/٘(و ىلرهي الراةي. انلر  المافى )ٙٙ/ٖ(و اإلبواج)ٖٖ٘ٔ/8الىفى )( انلر  نواٌة ٔ)
 ( .8ٕٓ/ٖانلر  اإلاكام) (ٕ)
 ( .98ٖٖ/7(و السابٌر)ٕٔٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)8ٙ٘/ٖانلر  رىضة النالر) (ٖ)

 



(ٗٔٗ) 

 
 يع١ً بايدٚزإ .املبحح ايجايح عػس : ثبٛت ا

البب ىران  مفبب ر  ار ٌبب ىر  ىرانبباً و ىهفبب  الكلمببة مببن   ىرو ىهببى هفبب  ٌبب   علببى 
إابب او الشببًء بالشببًء مببن اىالٌببن
(ٔ)

و ىمنببن   ار بببن  إوا  بباؾ بببن و ى ىران الالببك   
سببىاسر اركاسببن بعضببوا إلببر بعببل مببن ؼٌببر لبببى، ىال اسببس رار و ى ار، المسببألة  هي 

، الاكم على ؼٌرا و فٌن   إلٌبن و لبم ٌسىقبؾ علبى األى  و كلما سعل ، بما  سىقؾ لبى
ىهكوا
(ٕ)

 . 

ؾ بسعرٌاببا، مس اربببة ىالبب ىران فببً االفبب بلح ُعببرِّ
(ٖ)

و ىمببن هاسببنوا سعرٌاببن بأنببن   
سرسب الاكم على الىفؾ ى ى اً ىع ماً 
(ٗ)

 . 

ىمعنى ولك هنن كلمبا ى ب  الىفبؾ ى ب  الاكبم و ىهبى مبا ٌسبمى ببال ر و ىكلمبا عب م 
 م الاكببم و ىهببوا مببا ٌسببمى بببالعك الىفببؾ عبب

(٘)
و ىلوببوا ٌسببمى البب ىران بببال ر   

ىالعكببب 
(ٙ)

و ىٌسبببمى هٌضببباً بالببب ىران الى بببى ي ىالعببب مًو ىبالببب ىران الم لبببو 
(7)

و  
ىسماا بعضوم بالسلب ىالى ى 
(8)

  . 

ىملل ىا لن  بالارمة مع ىفؾ اإلسكار فً العفٌر و فالاكم ىهى الارمة ٌلب، بلبى، 
نساً بانساانناإلسكار و ىٌ

(9)
 . 

ىاعسرل على هوا الملا  بأن اللاهر هن مىضع الربلؾ إنما هى فً ال ىران بم ر ا 
و ال إوا انضم إلٌن  لٌب   ربر كالمناسببة و ىفبً الملبا  المبوكىر قب  انضبم إلبى الب ىران 
لوىر المناسبة و ىلووا كان األىلى السملٌ  بالراناة ى اللسوا على السارٌم لعب م لوبىر 

ناسبة فٌواالم
(ٔٓ)

 . 

لكن ٌشك  على هوا الملا  األرٌر هن الراناة لٌس، علة ىالشك كما قبا  المالبً
(ٔٔ)

و  
م علببى  ىه ٌببب عببن هببوا اإلشببكا  بببأن الراناببة علببة لكببن السعلٌبب  بالشبب ة الم ربببة م بب  

ال ىران المال
(ٕٔ)

 . 

 ىهما السملٌ  بالملا  األى  فأ ٌب عن االعسرال الىار  علٌن من ى وٌن 

                                            
    ىر . ما ة( و ٖٓ٘( وال امى  الماٌ  )ٕٖ٘/ٕ( و ىانلر  الفااح )ٖٓٔ/ٕ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
 ( وما ة    ىر .ٕٕٓ/ٔ( انلر  المفباح المنٌر )ٕ)
 ( .7ٕٓ/٘( والمافى  )78ٗ/ٕ( انلر  المعسم  )ٖ)
 ( .7ٖٖٗ/7( والسابٌر )97ٕٔ/ٖ( وهفى  ابن مال  )ٖ٘ٔ/ٖ( انلر  بٌان المرسفر )ٗ)
 ( .ٖ٘ٔ/ٖ( انلر  بٌان المرسفر )٘)
(و ٖٕٗ/٘(و البابر المابٌ  )ٖٖٔ٘/8ونواٌبة الىفبى  ) (ٖٗٔ/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٙ)

 ( .7ٖٖٗ/7السابٌر )
 ( .ٖٖٔ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )7)
 ( .ٕٗ/ٗ( انلر  السموٌ  )8)
( و إرشبا  الاابى  ٖٔٔ/ٖ( وسشبنٌؾ المسبامع )ٖٔٗ/ٖ( وشبرح مرسفبر الرىضبة )ٖٓٓ/ٕ( انلر  الىفبى  )9)
(ٖ7ٗ.) 
( و ىانلبر  شبااء الؽلٌب  ٔ٘/ٗ( وسٌسبٌر السارٌبر )7ٕٗ_ٕٙٗ/ٕسباةانً )( انلر  شرح العض  مبع ااشبٌة السآٔ)
 ( وىفٌن ع م السسلٌم بفاة الملا  على ال ىران .7ٕٔ_9ٕٙ)
 ( .٘ٗٗ/ٕ( انلر  شرح المالً على  مع ال ىامع )ٔٔ)
 ( .ٖٔٗٗ/7( والسابٌر )8ٙٔ/ٖ( انلر  رىضة النالر )ٕٔ)

 



(ٗٔ٘) 

ى    هن الربلؾ ىار  سىاء كان الىفؾ مناسباً هم الاأل 
(ٔ)

 . 

ىفً هوا نلر و إال إن قُفب  هن ٌكبىن الب ىران م ىٌباً للعلبة اٌننبو و ىإال فبإن المناسببة 
 هقىي من ال ىران و فإوا ى  ، المناسبة اكساً بوا عن ال ىران.

سبةاللانً   هن المرا  بالملا  هى ال ىران و مع ق ع النلر عن المنا
(ٕ)

. 

ىق  مل   لن ال ىفً  با ٌث   )مبا ببا  عامب  هبعلبن فٌ بى  هبوا لكبم و ىهبوا ههب ي لبً! 
هفبل قع  فً بٌ، هبٌن هى فً بٌ، همن اسى ٌنلر هٌو ي إلٌن هم ال(
(ٖ)

 . 

ىالمعنى إوا اسسعمناا هه ي لنوىإوا لم نسسعملن لبم ٌوب  لبن و فعلِّبة الو ٌبة اسبسعمالن علبى 
العم 
(ٗ)

 . 

 ؾ األفىلٌىن فً ال ىران على هقىا   ىق  ارسل

 هنن ٌاٌ  العلة لناً.  القول األول :

ىهى قى  ال موىر ىاألكلر
(٘)

و ىقالبن ال فباص مبن الاناٌبة 
(ٙ)

و ىهكلبر المالكٌبة 
(7)

و  
ىهكلببببر الشببببافعٌة
(8)

الانابلببببةو ىهكلببببر  
(9)

و ىارسببببارا هبببببى الاسببببٌن البفببببري 
(ٔٓ)

          و                                      
ىنسب لكلٌر من الا واء
(ٔٔ)

و ىأله  ال    
(ٕٔ)

. 

 هنن ٌاٌ  العلٌة ٌ ٌناً. القول الثانً:

ىنسب لبعل المعسةلة 
(ٖٔ)

 . 

 هنن ال ٌاٌ  العلٌة. القول الثالث:

ىارسارا هكلر الاناٌة 
(ٔٗ)

 و  
                                            

  ( .ٙٗٗ/ٕنانً )( وااشٌة البٖ٘ٔ/ٗ( انلر  الٌا، البٌنا، )ٔ)
 ( .ٗ٘ٔ/ٗ( انلر  الٌا، البٌنا، )ٕ)
( رىاا البرببباري فبببً فببباٌان وكسببباب الوببببة ىفضبببلوا ىالسابببرٌل علٌوبببا و بببباب مبببن لبببم ٌ بببب  الو ٌبببة لعلبببة ٖ)
( وعبن هببً 8ٖٕٔ/ٕ٘ٓٔ/ٕ( و ىمسلم فً فباٌانو كسباب اإلمبارة و بباب سابرٌم هب اٌا العمبا  )97ٕ٘/8٘ٔ/ٖ)

 .امٌ  الساع ي 
 ( .ٗٔٗ/ٖشرح مرسفر الرىضة ) ( انلر ٗ)
 ( .ٕٖٔ/ٖ( وسشنٌؾ المسامع )7ٖ/ٖ( واإلبواج )ٕٙٗ/ٕ(و شرح العض  )ٕٖٖ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )٘)
 ( .ٖٗٓ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٙ)
(و مرس ببى ٖٖٔ٘/8( ونابان  األفبى  )9ٖٙ( وشببرح سن بٌ  الافبى  )7ٕٔ( انلبر  المافبى  الببن العرببً )7)

 ( .7ٔ٘/ٕ( ونلر الىرى  )ٖٙٙ( وس رٌب الىفى  )8ٖٔالسى  )الىفى  مع نٌ  
(و السبراج الىهباج 7ٔٔ/ٗ(ومنواج الىفى  مع نواٌة السبى  )7ٕٓ/٘( والمافى  )9ٗ٘/ٕ( انلر  البرهان )8)
 ( .ٙٗٗ/ٕ( و مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )ٕٖٖ٘/8( ونواٌة الىفى  )9ٔ8/ٕ)
( و شببرح مرسفببر 79٘/ٕ( والمسببى ة )8ٙٔ/ٖ( ورىضببة النببالر )ٕٗ/ٗ( والسموٌبب  )ٕٖٗٔ/٘( انلببر  العبب ة )9)

( وشرح الكىكبب 8ٖٖٗ/7(و السابٌر )98ٖ( وشرح ؼاٌة السى  )97ٕٔ/ٖ( و هفى  ابن مال  )ٕٔٗ/ٖالرىضة)
(ٗ/ٔ9ٖ. ) 
 (.77/ٕ(و شرح العم  )7ٖٓٔ/ٕىكساب ال ٌا  بآررا  78ٗ/ٕ( انلر  المعسم  )ٓٔ)
 ( .99ٕ/ٕىفى  )( وال77/ٕ( انلر  شرح العم  )ٔٔ)
 ( .7ٖ/ٖ( واإلبواج )ٙٗ٘/ٕ( انلر  البرهان )ٕٔ)
 (.ٕٖٖ٘/8(و نواٌة الىفى  )99ٕ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٖٔ)
(و نواٌببة الىفببى  البببن 8٘ٗ/ٕ(و مٌببةان األفببى  )8ٓٔ/ٕ(وهفببى  السررسببً )7ٖٓ( انلببر  س ببىٌم األ لببة )ٗٔ)

(و سٌسببٌر السارٌببر 9ٙ(و الببى ٌة )ٖٙٔ/ٕ  )(و السن ببٌ  مببع السلببىٌٖٗٙ/ٖ(و كشببؾ األسببرار )ٖٗٙ/ٕالسبباعاسً )
(ٗ/ٗ9.) 

 



(ٗٔٙ) 

ىبعل المالكٌة   
(ٔ)

و ىبعل الشافعٌة  
(ٕ)

. 

 بناء المسسلة:

 فى و ىهً  وكر لووا المسألة هربعة ه

 األصالن األول والثانً: الطرد والعكس.

هشار بعل األفىلٌٌن فً هلناء ن اشبوم للمسبألة إلبى بنانوبا علبى مسبألسً  اللبة ال بر  
على العلةو ى اللة العك  علٌواو السٌما من وهبب إلبى عب م إفبا ة الب ىران للعلٌبة 
(ٖ)

إ  
ببن اال ببرا  ى»إو ااببسج هبب الء ببب لٌ  قببا  الببراةي فببً بٌانببن   ابب ا لببٌ   رٌ بباً إلببى علٌِّ

الىفؾ باالسااو 
(ٗ)

و ىهما االنعكا  فإنن ؼٌر معسبر فً العل  الشرعٌةو ىإوا كان ك   
«ىاا  منوما ال ٌ   على العلٌة كان م مىعوما هٌضا كولك 

(٘)
 . 

و «ىهوا المسألة إنما ٌسض  ال بى  فٌوبا ببوكر مسبألة هربري بعب ها »ىقا  ابن برهان  
 ر لم وكر مسألة ال

(ٙ)
. 

 ىى ن هوا البناء سبو بٌانن فً كبلم الراةي. 

بة كب  ىااب   ىق  نىقش ولك  بأن اكم الم مى  ق  ٌرالؾ الاا و فبل ٌلةم من ع م علٌِّ
ة الم مى و إو قب  ٌافب  األلبر مبن الم مبى   ىن الابا و كمبا هن كب   منوما ع م علٌِّ

علة  ةء من ه ةاء العلة ال ٌعسبر علةو ىإوا ا سمع، هفبا، 
(7)

 . 

 األصل الثالث: تعلٌل الحكم الواحد بعلتٌن فسكثر.

ىهفب  الرببلؾ كمبا قبا  إلكٌبا مبنبً »ن   ولك الةركشبً عبن إلكٌبا الوراسبً و ف با   
«على  ىاة سعلٌ  الاكم الىاا  بعلسٌن 

(8)
 . 

 ى ن هوا البناء 

ة سعلٌ  الاكم الىاا  بعلسبٌن فبأكلر فإنبن ال ٌبري الب ىران ملبسب اً للعلٌبةإ ألنبن هن من  ى 
ٌ ٌة هن َسْرلُؾ العلة علة هرريو ىلبى كبان الب ىران ملبسباً للعلبة لمبا  باة سبـرلُّؾ العلبة 

                                            
( سر  ا لكنن قا  ولك فً معلبم ه ىبسبنو ىاببن الاا بب ىؼٌبرا. 8ٗ٘و ٙٗ٘/ٕ( كالباقبلنًو ىوكر فً البرهان )ٔ)

(و 7ٓ٘(و ماسباح الىفبى  )9ٙٙ/ٕ(و لباب المافى  )8٘ٔ(و منسوى الىفى  )ٖ٘ٔ/ٖانلر  مرسفر المنسوى )
 (.9٘ٔ/ٕنشر البنى  )

و ٙ٘ٔ/ٕ( كببالؽةالً وىابببن السببمعانً وىالمبب ي وىنسبببن المبب ي للما  ببٌن مببن الشببافعٌة.انلر  قىا ببع األ لببة )ٕ)
و ىمبا بعب ها(و  8ٕٙ(و ىللؽةالً سافٌ  م ى  فً شبااء الؽلٌب  )99ٕ/ٖ(و اإلاكام )7ٖٓ/ٕ(و المسسفاى )ٔٙٔ

( مبن هنبن ٌعمب  ببن هاٌانبا ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٕ  )( لن مٌ  إلى ما وكر إلكٌا الوراسً كما فً الىفىٓ٘ٗىفً المنرى  )
  ىن هاٌان هرري باسب قىة ال ر  ىالعك .

(و رىضبة النبالر ٖٓٓ/ٕ(و الىفى  )8٘ٔ/ٕ(و قىا ع األ لة )7ٕٙ(و شااء الؽلٌ  )8ٗ٘/ٕ( انلر  البرهان )ٖ)
 (.7ٙ/ٖ(و اإلبواج )ٖٖ٘٘/8(نواٌة الىفى  )٘ٔٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )8ٙٔ/ٖ)
 ؾ ىفؾ بالضعؾ   اًو ىهفااب المواهب ىالمسكلمىن على هنن ال ٌ   على العلة.( ن   فٌن ربلٗ)

(و شبببرح الكىكبببب 99ٕٔ/ٖ(و هفبببى  اببببن مالببب  )98ٖ(و شبببرح سن بببٌ  الافبببى  )ٖٖٓ/ٕانلبببر  الىفبببى  )    
 (.ٕ٘/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )98ٔ/ٗ)
 (.ٕ٘ٔ/٘( المافى  )٘)
 (.ٖٖٓ/ٕ( الىفى  )ٙ)
 (.7ٙ/ٖ(و اإلبواج )ٖٖ٘٘/8نواٌة الىفى  )(و ٕٙٔ/٘( انلر  المافى  )7)
 (.87ٖ( سبلس  الوهب )8)

 



(ٗٔ7) 

ة سع   العل  فإنن ٌري ال ىران ملبسا للعلةإ ألنن   عن الاكم م ل اًو ىهما من لم ٌ ىِّ
 ال ٌ ٌة هن َسْرلُؾ العلة علة هرري .

 ة العلة؟.األصل الرابع: التالزم هل ٌستدل به على صح

هبى مبنبً علبى هن البسبلةم عنب نا ٌ بىة هن ٌسبس   ببن علبى »وكرا ابن برهان و ف با   
«فاة العلةو ىعن  ال اضً ال ٌ ىة 

(ٔ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

لع  ى ون هن ال ىران فً هفبلن سببلةم ببٌن الاكبم ىالىفبؾ لبىسباً ىعب ماًو ىلبوا فمبن 
لكاً فبباٌااًو ىمببن لببم ٌ بب  بببولك لببم قببا  بإفببا ة الببسبلةم فبباة العلببة  عبب  البب ىران مسبب

 ٌ علن من مسالك العلة.

 الترجٌح:

هما األفبلن األىالن ـ ىهما ال ر  ىالعك  ـ فاألف  هن مسألة ال ىران ال سبنى علبى 
الربلؾ فٌوماو للارو بٌن المسألسٌنو ىاكم الم مى  ق  ٌرالؾ اكم الابا و فبإن ؼلببة 

كبب  بمار ٌومبباو ىلببوا قببا  ال موببىر بإفببا ة اللببن بالبب ىران هقببىي منوببا فببً ال ببر  ىالع
ال ىران للعلٌة مع قىلوم بأن ال ر  ال ٌ   على العلة 
(ٕ)

 . 

هما البناء على مسألة سعلٌ  الاكم الىاا  بعلسبٌن فبأكلر فلبٌ  بلباهرإ ألن األكلبر ابٌن 
وا هلبسىا العلة بال ىران و فوم  علىا الب ىران ٌاٌب  لبن العلٌبةو ىهبوا ال ٌمنبع هن العلبة إ

ج ولك على  ىاة سع   العل .  انسا، فً مىضع مع ى ى  الاكم هال  ٌرر 

ة سعب   العلب  ال ٌلةمبن إلببا، العلبة بالب ىران و إمبا ألن الب ىران قب   كما هن من لم ٌ ىِّ
ى   فٌما ال  اللة لن على العلٌةو هى ألن الىفؾ قب  ٌب ىر مبع الاكبم ىال ٌكبىن علبة و 

ب  ىفاا مبلةما للعلة
(ٖ)

لؽٌر ولك من العل  و هى
(ٗ)

. 

هما البناء على مسألة السبلةم هب  ٌسبس   ببن علبى فباة العلبة؟ فوبى بنباء فباٌ إ ألن 
ال ىران فً هفلن سبلةم بٌن الاكبم ىالىفبؾ لبىسبا ىعب ماًو فبإن هفبا  البسبلةم بم بر ا 

 فاة العلة فكولك ال ىران و ىإال فبل.

                                            
 (و ىٌ ف  بال اضً الباقبلنً.88ٖ( ن لن عنن فً سبلس  الوهب )ٔ)
 (.99ٕٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )8ٕٗ/٘(و البار الماٌ  )ٓٙٗ( انلر  السبفرة )ٕ)
هنبن وهبب إلبى المنبع مبن سعب   العلب .انلر   ( بووٌن ال ىابٌن اسس   المب ي علبى عب م إفبا ة الب ىران للعلٌبة مبعٖ)

 (.ٖٓٓو ٖٕٙ/ٖاإلاكام)
 (.7ٖٓ/ٕ( انلر  المسسفاى)ٗ)

 



(ٗٔ8) 

 
 املبحح ايسابع عػس: ثبٛت ايع١ً بايػب٘.

باس  الشبٌن ىالبباءو ىهبى هفب  ٌب   علبى سشبابن الشبًء ىسشباكلن لىنبا ىىفبااو  الشبن 
ٌ ببا  ِشببْبن ىَشببَبن ىَشبببٌنو ىشبببو، الشببًء بالشببًء  هقمسببن م امببن لفبباة  امعببة بٌنومبباو 
ىهشبببن الىلبب  هببباا ىشببابون  إوا شبباركن فببً فبباة مببن فببااسنو فالمشببابوة المشبباركة فببً 

معنى من المعانً 
(ٔ)

 . 

االفبب بلح علببى الىفببؾ الشبببوًو ىهببى بوببوا المعنببى مببن العلبب  ىالشبببن ٌ لببو فببً 
ال امعببةو ىٌ لببو بببالمعنى المفبب ريو ىهببى كببىن الىفببؾ شبببوٌاو ىهببى بوببوا المعنببى 
مسلك مبن مسبالك العلبةو كمبا ٌ لبو هٌضباً قٌبا  الشببن ىٌ فب  ببن ال ٌبا  البوي ٌكبىن 

ال امع فٌن ىفااً شبوٌاً 
(ٕ)

 . 

ٌ لبو علبى كب  قٌبا إ ألن الابر  ٌلابو باألفب   ىلن إ بلو عام إ ولك هن اسم الشببن
ب امع المشابوة 
(ٖ)

و لكن ؼلب فً االف بلح األفىلً إ بلقن علبى نبى  رباص مبن  
األقٌسة 
(ٗ)

 . 

ىهوا المباث من ههم المبااث األفىلٌةو ىق  نص بعل األفىلٌٌن على هنن هؼمبل 
المسببان  األفببىلٌة
(٘)

ا علببى سا ٌبب  المببرا  و ىلمببا هن كببان سا ٌبب  المببرا  بالمسببلك مسىقابب
بالىفؾ الشبوً اعسنى األفىلٌىن بسا ٌ  المبرا  بالىفبؾ الشببوًو ىاكسابىا ببن عبن 
بٌان المرا  بالمسلك لسىقؾ معرفسن على معرفبة الىفبؾ الشببوًو ىألنبن ٌسضب  ببٌبان 

 الىفؾ الشبوًو ىلوا فإنً هوكر سعرٌؾ الىفؾ الشبوً و لم همّل  علٌن.

ٌن فبً سعرٌبؾ الىفبؾ الشببوً ارسبلفباً كلٌبراً ىق  ارسلا، عببارا، األفبىلٌ
(ٙ)

اسبى  
وكر ال ىٌنً هنن ال ٌسارر فً ولك عبارة ماكمة قانمة على فناعة الا ى و لم اكسابى 

بسىضٌان عن  رٌو ضرب األمللة 
(7)

 . 

ىلع  العلة فً ولك هبً سبر  ا ببٌن الىفبؾ المناسبب ىالىفبؾ ال بر ي
(8)

ىسىسب ن  
ن عنب  األفبىلٌٌنو إو هبى ىسب  ببٌن المناسبب ىال بر ي بٌنوماو ىهوا مما ال ربلؾ فٌب

                                            
 ( ما ة  شبن.ٖٖٓ/ٔ(و المفباح المنٌر )ٖٕٗ/ٖ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
 (.ٖٖٓ( انلر  نبرا  الع ى  )ٕ)
 (.ٖٕٓ/٘) (و البار الماٌ ٙٙ/ٖ(و اإلبواج )9ٕٗ/ٖ(و اإلاكام )ٖٓٔ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٖ)
 (.9ٖٔٗ/7( انلر  السابٌر )ٗ)
 (.ٕٖٔ/ٕ(و ىانلر  كبلم الؽةالً فً ههمٌسن فً المسسفاى )ٖٕٓ/٘( انلر  البار الماٌ  )٘)
(و ٕٔٓ/٘(و المافبببى  )ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٖ(و السلربببٌص )ٔٓٔ-ٓٓٔ(و اللمبببع )ٕٖ٘ٔ/ٗ( انلبببر لسعرٌابببن  العببب ة )ٙ)

(و ٕٗٗ/ٖ(و شببرح مرسفببر الرىضببة )9ٖٖٖ/8فببى  )(و نواٌببة الى8ٗٔ(و منسوببى الىفببى  )9ٕٗ/ٖاإلاكببام )
 (.ٓٔٔ-9ٓٔ/ٗ(و سلم الىفى  )87ٔ/ٔ(و شرح الكىكب )ٕٖٓٗ/7السابٌر )

 (.ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٕ( انلر  البرهان )7)
ر   وىهىال ر ( الىفؾ ال ر ي  مأرىو من 8) فً اللؽبة مبن  بر  ٌ با   بر ا  بر ا  هي سببع بعضبن بعضباوىا  

 .( ما ة   ر 7ٖٓ/ٕري ىاا ا ك ري األنوارو انلر المفباح المنٌر)الا  هي سسابع، هفرا ا ى ر، م 
 .ىالىفؾ ال ر ي هى عبارة عن اقسران الاكم بسانر فىر الىفؾ من ؼٌر مناسبة ىال اسسلةام للمناسبة

الباببر  و (9ٖٔاإلٌضبباح ل ببىانٌن االفبب بلح )و (98ٖشببرح سن ببٌ  الافببى )و (8٘/ٗاإلاكببام )انلببر لسعرٌاببن  
 (.8ٕٗ/٘الماٌ )

 



(ٗٔ9) 

ىمسمٌة عنوما مبن اٌبث إن المناسبب ٌناسبب  الاكبم بناسبنو ىال بر ي ال ٌناسبب  
الاكمو فى ى ا كالع م 
(ٔ)

 . 

ؾ الىفبؾ الشببوً بأنبن  مبا سبر   ببٌن هفبلٌن شببون بأاب هما فبً األىفباؾ  ىق  ُعرِّ
هكلر 
(ٕ)

 . 

لىا لن بالعب  ه  ٌلاو بالم ا  هى الار ؟و ىولك لشبون بالما  فً كىنبن مملىكباً ٌببا  ىمل 
ىٌبب  ر ىٌعببار ىٌببى  و ىلببن شبببن بببالار فببً كىنببن مسفببرفا نافببو العبببا ة مالكببا للبضببع 

بالنكاح 
(ٖ)

 . 

ىٌعسرل علٌن  بأن المرا  بووا السعرٌؾ هى ؼلببة األشببااو ىلبٌ  هبى قٌبا  الشببن
(ٗ)

و 
ل  المناسبةىاعسرل على الملا  بأنن من باب سعارل الع

(٘)
. 

ىه ٌببب عببن الملببا   بأنببن مببن ببباب السعببارل الشبببوًإ ألن شبببن العببب  بالمببا  مناسببب 
للةىم ال ٌمة  ر ي بالنسببة إلبى لبةىم ال ٌبةو ىشببون ببالار مناسبب بالنسببة إلبى لبةىم 

ال ٌة  ر ي بالنسبة إلى لةىم ال ٌمة وىلسر  ا بٌنوما كان ىفااً شبوٌاً 
(ٙ)

. 

للىفؾ الشبوً هنن  الىفؾ الوي ال سلور مناسبسن بع  البابث ىمن هاسن السعرٌاا، 
السامو ىلكن هُلِؾ من الشار  االلساا، إلٌن فً بعل األاكام 
(7)

. 

ىهى اٌننو ىسب   ىن المناسببإ ألنبن ؼٌبر لباهر المناسببة فبً واسبنو ىفبىو ال بر يإ 
 ألن ال ر ي ال ٌلسا، إلٌن الشار  م ل اً.

هقبرب السعرٌابا، إلبى قىاعب  األفبى  و ىنسببن ألكلبر  ىهوا السعرٌؾ وكبر المب ي هنبن
الما  ٌن
(8)

و ى علن الون ي مع سعرٌؾ  رر هقرب السعرٌاا،
(9)

. 

ىملالببن  هن ٌ ببا  فببً إةالببة الن اسببة   وببارة سببرا  للفبببلة فٌسعببٌن فٌوببا المبباء ك وببارة 
لكن  الا ثو فإن المناسبة بٌن كىنوا  وارة سرا  للفبلة ىبٌن سعٌن الماء ؼٌر لاهرةو

                                            
 (.ٖٙٓ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )ٖٔٔ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٔ)
(و ٔٓٔ-ٓٓٔ(و اللمببع    )ٕٖ٘ٔ/ٗ(و ىألفبب  هببوا السعرٌببؾ انلببر  العبب ة )87ٔ/ٗ( انلببر  شببرح الكىكببب )ٕ)

 (.ٕٖٓٗ/7(و السابٌر )ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٖالسلرٌص )
(و ماسبببباح 8ٕٗ )(و المنرببببى8ٙٔ/ٕ(و قىا ببببع األ لببببة)ٖٕٙ/ٖ(و السلرببببٌص )8ٙٔ/ٕ( انلببببر  شببببرح اللمببببع )ٖ)

 (.ٕٖٓٗ/7(و السابٌر )7ٓ8ـ7ٓ7الىفى )
( وكر الراةي هن الشافعً ٌسمى هوا النى  من ال ٌا  ؼلبة األشببااو ىارسلبؾ فبً قٌبا  ؼلببة األشببااو ف ٌب  هبى ٗ)

قٌببا  الشبببن هى هببى هعبببلاو ىقٌبب  إن قٌببا  ؼلبببة األشببباا مشببسركإ إو قبب  ٌكببىن بببٌن العلبب  المناسبببة هى األىفبباؾ 
 و ىهوا ما وهب إلٌن العض  ىؼٌراو ىهى األقرب.الشبوٌة

(و  مببع ال ىامببع مببع سشببنٌؾ المسببامع 9ٙ/ٖ(و اإلبوبباج )ٕٕٓ/٘(و المافببى  )8ٖٗ/ٕانلببر  المعسمبب  )  
و ىمببا  8ٖٖ(و  نبببرا  الع ببى  )7ٖٔ(و المببوكرة )ٖ٘ٗ/ٕ(و ااشببٌة العضبب  )ٖٖٕ/٘(و الباببر الماببٌ  )9ٖٓ/ٖ)

 بع ها(.
(و البابر 7ٕٖٖ/7(و نابان  األفبى  )ٖ٘ٗ/ٕ(و شبرح العضب  )9ٕ٘/ٖو اإلاكبام )(ٗٙ٘/ٕ( انلر  البرهبان )٘)

 (.ٖٖٕ/٘الماٌ  )
 (.ٕٖٔ( انلر  الموكرة )ٙ)
 (.ٖٖٗ(و نبرا  الع ى  )ٖٖٔٗ/8(و نواٌة الىفى  )9ٕٙ/ٖ( انلر  اإلاكام )7)
 (.9ٕٙ/ٖ( انلر  اإلاكام )8)
هنن الىفؾ الوي ال ٌناسب الاكمو لكن عرؾ بالنص  (و ىالسعرٌؾ الرر هى ٖٖٔٗ/8( انلر  نواٌة الىفى  )9)

 (.ٕٕٓ/٘سألٌر  نسن ال رٌب فً ال ن  البعٌ  لولك الاكم. ىانلر لن  المافى  )

 



(ٕٗٓ) 

عوبب  الساببا، الشببار  إلببى هببوا الىفببؾ بالنسبببة إلببى الفبببلة ىال ببىاؾ ىمبب   
المفاؾو ىلوا ٌؽلبب علبى اللبن هنبن مشبسم  علبى المناسببةو ىلبوا  عب  علبة فبً هبوا 

الملا 
(ٔ)

 . 

ىهما من  وة اكمن ف   ارسلؾ األفىلٌىن فً اكم الشبن م ل اً سىاء كان ىفبااً و هى 
وم على هنن ال ٌفار إلٌن مع إمكان قٌا  العلة مسلكاً و هى قٌاساً بع  اسااق

(ٕ)
 . 

 ىههم األقىا  فً ولك األقىا  السٌة 

 هنن ا ةو ىسلب، بن العلة.القول األول:

ىهى قى  هكلر الشافعٌة 
(ٖ)

و ىهكلر المالكٌبة  
(ٗ)

و ىهكلبر الانابلبة  
(٘)

و ىمعلبم الا وباء  
(ٙ)

 . 

 هنن ؼٌر ا ة. القول الثانً:

ىهبببى قبببى  الاناٌبببة 
(7)

و ىبعبببل المالكٌبببة  
(8)

وىبعـــــــبببـل الشافعٌــــــــــبببـة  
(9)

و  
ىبعـــــــــل الانابلـــــــــة 
(ٔٓ)

ىنسب للما  ٌن من هفااب ال ٌا  و 
(ٔٔ)

  . 

 هنن ا ة إن لن هنن علة الاكم هى مسسلةم لن. القول الثالث:

ىهى قى  الراةي 
(ٕٔ)

و ىالبٌضاىي  
(ٖٔ)

 . 

 الر  ىن المنالر.هنن ا ة للن القول الرابع:

ىهى قى  الؽةالً 
(ٔٗ)

و ىال ىفً  
(ٔ٘)

 . 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هفبلنو ىهما 

                                            
(و ٕٙ٘/ٕ(و ىانلببر همللببة هرببري فببً  البرهببان )ٖٖ٘(و نبببرا  الع ببى  )ٕٖٖٗ/8( انلببر  نواٌببة الىفببى  )ٔ)

 (.7ٙ/ٖ(و اإلبواج )ٕٖٔ/ٕالمسسفاى )
(و الباببر 7ٖٗ/ٗ(و رفببع الاا ببب )7ٖٓ/ٖ(و  مببع ال ىامببع مببع سشببنٌؾ المسببامع )8ٖٕ/ٖسلرببٌص )( انلببر  الٕ)

 (.9ٕٖٗ/7(و السابٌر )ٖٕٗ/٘الماٌ  )
 (.7ٖٓ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )ٖٖٖٗ/8(و نواٌة الىفى  )97ٕ/ٖ(و اإلاكام )9ٕٗ/ٕ( انلر  الىفى  )ٖ)
(و مرس بببى 7ٓٙ(و ماسببباح الىفبببى  )9ٖٙ-9ٖٗ(و شبببرح سن بببٌ  الافبببى  )ٖ٘ٙ/ٕ( انلبببر  إاكبببام الافبببى  )ٗ)

 (.7ٙٔالىفى  مع نٌ  السى  )
(وشببرح ؼاٌببة السببى  9ٕٗٔ/ٖ(و هفببى  اببن مالبب  )87ٖ-87ٔ/ٖ(و رىضببة النببالر )8ٕٖٔ/ٗ( انلبر  العبب ة )٘)
 (.9ٕٖٗ/7(و السابٌر )97ٖ)
 (.ٖٕٗ/٘(و البار الماٌ  )9ٙ٘/ٕ( انلر  البرهان )ٙ)
(و ببببو  النلبببر 8ٙٗ/ٕ(و مٌبببةان األفبببى  )ٖ٘ٓس بببىٌم األ لبببة ) (و9ٕٙ-9ٕٗ/ٕ( انلبببر  هفبببى  ال فببباص )7)
 (.ٗ٘/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )ٕٔٓ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )ٖٗٙ/ٕ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )ٕٔٙ)
 (.9ٖ٘(و سن ٌ  الافى  مع شران )ٖٕٓ/٘( كالباقبلنًو انلر  المافى  )8)
 (.7ٖٗ/ٗ(و رفع الاا ب )8٘ٗبفرة )(و الس8ٖٔ/ٕ(و شرح اللمع )ٔٓٔ( انلر  اللمع )9)
 (.9ٖٕ(و ال    )ٙ/ٗو 9ٕ/ٔ(و السموٌ  )ٕٖٙٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٓٔ)
 (.ٖٕٙ/ٖ( انلر  السلرٌص )ٔٔ)
 (.ٖٕٓ/٘( انلر  المافى  )ٕٔ)
 (.٘ٓٔ/ٗ( انلر  منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٖٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٗٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )٘ٔ)

 



(ٕٗٔ) 

 األصل األول: اشتراط المناسبة فً العلة. 

ىق  هشار إلى ولك بعل األفىلٌٌن
(ٔ)

و ىمنوم ابن برهان فبً اسبس اللن علبى الا ٌبة و 
علببى اللببنو فببإوا اكمببىا ب ٌببا   ألن الم فببى  مببن قٌببا  المعنببى هببى السؽلٌببب»ف ببا   

«المعنى فكولك قٌا  الشبن وفإن ؼلبة اللن اافلة 
(ٕ)

 . 

الىفببؾ الببوي »ىقببا  الببراةي فببً  لٌبب  مببن ال ٌببري ا ٌببة هببوا النببى  مببن ال ٌببا   
سمٌسمىا شبواً إن كان مناسببا فوبى معسببر باالساباوو ىإن كبان ؼٌبر مناسبب فوبى ال بر  

«المر ى  باالسااو 
(ٖ)

. 

 لبناء.ى ن هوا ا

هن من قا  باشسرا  المناسبة ٌلةمن هال  ٌري االعس ا  بالىفبؾ الشببوًو ىال االاس باج 
 ب ٌا  الشبنإألنن ؼٌر مناسب.

ىهما من لم ٌشسر  المناسبة و ب  اكساى بافى  اللن الؽالب ٌلةمن هن ٌعسب  بالىفبؾ 
 الشبوً ىقٌا  الشبن.

 ؟.هل كل مجتهد مصٌ األصل الثانً: 

ألن ما وكرناا ـ من ال بى  بالشببن ـ إنمبا »هبى الاسٌن البفري و إو قا   ىق  وكر ولك 
 «.ٌف  على موهب من ال ٌعٌن الاو من هقاىٌ  الم سو ٌن

فأما من وهب إلى هن المعنى المعسبر فً الابر  ىاألفب  هبى العلبة السبً سب   »لم قا   
موهببن فبً هن الابو  ال اللة على سعلو اكم األف  بوا  ىن ؼٌرهاو فإنن إنما بناا علبى

«ىاا  معٌن من هقاىٌ  ال انسٌن و ىهن ما سىاا با  
(ٗ)

 . 

فوبوا ى ببن الكببلم علبى ال ببى  ببأن المفببٌب »ىهبوا مبا وكببرا البباقبلنًو قبا  ال ببىٌنً  
ىاا  من الم سو ٌنو فإوا كن، سوب عن ولك فاألىلى ببك إب با  قٌبا  الشببنو ىهمبا إوا 

فلببى رهي الم سوبب  السمسببك باألشببباا فببً   اضببً قلنببا بسفببىٌب الم سوبب ٌن ف بب  قببا  ال
بعل الاىا ث و ىؼلب على لنن لبى، اكم مبن قضبٌة اعسببار األشببااو  فوبى مبأمىر 

«بما ؼلب على لنن ق عا عن  هللا سعالى 
(٘)

 . 

 ى ن هوا البناء  

لع  ى ن البناء هنن إن قٌب  إن المفبٌب ىااب إ فإنبن ال ٌمكبن ال بى  ب ٌبا  الشببنإ ألن 
الشبببن مسببر   بببٌن همببرٌن وىالاببو فببً قببى  ىاابب  و ىال م ببا  ل ببى   رببر إ ألن قٌببا  

 الاو عن  هللا ىاا  مما سر   فٌن.

ىإن قٌبب  بسفببىٌب الم سوبب ٌن  بباة ال ببى  بببنو ألن الاببو عنبب  هللا سعببالى ؼٌببر معببٌنو 
 ىللم سو  هن ٌ ى  بأي من ال رفٌن المسر   بٌنوما باسب ما ٌؽلب فً لنن.

                                            
 (.ٖٖ٘ٗ/8(و نواٌة الىفى  )9ٕٙ/ٕ(و الىفى  )7ٖٓ(و شااء الؽلٌ  )9ٙ٘/ٕ( انلر  البرهان )ٔ)
 (.ٖٙٙ/ٕ(و ىانلر  إاكام الافى  )97ٕ/ٕ( الىفى  )ٕ)
 (.ٕٗٓ/ٕ( المافى  )ٖ)
 (.ٕ٘-ٔ٘/ٕ( شرح العم  )ٗ)
 (.8ٖٖ(و سبلس  الوهب )ٕٔٗ/٘(و ىانلر  البار الماٌ  )ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٖ( السلرٌص )٘)

 



(ٕٕٗ) 

ىفً هوا البناء نلبرإ فبإن قٌبا  »لسبكً على هوا البناء ب ىلن  ىق  اعسرل ابن ا 
الشبببن إن كببان بببا بلً فكٌببؾ ٌؽلببب علببى لببن الم سوبب  اكببم مسببسن  إلٌببن مببع كىنببن عنبب ا 
ببا بلً؟و ىكٌبؾ ٌ بىة لبن العمبب  بمبا هبى مبنبً علببى با ب ؟و ىإن فبرل افبى  لببن 

بن فاٌااً و فوى معمبى  مسسن  إلٌن و فبل عبرة بن لبنانن على فاس و ىإن كان قٌا  الش
«بن كسانر األ لة من ؼٌر سعلو بسفىٌب الم سو ٌن 

(ٔ)
 . 

 الترجٌح:

هما البناء على اشسرا  المناسبة فً العلة فاللاهر لً فباسنإ فبإن كلٌبراً ممبن ال ٌبري 
الىفؾ الشبوً و هى االاس اج ب ٌا  الشبن اعسم  على رلبىا مبن المناسببة و ىاشبسر  

ىفؾ المعل  بن لوىر المناسبة فً ال
(ٕ)

. 

هما من وهب إلى االاس اج بن فكلٌر منوم ىإن وهب إلى هن الىفؾ ال بب  ىهن ٌشبسم  
علببى اكمببة مناسبببة
(ٖ)

إال هنوببم اكساببىا ببباللن الؽالببب و فالىفببؾ الشبببوً ىإن فببارو  
الىفببؾ المناسببب فببً المعنببى إال هنومببا اشببسركا فببً إفببا ة م لببو اللببنو لببم إن الساببا، 

ؾ الشبوً فً بعل األاكام ٌ علن هقرب إلى الىفؾ المناسب منن الشار  إلى الىف
إلى الىفؾ ال ر ي الوي ال ٌلسا، إلٌن م ل اً 
(ٗ)

. 

هما من لم ٌشسر  المناسبة م ل اً ىاكساى بالىفؾ ال ر ي
 (٘)

فبل شك هنن ٌلةمن ال ى   
بالىفببؾ الشبببوًإ ألنببن هقببىي مببن الىفببؾ ال ببر يو فببإوا  بباة السعلٌبب  بببال ر ي 

 وً من باب هىلى.فالشب

؟ فوبى بنباء ؼٌبر فباٌ  فبً نلبريإ ألن ه  كب  م سوب  مفبٌبهما البناء على مسألة 
ال ان  ببأن المفبٌب ىااب  ٌمكنبن ال بى  ب ٌبا  الشببنإ ألن قٌبا  الشببن ىإن سبر   ببٌن 
ا إ   ٌ همرٌن إال هنن ٌنسوً بن الاا  إلى ها هماو ىكولك الىفؾ المرسلبؾ فبً كىنبن شببو

ن المناسببب ىال ببر ي إال هن الم سوبب  ٌنسوببً بببن األمببر إلببى سببر ٌ  فوببى ىإن سببر   بببٌ
 إلااقن بأا  ال سمٌن و ىال م ا  لؤلمر الرر لاسا ا ىب بلنن. 

ىلووا وهب ال موىر إلى هن المفٌب ىاا 
(ٙ)

 و ىهكلرهم ااسج ب ٌا   

 م الشبن و مما ٌ   على ع م السنافً بٌن األمرٌنو كمبا هن ال بى  بالسفبىٌب ال ٌمنبع عب
األرببو بببنإ إو إن األ لببة قبب  ال سببنول بببن كبب لٌ  إللبببا، األاكببام مببع ال ببى  بسفببىٌب 

 الم سو ٌنو ىلوا فبل عبلقة ل ٌا  الشبن بمسألة السفىٌب ىالسر نة.

                                            
 (.7ٓ/ٖ( اإلبواج )ٔ)
(و الس رٌبببر ٖٗٙ/ٕ(و نواٌبببة الىفبببى  الببببن السببباعاسً )8ٙٗ/ٕ(و مٌبببةان األفبببى  )8٘ٗ( انلبببر  السبفبببرة )ٕ)

 (.ٕٔٓ/ٖىالسابٌر )
 (.97ٔ(و مبااث العلة فً ال ٌا  للسع ي)ٕٖٔ/٘(و البار الماٌ )8ٕ٘/ٖ( انلر اإلاكام)ٖ)
 (.ٖٖٗٗـٖٖٖٗ/8الىفى )(و نواٌة 98ٕ/ٖ(و اإلاكام)ٖٕٓ/٘( انلر  المافى )ٗ)
 (.99ٔ(و مبااث العلة فً ال ٌا  للسع ي)ٕٖٔ/٘( انلر  البار الماٌ )٘)
مٌبةان األفبى )  و(8ٖٗ/ٕالىفبى ) و(8ٙٔ/ٕالبرهبان) و(7ٖٔ/ٕإاكام الافبى  )و (ٔٗ٘ٔ/٘الع ة)( انلر  ٙ)
مرسفببر  شببرح و( 9ٖٓ/ٖمرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )و (ٖٙ٘/ٕرىضببة النببالر) و(ٔ٘ٓٔـببٓ٘ٓٔ/ٕ

 .(ٖٙٓ/ٖالس رٌر ىالسابٌر) و(ٖٕ٘ـٕٔٗ/ ٙالبار الماٌ  ) و(ٕٓٙ/ٖالرىضة)

 



(ٕٖٗ) 

 
 املبحح اخلاَظ عػس: ايتعًٌٝ باحله١ُ.

الاكمة  مشس ة من ما ة اكمو ىهً كلمة س   على المنعو ىمنن ٌ لو الاكمإ ألنن ٌمنبع 
ن الللموهى ٌمنبع المسرافبمٌن مبن اعسب اء هاب هما علبى الربرو ىٌ با  اكمب، ال اببة م

 ىهاكمسوا  إوا منعواو ىاكم، الساٌن و ىهاكمسن  إوا هرو، علٌن ٌ ٌن.

ىمنن ٌ ا   هاكم األمر  إوا هس ننو ىمن هوا الباب الاكمة وىهبً معرفبة هفضب  األشبٌاء 
 بأفض  العلىم.

ال و  ىالروان و ىالاكٌم  هى المس ن لؤلمىر ىسمٌ، بولك ألنوا سمنع من 
(ٔ)

 . 

 ىهما فً االف بلح األفىلً  فإنوا س لو على معنٌٌن 

األى   المعنببى الم فببى  مببن شببر  الاكببمو ىولببك هببى المفببلاة السببً قفبب  الشببار  
بسشرٌع الاكم  لبوا هى سكمٌلوا و هى الماس ة السً قف  الشار  بسشرٌع الاكبم  فعوبا هى 

س لٌلوا 
(ٕ)

 . 

ىولببك ملبب  ااببل الناببى  بالنسبببة لسشببرٌع ى ببىب ال فبباصو ىااببل األنسبباب بالنسبببة 
لسارٌم الةنا 
(ٖ)

 . 

اللانً  المعنى المناسبب لسشبرٌع الاكبمو هي الم سضبً لسشبرٌعنو هى األمبر البوي أل لبن 
 ع  الىفؾ اللاهر علةو كالمشب ة بالنسببة للسبارإ فإنوبا همبر مناسبب لشبر  رربص 

السار 
(ٗ)

 . 

ٌ  إن الاكمة المرسلؾ فٌوا هنا هً الاكمة بالمعنى اللانً ىق  ق
(٘)

و لكبن هبوا مربالؾ  
لسفرٌ  كلٌر من األفىلٌٌن فً ب اٌبة هبوا المسبألة مبن هن الاكمبة هبً الم فبى  مبن 

شر  الاكم 
(ٙ)

و مع هن فً  رج كبلموم ما ٌشٌر إلى المعنى اللانً هٌضا  
(7)

 . 

 على هقىا  ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً السعلٌ  بوا 

 ال ٌ ىة السعلٌ  بوا. القول األول:

ىارسارا بعل الاناٌة 
(8)

 و  

                                            
(و ما ة  اكمو ىانلر  هفبى  ٘ٗٔ/ٔ(و المفباح المنٌر )7ٕٓ/ٖ(و لسان العرب )9ٔ/ٕ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)

 ( ف   عرفوا بسعرٌاا، لؽىٌة.8ٙالا ن لبلمشً )
(و نشببر ٖٖٔ/٘(و الباببر الماببٌ  )7ٕ/ٖ(و بٌببان المرسفببر )ٖٕٓ/ٖ(و اإلاكببام )87ٕ/٘( انلببر  المافببى  )ٕ)

 (.7ٕٔ/ٕالبنى  )
 (.78ٕ/ٕ(و ااشٌة الع ار )ٕٙٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٖ)
(و سعلٌبب  األاكببام 8ٔ/ٕ(و السبببب عنبب  األفببىلٌٌن )78ٕ/ٕ( انلببر  س رٌببرا، الشببربٌنً علببى ااشببٌة الع ببار )ٗ)

 (.ٖٙٔلشلبً )
 (.ٕٔٙ/ٗ(و سلم الىفى  )79ٕ-78ٕ/ًٕ على ااشٌة الع ار )( انلر  س رٌرا، الشربٌن٘)
(و نشببر ٖٖٔ/٘(و الباببر الماببٌ  )7ٕ/ٖ(و بٌببان المرسفببر )ٖٕٓ/ٖ(و اإلاكببام )87ٕ/٘( انلببر  المافببى  )ٙ)

 (.7ٕٔ/ٕالبنى  )
عنى اللانًو (و فإنوا همللة للاكمة بالمٕٓٙ/ٗ(و نواٌة السى  )ٖٕٓ/ٖ( انلر  ملبلً األمللة الموكىرة فً اإلاكام )7)

 (.7ٖٔ-ٖٙٔىانلر  سعلٌ  األاكام لشلبً )
 (.٘ٙ( انلر  الى ٌة )8)

 



(ٕٗٗ) 

ىبعل الشافعٌة  
(ٔ)

و ىبعل الانابلة  
(ٕ)

و ىنسبن ابن الن ار ألكلرهم 
(ٖ)

و ىنسببن  
الم ي لؤلكلرٌن 
(ٗ)

 . 

 ٌ ىة السعلٌ  بوا. القول الثانً:

ىبن قا  بعل الشافعٌة 
(٘)

و ىنسبن الم ي لؤلقلٌن  
(ٙ)

 . 

 إن كان، الاكمة لاهرة منضب ة بناسوا  اة السعلٌ  بواو ىإال فبل.القول الثالث:

ىارسببارا بعببل الاناٌببة 
(7)

و ىابببن الاا ببب مببن المالكٌببة  
(8)

و ىبعببل الشببافعٌة  
(9)

 
وىبعل الانابلة 
(ٔٓ)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هفبلن 

 ة.األصل األول: جواز التعلٌل بالوص. المشتمل على مصلح

ىهبببوا األفببب  قببب  س اوببببن المرسلابببىن فبببً هبببوا المسبببألةو ىلوبببوا اسبببسن  لبببن المبببانعىن 
 ىالم ٌةىن.

نببا ى ببن المنببع   ٌِّ لنببا  هنببن لببى فبب  السعلٌبب  بالمفببلاة المسنببع السعلٌبب  »قببا  الببراةي مب
«بالىفؾ المشسم  على المفلاةو ىباإل ما  هوا  انةإ فواك با   

(ٔٔ)
 . 

المبلةمبة ببٌن المسبألسٌنو ىولبك هن السعلٌب  بالىفبؾ إنمبا لم بٌن ى ن هوا البناء ببٌبان 
 اة الشسمالن على الاكمةو ىالاكمة هً األف  فً هوا العلبةو ىالىفبؾ هبى الابر و 
ىإوا كان السعلٌ  باألف  ممكنا كان السعلٌ  بالار  س ىٌبلً ببل فان ةو فى ب هال  ٌ بىةو 

با  باة هبوا ى بب هال   فلب، هن السعلٌ  بالاكمة لى  باة لمبا  باة السعلٌب  بالىفبؾو ىلم 
ٌ ىة ولك 
(ٕٔ)

 . 

                                            
( كالراةي فً المعبالم وىسبعبن شباران اببن السلمسبانًو ىهبى لباهر كببلم اببن السببكً فبً  مبع ال ىامبع. انلبر  ٔ)

 (.ٖ٘ٙ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )٘ٓٗو 7ٖٙ/ٕالمعالم مع شران )
 (.9ٖ٘ٔ/7) ( انلر  السابٌرٕ)
 (.7ٗ/ٗ( انلر  شرح الكىكب )ٖ)
 (.9ٖ٘ٔ/7(و السابٌر )ٕٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٗ)
(و ـ ىسبعببن فببً الاافبب  87ٕ/٘(و المافببى  )ٖٔٙ.انلببر  شببااء الؽلٌبب  ) ( كبالؽةالً وىالببراةي وىالبٌضبباىي٘)
 (.ٕٓٙ/ٗ( ـ منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٕٕٗ/ٕ(و ىالسافٌ  )9ٖٓ/ٕ)
(و ىق  ٌاوم هوا من كبلم بعل المالكٌةإ ألنوم قالىا إن لم ٌكبن الىفبؾ منضبب اً  باة ٕٕٓ/ٖاكام )( انلر  اإلٙ)

 (.ٕٙٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٕٙٗو ٙٓٗالسعلٌ  بالاكمة. انلر  شرح سن ٌ  الافى  )
 (.ٕٗٙ/ٗ(و سلم الىفى  )7ٕٗ/ٕ( انلر  مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )7)
 (.9ٙٔ(و منسوى الىفى  )ٕٙ/ٖبٌان المرسفر ) ( انلر  مرسفر المنسوى مع8)
( و 9ٖ٘ٗ/8(و نواٌبة الىفبى  )ٕٕٓ/ٖوىاببن السببكً. انلبر  اإلاكبام ) ( كالم ي وىالفاً الونب ي وىالعضب 9)

 (.ٔٗٔ/ٖ(و اإلبواج )ٕٗٔ/ٕشرح العض  )
 (.ٕٓٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )79ٓ/ٕ( انلر  المسى ة )ٓٔ)
 (.7ٖٙ/ٕ( المعالم مع شران )ٔٔ)
(و ٖٕٓ/ٖ(و اإلاكببام )88ٕ/٘(و ىلوببوا البب لٌ  انلببر  المافببى  )77ٖ-7ٖٙ/ٕ( انلببر  المعببالم مببع شببران )ٕٔ)

 (.9ٖٙٗ/8(و نواٌة الىفى  )ٓٗٔ/ٖ(و اإلبواج )ٙٓٗشرح سن ٌ  الافى  )

 



(ٕٗ٘) 

ىنببىقش  بببأن السعلٌبب  بالاكمببة ىإن كببان را ابباً مببن ال وببة السببً وكببر، ؼٌببر هن  
السعلٌ  بالىفؾ را   من  وة هربريو ىهبً سبوىلة اإل ببل  علٌبن ىعسبر اإل ببل  
علٌوبباو فلمببا كببان كبب  ىاابب  منومببا را اببا مببن ى ببن مر ىابباً مببن ى ببن  رببر افبب  

سىاء الوي ٌ ع  كبل منوما فالاا للسعلٌ  بن االس
(ٔ)

 . 

ألنبا ه معنبا علبى هن الاكبم إوا اقسبرن »هما الم ٌةىن ف ب  وكبر  لبٌلوم المب ي و ف با   
بىفؾ لاهر منضب  مشسم  على اكمة ؼٌبر منضبب ة بناسبوا هنبن ٌفب  السعلٌب  ببن 

ة الراٌبةو فبإوا ىإن لم ٌكن هى الم فى  من شر  الاكمو ب  ما هشسم  علٌبن مبن الاكمب
كانبب، الاكمببة ـ ىهببً الم فببى ة مببن شببر  الاكببم ـ مسبباىٌة للىفببؾ فببً اللوببىر 

«ىاالنضبا  كان، هىلى بالسعلٌ  بوا
(ٕ)

. 

ىمببا وكببرا المبب ي هببى قٌببا  هىلببىإ إو قببا  السعلٌبب  بالاكمببة علببى السعلٌبب  بالىفببؾ 
 اللبة علبى ب امع االنضبا  ىاللوىر فً ك  منوماو ىإوا كان الىفؾ إنمبا ٌعلب  ببن لل

الاكمة و ىهى ؼٌر م فى  من شر  الاكمو فالسعلٌب  بالاكمبة هىلبىإ ألنوبا الم فبى ة 
 من شر  الاكمو السٌما ىهً سىاف ن فً االنضبا  ىاللوىر.

ىق  اعسرل علٌن ببأن اللوبىر ىاالنضببا  فبً الاكمبة ؼٌبر ُمسبل مإ ألنوبا را عبة إلبى 
ىسةٌبب  ىسببن ص باسببب األاببىا   الاا ببا، ىالمفببال  ى فببع المااسبب و ىهببً ممببا سراببى

ىاألشراص ىاألةمانو فبل سكبىن لباهرة و ىال منضبب ةو ىلبى سبل منا ببولك نبا راً فإنبن 
ٌلةم من السىف  إلى معرفسوا فً  اا  الفىر لسعٌبٌن السعلٌب  بوبا نبى  عسبر ىابرجو 
ىال ٌلةم مللن فبً السىفب  إلبى معرفبة الضبىاب  ال لٌبة ىالملبان اللباهرة المنضبب ة 

 ملة على ااسما  الاكم فً الؽالبو ىولك م فى  بأ لة رفع الارج.المشس

ىه ٌب عنن  ببأن ماب  النلبر هبى فبً الاكمبة إوا كانب، منضبب ة لباهرةو ىإوا كانب، 
كولكإ فوً كالىفؾ و فبل سااى، بٌنوما 
(ٖ)

 . 

 األصل الثانً: جرٌان القٌاس فً األسبا .

لٌ  بالاكمة ممسنبع عنب  مبن ٌمنبع السع»ىق  وكر الةركشً عن بعل األفىلٌٌن قىلن  
ةا  «ال ٌا  فً األسبابو ى انة عن  من  ى 

(ٗ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

لع  ى ن البناء هن السعلٌ  بالاكمة ٌلؽً سببٌة السببب المعبٌن و ىٌ عب  كب  مبا سا  ب، 
بن الاكمة سبباو ىهبوا ٌلبةم منبن ال ٌبا  فبً األسببابو فمبن  بّىة ال ٌبا  فبً األسبباب 

ة ال ٌ  ا  فٌواو ىمن ال فبل. ى 

 الترجٌح:

                                            
 (.9ٕٕ-9ٕٔ/٘( انلر  المافى  )ٔ)
(و ىهبوا ٙٓٗن بٌ  الافبى  )(و شرح س7ٕ/ٖ(و ىانلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٖٕٓ/ٖ( اإلاكام )ٕ)

 ال لٌ  للم ٌةٌن عن  االنضبا  ىاللوىر.
 (.ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٖ)
 (.ٖٗٔ/٘( البار الماٌ  )ٗ)

 



(ٕٗٙ) 

هما البناء على  بىاة السعلٌب  بالىفبؾ المشبسم  علبى مفبلاة فالبوي ٌسبر   فبً  
ةىا السعلٌب  بالاكمبة إوا كانب، منضبب ةو فبإن  نلري هن هسع  األ راؾ بن هم مبن  بى 

 السعلٌ  بوا اٌننو هىلى من السعلٌ  بالىفؾ الوي هى كاشؾ عنوا.

ٌ  بالىفؾ إن  اة السعلٌ  بالاكمة و فوى م فى  بأن السعلٌب  ىما وكر من امسنا  السعل
بالىفببؾ هسببو  ىهٌسببر و ىلببوا  بباة السعلٌبب  بببن ىلببى كانبب، الاكمببة منضببب ةو لببم إن 

 انضبا  الاكمة لٌ  هى الؽالبو ىلووا كان، الاا ة إلى السعلٌ  بملنسوا هؼلب.

شببك  علٌببن هن مببن همببا البنبباء علببى ال ٌببا  فببً األسببباب فاللبباهر لببً فبباسن و لكببن ٌ
ة السعلٌ  بالاكمة مع منعن ال ٌا  فً األسباب األفىلٌٌن من  ى 
(ٔ)

و ىلعب  سببب ولبك 
هنن إوا  اة السعلٌ  بالاكمة فبل اا ة إلى ال ٌا  فً األسبابإ إو ٌلاو الار  بالاكمبة 
المنضب ة ـ ىالسً هً ال  ر المشسرك الوي سلس ً فٌن األسبباب ـ ىٌسبسؽنى عبن سىسبٌ  

السبب
(ٕ)

. 

ىهمبا مببن  بىة ال ٌببا  فببً األسبباب مببع منعبن السعلٌبب  بالاكمببة ـ كمببا نسبب إلببى هكلببر 
الانابلة مع قىلوم ب ىاة ال ٌا  فً األسباب ـ فعلة ولك هن الاكمة ال ٌمكبن انضببا وا 

 بربلؾ السبب.

                                            
 (.ٕٓٙو 9ٗ/ٗ(و منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٖ٘ٗو 87ٕ/٘( كالراةي وىالبٌضاىي. انلر  المافى  )ٔ)
 (.9ٙ/٘(و البار الماٌ  )ٖ٘ٗ/٘( انلر  المافى  )ٕ)

 



(ٕٗ7) 

 
 املبحح ايطا ع عػس: ايتعًٌٝ بايٛصف املسنلب.

ن ه ةاءو كأن ٌكىن مركباً من ىفباٌن ٌ ف  بووا المباث السعلٌ  بالىفؾ المركب م
 هى هكلر.

ىملالببن  ال سببب  العمببب  العبب ىان لل فببباص 
(ٔ)

و فعل بببة مشببرىعٌة ال فببباص مكىنبببة مبببن 
 هىفاؾو ىهً ال س و العم و الع ىان.

ىال ربلؾ فً السعلٌ  بالىفؾ الىاا  
(ٕ)

و ىإنما ارسلاىا فً السعلٌ  بأكلر من ىفبؾ  
 على قىلٌن فً األشور 

  ىاة السعلٌ  بالىفؾ المركب. ول:القول األ

ىهى قى  ال موىر 
(ٖ)

و من الاناٌة  
(ٗ)

وىالمالكٌة  
(٘)

وىالشافعٌة  
(ٙ)

ىالانابلة و  
(7)

 . 

 ع م  ىاة السعلٌ  بالىفؾ المركب. القول الثانً:

ىهى قى  لبعل األفىلٌٌن 
(8)

 . 

 بناء المسسلة:

ىهفبب  المسببألة  هن » وكببر لوببوا المسببألة هفبب  ىاابب و ىقبب  اكبباا الةركشببً ب ىلببن 
ة العلم بالم  ما، إ للعلم بالنسٌ ة علبى سببٌ  إ براء العبا ة األشاعرة ال ٌ ىلىن بعلٌِّ
(9)

و 

                                            
(و 88ٕ/ٗ(و نواٌبة السبى  )8ٕٗٔ/ٖ(و هفبى  اببن مالب  )7٘/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مبع بٌبان المرسفبر )ٔ)

 (.ٙٙٔ/٘البار الماٌ  )
 (.ٕٕٔ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٕ)
 (.88ٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )8ٕٖٙ/7(و السابٌر )ٖٖٔ٘/8(و نواٌة الىفى  )ٖ٘ٓ/٘( انلر  المافى  )ٖ)
(و 9٘٘/ٕ(و نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )8ٖ7/ٕ(و مٌببةان األفببى  )7٘ٔ/ٕهفببى  السررسببً )( انلببر  ٗ)

 (.9ٕٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖ٘/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )88ٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )7ٔٙ/ٖكشؾ األسرار )
(و 9ٓٗ) (و شبرح سن بٌ  الافبى 7ٓٔ(و منسوبى الىفبى  )7٘/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفبر )٘)

 (.ٗٙٗ/ٕ(و نلر الىرى  )8ٕٔ/ٕنشر البنى  )
(و ٕٕٔ/ٖ(و اإلاكام )ٖ٘ٓ/٘(و المافى  )ٖٖٙ/ٕ(و المسسفاى )8ٓٔ(و اللمع )8ٖ7/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٙ)

(و البابر المابٌ  7ٙ/ٖ(و بٌبان المرسفبر )ٖٖٔ٘/8(و نواٌبة الىفبى  )88ٕ/ٗمنواج الىفى  مع نواٌة السى  )
(٘/ٔٙٙ.) 
(و المسبببى ة 8ٕٗٔ/ٖ(و هفبببى  اببببن مالببب  )8ٖ/ٕ(و الىاضببب  )ٖٕ٘/ٗ(و السموٌببب  )ٖٖٔٔ/ٗلعببب ة )( انلبببر  ا7)
(و شبببرح الكىكبببب 8ٕٖٙ/7(و السابٌبببر )87ٖ(و شبببرح ؼاٌبببة السبببى  )ٖٕٔ(و المرسفبببر الببببن اللابببام )7ٕٙ/ٕ)
  ىالعلبة (و ىبعضوم وكر ولك فً هلناء كبلمن على سر ٌ  العل  فً السر ٌ  ببٌن العلبة وا، الىفبؾ الىااب9ٖ/ٗ)

 وا، األىفاؾ.
 (.ٕٕٔ/ٖ(و اإلاكام )ٖ٘ٓ/٘( انلر  المافى  )8)
 ( ارسلؾ المسكلمىن فً كٌاٌة إفا ة النلر للعلم على مواهب 9)

األى   هنن بالعا ةو فبل عبلقة بٌن الاىا ث المسعاقبة إال بإ راء العبا ة برلبو بعضبوا ع بب بعبل كباإلاراو ع ٌبب 
اراو من مماسة النبار لبٌ  ىا بب الافبى  ع ببلو ىإن كانب، العبا ة  ارٌبة ببن و مماسة النارو فالعلم بافى  اإل

لكنببن ال ٌافبب  إال برلببو هللا لببنو فبببل ٌكببىن العلببم ىا ببب الافببى  بببالنلر إلببى م  ماسببن وىهببى قببى  هبببً الاسببن 
 األشعري.

ٌكبىن ىا بب الافبى  ببالنلر اللانً  هنن بالسىلٌ و فالنلر فع  للعب  ىاقع بمباشرسن ٌسىل  منن فع   رر هبى العلبمو ف
 إلى م  ماسنوفاإلاراو ٌسىل  عن النار إال إن هرا  هللا سلبوا رافٌسواو ىهى قى  المعسةلة. 

اللالث هنن باللةىمو فالنلر ٌسسلةم العلم بسضمن الم  ما، المنس ة ب رٌو اللةىم الوي ال ب  منن ال بكىن النلر علة 
 نً.ىال مىل اوىهى قى  الباقبلنً و ىال ىٌ

 



(ٕٗ8) 

السىلٌبب   رٌببوىالمعسةلببة ٌى بببىن ولببك علببى  
(ٔ)

و فببإن قلنببا ببباألى   بباة السعلٌبب  
«السىلٌ  عن مركبو كوا قٌ ! بالمركبو ىإن قلنا باللانً امسنعإ المسنا 

(ٕ )
 . 

 البناء  ى ن هوا

إن قٌ  إن العلم بالم  ما، لٌ  عل ة فً افى  العلم بالنسٌ ةو ىإنما ٌافب  العلبم بعب  
م  ماسن على سبٌ   رٌان العا ة فإن السعلٌ  بالمركب  انةإ إو ال سمنع العبا ة افبى  

 العلم بع  افى  م  ما، مركبة سسبو افىلن.

العلبم السبً نلبر فٌوبا فأفبا ،  ىإن قٌ  إن العلم ٌ ب افىلن عن  رٌو سىلٌ  م  ما،
 العلمو فإنن ٌلةم امسنا  السعلٌ  بالمركبإ إو ٌمسنع السىلٌ  عن مركب.

«كوا قٌ و ىفٌن نلر»ىالةركشً بع  ن لن لما سبو قا   
(ٖ)

 و ىلم ٌبٌن ى ن النلر. 

 

 الترجٌح:

ة الوي ٌلور لً هن هوا البناء ق  ٌكىن السةم بن بعل المرسلاٌن فً المسبألةو فمبن  ب ى 
السعلٌ  بالمرك ب ق  ٌبنً على هن العلم لٌ  اافبلً بالنلر إلى م  ماسن و ىإنما بإ راء 
العا ة و ىمن ناى السعلٌ  بالمرك ب ق  ٌبنى على السىلٌ إ ألن المعسةلة ٌبرىن هن السىلٌب  

ال ٌكىن عن مركب
(ٗ)

ن من ه ةاء مركب.  و ىالىفؾ المكى 

ل انلٌن ببال ىاة مبن ال ٌنسسبب إلبى األشباعرةو لبم إن لكن ٌشك  على هوا البناء هن من ا
المعسةلببة ٌببرىن هن العلببم ٌافبب  بسىلبب  النلببرو ىالنلببر عنبب هم لببٌ  مركبببا كمببا وكببر 

ال اضً عب  ال بار
(٘)

 و ىلع  هوا هى ى ن النلر الوي هرا ا الةركشً.

                                                                                                                                
ىالفاٌ  هن ك  مسىل  ٌاف  بسبب فع  العب و ىباألسباب األرري السً ٌرل وا هللا سعالىو فالعلم فبً هبوا المسبألة 
اافب  بببالنلرو ىقب  اشببسرك فٌببن اإلنسبان ىالسبببب المنافبب وفإن ساكٌبرا ىنلببرا الاافبب  بارسٌبارا ال ٌببسم إال ب ببىة 

ن هى الااع  لووا ال ىي الع بلنٌبةوفوى ماسباج فبً نلبرا إلبى وهنٌة ٌاساج إلٌوا وىفااء ع   ٌاكر فٌنوىلٌ  اإلنسا
العلمو ىقب  ٌعٌبو ىفبىلن للعلبم عىانووكبالرٌن علبى ال لبب و ىؼٌبرا ممبا  هسباب رار ة عن ق رسن اسى ٌاف  لن
 ٌمنعن من الىفى  إلى النلر الفاٌ .

 ً المسببا،.ىالمسألة لوا سعلو باع  المكلؾ ههى مرلىو هى ال؟ ىب اع ة األسباب ىهلرها ف
(و اإلرشبببا  7ٖٔ(و هفبببى  الببب ٌن للبؽببب ا ي )ٕٔٔ/ٔ(و الس رٌبببب ىاإلرشبببا  )ٕٔ/9انلبببر  المؽنبببً لعبببب  ال ببببار)

 (.87ٔ(و المسان  المشسركة )8ٕٗ/ٔ(و شرح المىاقؾ )7ٕ(و المىاقؾ )7ٕلل ىٌنً)
منومبا هى بب، لااعلوبا اللانٌبة  ( السىلٌ   هى هن ٌى ب فع  لااعلن فعبلً  رر ناى اركة الٌ  ىالماساحو فبإن األىلبىٔ)

 سىاء قف ها هى لم ٌ ف ها.
 (.77ٔ/ٔ(و شرح المىاقؾ )ٖٙٔانلر  المىاقؾ ) 
 (.7ٔٗ( سبلس  الوهب )ٕ)
 (.7ٔٗ( سبلس  الوهب )ٖ)
 (.٘٘ٔ/9( انلر  المؽنً)ٗ)
بار الوموانً هبى الاسن عب  ال بار بن هام  بن عب  ال هى ال اضً عب  ال بار   وى (٘٘ٔ/9( انلر  المؽنً)٘)

المل ب عن  المعسةلة ب اضً ال ضاةوكان بارعا فً األفى  ىالارى وىكان ممن هل ر فً مسٌرة  الشافعً المعسةلًو
ىالنواٌةوىكبلهما فً هفى  الا نوىه ب ال    وىالمؽنً فً هفى  ال ٌن  العم و منوا وهفى  الا نوىلن مفناا،
 هـ .٘ٔٗوسىفً بم ٌنة الري سنة 

 ب ا، الشافعٌة البن  و(97/٘ ب ا، الشافعٌة الكبري)و (ٖٖ٘/ٕمٌةان االعس ا )و (ٖٔٔ/ٌٔٔخ بؽ ا )سار  انلر 
شورا، و( ٙٙباب وكر المعسةلة فً كساب المنٌة ىاألم )و (ٕٔٔ ب ا، المعسةلة)و (8ٖٔ/ٔ) قاضً شوبة

 (.78/٘الوهب)

 



(ٕٗ9) 

ة السعلٌ  بالم لِّر الوي لن م مى  فاا، قلٌ  لة هى لم  إن هبا الاسٌن البفري  ى 
كلٌرة
(ٔ)

. 

ىلع  ولك ألن المركب إنما ٌمسنع سىلٌ ا إوا ب ً على سركٌبنو ىلووا عل ب  ال اضبً عبب  
ال بار امسنا  السىلٌ  عن مركب بأنن ٌلةم من سىلٌ  المركبب ى بى  مبا ال نواٌبة لبن فبً 

الما  من اٌث ٌىلِّ  ك  ىاا  من المركب ؼٌرا و ىال ٌسأرر سىلٌ ا
(ٕ)

. 

كب فإنن ال ٌكىن بع  سركٌبن إال شٌنا ىاا ا و فببل ٌسىلب  منبن إال شبًء هما الىفؾ المر
 ىاا .

 .البناء فً نلري لٌ  بناًء فاٌااً ىلما سبو فإن هوا 

                                            
ىلبم ه ب  لوبم ـ فٌمبا ببٌن ٌب ي مبن المفبا ر ـ (و ىلم ٌن   عن هفاابن فً المسألة رهٌاًو 789/ٕ( انلر  المعسم )ٔ)

 رهٌا فً المسألة.
 (.٘٘ٔ/9( انلر  المؽنً)ٕ)

 



(ٖٗٓ) 

 
 املبحح ايطابع عػس: ايتعًٌٝ باالضِ.

 االسم ٌن سم إلى قسمٌن 

ن  األى   االسببم الل بببو ىهببى الَعلَببم بأنىاعببن وكةٌبب  وىعببب  هللا وىسببٌبىٌنو ىاسببم ال بب
ال ام 
(ٔ)

كالماءو ىالسراب و ىاسم ال مع  
(ٕ)

 ك ىم وىره   . 

 اللانً  االسم المشسوو ىلن ضربان 

األى   االسم المشسو و سىاء كان اسبم فاعب  ك اسب  مبن ال سب  ىسبارو مبن السبرقةو هى 
 اسم ماعى  كم سى  ىمسرىوو هى فاة مشبوة ككرٌم ىعلٌم.

األسى اللانً  االسم المشسو من فاة كاألبٌل ى
(ٖ)

. 

 ىمن همللة السعلٌ  باالسم 

سعلٌ  الربا فً الوهب ىالاضة بأن اسموما وهب ىفضة 
(ٗ)

 و هى سعلٌ   

 وىرٌة الماء ألنن ماءو ىالسراب ألنن سراب 
(٘)

و ىك ىلك اق عن إ ألنن سارو 
(ٙ)

. 

ىق  ن   بعل األفىلٌٌن االسااو على هنن إوا نص الشار  على سعلٌب  اكبم باسبم كبأن 
ارم، الربا فً البرإ ألنن برو فإنن ا ة ٌلةم األرو بن قا  

(7)
. 

ىن   ابن السبكً االساباو فبً المشبسو مبن الاعب  ىهنبن ٌعلب  ببن 
(8)

و ىسع ببن الةركشبً  
بأنن ق  ن   عن بعل األفبىلٌٌن النابً م ل باً و ىٌنب رج فبً ولبك المشبسو مبن الاعب و 

فبل ٌكىن ما  إ ما  
(9)

  . 

 ب  االساباو علبى السعلٌب  بالمشبسو هرا  المشبسو البوي لابل فٌبن ىلع  ابن السبكً اٌن ن
 المعنى المشسو منن و ك ىلك اق عن إ ألنن ساروو فووا ال ٌنبؽً فٌن ربلؾ.

هما الةركشً فلع  مرا ا المشسو الوي لبم ٌلابل فٌبن المعنبى المشبسو منبنو فوبوا ٌنب رج 
 فً ما  الربلؾ.

 هقىا  ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على 

  ىاة السعلٌ  باالسم م ل اً. القول األول:
                                            

( سىاء كان اسم  ن  إفرا ي  ىهى ما ٌف و على ال لٌ  ىالكلٌر كالماء ىالسرابو هى اسم  ن   اا ي  ىهى ما ٔ)
ال سبم اللبانً(و ااشبٌة  9٘ٙ-7٘ٙ/ٌٔف و على ىاا  ال بعٌنن كأس  ىر   ىفر .انلر  شرح الرضبً للكافٌبة )

 (.ٕٙ/ٔ(و ااشٌة الرضري )ٗٗ/ٔالفبان على شرح األشمىنً )
( اسم ال مع  هى ماال ىاا  لن من لالبن م ل باً ك بىم و هى لبن ىااب  مبن لالبن إال هن سركٌببن ٌرسلبؾ عبن سركٌبب ٕ)

 م اللانً(.ال س 7٘ٙ/ٔ(و شرح الرضً للكافٌة )ٕٗٙو 9ٔٙ/ٖال مع َكْركب ىاا ا راكب. انلر  الكساب )
 (.7ٔٗ/ٕ(و نلر الىرى  )7ٖٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٖٗ/ٗ(و شرح الكىكب )7ٕٔ-7ٔٔ/ٕ( انلر  قىا ع اال لة )ٖ)
 (.8ٕٕ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٗ)
 (.8ٖٙ/ٖ( انلر  الؽٌث الوامع )٘)
 (.7ٔٗ/ٕ( انلر  نلر الىرى  )ٙ)
 (.9ٕٓٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )7ٗٙ/ٕ( انلر  المسى ة )7)
 (.9ٕٕ/ٖ(و  مع ال ىامع مع سشنٌؾ المسامع )89ٔ/ٗانلر  رفع الاا ب )( 8)
(و قببىالً بببالناً ٗ٘ٗ(و ىقبب  ن بب  فببً السبفببرة )9ٖٓٔ/7(و ىانلببر  السابٌببر )9ٕٕ/ٖ( انلببر  سشببنٌؾ المسببامع )9)

 م ل اً ولم وكر قىالً بالسافٌ  بٌن المشسو من الاع  ىؼٌرا.

 



(ٖٗٔ) 

ىهى قى  األكلرٌن  
(ٔ)

و من الاناٌة 
(ٕ)

ىالمالكٌة و
(ٖ)

و ىالشافعٌة 
(ٗ)

و ىالانابلة 
(٘)

. 

 ع م  ىاة السعلٌ  باالسم. القول الثانً:

ىهى قى  بعبل الشبافعٌة 
(ٙ)

و ىارسبارا البراةي  و ىن ب  علٌبن اإل مبا  
(7)

وىسبعبن سباج 
ىي ال ٌن األرم

(8)
و ىال رافً  

(9)
وىالون ي  

(ٔٓ)
. 

 ٌ ىة فً االسم المشسو  ىن الل ب. القول الثالث:

ىهى قى  بعل الشافعٌة 
(ٔٔ)

و ىبعل المالكٌة  
(ٕٔ)

 . 

 ال ٌعل  باالسم الم ر  إال إوا هرٌ  بن فان ة.القول الرابع:

ىهى قى  هبً الاسٌن البفري 
(ٖٔ)

 . 

 بناء المسسلة:

 هفى وىهً وكر لووا المسألة هربعة 

 األصل األول:تفسٌر العلة.

ىق  هشار إلى ولك بعل األفىلٌٌن
(ٔٗ)

إن العل  الشبرعٌة »وىمنوم البا ً واٌث قا   
عبلما، ىهمارا،وىلٌس، بمى بة ألاكاموباوىال ٌمسنبع هن س عب  األسبماء عبلمبة علبى 

«هاكام فً هعٌان كما س ع  الفاا، 
(ٔ٘)

. 

                                            
 (.ٕٗ/ٗكىكب )(و شرح الٕٙٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٔ)
(و مٌببةان األفببى  7ٗٔ/ٕ(و هفببى  السررسببً )9ٕٕ(و س ببىٌم األ لببة )ٖ٘ٔ/ٕ( انلببر  هفببى  ال فبباص )ٕ)
(و كشبؾ األسبرار علبى المنبار ىمعبن شبرح نبىر ٘ٓٓٔ/ٗ(و  بامع األسبرار )ٖٔٙ/ٖ(و كشؾ األسرار )8ٖٗ/ٕ)

ٌ  ا باسم ال ن  كا7ٖٕ(و شرح منار األنىار )9ٕٗ/ٕاألنىار ) (و ىعنن فبس  الؽابار 8ٖٔ/ٕلسىضٌ  )(و ىبعضوم ق
مبن ما  بٌوم علبى هن السعلٌب  باالسبم ال لكىنبن اسبماً م بر اً ىإنمبا  (و لكن ٌنبؽً مبلالة هنن قب  نبص  ملبةٕٕ/ٖ)

 لاملن معنى معٌنا و فٌعى  اٌننو إلى السعلٌ  بالىفؾو ىق  وكر ولك السمرقن ي ىالبراري ىؼٌرهما.
 (.9٘ٔ(و المنواج فً سرسٌب الا اج )ٕ٘ٙ/ٕ(و إاكام الافى  )9ٕٔ( انلر  الم  مة البن ال فار )ٖ)
 (.7ٖٗ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )8ٓٔ(و اللمع )ٗ٘ٗ( انلر  السبفرة )ٗ)
(و هفبى  اببن 7ٗٙ/ٕ(و المسى ة )9ٕٔ(و ال    )ٔٙ/ٕ(و الىاض  )ٔٗ/ٗ(و السموٌ  )ٖٓٗٔ/ٗ( انلر  الع ة )٘)

 (.ٕٗ/ٗ(و شرح الكىكب )88ٖٔ/7(و السابٌر )9ٕٓٔ/ٖمال  )
 (.ٗ٘ٗ( انلر  السبفرة )ٙ)
( وىق  مل   لن بسعلٌ  سارٌم الرمر إ ألن اسمن رمراو لكنبن وكبر هنبن إن هرٌب  سعلٌلبن ٖٔٔ/٘( انلر  المافى  )7)

 بمسمى االسم من كىنن مرامراً للع   و فوى ُمسل م لكنن من السعلٌ  بالىفؾ ال باالسم.
 ( ف   هعرل عن فٌؽة االسااو.ٖٕٔ/ٕ(و هما فً السافٌ  )9ٖ8/ٕ( انلر  الااف  )8)
 (.ٓٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )9)
 (.7ٕٖ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٓٔ)
( السعل  باألسماء المشس ة ال باالسم و 7ٕٔ/ٕ(و ىارسار ابن السمعانً فً قىا ع األ لة )ٗ٘ٗ( انلر  السبفرة )ٔٔ)

 و ىإنما بمىضع االشس او.
 (.ٖٙٔ/ٕلر  نشر البنى  )( انٕٔ)
(و ىهبوا ال بى  فٌمبا ٌبب ى مىافبو ل بى  مبن 9ٖٓٔ/ٕ(و ال ٌا  الشبرعً مبع المعسمب  )789/ٕ( انلر  المعسم  )ٖٔ)

 لال المعنى فً االسم كالسمرقن ي وىالبراري وىهى ما سل م بن الراةي هٌضاً.
(و نشببببر ٔٙٔ/٘باببببر الماببببٌ )(و الٖٖٗ٘/8(و ناببببان  األفببببى )ٕٗ/ٗ(و السموٌبببب )ٕٖٗ/ٗ( انلببببر  العبببب ة)ٗٔ)

 (.8ٖٔ/ٕالبنى )
 (.ٖ٘ٙ/ٕ( إاكام الافى )٘ٔ)

 



(ٖٕٗ) 

وم ـ هي هن العلبة م بر  عبلمبة ـ فباة ىبنى هفاابنا علبى قبىل»ىقا  ابن مال    
«السعلٌ  باالسم 

(ٔ)
. 

ح بولك الةركشً ىفر 
(ٕ)

. 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  إن العلة همارة فبل ٌمسنبع  عب  االسبم عبلمبة ىهمبارة علبى الاكبم كالفباةو ىإن 
قٌ  هً مى بة امسنع ولكإ ألنن ال ٌسساا  منوا المعنى الوي لب، أل لن الاكم
(ٖ)

. 

 ثانً: التعلٌل بالحكم.األصل ال

ن   الةركشً عن هبً منفىر البؽ ا ي
(ٗ)

السعلٌب  باالسبم مبنبً علبى الرببلؾ »قىلن   
فمبن منبع السعلٌب  ببالاكم منبع السعلٌب  باالسبمو ىمبن ه باة »و قا   «فً السعلٌ  بالاكم 

«ولك ه اة هوا 
(٘)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ؾ لعلن هن من قبا  بالسعلٌب  ببالاكم بنباء علبى هن ا فبة و ىالاكبم ٌمكبن هن ٌعبرِّ لعلبة معرِّ
فاً.  اكماً  ررو فإنن ٌ ى  ولك هٌضاً فً االسمإ ألن كبل منوما ٌمكن هن ٌكىن معرِّ

 األصل الثالث:اشتراط المناسبة فً العلة.
ىقبب  هشببار إلببى ولببك ال رافببً و اٌببث ع ببب علببى قببى  الن شببىانً
(ٙ)

إوا فسببرنا العلببة   »
قلبب،  ىٌ ببىي سبب الن علببى »و ب ىلببن  «فببإن فٌببن سعرٌاببا بالمعرفببة مببا المببانع مببن ولببك؟إ 

«ال ى  بأن م ر  ال ر  كاؾ فً العلةو ىٌضعؾ مع اشسرا  المناسبة
(7)

. 
 ى ن هوا البناء 

هن من لبم ٌشبسر  المناسببة ٌلةمبن هن ٌعلب  باالسبمإ ألنبن قب  ٌ بر  ىإن كبان ال مناسببة 
 فٌن.

 لىا من المناسبة.ىمن ٌشسر  المناسبة ٌلةمن هال  ٌعل  باالسمإ لر

 األصل الرابع: قٌاس الشبه.

                                            
 (.ٕٗ/ٗ(و شرح الكىكب)88ٖٔ/7(و ىانلر  السابٌر)9ٕٓٔ/ٖ( هفى  ابن مال )ٔ)
 (.٘ٔٗ( انلر  سبلس  الوهب)ٕ)
 (.ٙٔٗـ٘ٔٗ( انلر  سبلس  الوهب)ٖ)
بؽب ا ي الشبافعً األشبعريو اإلمبام العبلمبة عب  ال اهر بن  اهر بن مام  السمٌمً الهى هبى منفىر البؽ ا ي  ( ٗ)

الابرو بببٌن الارووىالسافببٌ  فببً  وفببن ؾ سفببانٌؾوىمنوا ىالعربٌبةالبار وكبان مببن هنمببة األفبى  ىالا ببن ىالكبببلم 
 هـ.9ٕٗسىفً سنة   األفى وىالمل  ىالنا وىكساب هفى  ال ٌنو

سبٌر  و(ٖٕٓ/ٖىفٌبا، األعٌبان )و (8٘ٔ/ٕ)انبباا البرىاةو (9ٖٗالمنسرب من كساب السٌاو لسارٌخ نسبابىر)  انلر  
بؽٌبة و (٘ٓٔ/ٕ ب با، الشبافعٌة الببن قاضبً شبوبة )و (ٖٙٔ/٘ ب ا، الشافعٌة الكبري)و (7ٕ٘/7ٔهعبلم النببلء)

 .(٘ٓٔ/ٕالىعاة)

 (.ٙٔٗ( ن لن فً سبلس  الوهب )٘)
ااب علم ىفض و ىلن معرفة ( الن شىانً  هى هام  بن هبً بكر بن مام  ن م ال ٌن الن شىانً هى النر ىانًو فٙ)

بال بوىعلىم الالساةو ىمن مفنااسن سلرٌص المافى و ىا  شكى  ال انىنو ىم اروا، على من بو اإلشبارا،و 
 هـ.ٔ٘ٙسىفً بع  سنة 

 ( .ٕٔٔ/ٔ(و مع م الم لاٌن)8ٖٕانلر سارٌخ مرسفر ال ى  البن العبري)
 (.ٔٙٔ/٘(و ىانلر  البار الماٌ )ٖٖٗ٘/8( ناان  األفى )7)

 



(ٖٖٗ) 

ىهوا هف  راص باالسم المشسو من فاة 
(ٔ)

و ف   نبص اببن السبمعانً علبى بنانبن 
على الربلؾ فً الشبن الفىري
(ٕ)

فوبوا االسبم مبن علب  األشبباا الفبىرٌةو »و ف با    
«فمن  ع  شبن الفىرة ا ة قا  ٌ ىة هن ٌ ع  هوا علة ىا ة 

(ٖ )
 . 

«ىهما ناى األبٌل فشبن فىري»لسبكً  ىقا  ابن ا
(ٗ )

 . 

 ى ن هوا البناء 

هن االسم المشسو من فاة ال مناسبة فٌن للاكم فوى كالشبن فبً الفبىرة ال مناسببة فٌبن 
للاكمو فكان اكموما مسا اً 
(٘)

. 

 الترجٌح:

همببا البنبباء علببى ساسببٌر العلببة فٌلوببر لببً فبباة بنبباء الربببلؾ علٌببنإ ألن مببن قببا  هببً 
فة و  ىقف  بولك كىنوا م ر  عبلمة معرِّ

(ٙ)
ٌلةمبن  بىاة السعلٌب  باالسبمإ ألنبن ٌفبل   

 هن ٌكىن عبلمة ىإن لم ٌى   فٌن معنى المناسبة.

فة هن سكىن مناسبة لسعلٌو الاكم علٌواو فاللباهر هنبن إن قفب   هما من قف  بكىنوا معرِّ
إ ألن االسبم بم بر ا  باالسم االسم الم ر  فبل ٌناسبن ال ى  ب ىاة السعلٌ  باالسم اٌننو

 ر ي مالو ىالشرٌعة شأنوا رعاٌبة المفبال  ىملانوباو ىمبا ال ٌكبىن مفبلاة ىال 
ملنة لولك فلٌ   هب الشار  اعسبارا
(7)

. 

همببا إن قفبب  باالسببم مببا ٌامبب  مببن معنببى هى فانبب ة ساٌبب  االرسبببا  بببٌن العلببة ىالمعلببى  
انبب اً إلببى السعلٌبب  بالىفببؾو فٌلةمببن ال ببى  ب ببىاة السعلٌبب  باالسببمإ ألنببن اٌننببو ٌكببىن ع

ىلووا سل م المانعىن من السعلٌ  باالسم هنن إن كان المرا  مبلالة المعنى فوبى فباٌ و 
كما هى ىاض  من كبلم الراةي ىؼٌرا 
(8)

 . 

فإن هرٌ  بن سعلٌلن بمسمى هوا االسم من كىنن مرامراً للع   فولك ٌكىن »قا  الراةي  
«سعلٌبل بالىفؾو ال باالسم 

(9)
 . 

ة السعلٌب  باالسبم ىهوا المعنى هى المبلال على كبلم بعل من  ى 
(ٔٓ)

ح ببولك  و ىفبر 
بعل الما  ٌن من الاناٌة ىؼٌرهم
(ٔٔ)

. 
                                            

المبرا  بالفباة المفب ر ال بانم بالبوا، مبن ؼٌبر ارسٌارهبا »( ب ىلبن  7ٕٗ/ٕ( ضب ن الشن ٌ ً فً نلر الىرى  )ٔ)
 «.كالبٌال ىالسىا ..

(و بأنن ما كان الشبن فٌن بأف  الرل ة ـ بالكسر ـ ك ٌبا  الرٌب  علبى ٗٔ٘/ٕ( ضب ن الشن ٌ ً فً نلر الىرى  )ٕ)
للمشابوة فً الفىرةو  ىال ى  بالشبن الفىري من بى  عبن األفبم ىبعبل الامٌر فً ع م الةكاة و ىارمة األك  

 (.7ٖٕ/٘هه  الب  . انلر  البار الماٌ  )
 (.7ٔٔ/ٕ( قىا ع األ لة )ٖ)
 (.7ٕٗ/ٕ( و نلر الىرى  )8ٖٔ/ٕ(و ىانلر  نشر البنى  )7ٖٙ/ٕ(  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )ٗ)
 (.8ٖٔ/ٕ( انلر  نشر البنى  )٘)
 (.ٕٖٔ/٘البار الماٌ )( انلر ٙ)
 (.ٓٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )7)
 (.9ٖ8/ٕ(و الااف  )7ٕٖ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )8)
 (.ٕٖٔ-ٖٔٔ/٘( المافى  )9)
 (.ٗ٘ٗ(و السبفرة)ٕٖٗٔ/ٗ( انلر  الع ة)ٓٔ)
را، (و ااشبٌة البنبانً علبى  مبع ال ىامبع مبع س رٌبٖٔٙ/ٖ(و كشؾ األسبرار)8ٖٗ/ٕ( انلر  مٌةان األفى )ٔٔ)

 (.7ٖ٘/ٕالشربٌنً)

 



(ٖٗٗ) 

ىلع  هوا المعنى الموكىر هى الوي  ع  الاناٌة ٌ ٌةىن السعلٌ  باالسم مع قبىلوم  
 إن العلة مى بة. 

ىافو لمن قا  هبً مى ببة هى ىإوا كان األمر كولك فإن من قا  هً معرفة هى عبلمة م 
 باعلة ىال فرو.

هما البنباء علبى السعلٌب  ببالاكم فالبوي ٌلوبر هن مبن قبا  ببن فبإن مبرا ا هنبن مبن نلبانر 
السعلٌ  باالسمو فالمسألسان سر عان إلى هف  ىااب  و ىهبى ساسبٌر العلبةو ىلبٌ  المبرا  

السبم لبٌ  اكمباو هن السعلٌ  بالاكم هبى هفب  سنشبو منبن هبوا المسبألة المباىلبةإ ألن ا
 ىاالفسراو فً الماهٌة ىاض  بٌنوما.

هما البنباء علبى اشبسرا  المناسببة فٌلوبر لبً فباسنو فمبن لبم ٌشبسر  المناسببة فٌلةمبن 
قبببى  السعلٌبب  باالسببمو ىمببن اشببسر وا فٌلةمببن عبب م قبببى  السعلٌبب  باالسببم لرلببىا مببن 

 المناسبة.

ة السعلٌ  لكن ق  ٌشك  على ولك هن من األفىلٌٌن من اشسر  المن اسبة و ىمع ولك  ى 
باالسمو ىاللاهر هن ولبك بسببب لابل المعنبى كمبا سببوو ىلبوا فببل ٌكبىن اٌننبو مرالابا 

 ألفلن.

هما بناء االسم المشسو من فاة على الربلؾ فً الشبن الفىري فاللاهر لبً فباسنإ 
كالشبن  فإن السعلٌ  باالسم المشسو من فاة كاألبٌل ىناىا ال مناسبة فٌن للاكم و فوى

 فً الفىرةو فمن قا  بالشبن بالفىرة هلب، السعلٌ  بووا النى  من االسمو ىمن ال فبل.

 



(ٖٗ٘) 

 
 املبحح ايجأَ عػس: ايتعًٌٝ باحلهِ ايػسعٞ.

 ٌ ف  بووا المباث  هن ٌكىن الاكم الشرعً علة للبى، اكم شرعً  رر.

و هى السرٌٌبر و هى ىالاكم الشرعً هى  ر اب هللا المسعلبو بأفعبا  المكلابٌن باالقسضباء 
الىضع
(ٔ)

. 

 ىٌ سمن هؼلب األفىلٌٌن إلى قسمٌن 

األى  الاكبببم السكلٌابببًو ىهبببى  ر ببباب هللا المسعلبببو بأفعبببا  المكلابببٌن باالقسضببباء و هى 
السرٌٌر
(ٕ)

. 

ىاللانً الاكم الىضعًوىهى  ر اب هللا المسعلو ب ع  الشًء سببباً لشبًء و هى شبر اً 
لن و هى مانعاً منن وىناى ولك
(ٖ)

. 

 ىالسعلٌ  بالاكم الشرعً ٌشم  هربعة هقساموىهً 

 هىالً سعلٌ  الاكم السكلٌاً بالاكم السكلٌاً.

ىملالن قىلوم ى ب، النٌة فً السٌمم فكولك فً الىضىءإ ألنوما  وارسان عن ا ث
(ٗ)

. 

 فى ىب النٌة فً السٌمم ىالىضىء كبلهما اكم سكلٌاً.

 ً.لانٌاً سعلٌ  الاكم الىضعً بالاكم الىضع

ىملالن قىلوم ف   بلقن فف  لوارا 
(٘)

  . 

 فعلة فاة اللوار فاة ال بلوو ىالفاة اكم ىضعً.

  سعلٌ  الاكم السكلٌاً بالاكم الىضعً.لاللاً 

 ىملالن قىلوم ى ب، فبلة اللور لةىا  الشم .

 فعلة الى ىب ةىا  الشم  و ىالى ىب اكم سكلٌاً و ىالةىا  اكم ىضعً.

 لىضعً بالاكم السكلٌاً.رابعاً سعلٌ  الاكم ا

ىملالن قىلوم ارم االنساا  بالرمر فب   بٌعن 
(ٙ)

   . 

 فعلة ب بلن البٌع ارمة االنساا  بنوىالب بلن اكم ىضعًو ىالارمة اكم سكلٌاً. 

                                            
(ومرسفببر 7ٙ(و شببرح سن ببٌ  الافببى )9ٙ/ٔ(و ىانلببر لسعرٌاببن اإلاكام)ٕٕ/ٔ( انلببر  السىضببٌ  لمببسن السن ببٌ )ٔ)

(و البابببر 8ٕٗ/ٔ(و رفبببع الاا بببب)7ٕٗ/ٔ(و شبببرح مرسفبببر الرىضبببة)ٕٖ٘/ٔالمنسوبببى مبببع بٌبببان المرسفبببر)
 و ىما بع ها( .8ٔكلٌاً لفبلح ةٌ ان)(و الاكم الشرعً الس9ٔ/ٔ(وهفى  الا ن ألبً النىر)7ٔٔ/ٔالماٌ )

(و  مبع 7ٙ(و شرح سن ٌ  الافبى )9ٙ/ٔ(و ىانلر لسعرٌان هٌضا  اإلاكام)ٕٕ/ٔ( انلر  السىضٌ  لمسن السن ٌ )ٕ)
 ( .ٙٙ/ٔال ىامع مع ااشٌة الع ار)

 (و هفبى ٙٙ/ٔ(و  مبع ال ىامبع مبع ااشبٌة الع بار)8ٕٗ/ٔ( ورفبع الاا بب)78( انلر  شرح سن ٌ  الافى )ٖ)
 ( .9ٙـ8ٙ/ٔ(و السبب عن  األفىلٌٌن)ٙ٘الا ن للرضري)

 (.ٗٙٔ/٘( انلر  البار الماٌ )ٗ)
 (.ٗٗ/ٗ(و السموٌ  )79ٗ( انلر  السبفرة )٘)
 (.ٗٙٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٙ)

 



(ٖٗٙ) 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على هقىا   

  ىاة السعلٌ  بالاكم الشرعً. القول األول:

ىهى قى  األكلبر 
(ٔ)

ن الاناٌبة و مب 
(ٕ)

و ىالمالكٌبة  
(ٖ)

و ىالشبافعٌة  
(ٗ)

و ىالانابلبة  
(٘)

و  
ىارسارا هبى الاسٌن البفري 
(ٙ)

 . 

 ع م  ىاة السعلٌ  بالاكم الشرعً. القول الثانً:

ىبن قا  بعل األفبىلٌٌن 
(7)

و ىنسبب لؤلقلبٌن  
(8)

و ىلببعل المسكلمبٌن 
(9)

و ىل بىم مبن 
هه  ال    
(ٔٓ)

و ىاكً عن بعل الانابلة  
(ٔٔ)

 . 

إن كان الاكم الشرعً باعلا لسافٌ  مفلاة  اة السعلٌ  بنو ىإن كبان  القول الثالث:
 ل فع ماس ة لم ٌ ة.

ىارسارا ابن الاا ب 
(ٕٔ)

 . 

 بناء المسسلة:

ح ابببن السبببكً بببأن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى الربببلؾ فببً ساسببٌر العلببةو ف ببا    فببر 
«الربلؾ مبنً على ساسٌر العلة »

(ٖٔ)
 . 

هشار إلٌن كلٌر من األفىلٌٌن فً هلناء وكر ه لة المسألة ىهوا ما 
(ٔٗ)

و قا  الون ي فً  
فباً لاكبم »ه لة الم ٌةٌن   ؾو ىال ُبعب  فبً هن ٌ عب  اكبم معرِّ ىألن العلة بمعنى المعبرِّ

« رر 
(ٔ٘)

 . 

 ى ن هوا البناء 

                                            
 (.ٕٗٔ/ٖ(و اإلبواج )9ٖٓ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٔ)
(و 9ٗ٘/ٕنواٌبة الىفبى  الببن السباعاسً ) (و7٘ٔ/ٕ(و هفى  السررسبً )ٖ٘ٔ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٕ)

 (.ٖٗ/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )9ٕٓ/ٕ(و فىاس  الرامى، )9ٖٔ/ٕ(و السن ٌ  )٘ٔٙ/ٖكشؾ األسرار )
 (.ٗٙٗ/ٕ(و نلر الىرى  )7ٕٔ/ٕ(و نشر البنى  )8ٓٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )7ٙٙ/ٕ( انلر  لباب المافى  )ٖ)
(و  مبببع 9٘9/ٕ(و السبببراج الىهببباج )ٖٔٓ/٘(و المافبببى  )ٖٖ٘/ٕ(و المسسفببباى )79ٗ( انلبببر  السبفبببرة )ٗ)

 (.ٗٙٔ/٘(و البار الماٌ  )7ٔٗ/ٗ(و نواٌة السى  )9ٖ٘/ٕال ىامع مع شرح المالً )
(و شبرح ٕ٘ٗٔ/ٖ(و هفبى  اببن مالب  )887/ٖٔ(و رىضبة النبالر )ٔٙ/ٕ(و الىاضب  )ٗٗ/ٗ( انلر  السموٌ  )٘)

 (.8ٕٖ٘/7السابٌر ) (ؤٕٕ(و المرسفر البن اللاام )8ٖٙؼاٌة السى  )
 (.8ٓ٘/ٕ( انلر  المعسم  )ٙ)
 (.ٖٔٓ/٘( انلر  المافى  )7)
 (.ٖٗٔ/ٖ(و اإلبواج )9ٖٓ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )8)
 (.9ٕ/ٗ( انلر  شرح الكىكب )9)
 (.ٖٙ/ٔ( انلر  الىاض  )ٓٔ)
هنبن ال ٌ بىة هن  (و ن ب  عبن بعضبومٗٗ/ٗ(و ىفً السموٌ  )9ٕ/ٗ(و شرح الكىكب )8ٕٖ٘/7( انلر  السابٌر )ٔٔ)

 (.77ٔ/ٕ(و المسى ة )ٗٙ/ٌٕكىن قٌا  علة و ىإنما هى قٌا   اللة. ىانلر  الىاض  )
 (.7ٓٔ(و منسوى الىفى  )7ٖ/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٕٔ)
 (.98ٕ/ٗ( رفع الاا ب )ٖٔ)
(و البابر المابٌ  8ٓٗى  )(و شبرح سن بٌ  الافبٕٓٔ/ٖ(و اإلاكبام )ٗٗ/ٗ(و السموٌب  )79ٗ( انلر  السبفبرة )ٗٔ)
(و اإلبوببببباج ٙٔٙ/ٖ(و كشبببببؾ األسبببببرار )ٖٖٓ-ٕٖٓ/٘(و المافبببببى  )ٕٔٔ/ٖ(و سشبببببنٌؾ المسبببببامع )ٗٙٔ/٘)
(ٖ/ٕٔٗ.) 
 (.9ٖٓ٘/8( نواٌة الىفى  )٘ٔ)

 



(ٖٗ7) 

فباً لاكبم   ؾ فببل ٌمسنبع هن ٌكبىن الاكبم الشبرعً معرِّ هن العلة إن كانب، هبً المعبرِّ
 رر 
(ٔ)

و ىإن كان، بمعنى الباعث لم ٌ ةإ ألنن إن س  م العلة لبةم البن لو ىإن سبأرر  
لم ٌ ة المسنا  كىن لبى، العلة مسأرراً عن لبى، اكم األف  و ىإن قارن فبل هىلىٌبة 

ة فٌلةم الساكم  ألا هما بالعلٌِّ
(ٕ)

 . 

 ىق  نىقش هوا من ى وٌن 

ؾ فبل ٌ ر، العلة بالمعرِّ لةم ال ىاة و ب  العك و فٌمسنع سعلٌ  اكم لاكم األى   إن فُسِّ
ؾ لاكم األف  هى النص ال العلة.   ررإ ألن المعرِّ

ىه ٌب  بأنن مبنً على مسألة لبى، الاكبم بالعلبة هى ببالنصو ىهبً ماب  رببلؾ 
(ٖ)

و  
ؾ و لكن فً الار  ال فً األف  لم ال ٌمسنع هن ٌكىن بمعنى المعرِّ
(ٗ)

. 

العلببة بمعنببى الباعببث هن ٌكببىن سرسٌببب هابب  الاكمببٌن علببى  اللببانً  ال ٌمسنببع إن  علبب،
الرببر مسببسلةما افببى  مفببلاة ال سافبب  مببن هابب هما بببانارا او فلببب، هن السعلٌبب  

بالاكم  انة ىإن فسر، بالباعث 
(٘)

 . 

بة فٌلبةم البساكم  ؼٌبر  ىما وكر من هن الاكبم إن قبارن العلبة فببل هىلىٌبة ألاب هما بالعلٌِّ
ا على الرر إنما هى بالنلر إلى مسالك السعلٌ  و فبل ساكم الةمإ ألن س  ٌم ها هم

(ٙ)
 . 

ىمببا وكببرا ابببن الاا ببب مببن هن الاكببم ال ٌكببىن علببة لبب فع ماسبب ةإ ألنببن ال ٌكببىن منشببأ 
 ماس ة م لىبة ال فع و ىإال لم ٌشر  ابس اء.

فإنن ق  اعسرل علٌن  بأنن إنما ٌف  لى لم ٌشسم  على مفبلاة را ابة ىعلبى ماسب ة 
ة س فع باكم  رر لسب ى المفلاة رالفةو ىملالن  شر  ا  الةنا لاال النسبب مر ىا

بٌن ر م ى ل  مع سؽرٌب و ىهى ا  ل ٌب  و ىلبى لبم ٌببالػ فبً الشبوا ة علٌبن أل ي إلبى 
كلرة ىقى  الا و ىفٌن من الماس ة ما ال ٌراى و فشر  المبالؽة فٌن  فعباً لسلبك الماسب ة 

(7)
 . 

 الترجٌح: 

فبباة البنبباء علببى ساسببٌر العلببة وفمببن قببا  هببً معرفببة فٌلةمببن ال ببى  الببوي ٌلوببر لببً 
العلببة م ببر  عبلمببة و هى اشببسر  فٌوببا مبلالببة المعنببىإ ألن  بببال ىاة و سببىاء قببا  إن

الاكم ق  ٌلابل فٌبن المعنبىو ىلبوا فبإن األكلبر ـ فٌمبا ٌبب ى ـ ٌ ل بىن مسبمى العلبة علبى 
سببر  لبٌبلً علبى العلبةو ىلوبوا سب ىر الاكم الشرعً من باب الس ىة و ىإال فإن الاكبم ٌع

ه لسوم ـ كما ٌاوم منوا ـ على كىن ها  الاكمٌن  االً على فاة الاكم الرر 
(8)

 . 

                                            
 (.ٗٙٔ/٘(و البار الماٌ  )ٕٗٔ/ٖ(و اإلبواج )9ٖٓ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٔ)
 (.ٖٕٓ/ٕ( انلر  شرح العض  مع ااشٌة الساساةانً )ٕ)
 ( .ٖٖٓ-ٕٖٓ/٘( انلر  المافى  )ٖ)
 (.ٖٓٔ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٗ)
 (.ٙٔٙ/ٖ( انلر  كشؾ األسرار )٘)
 (.ٖٕٓ/ٕ( انلر  شرح العض  )ٙ)
 (.ٖٕٓ/ٕ( انلر  شرح العض  )7)
 (.ٗٙٔ/٘(و البار الماٌ  )ٕٗٔ/ٖ(و اإلبواج )8ٓٗ-79ٗ( انلر  السبفرة )8)

 



(ٖٗ8) 

فة ٌلةمن ال ى  بع م ال ىاةإ فإن ساسٌر   لكن ال ٌعنً هوا هن من قا  إنوا ؼٌر معرِّ
لببولك قببا  العلببة بالمى بببة هى بالباعلببة ال ٌمنببع مببن  ببىاة السعلٌبب  بببالاكم الشببرعً و ى

 الاناٌة بال ىاة مع قىلوم بأن العلة مى بةو ىهوا ما ٌر   هن البناء بناء  ةنً.

 



(ٖٗ9) 

 
 املبحح ايتاضع عػس: ايتعًٌٝ بايع١ً ايكاصس٠.

ٌ ف  بالعلة ال افرة  العلة السً ال سسع ي ما  النص 
(ٔ)

و ىسسمى بالعلة الىاقاة  
(ٕ)

و  
 لنص.ىولك لىقىفوا ىاقسفارها على اإلفا ة فً مىضع ا

ن سع ٌبة ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة ارسبلفاً كلٌراًو ىهوا بع  اساباقوم علبى ه
العلة شر  فً فاة ال ٌا 
(ٖ)

و ىاسااقوم على هن ال افرة ال ٌسع ي بوا مىضعوا  
(ٗ)

. 

ىالوي ن لن كلٌر من العلماء الما  ٌن هى االساباو علبى فباة العلبة ال افبرة إوا كانب، 
علٌوا  منفىفة ىم معاً 

(٘)
 . 

ىن بب  بعضببوم فببً ولببك ربلفبباً 
(ٙ)

و ىاسببسؽربن بعببل الما  ببٌن 
(7)

و ىسببأى   بعضببوم هببوا 
الربببلؾ المن ببى  بببأن المببرا  هببى هن مببن رببالؾ إنمببا منببع ى ببى  العلببة ىهى   الببنص هى 

ن علٌوا و ال هنن مع سسلٌمن لبىسوا بالنص هى اإل ما  منع السعلٌ  بوا اإل ما  ال الٌ 
(8)

. 

علٌن كلٌر من العلماء هى هن مىضع النةا  فً العلة ال افرة المسسنب ة ىالوي
(9)

 . 

ىملالوببا  سعلٌبب  ارمببة الربببا فببً الن بب ٌن باللمنٌببة
(ٔٓ)

و ىسعلٌبب   وىرٌببة المبباء بالرقببة 
ىالل افة  ىن اإلةالة
(ٔٔ)

. 

 ىق  ارسلاىا فً فاسوا على قىلٌن 

 فاة السعلٌ  بالعلة ال افرة. القول األول:

لمالكٌة ىهى قى  ا
(ٕٔ)

و ىهكلر الشافعٌة 
(ٖٔ)

 و 

                                            
(و سشببنٌؾ المسببامع 7ٖٔ/ٖ(و شببرح مرسفببر الرىضببة )7ٖٔ/ٕال ىامببع ) ( انلببر  شببرح المالببً علببى  مببعٔ)
 (.9ٙٗ/ٕ(و نلر الىرى  )ٕٓٔ(و المرسفر البن اللاام )8ٓٙ/ٖ(و الؽٌث الوامع )ٖٕٕ/ٖ)
 (.9ٖٙ/ٕ(و ىإاكام الافى  )ٕ٘ٗ( كما فً السبفرة )ٕ)
 (.8ٙ٘/ٖ(و كشؾ األسرار )ٕٙٔ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٖ)
 (.89ٗ/ٖ( انلر  رىضة النالر )ٗ)
(و مرسفبببر المنسوبببى مبببع شبببرح العضببب  77ٖ/ٕ(و المسبببى ة )ٕٙٔ/ٖ(و اإلاكبببام )8ٕٙ/ٖ( انلبببر  السلربببٌص )٘)
(و اإلبوباج 9ٖٔ٘/8(و نواٌة الىفى  )9ٕٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )7ٖٔ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )7ٕٔ/ٕ)
 (.ٕٖٙٓ/7(و السابٌر )7٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )ٖٗٔ/ٖ)
 (.9٘ٗلافى  )( انلر  شرح سن ٌ  اٙ)
 (.7ٕٖٓ/7(و السابٌر)7٘ٔ/٘(و البار الماٌ )8ٕٔ/ٗ(و رفع الاا ب)ٗٗٔ/ٖ( انلر  اإلبواج)7)
 (.7ٖٔ/ٕ(و ااشٌة البنانً )ٔٙ/ٗ( انلر  الٌا، البٌنا، )8)
(و نواٌبة الىفببى  7ٕٔ/ٕ(و مرسفببر المنسوبى مبع شببرح العضب  )ٕٙٔ/ٖ(و اإلاكبام )8ٖٗٔ/ٗ( انلبر  العب ة )9)
 (.ٖٙٓ٘/7(و السابٌر )ٖٗٔ/ٖبواج )(و اإل9ٖٔ٘/8)
و بٌنومبا اببن السببكً  ٓٔ) ( انلر لووا الملا  مع االرسبلؾ فً العلة هب  هبً اللمنٌبة هى  ىهرٌبة اللمنٌبة؟و ىقب  فبر 

( و 7ٖٔ/ٖ(و شببرح مرسفببر الرىضببة )7ٕٔ/ٕ(و مرسفببر المنسوببى مببع شببرح العضبب  )ٕٙٔ/ٖانلببر  اإلاكببام )
 (.8ٖٔ/ٗ)( و رفع الاا ب 8ٙٙماساح الىفى  )

 (.ٕٖٔ/ٕ( انلر  نشر البنى  )ٔٔ)
(و مرسفر المنسوى 8ٖٙ/ٕ(و لباب المافى  )9ٖٙ/ٕ(و إاكام الافى  )77ٔ( انلر  الم  مة البن ال فار )ٕٔ)

(و نشبر 8٘ٙ(و ماساح الىفبى  )9ٓٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )7ٔٔ(و منسوى الىفى  )7ٕٔ/ٕمع شرح العض  )
 (. 8ٙٗ/ٕ(و نلر الىرى  )ٕٖٔ/ٕالبنى  )

(و قىا ببع األ لببة 8ٕٗ/ٖ(و السلرببٌص )99ٙ/ٕ(و البرهببان )8ٗٔ/ٕ(و شببرح اللمببع )ٕ٘ٗ( انلببر  السبفببرة )ٖٔ)
(و  مع ال ىامع مع ٖٗٔ/ٖ(و اإلبواج )ٕٙٔ/ٖ(و اإلاكام )ٕٖٔ/٘(و المافى  )ٖ٘ٗ/ٕ(و المسسفاى )ٙٔٔ/ٕ)

 (.7٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )7ٖٔ/ٕااشٌة البنانً )

 



(ٗٗٓ) 

ىبعببل الاناٌببة  
(ٔ)

وىبعببل الانابلببة 
(ٕ)

و ىبعببل المعسةلببة  
(ٖ)

و ىهكلببر الا وبباء 
ىالمسكلمٌن 
(ٗ)

و ىنسب لمعلم الما  ٌن من األفىلٌٌن 
(٘)

 . 

 ع م فاة السعلٌ  بالعلة ال افرة. القول الثانً:

ىهى قى  هكلر الاناٌة
(ٙ)

و ىهكلبر الانابلبة 
(7)

الشبافعٌةو ىبعبل  
(8)

و ىبعبل المعسةلبة  
(9)

 . 

 بناء المسسلة: 

 وكر األفىلٌىن لووا المسألة لبللة هفى و ىهً  

 األصل األول: تفسٌر العلة.

 ىق  هشار إلى هوا كلٌر من األفىلٌٌن فً هلناء ن اشوم للمسألةو 

فبة س باوبىا هبوا األفب  و ىاسبس لىا ببن علبى  رفبً المسبألة  ىال انلىن بأنوبا معرِّ
(ٔٓ)

و  
العلب  همبارا، شبرعٌةو »فالم ٌةىن اسس لىا بووا األفب و قبا  الشبٌراةي مبٌنبا ولبك  

«فٌ ىة هن س ع  األمارة معنى ال ٌسع ي و كما ٌ ىة هن س ع  معنى ٌسع ي 
(ٔٔ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

 إن قٌ  هً عبلمةو فبل ٌمسنع ال ى  بالعلة ال افرةإ ألن العلة ال افرة سعسبر عبلمة.

العلبة الشبرعٌة »ن اسس لىا بووا األفب و قبا  البراةي فبً وكبرا  لٌب  المبانع  ىالمانعى
همبارة و فبلبب  ىهن سكبىن كاشباة عبن شببًءو ىالعلبة ال افبرة ال سكشبؾ عبن شبًء مببن 

«األاكامو فبل سكىن همارةو فبل سكىن علة 
(ٕٔ)

 . 

 ىى ن هوا البناء ىاض  من ال لٌ . 

 
                                            

(و فبىاس  9ٙٔ/ٖ(و السارٌر مبع الس رٌبر ىالسابٌبر )8ٙ٘/ٖ(و كشؾ األسرار )9ٓٗ/ٕ) ( انلر  مٌةان األفى ٔ)
 (.7ٕٙ/ٕالرامى، )

(و البلببب  مببع شببرح مرسفببر الرىضببة 888/ٖ(و رىضببة النببالر )77ٕ/ٕ(و المسببى ة )ٔٙ/ٗ( انلببر  السموٌبب  )ٕ)
 (.9ٕٖٓ/7(و السابٌر )8ٖٔ/ٖ)
 (.8ٓٔ/ٕ( انلر  المعسم  )ٖ)
 (.ٕٙٔ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٗ)
 (.8ٕٗ/ٖ( انلر  السلرٌص )٘)
(و نواٌبة 8٘ٔ/ٕ(و هفبى  السررسبً )9ٕٗ(و س ىٌم األ لة )89ٕ/ٕ(و هفى  ال فاص )8٘ٔ( انلر  الؽنٌة )ٙ)

(و  ببببامع األسببببرار 7ٙ٘/ٖ(و كشببببؾ األسببببرار )ٕٖٔ(و المؽنببببً للرببببباةي)9ٕ٘/ٕالىفببببى  البببببن السبببباعاسً )
 (.7ٕٙ/ٕ(و فىاس  الرامى، )٘ٙلى ٌة )(و ا9ٖٔ/ٕ(و السن ٌ  مع شران السىضٌ  )7ٗٓٔ/ٗ)
(و 8ٕٔٔ/ٖ(و هفى  اببن مالب  )77ٕ/ٕ(و المسى ة )9ٕٙ(و ال    )ٔٙ/ٗ(و السموٌ  )79ٖٔ/ٗ( انلر  الع ة )7)

 (.ٕ٘/ٗ(و شرح الكىكب )7ٕٖٓ/7(و السابٌر )8ٕٖ(و شرح ؼاٌة السى  )ٕٓٔالمرسفر البن اللاام )
 (.7٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )ٖٗٔ/ٖ) (و اإلبواجٙٔٔ/ٕ( انلر  قىا ع األ لة )8)
 (.9٘/ٕ(و شرح العم  )8ٓٔ/ٕ( انلر  المعسم  )9)
(و قىا بع األ لبة 8ٕ٘/ٖ(و السلربٌص )9ٖٙ/ٕ(و إاكبام الافبى  )8ٕٖٔ/ٗ(و الع ة )8ٓٗ/ٕ( انلر  المعسم  )ٓٔ)
رىضبة (و شبرح مرسفبر الٕٖٙ٘/8(و نواٌبة الىفبى  )889/ٖ(و رىضة النالر )7ٖ٘(و شااء الؽلٌ  )ٙٔٔ/ٕ)
(ٖ/ٖٔ8.) 
 (.8ٓٔ( اللمع )ٔٔ)
 (.ٖٗٔ/٘( المافى  )ٕٔ)

 



(ٗٗٔ) 

 ىعن المنع من اسسعما  ال ٌاوولك  بأنوا سكشؾ عن اكمة الاكمىق  نىقش  
(ٔ)

 . 

ىه ٌب  بأن المنع من اسسعما  ال ٌا  ااف  بسرك السعلٌ  و فبل فان ة
(ٕ)

 . 

 األصل الثانً: الحكم فً محل النص ثابت بالعلة صو بالنص؟.

ٌنبنببً علببى هببوا هن العلببة »قببا  السببمرقن ي بعبب  وكببرا مسببألة الاكببم فببً مابب  الببنص  
 مبا  و ىالعلبة المسع ٌبة عنومبا إلبى الابرى  فباٌاة ال افرة على مىضع النص ىاإل

«عن  الارٌو األى و ىال س ىة عن  الارٌو اللانً 
(ٖ)

 . 

ىالربلؾ فبً اعسببار العلبة ال افبرة ٌفب  سرسٌببن علبى هبوا األفب  ـ »ىقا  ال ىفً  
«ٌعنً مسألة الاكم فً ما  النص ـ 

(ٗ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

لاب، بالعلة فإنن ٌ ى  بالعلة ال افرةإ إو ال سعري  هن من قا  إن الاكم فً ما  النص
 العلة ال افرة عن فان ةو ىهً لبى، الاكم بوا.

ىمن قا  إنن لاب، بالنص ناى  ىاة السعلٌ  بالعلة ال افبرةإ إو ال ٌلوبر لوبا فبً ماب  
النص وىال فً ؼٌرا فان ةو ىماال فان ة منن ال ٌعسبر 
(٘)

 . 

فىلٌٌن مبن نبص علبى عكب  هبوا البنباءو ىهن العلبة ىق  ٌعسرل على هوا بأن من األ
ال افرة هف   لمسألة الاكم فً ما  النص لاب، بالعلة هى بالنص ال بالعك 
(ٙ)

. 

األصل الثالث: اشتراط التسثٌر
(7)

، صو االكتفاء باإللالة 
(8)

. 

                                            
 (.8ٖٔ/٘( انلر  المافى  )ٔ)
 (.9ٖ٘/ٕ( انلر  نواٌة الىفى  البن الساعاسً )ٕ)
(و رفبببع الاا بببب 8ٗٓٔ/ٗ(و  بببامع األسبببرار )9ٖٔ/ٕ(و ىانلبببر  السن بببٌ  )9ٓ٘-9ٓٗ/ٕ( مٌبببةان األفبببى  )ٖ)
 (.ٕٙٓ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )ٖٙٓ/ٗ)
 (.ٕٕٖ/ٖفر الرىضة )( شرح مرسٗ)
 (.9ٖٔ/ٕ(و السن ٌ  )ٕٕٖ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )٘)
(وسربرٌج الابرى  8ٖٔ/٘( والمافبى  )7ٕٗ/ٕ(و الىفى  )7ٖ٘(و شااء الؽلٌ  )ٖٙٗ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٙ)

 (.  8ٗ_7ٗعلى األفى  )
ببر ٌبب لِّر سببألٌرا بمعنببى  عبب  فٌببن هلببرا  هي عبلمببة فسببأ7) لر هي قببب  ىاناعبب وانلر  المفببباح ( السببألٌر  هفببلن هل 

 ( ما ة هلر.ٗ/ٔالمنٌر)
ىالسألٌر عّرفن الاناٌة بأنن اعسبار نى  الىفؾ فً نى  الاكم و هى  نسن و هى اعسببار  نسبن فبً  بن  الاكبم و هى 
فن  ررىن من الاناٌة وىؼٌرهم بأنن  اعسبار ال ن  فً ال ن  فً مىضع  رر نفبا هى إ ماعباو ىقٌب   نىعنو ىعر 

اللة النص هى اإل ما  علبى كبىن الىفبؾ علبة للاكبم فبً ماب  البنص و هى فبً ؼٌبر ماب  البنصو ىمبن همللسبن   
إس ا  الفبلة الكلٌرة باإلؼماءإ فإن ل ن  الع بة عبن األ اء سبألٌرا فبً سب ى وا كمبا فبً الابانلو ىملبا  مبا    

ؽر. علٌن النص  سعلٌ  الا ث بم  الوكر وىملا  ما    علٌن اإل ما   سعلٌ   ىالٌة الما  بالفِّ
(و ىٌمكبن هن ٌسبساا  سعرٌابن مبن سعرٌبؾ ٖٓٓ/ٕ(و فبىاس  الرامبى،)8٘ٔ/ٖانلر  السارٌر مع الس رٌبر ىالسابٌبر)

الىفؾ الم لر كما فً السعرٌؾ األرٌر و فإنن مسساا  من سعرٌاوم للىفبؾ المب لروانلر لبولك  كنبة الىفبى  مبع 
(و منوبباج الىفببى  مببع 8ٗ9/ٖ(ورىضببة النببالر)ٗٗٔء الؽلٌبب )(و شبباا8ٕٕ/ٖ(و اإلاكببام)ٕٗٙ/ٖكشببؾ األسببرار)
(و الباببر ٕٕٗ/ٕ(و شببرح العضبب )87ٕٔ/ٖ(و هفببى  ابببن مالبب )9ٕٔ/ٕ(و السببراج الىهبباج)ٔٓٔ/ٗنواٌببة السببى )

 (. ٕٙٗ(و مبااث العلة فً ال ٌا )98ٔ( و سعلٌ  األاكام)ٕٙٔ/٘الماٌ  )
إوا رهٌسوا و ىق  لور، فٌوا  الن  الم ر فاسبسوا ما رة  ( اإلرالة  هف  الكلمة را   إوا لنوىهرال، الساابة 8)

 ( وما ة رٌ . 8ٙٔ/ٔو ىٌ ا  هرا  الشًء  إوا السب  ىاشسبن . انلر المفباح المنٌر)
ىاإلرالة اسم من هسماء المناسبةو سمٌ، بولك ألنن بالنلر إلى الىفؾ ٌرا  للنالر هنبن علبة  هي ٌلبن ولبك.انلر  

 (.ٖٓٓ/ٕ(و فىاس  الرامى،)8ٖٖٙ/7لسابٌر)( وإٙٓ/٘البار الماٌ )

 



(ٕٗٗ) 

هوا المسالة مبنٌة على اشسرا  السبألٌر »ىق  نص على ولك ف ر الشرٌعةو ف ا    
«نٌاة ـ رامن هللا ـ ىعلى االكسااء باإلرالة عن  الشافعً ـ رامن هللا ـ عن  هبً ا

(ٔ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هنن لما هن كان المرا  بالسألٌر اعسبار الشار   ن  الىفؾ و هى نىعن فً  ن  الاكم 
و هى نىعن فإنن إوا كان الىفبؾ م سفبراً علبى مبىر  البنص ؼٌبر اافب  فبً فبىرة 

فى  علبى ؼلببة اللبن بالعلٌبة هفببلًإ ألن نبى  العلبة هى  نسبوا هرري و فبل ٌمكن الا
 لما لم ٌى   فً فىرة هرري ال ٌ ا  إن الشار  اعسبرا.

همببا إوا كببان م ببر  اإلرالببة كافٌبباً فإنببن ٌافبب  الىقببىؾ علببى العلببة مببع قفببىرها علببى 
مىر  النص 
(ٕ)

 . 

م لب، اعسبار  نسوا فبً ىنىقش ولك  بأن البلةم فً السألٌر كىن العٌن المعل   بوا الاك
 ن  الاكم هى عٌننو ىهوا ال ٌسسلةم لبى، العٌن المعل  بوا فً ما   رر و بب  ٌ بىة 
كىن ولك المعل   بن الاكم ؼٌر لاب، بعٌنن فً ؼٌرا و ى   على اعسببارا لببى، اعسببار 
 نسن فً  ن  ولك الاكم هى عٌننو ىباالكسااء بال ن  فً  رر إنما سع   ماب  ال بن  

ىهى ال ٌسسلةم سع   ما  ولك العٌن ل ىاة كىن ولك ال ن  فً فبر   ربر ؼٌبر ولبك و 
العبٌنو فلببم ٌسعبب   مابب  مببا  عبب  علببةو ىلببٌ  ال ببن  هببى المعل بب  بببنو ىإال لببى كببان هببى 
المعل   بن لكان األرص عٌن األعمو ىكان، العلبة  بن  العبٌن ال العبٌن و ىهبوا رببلؾ 

علة لاكم األف  فً  ررو فببل ٌسبسلةم السبألٌر الارلإ إو الارل ى ى  عٌن الم عى 
سع ي ما عل  بن بعٌنن إلى  رر 
(ٖ)

 . 

ىه ٌب  بأن قف  ف ر الشرٌعة هى هن المرا  بالسع ٌة ما ٌى   هى هى  نسن فبً ؼٌبر 
األف و ىبال افرة ما ال ٌى   هى ىال  نسن فٌنو ب  ٌرسص باألفب و ىالسع ٌبة لعٌنبن 

السألٌر بربلؾ اإلرالةو ىاٌننو ٌف  البناءو فإن قٌب   هى ل نسن الةم على س  ٌر ى ىب
المسبا ر من سع ٌة العلة ى ى  عٌنوا فً ما   ررو قٌ    قب  قٌب  هبوا سارٌبرا للمسبألة 

لسكىن ما  نةا  معنىي 
(ٗ)

 . 

ىق  اعسرل على هبوا بأنبن كٌبؾ ٌكبىن البنباء علبى السبألٌر مبع هن فرٌ باً مبن الاناٌبة ـ 
ةىا السعلٌب  بال افبرةو ىمبن الشبافعٌة ـ ال بانلٌن باإلرالبة ـ منعبىا ال انلٌن بالسألٌر ـ    ى 

من ولكو فلى كان البناء فاٌااً للةم ك  قانب  باإلرالبة  بىاة السعلٌب  بال افبرةو ىكب  
من شر  السألٌر المنع من ولك 
(٘)

 . 

 الترجٌح:

                                            
 (.ٔٙٔ-ٓٙٔ/٘(و ىعنن  البار الماٌ  )ٔٗٔ/ٕ( السىضٌ  )ٔ)
 (.ٔٗٔ/ٕ( انلر  السىضٌ  )ٕ)
-ٗٗٔ/ٕ(و شببرح السلببىٌ  )7-ٙ/ٗ(و سٌسببٌر السارٌببر )7ٔٔ-7ٓٔ/ٖ( انلببر  السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر )ٖ)

ٔٗ٘.) 
 (.77ٕ/ٕ)( انلر  مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، ٗ)
 (.7ٕٔ( انلر  سعلٌ  األاكام لشلبً )٘)

 



(ٖٗٗ) 

وببا همببا البنبباء علببى ساسببٌر العلببة فوببى بنبباء فبباٌ إ لكنببن بنبباء  ةنببًو فمببن قببا  إن 
فب، الاكبمو ىهفبا ،  معرفة فٌلةمن ال ى  ب ىاة السعلٌ  بالعلبة ال افبرةإ إو هبً قب  عر 

 لبى، الاكم لسلك العلة.

فبةو ىمبنوم مبن هشبار  هما الانابلة فارسلاىا و فمنوم من وهب إلى ال ىاةإ ألن العلة معرِّ
ٌكبىن إلى هن سعرٌؾ الاكم ااف  بالنصو ىفان ة العلة سعرٌبؾ اكبم الابر و ىولبك ال 

إال بسع ٌسواو ىلوا وهب إلى ع م ال ىاة
(ٔ)

. 

ر العلبة بؽٌبر السعرٌبؾ ٌلةمبن ال بى  بعب م  ىاةهباو فببعل  لكن ال ٌعنً هوا هن من فس 
األفىلٌٌن فسرها بالباعلبة و ىلبم ٌمنعبن ولبك مبن ال بى  ببال ىاةإ ىعلبة ولبك هن العلبة 

مناسبة ال افرة ٌمكن هن سكىن باعلة على الاكم بما اشسمل، علٌن من
(ٕ)

. 

ىهكلر الاناٌة ابٌن وهببىا إلبى عب م فباة العلبة ال افبرة لبم ٌسبسن ىا إلبى كىنوبا ؼٌبر 
ة السعلٌبب   فببةو ىإنمببا اسببسن ىا لعبب م فانبب سوا فببً نلببرهمو كمببا هن بعببل الاناٌببة  ببى  معرِّ

رىن العلة بالمى بة.  بالعلة ال افرة و مع كىن الاناٌة عمىماً ٌاسِّ

فة ال ٌلةم منن هي من ال ىلٌن فً المسألة.ىلووا فاللاهر هن ساسٌرها ب  ؽٌر كىنوا معرِّ

هما البناء على مسألة الاكم فً ما  النص لاب، بالعلة هى ببالنص؟ فوبى بنباء فباٌ  إ 
ألن مببن وهببب إلببى هن الاكببم فببً مابب  الببنص لاببب، بببالنص فٌلةمببن المنببع مببن السعلٌبب  

فالعلبة ال فانب ة منوبا و ىمبا ال بالعلة ال افرة إ ألنن إوا كبان البنص هبى الملبب، للاكبم  
 فان ة منن ال ٌف  إلباسن.

هما من قا  إن الاكم ٌلب، بالعلة فٌلةمن هن ٌ ٌة السعلٌ  بالعلة ال افرةإ ألن لوا فانب ة 
 و ىهً إلبا، الاكم فً ما  النص.

 ىلع  ولك ٌسأٌ  بسبلةم األقىا  فً المسألسٌن. 

ء باإلرالبة فالفباٌ  هنبن ال سعلبو لبن بالمسبألةإ هما البناء على اشسرا  السألٌر هى االكسابا
ألن المسبا ر من سع ٌة العلة ى ى  عٌنوبا فبً ماب   ربرو ىالسبألٌر ٌكسابى فٌبن ببأن ٌب   
الشر  على اعسبار العلة بلبى، اعسبار  نسوا فً  ن  ولك الاكم هى عٌننو ىاٌننبو ال 

ر بن قى  ف ر الشرٌعة فوى ٌلةم كىن العٌن السً ُعلِّ  بوا لابسة فً ما   ررو ىما فس  
لببى ُسببلِّم فإنببن افبب بلح ربباصو ىال ٌرببى  هببوا الامبب  السعلٌبب  بببأن ٌ ببا  ولببك لٌكببىن 

 الربلؾ معنىٌاً.

ةىا السعلٌب  بالعلبة ال افبرةو  ىمما ٌ ٌ  ولك هن من الاناٌبة ـ البوٌن قبالىا بالسبألٌر ـ  بى 
 ىمن الشافعٌة ـ الوٌن قالىا باإلرالة ـ منعىا من ولك.

                                            
 (.  87ٖٔ/7(و السابٌر)8ٕٖٔ/ٗ( انلر  الع ة)ٔ)
 (.  7ٕٔ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض )7ٕٔـٕٙٔ/ٖ( انلر  اإلاكام)ٕ)

 



(ٗٗٗ) 

 
 بحح ايعػسٕٚ: ايتعًٌٝ باحملٌ  ٚ جص٥٘.امل

ٌ ف  بالما   ما ىضع اللال لبن 
(ٔ)

ىملالبن  سابرٌم الرمبر ألنبن مسبكر معسفبر مبن .  
العنب
(ٕ)

و ىسارٌم الربا فً الوهبإ ألنن وهب 
(ٖ)

 . 

همببا  ببةء المابب  فببالمرا  بببن  ببةء مابب  الاكببم الربباص الببوي ال ٌى بب  فببً ؼٌببرا
(ٗ)

و 
وي ٌكىن فً الما  ىفً ؼٌرا ىٌررج بولك ال ةء المشسرك ال

(٘)
. 

بر الساسباةانً عببن  بةء الماب  بأنببن مبا سركبب مابب  الاكبم منبن ىمببن ؼٌبرا باٌببث  ىعب 
ٌكىن ك  منوما مس  ماً علٌبن فبً الى بى  ال ٌامب  علٌبن هفببلًو ىاٌننبو فببل اا بة إلبى 

س ٌٌ ا بالراصإ ألن ما ٌكىن  ةءاً لشًء ا ٌ ة ال ٌكىن إال كولك
(ٙ)

. 

 ببةء لمابب  الاكببم  سعلٌب  الىضببىء فببً الرببارج مببن السبببٌلٌن بببالررىج  ىملبا  مببا هببى
منوما و فإن الررىج  ةء معنى الرارج إ إو معنباا وا، مسفباة ببالررىج
(7)

و ىمللبن   
سعلٌ  ارمة الرمر بكىنن معسفراً وفوى  ةء من معنى الرمبرإألن معنباا هنبن معسفبر 

من عنب ىناىا
(8)

 . 

بب  لل ببةء المشببسرك  بإباابب ة البٌببع لكىنببن ع بب  معاىضببةو فكىنببن ع بب ا همببر شببام  ىُملِّ
للمعاىضة ىؼٌرها 
(9)

 . 

 ىق  ارسلاىا فً هوا المسألة على هقىا  

 ال ٌ ىة السعلٌ  بما  الاكم و هى  ةنن. القول األول:

ىهى قى  الاناٌة 
(ٔٓ)

و ىالانابلة  
(ٔٔ)

و ىنسب لؤلكلر  
(ٕٔ)

  . 

 ةنن.ٌ ىة السعلٌ  بما  الاكم هى   القول الثانً:

ارسارا بعل األفىلٌٌن 
(ٖٔ)

و ىنسب لؤلكلر  
(ٔٗ)

 . 

                                            
 (.ٖ٘ٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٙٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٔ)
 (.ٕٖ٘ٓ/7(و السابٌر )ٕٕٙ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٕ)
(و ٔ٘/ٗ(و شببرح الكىكببب )ٕٖ٘ٓ/7(و السابٌببر )8ٕٙ/ٖ(و الؽٌببث الوببامع )ٕٕٙ/ٖ( انلببر  سشببنٌؾ المسببامع )ٖ)

( هن العلبة فبً هبوا الملبا  هبً م مبى  7ٕٖ/ٕىوكر الشربٌنً فبً س رٌراسبن علبى  مبع ال ىامبع ىااشبٌة البنبانً)
مة عٌ ٌِّة و فالعلة هً  كىن سلك العٌن المار   ن وهبو ىهوا هى ما  الاكم.ال ن  ىالاف  الُمم

 (.ٔ٘/ٗ(و شرح الكىكب )7ٕٖ/ٕ( انلر  شرح المالً )ٗ)
 (.ٕ٘-ٔ٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖ٘ٓ/7( انلر  السابٌر )٘)
 (.7ٕٔ/ٕ( انلر  ااشٌة الساساةانً )ٙ)
 (.ٖ٘ٔ/ٕ(و نشر البنى  )7ٕٖ/ٕ( انلر  شرح المالً )7)
 (.ٔ٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖ٘ٓ/7(و السابٌر )8ٕٙ/ٖ) (و الؽٌث الوامع7ٕٕ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )8)
 (.ٕ٘-ٔ٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖ٘ٓ/7( انلر  السابٌر )9)
 (.89٘/ٕ( ن لن عنوم ابن الساعاسً فً نواٌة الىفى  )ٓٔ)
 (.ٔ٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٗٓ/7( انلر  السابٌر )ٔٔ)
 (.ٔ٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٗ/7(و السابٌر )ٕٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )ٕٔٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٕٔ)
(و منوباج الىفبى  مببع 9ٕ9/ٕ(و الاافب  )ٕٔٓ/ٖ( كالبٌضباىي وىاببن السببكً وىؼٌرهمباو انلببر  اإلاكبام )ٖٔ)

(و نشببر البنببى  7ٕٖ/ٕ(و  مببع ال ىامببع مببع ااشببٌة البنببانً )9ٕٖٗ/8(و نواٌببة الىفببى  )ٕٙ٘/ٗنواٌببة السببى  )
 (.7ٓٗ/ٕ(و نلر الىرى  )ٖٗٔ/ٕ)
 (.8ٖٙ/ٖ(و الؽٌث الوامع )7ٕٕ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )9ٖٔ/ٖج )( انلر  اإلبواٗٔ)

 



(ٗٗ٘) 

  ىاة السعلٌ  إن كان، قافرةو ىع م ال ىاة إن كان، مسع ٌة. القول الثالث: 

ىهى ارسٌار الراةي 
(ٔ)

و ىابن الاا ب  
(ٕ)

و ىسبعوما بعل األفىلٌٌن 
(ٖ)

. 

 ٌ ىة السعلٌ  بال ةء  ىن الما . القول الرابع:

ىارسارا الم ي 
(ٗ)

 . 

  هلاو ابن السبكً بووا المسألة الىفؾ البلةم للمىفىؾ و ىهى ماال ٌسفؾ ؼٌر ىق
الما  بن 
(٘)

ب ا المالبً  ببالبلةم المسباىيإ ألن عب م السعب ي إنمبا ٌكبىن إوا كبان    ٌ و ىق
البلةم مساىٌاً 
(ٙ)

 . 

ىملا  الىفؾ البلةم  الن  ٌة فً البوهب ىالاضبة إ ألنبن ىفبؾ الةم لومبا 
(7)

ب   و ىمل 
ً للىفبببؾ الببببلةم المسببباىي  بسعلٌببب  ارمبببة الرببببا فبببً الن ببب ٌن بكىنومبببا قبببٌم المالببب
األشٌاء
(8)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هفبلن 

 األصل األول: تفسٌر العلة.

«ىلوا الساا،  رر على ساسٌر العلة»قا  الةركشً  
(9)

 . 

 ى ن هوا البناء 

فببة فٌ ببىة هن سكببىن عبلمببة ال لعبب  ى ببن البنبباء هن العلببة إوا كانبب، هببً العبلمببة الم عرِّ
 سسع ي.

 األصل الثانً: التعلٌل بالعلة القاصرة.

ىق  هشار إلى ولك الراةي ىؼٌرا 
(ٔٓ)

 الاو هنن مبنً »و ىنص علٌن الون يو ف ا    

                                            
 (.87ٕ-8ٕ٘/٘( انلر  المافى  )ٔ)
 (.ٖٖ/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٕ)
(و شببرح العضبب  9٘٘-9٘ٗ/ٕ(و السببراج الىهبباج )8ٕٔ-8ٔٔ/ٗ(و رفببع الاا ببب )ٖٕٕ/ٕ( انلببر  السافببٌ  )ٖ)
(و ىقبب  وكببر العضبب  هنببن ال ٖٖ٘(و إرشببا  الااببى  )ٕٗٔ/ٖاهج الع ببى  )(و منببٙ٘ٔ/٘(و الباببر الماببٌ  )7ٕٔ/ٕ)

ر سعبب ٌسوماو ىوكببر الةركشببً فببً سشببنٌؾ المسببامع ) ( هنببن قبب  ٌ ببا  ال ا ٌ ببة لوببوا ال ببى  إ ألن العلببة 8ٕٕ/ٌُٖسفببى 
لب انرة. بالما  هً ال افرةو ىاٌننو ال ٌسأسى السافٌ و ىعلى هوا الوي وكرا الةركشً فالسافٌ  من باب سىسبٌع ا

 (.7ٕ٘/ٗىانلر  سلم الىفى  )
(و ىوكر ابن السبكً هنن ال ٌعسبر قبىالً   ٌب اًإ ألن مبرا ا ال بةء العبام بب لٌ  قىلبن بعب  ٕٔٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٗ)

(و الباببر 9ٖٔ/ٖانلببر  اإلبوبباج )«. ىهمببا ال ببةء فبببل ٌمسنببع السعلٌبب  بببن الاسمببا  عمىمببن لؤلفبب  ىالاببر  »ولببك  
 (.ٙ٘ٔ/٘الماٌ  )

 (.ٕٕٙ/ٖ(و نشر البنى  )ٕٕٙ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )7ٕٖ/ٕ( انلر   مع ال ىامع مع شرح المالً )٘)
 (.7ٕٖ/ٕ( انلر  شرح المالً مع ااشٌة البنانً )ٙ)
 (.7ٕٕ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )7)
 (.7ٕٖ/ٖ( انلر  شرح المالً )8)
 (.ٔٔٗ( سبلس  الوهب )9)
(و سبلسب  البوهب 7ٕٖ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشبٌة البنبانً )9ٖٔ/ٖ(و اإلبواج )8ٕ٘/٘( انلر  المافى  )ٓٔ)
 (.9ٕ٘/ٗ(و سلم الىفى  )ٖٗٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٕٖ٘ٓ/7(و السابٌر )ٔٔٗ)

 



(ٗٗٙ) 

«على  ىاة سعلٌ  الاكم بالعلة ال افرة  
(ٔ)

 . 

عبة علبى السعلٌب  بالعلبة ال»ىقا  هبى ةرعبة العراقبً    افبرةإ فإنبن ال هبوا مسبان  مار 
«سع ٌة فٌوا 

(ٕ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هن ما  الاكم هى  ةنن الراص هى الىفؾ البلةم ٌسبساٌ  هن ٌى ب  فبً ؼٌبرا و ىلبوا 
ة هبوا المسبان و ىمبن  ة العلبة ال افبرة  بى  كان كالعلة ال افرة على الماب و فمبن  بى 

منع من العلة ال افرة منع منوا 
(ٖ)

 . 

ناء بأن هوا المسان  إنما هً فبىر مبن العلبة ال افبرة و فببل ىق  اعسرل على هوا الب
اا ة ل علوا مبنٌة على العلة ال افرةو فإن البناء مشعر بالمؽاٌرةو ىلٌ  األمبر كبولك 

(ٗ)
 . 

لكن ال رافً اسسشعر هوا االعسرالو ىاسساسبن مبا هشبار إلٌبن البراةي مبن هبوا البنباء 
لببى كانبب، هببً ىالعلببة ال افببرة شببٌنا ىالسرببرٌجو ىوكببر هن مسببألة مابب  الاكببم ى ةنببن 

ىاا اً لما اسن السررٌج ىال السارٌع و لم وكر الارو بٌن المسبألسٌن مبن اٌبث الفبىرة 
ىالمعنىو فالعلة ال افرة ق  سكىن ىفاا اشسم  علٌن ما  البنص لبم ٌىضبع اللابل لبنو 

 ىالما  ما ىضع اللال لن.

ٌببة إوا قٌبب  إن البببر اشببسم  علبى نبب ى  مببن الاببرارة ىالر ىبببة ٌبلنببم فمبلبل  ىفببؾ الُبرِّ
مببةاج اإلنسببان مبلنمببة ال سافبب  بببٌن اإلنسببان ىاألرةإ ألن االرة اببار ٌبباب  شبب ٌ  

 ٌنافً مةاج اإلنسانو ىلوا ارم الربا فً البر لووا المبلنمة السً ال سى   فً ؼٌرا.

ٌّبة فوبى الماب و ىأل ب  الابرو  بة بأنوبا بر ٌِّ ىهوا علة قافرة ال ما و ىهمبا ىفبؾ البر
اسن البناء 
(٘)

 . 

 

 الترجٌح:

همببا البنبباء علببى ساسببٌر العلببة فوببى بنبباء فبباٌ  لكنببن بنبباء  ةنببًو ىمببا قٌبب  فببً العلببة 
ال افرة ٌ ا  هنا هٌضا
(ٙ)

 . 

هما البناء على السعلٌ  بالعلة ال افرة فالوي ٌلور لً هنن بناء فاٌ إ ىولبك الشبسراك 
ال سسعبب ااو ىممببا ٌ ٌبب ا هن  المسببألسٌن فببً كببىن العلببة فٌومببا قافببرة علببى مابب  الاكببم

 الاناٌة ىالانابلة سبلةم، هقىالوما فً المسألسٌن.

                                            
 (.9ٕ٘/ٗ( نواٌة الىفى  )ٔ)
(و ىٌ ف  بالمسان   هي المسان  البلبلث و ىهبً السعلٌب  بالماب  و هى  ةنبن و هى ىفبان 8ٕٙ/ٖ( الؽٌث الوامع )ٕ)

 (.9ٕ٘/ٗ(و سلم الىفى  )ٖٗٔ/ٕ(و نشر البنى  )7ٕٖ/ٕ. انلر  شرح المالً على  مع ال ىامع )البلةم
 (.9ٕٖٗ/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٖ)
 (.ٕٖ٘ٓ/7(و السابٌر )8ٓٙ/ٕ( انلر  الاىان  السنٌة )ٗ)
 (.ٙٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )٘)
 . 97ٙ( انلر ص   ٙ)

 



(ٗٗ7) 

ىما اعسرل بن على البناء من ع م السؽاٌر بٌن المسألسٌن ؼٌبر ى ٌبنو ألن مسبألة  
العلببة ال افببرة هعببم مببن مسببألة السعلٌبب  بالمابب  هى  ةنببنو فالعلببة ال افببرة قبب  سكببىن 

ىضببع اللاببل لببنو بٌنمببا السعلٌبب  بالمابب  ال  بىفببؾ لببم ٌىضببع اللاببل لببنو ىقبب  سكببىن بمببا
ٌكببىن إال بمببا ىضببع اللاببل لببنو ىإوا لببب، هن بٌنومببا عمىمبباً ىرفىفبباً لببب، السؽبباٌر و 

 ىساغ البناء.

 



(ٗٗ8) 

 
 املبحح احلا ٟ ٚايعػسٕٚ: ايتعًٌٝ بايٓفٞ  ٚ ايعدّ.

الىفؾ المعل  بن ال ٌرلى مبن كىنبن لبىسٌباً هى مناٌباًو ىكبولك الاكبم البوي هبى معلىلبنو 
 فٌساف  من ولك هربعة هنىا و ىهً 

 هىالً  سعلٌ  اللبىسً باللبىسً.

ىملالن  سارٌم الرمر بىفؾ اإلسكار 
(ٔ)

و ىى ىب الةكاة بملك النفاب 
(ٕ)

 . 

ىهوا المىضع اساو األفىلٌىن على  ىاةا 
(ٖ)

 . 

 لانٌاً  سعلٌ  الع مً باللبىسً.

علٌ  ع م المٌراث بالرو هى ال س ىملالن  س
(ٗ)

ع م نااو السفرؾ باإلسراؾ  ىسعلٌ و
(٘)

. 

ىهوا المىضع اسا ىا على  ىاةا 
(ٙ)

 . 

 لاللاً  سعلٌ  الع مً بالع مً.

ىملالن  سعلٌ  ع م نااو السفرؾ بع م الع   
(7)

و ىع م فاة البٌع بع م الرضا 
(8)

. 

ىهوا المىضع ن   االسااو على  ىاةا 
(9)

 . 

بالع م م ل اً و سىاء كبان الاكبم عب مٌاً هى ىسع ب هوا الن   بأن الاناٌة ٌمنعىن السعلٌ  
لبىسٌاً 
(ٔٓ)

 . 

 رابعاً سعلٌ  اللبىسً بالع مً.

ىملالن  سعلٌ  ى ىب قس  المرس  بعب م إسببلمن 
(ٔٔ)

و ىسعلٌب  ى بىب السبٌمم بعب م المباء  
(ٕٔ)

 . 

ىهوا المىضع ما  ربلؾ بٌن األفىلٌٌن 
(ٖٔ)

 . 

                                            
 (.ٕٗٔ/ٕ( انلر  شرح العض  )ٔ)
 (.7ٖٙنلر  ماساح الىفى  )( إ)
 ( عن ما  النةا .ٕٗٔ/ٕ(و ىهرر ن العض  فً شران )7ٖٙ( انلر  ماساح الىفى  )ٖ)
 (.8ٓٗ/ٕ( انلر  شرح المعالم )ٗ)
 (.ٕٗٔ/ٕ( انلر  شرح العض  )٘)
 (.9ٖٙ/ٕ(و شرح المالً )9ٗٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٙ)
 (.ٕٗٔ/ٕ( انلر  شرح العض  )7)
 (.ٓ٘ٔ/٘الماٌ  )( انلر  البار 8)
(و ىوكببر ابببن سٌمٌببة فببً 7ٖٙ(و ماسبباح الىفببى  )9ٖٙ/ٕ(و شببرح المالببً )9ٗٔ/٘( انلببر  الباببر الماببٌ  )9)

( هنن ال ٌنبؽً هن ٌكىن مىضع ربلؾإ فإن الاكبم ٌنسابً النساباء م سضبٌن هكلبر ممبا ٌنسابً لى بى  78ٗ/ٕالمسى ة )
 منافٌن.

( و ىٌ   على هوا إ بلو كلٌر من هفبىلً الاناٌبة منبع السعلٌب  8ٙٔ/ٖ( انلر  السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )ٓٔ)
(و كشببؾ األسببرار علببى المنببار 7٘ٙ/ٖ(و كشببؾ األسببرار )ٖٕٓ/ٕبالعبب م م ل بباً. انلببر مببلبلً  هفببى  السررسببً )

 (.ٔ٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )ٔٗٔ/ٖ(. ىانلر  اإلبواج )ٕٓٓٔ/ٗ)
 (.9ٖٙ/ٕ( انلر  شرح المالً)ٔٔ)
 (.7ٗٙفى  )( انلر  ماساح الىٕٔ)
 (.9ٗٔ/٘(و البار الماٌ  )7ٖٙ(و ماساح الىفى  )ٕٗٔ/ٕ( انلر  شرح العض  )ٖٔ)

 



(ٗٗ9) 

 ىق  ارسلاىا فً هوا المسألة على قىلٌن فً األشور  

 ٌ ىة السعلٌ  بالع م. القول األول:

ىهى قى  األكلر 
(ٔ)

ومن المالكٌة 
(ٕ)

و ىالشافعٌة  
(ٖ)

ىالانابلة  و 
(ٗ)

. 

 ال ٌ ىة السعلٌ  بالع م. القول الثانً:

ىهى قى  الاناٌة 
(٘)

و ىبعل المالكٌة  
(ٙ)

و ىبعل الشافعٌة  
(7)

 . 

ةىا سعلٌب  لكن ٌنبؽً مبلالة هن من ه لو ع م ال ىاة هم الاناٌةو همب ا الربرىن ف بى 
 الع مً بالع مًو ىمنعىا سعلٌ  الى ى ي بالع مً.

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هربعة هفى  و ىهً 

 األصل األول: تفسٌر العلة.

ىهشار إلى ولك بعل األفىلٌٌن ضمن األ لة على المسألة 
(8)

وىمنوم الونب ي و اٌبث  
ؾ ألنن ال معنى للعلبة إال المعبرِّ » قا    ؾو ىهبى ؼٌبر منباؾ للعب مو فبإن العب م قب  ٌعبرِّ

«ى ى  الاكم اللبىسً 
(9)

 . 

هً مبنٌة على هن العلب  الشبرعٌة عنب نا همبارا،و »ىنص على ولك الةركشً و ف ا   
«ىعن هم مى با، 

(ٔٓ)
 . 

                                            
 (.9ٕٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٕٗٔ/ٕ( انلر  شرح العض  )ٔ)
 (.7ٓٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )٘٘ٙ/٘( انلر  إاكام الافى  )ٕ)
(و 9ٕ٘/ٕ(و المافببى  )ٙ٘ٗ(و شببااء الؽلٌبب  )ٖٖٙ/ٕ(و المسسفبباى )ٙ٘ٗ(و السبفببرة )8ٓٔ( انلببر  اللمببع )ٖ)

 (.ٕ٘ٙ/ٗمنواج الىفى  مع نواٌة السى  )
(و 9ٔٔ/ٖ(و رىضببة النببالر )78ٖ/ٕ(و المسببى ة )٘ٙ/ٕ(و الىاضبب  )97ٕ(و ال بب   )8ٗ/ٗ( انلببر  السموٌبب  )ٗ)

(و 98ٖٔ/7(و السابٌر )8ٖٔ(و شرح ؼاٌة السى  )ٕٕٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )7ٖٖ/ٖشرح مرسفر الرىضة )
(و ىٌري ابن سٌمٌة هن قٌبا  ال اللبة ٌ بىة هن ٌكبىن العب م فٌبن علبة هى  بةءاً مبن العلبة إألن 8ٗ/ٗشرح الكىكب )

ع م الىفؾ ق  ٌكىن  لٌبلً على ىفؾ ى ى ي ٌ سضً الاكمو ىهما قٌا  العلة فبل ٌكىن الع م فٌن علة سامةو لكن 
(و المسببى ة ٕ٘/ٗٔ  الاسبباىي )ٌكببىن  ببةءاً مببن العلببة السامببة و ىشببر اً للعلببة السببً لٌسبب، بسامببة. انلببر  م مببى

 (.78٘ـ78ٗ/ٕ)
(و نواٌببة الىفبببى  الببببن 7٘ٙ/ٖ(و كنبببة الىفببى  مبببع كشببؾ األسبببرار )ٖٕٓ/ٕ( انلببر  هفبببى  السررسببً )٘)

(و السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر ٘ٙ(و الببى ٌة )ٕٓٓٔ/ٗ(و كشببؾ األسببرار علببى المنببار )9ٓ٘/ٕالسبباعاسً )
 (و س سٌم السعلٌ  بالناً إلى قسمٌن  9ٖٕ-9ٖٔ/ٕ(و ىوكر فً مٌةان األفى  )8ٙٔ-ٙ٘ٔ/ٖ)
_ فاس   ىهبى هن ٌعلب  لنابً الاكبم بنابً ىفبؾ مبن هىفباؾ المنفبىص علٌبنإ ألنبن ال ٌ بىة هن ٌكبىن الاكبم ٔ

 مسعل اً بىفؾ  رر علٌن.
 _ فاٌ   هن ٌكىن الاكم لابسا بعلة مسعٌنة لٌ  لن علة هرري وكضمان الؽفب ال ٌ ب ب ىن الؽفب.ٕ
(و ماسباح الىفبى  9ٙٔ(و منسوبى الىفبى  )ٕٗٔ/ٕا ب. انلر  مرسفر المنسوى مع شرح العضب  )( كابن الاٙ)
(ٙ7ٗ.) 
(و المعبالم مبع شبران ٕٙٓ/ٖ(و اإلاكبام )ٙ٘ٗ( كالم ي وىالراةي فً المعالم وىابن السبكً. انلر  السبفبرة )7)
 (.7ٖٙ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )77ٖ/ٕ)
(و هفببى  ابببن ٕٗٔ/ٕ(و شببرح العضبب  )7ٖٖ/ٖ(و شببرح مرسفببر الرىضببة )9ٖٔ/ٖ)( انلببر  رىضببة النببالر 8)

(و ااشبٌة البنبانً 9٘/ٗ(و الٌبا، البٌنبا، )9ٗٔ/٘(و البابر المابٌ  )8ٖٔ(و شرح ؼاٌبة السبى  )ٖٕٔٔ/ٖمال  )
(ٕ/ٖٙ7.) 
 (.ٖٖٓ٘-ٕٖٓ٘/8( نواٌة الىفى  )9)
 (.ٗٔٗ( سبلس  الوهب )ٓٔ)

 



(ٗ٘ٓ) 

 ى ن هوا البناء  

فة فبل ٌمسنع ال ى  بأن الع م علةإ ألن الع م ٌف  هن ٌكبى ن همبارة إن قٌ  إن العلة معرِّ
ىعبلمةو ىإن قٌ  إنوا مى بة امسنع ولكإ ألن الع م ال ٌ لر فً الاكم شٌنا 
(ٔ)

 . 

ىنىقش  بأن السعلٌ  بالع م ال ٌلةم امسناعن على ال ى  ببأن العلبة باعلبنإ فالعب م الم ابب  
للىفببؾ الى ببى ي اللبباهر المنضببب  مشببسم  علببى ن ببٌل مببا اشببسم  علٌببن الىفببؾ 

السعلٌ  بن الى ى يو ىلووا فإنن ٌف  
(ٕ)

 . 

ىه ٌب  بأن هوا عب م إضبافً  ٌب  إلبى الى بى  وىلبٌ  عب ماً ماضباًو فلبٌ  هبى ماب  
النةا  
(ٖ)

 . 

ىق  نىقش  بأن ما  الربلؾ إنما هى فً الع م اإلضافًو هما العب م الم لبو فببل ٌ بىة 
السعلٌ  بن اسااقاإ ألنن ال ٌسمٌة 
(ٗ)

 . 

 األصل الثانً: التعلٌل بالطرد.

وببن بعببل ال بب لٌٌن بببأن العبب م  ببر و ىالسعلٌبب  »لببك الةركشببًو ف ببا   ىقبب  ن بب  و ىى  
«بال ر  ممسنع 

(٘)
 . 

 ى ن هوا البناء 

لع  ى ن هوا البناء هن الع م ال مناسبة فٌن للاكم و فوى  ر  من هبوا ال وبةو ىإوا كبان 
 ال ر  ال ٌعل  بن و فكولك الع م.

ع م الم اب  للىفؾ الى بى ي مشبسم  ىنىقش  بأن الع م ملنة لمعنى مناسبو لم إن ال
على ن ٌل ما اشسم  علٌن الىفؾ الى ى ي 
(ٙ)

  . 

 األصل الثالث: اشتراط المناسبة فً العلة.

نباً ى بن البنباء و ف با     ٌِّ الىاقبع فبً الشبر  هنبن ال »ىق  هشار إلى ولك ابن السلمسانً مب
ْنِفب علة إال ما كان مناسباً و هى ملنة لمعنى مناسبو ىال مناسب ما ساف  باعسببارا ٌَ

مفلاةو ىالمفلاة المناعبةو ىهبً شبًءو ىالعب م ال شبًءو ىلبم س بر العبا ة باالنسابا  
«من ال شًء 

(7)
 . 

ىق  هىر  علٌن مناقشة  هنبن ال مبانع مبن اعسببار العب مإ ألنبن ملنبة معنبى مناسبب سعبور 
أقٌم الع م م امن فً او االعسباراعسبارا بناسن و ف

(8)
 . 

                                            
 (.ٗٔٗ( انلر  سبلس  الوهب )ٔ)
 (.ٖٕٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )7ٕٓ/ٖانلر  اإلاكام )( ٕ)
 (.ٖٕٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )8ٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٖ)
 (.ٓ٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )٘ٓٗ/ٕ(و شرح المعالم )ٕٗٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٗ)
 (.ٕٙٔ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )٘)
 (.7ٕٔ-ٕٙٔ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٙ)
 (.7ٓٗ/ٕ( شرح المعالم )7)
 (.7ٓٗ/ٕ( انلر  شرح المعالم )8)

 



(ٗ٘ٔ) 

الىفببؾ إن كببان ملنببة لؽٌببراو فبببل ٌرلببى ولببك الؽٌببرو إمببا هن ٌكببىن ىه ٌببب  بببأن  
اً فن ٌضن ىهى الع مً راً هٌضاً إ  ٌّ ىفاا لاهراً فبل اا ة للملنة اٌننوو ىإن كان را

السسىاء الن ٌضٌن فً ال بلء ىالرااء 
(ٔ)

 . 

ع ىنىقش  بأنا ال نعسبر فً الضاب  إال ما ٌلن ى ى  ولك المناسب عن ا ؼالباو ىال ٌمنب
لةىم همر راً ألمر لاهرو كما سعرؾ هاىا  ال لىب بعبلما، سلور على الى ن 
(ٕ)

. 

 األصل الرابع: اشتراط التسثٌر.

إوا ر عببب، إلبببى هن الاناٌبببة اشبببر ىا فبببً العلبببة »ىقببب  وكبببر ولبببك الم ٌعبببًو ف بببا   
السألٌر...وىالشافعٌة ةا ىا على ولك هن ٌكىن الىفؾ المناسب مى بباً لئلرالبة .. سعلبم 

ما قالبن الاناٌبة هنبا مبن عب م  بىاة السعلٌب  بالعب مً م ل باً ال لى بى ي ىال لعب مً  هن
«مللن مبنً على ولك الشر  

(ٖ)
 . 

ألن العب مً اٌننبو ال ٌفبل  باعلباً علبى الاكبم و فببل »لم بٌن ى بن هبوا البنباء و ف با   
اج إلى علبة ٌفل  علة للى ى ي ىال مناسباً لن و ىال علة لع مً مللنإ ألن الع م ال ٌاس

و ؼاٌة األمر هن العلة إوا قام ال لٌ  على اساا ها كان من لىاةم انساانوا انسااء معلىلوباو 
فٌكىن ع موا  لٌبلً على ع م معلىلوا ال علة فبً عب موا لعب م اا بة العب مً إلبى علبةو 
هما الشافعٌة فمبنبى مبوهبوم علبى اإلرالبة و ىال مبانع مبن هن العب م المضباؾ ٌرٌب  هنبن 

«ب للاكم مناس
(ٗ)

 . 

 

 الترجٌح:

فة فٌلةمبن ال بى  ب بىاة السعلٌب   هما البناء على ساسٌر العلة فمن وهب إلى هن العلة معرِّ
بالىفؾ المناً م ل او هما من لال فً العلة المعنى و هى قا  إنوا باعلة فإنبن ال ٌمكبن 

فبل ى ى  لبن  هن ٌعل  بالع م الم لو لع م سمٌةاو هوا مع هن الع م الم لو لٌ  بشًءو 
إال فً األوهان
(٘)

. 

هما إن كان الم فى  بالع م الع م اإلضافً فبل مانع من السعلٌ  بن و سىاء قٌ  إن العلة 
فببة هى باعلببة هى مى بببةإ ألن العبب م الم اببب  للىفببؾ الى ببى ي اللبباهر المنضببب   معرِّ

بببن مشبسم  علبى ن بٌل مببا اشبسم  علٌبن الىفببؾ الى بى يو ىلوبوا فإنببن ٌفب  السعلٌب  
وىلبولك وهببب إلببى السعلٌبب  بالعبب م بعببل مببن وهببب إلببى هنوببا مى بببة 
(ٙ)

و ىاٌننببو ٌكببىن 
 البناء  ةنٌا.

                                            
 (.ٖ/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )7ٓٗ/ٕ( انلر  شرح المعالم )ٔ)
 (.7ٓٗ/ٕ( انلر  شرح المعالم )ٕ)
 (.8ٕٙ/ٗ( سلم الىفى  )ٖ)
 (.9ٕٙ-8ٕٙ/ٗ( سلم الىفى  )ٗ)
 (.ٕٙ/ٗٔ( انلر  م مى  الاساىي)٘)
 (.٘ٙ/ٕاض  )(و ىابن ع ٌ  فً  الىٖٖٙ/ٕ( انلر  الؽةالً فً  المسسفاى )ٙ)

 



(ٕٗ٘) 

هما البنباء علبى السعلٌب  ببال ر  فببل سر بع لبن المسبألة إال إوا كبان المبرا  بالمسبألة  
الع م المالإ إو هى  ر  لعب م ى بى  المناسببة فٌبن للاكبمو همبا ىالمبرا  بالعب م العب م 

 ى ؼٌر مشابن لل ر إ إو هى ملنة لمعنى مناسب بربلؾ ال ر .اإلضافً فو

ىلووا وهب األكلر إلى السعلٌ  بالىفؾ المناً و مع منعوم للسعلٌ  بال ر 
(ٔ)

. 

همببا البنبباء علببى اشببسرا  المناسبببة فببً العلببة فإنببن ٌفببل  هن ٌكببىن هفبببلً  ةنٌبباً لوببوا 
لع مو هما ال موىر فاللاهر هنوبم المسألةإ ألن من ال ٌشسر  المناسبة ق  ٌ ٌة السعلٌ  با

ةىا السعلٌ  بالع م اإلضافً إ إو ق  ٌسىفر فٌن شر  المناسبة.   ى 

لكنبن لبٌ  هفبببلً كلٌباًإ ألن كلٌبراً مببن هفبااب ال بى  اللببانً ٌشبسر ىن المناسببةو ىلببم 
ٌرىا  ىاة السعلٌ  بالع مإ إو هى عن هم رلً عن المناسبة
(ٕ)

. 

لمناسببةو ىهبم ٌربالاىن فبً السعلٌب  بالعب مو فببل ٌكبىن ملبار كما هن الاناٌة ال ٌكساىن با
 الربلؾ معوم هى االسسنا  إلى البناء الموكىر.

هما البناء على اشسرا  السبألٌر فاللباهر لبً هن البنباء علٌبن  ةنبً و إو ٌمكبن هن ٌكبىن 
 هى مر ع الربلؾ بٌن الاناٌة ىهكلر الشافعٌة ىمن ىاف وم فبً االكساباء بالمناسببةإ ألن
الشافعٌة اكساىا بالمناسبة و ىالىفؾ المناً ق  ٌسبىفر فٌبن شبر  المناسببةو همبا الاناٌبة 

فاشسر ىا السبألٌر
(ٖ)

و ىالعب مً ال ٌفبل  باعلبا علبى الاكبم إ ألن العب م ال ٌاسباج إلبى  
علة و ؼاٌبة األمبر هن العلبة إوا قبام الب لٌ  علبى اساا هبا كبان مبن لبىاةم انساانوبا انساباء 

ن ع موا  لٌبلً على ع م معلىلوا و ال علة فً ع موا لعب م اا بة العب مً معلىلواو فٌكى
 إلى علة.

لكن لما هن كان اشسرا  السألٌر مرسفاً بالاناٌة  و ىق  ىاف وم فبً هبوا المسبألة ؼٌبرهم 
 من هفااب المواهب األرري كان البناء  ةنٌا.

                                            
 (.7ٖٗٗ/7(و السابٌر)8ٕٗ/٘( انلر  البار الماٌ )ٔ)
 (.ٕٙٓو ٕٕٓ/ٖ( كالم ي. انلر  اإلاكام )ٕ)
 (.ٕٗٙ/ٖ(و كشؾ األسرار )ٖٓ/ٕ( انلر  هفى  ال فاص )ٖ)

 



(ٖٗ٘) 

 
 مسسلة: التعلٌل بجزء الوص. المنفً.

اا  ةءا من علة ال فاص ملا  ولك   ع  ع م اإلكر
(ٔ)

 . 

نببص كلٌببر مببن األفببىلٌٌن علببى هن الربببلؾ فببً الىفببؾ المناببً ٌ ببري فببً  ببةء 
الىفؾ المناً هٌضاً 
(ٕ)

 . 

«الربلؾ فٌن كالربلؾ فً هف  المسألة »قا  الةركشً  
(ٖ)

 . 

«ىٌ ري الربلؾ فٌما  ة ا ع مإ ألنن ع مً »ىقا  المالً  
(ٗ)

 . 

 الا ٌث.ىلووا ال اا ة إلى إفرا ا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 (.7ٗٙ( انلر  ماساح الىفى  )ٔ)
(و الباببر 7ٗٙفببى  )(و ماسبباح الى9ٕٓ/ٖ(و اإلاكببام )ٕٖ/ٖ( انلببر  مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )ٕ)

 (.ٓ٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٗٓ/7(و السابٌر )78ٙ/ٖ(و الؽٌث الوامع )ٔ٘ٔ/٘الماٌ  )
 (.8ٕٔ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٖ)
 (.9ٖٙ-8ٖٙ/ٕ( شرح المالً )ٗ)

 



(ٗ٘ٗ) 

 
 املبحح ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ: تعًٌٝ ايػ٤ٞ جبُٝع  ٚصاف٘.

المرا  بووا المسألة هن ٌعل  الاكم ب مٌع فاا، األفب  اسبى ٌب ر  فبً ولبك مكانبن و 
هى ةمانن و هى ناى ولك
(ٔ)

. 

ٌ ن ىضبع قٌمب ٌُمل   لن  بأن علة سارٌم الربا فً الوهب كىنن ن  اً وا لىن مع ًة ىٌمكن هن 
 لؤلشٌاء.

 ىن   بعل األفىلٌٌن الربلؾ فً هوا المسألة على قىلٌن 

 هنن ال ٌف . القول األول:

ىهى ارسٌار هبً الاسٌن البفري
(ٕ)

  . 

هنن ٌف   القول الثانً:
(ٖ)

 . 

 بناء المسسلة:

نص  هبى الاسٌن البفري علبى بنباء هبوا المسبألة علبى مسبألة السعلٌب  بالعلبة ال افبرة 
نبباً ى ببن  ٌِّ ىمببن ٌمنببع مببن العلببة ال افببرة ٌ ببى  إن سعلٌبب  الشببًء »هببوا البنبباءو ف ببا   مب

«ب مٌع هىفافن سعلٌ  بما ال ٌسع يإ ألن  مٌع فاا، الشًء ال سى   فً ؼٌرا 
(ٗ)

 . 

الربببلؾ فٌببن ٌلسابب، علببى الربببلؾ فببً هن شببر  العلببة »ىقببا  ال اضببً عببب  الىهبباب  
فبىرة ال سكبىن و امسنبع السعلٌب  ب مٌبع السع يو فإن قلنا إنن شر  فٌوا و ىإن العلة الم 

األىفاؾ إ ضرىرة قفر الاكم على سلبك األىفباؾ المرسفبةو ىإن قلنبا إن السعب ي 
لٌ  بشر و فارسلاىا  ف ٌ  ال ٌف إ ألن ابو العلبة هن سكبىن مب لراًو ىالبب  هنبن ٌكبىن 
المبب لر بعببل األىفبباؾ  ىن بعببلو ىلببى اساببو هن ٌكببىن  مٌعوببا مبب لراً ل بباة ولببكو 

«ٌف  ولكإ ألن هكلر ما فٌن إنن ال ٌسع ي و ىولك ال ٌمنع فاسوا ىقٌ  
(٘)

 . 

 الترجٌح:

الوي ٌلور لً هى فاة هوا البناء ؼٌر هنن بناء  ةنًو فإن السعلٌ  ب مٌبع األىفباؾ 
ٌلةم منن قفىر العلة ىع م سع ٌواو فمن منبع مبن السعلٌب  بالعلبة ال افبرة ٌلةمبن المنبع 

ىهمببا مببن ه بباةا فبببل ٌلةمببن ال ببىاةو ف بب  ٌ ٌببة السعلٌبب  مببن السعلٌبب  ب مٌببع األىفبباؾو 
بالعلة ال افرة و ىٌمنع من السعلٌ  ب مٌع األىفاؾإ ألن العلة البب  ىهن سكبىن مب لرة 
فً لبى، الاكمو ىالب  هن ٌكىن الم لر بعل األىفاؾ  ىن  مٌعواوىإوا امسنع سبألٌر 

ٌ بى  ببال ىاة فٌمبا لبى كانب،  مٌع األىفاؾ امسنع  ىاة السعلٌ  ب مٌعوباو إال هنبن قب  
 األىفاؾ كلوا م لرة.

                                            
 (.789/ٕ( انلر  المعسم  )ٔ)
 (.789/ٕ( انلر  المعسم  )ٕ)
 (.8ٔٗ(و سبلس  الوهب )7ٓٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٖ)
 (.789/ٕالمعسم  )( ٗ)
(و ىهى المىافو لمبا 8ٔٗ/٘و ىالملب، من البار الماٌ  )«ألن هكلرها»(و ىفٌن  8ٔٗ( ن لن فً سبلس  الوهب )٘)

 فً هف  المر ى ة كما وكر ما و سبلس  الوهب.

 



(ٗ٘٘) 

 
 املبحح ايجايح ٚايعػسٕٚ: ايتعًٌٝ باإلضافات.

ٌ ف  بولك  األىفاؾ اإلضافٌةو ىالىفؾ اإلضافً هى ما ٌع ب  باعسببار ؼٌبرا 
(ٔ)

و  
هى مببا ال ٌع بب  ا ٌ سببن إال بإضببافة همببر  رببر ٌنافٌببن منافبباة سامببة باٌببث ٌسببساٌ  ا سمببا  

ىااب  فبً ىقب، ىااب و كمبا هنبن ٌسبساٌ  إ راك هاب هما إال بإضبافة  الىفاٌن فً شًء
الرر إلٌبنو كباألبىة ىالبنبىةو ىالس ب ٌم ىالسبأرٌرو ىالَ ْبلٌبة ىالبع ٌبةو ىالاىقٌبة ىالساسٌبةو 
ىناى ولكو فالوا، الىاا ة ٌسساٌ  هن سكىن هباً لشبرص و ىابنباً لبولك الشبرص بعٌنبنو 

إا اهما إال بإضافة األرري إلٌوا  مع هن األبىة ىالبنىة لم ٌ رك معنى
(ٕ)

 . 

ىبعببل األفببىلٌٌن عنببىن للمسببألة بالنسببب ىاإلضببافا، 
(ٖ)

و ىهببوا مببن ببباب ع ببؾ  
الراص على العامإ فإن النسب ما ٌسىقؾ سع لوا علبى سع ب  ؼٌرهباو ىاإلضبافة سربسص 

بأن كبلًّ من  رفٌوا نسبة كاألبىة ىالبنىةو فاإلضافة ىاا ة من هقسام النسبة 
(ٗ)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن 

  ىاة السعلٌ  باإلضافا،. القول األول:

ىهى ارسٌار الراةي و ىؼٌرا 
(٘)

 . 

 ع م  ىاة السعلٌ  باإلضافا،. القول الثانً:

ىهى ارسٌار الم ي 
(ٙ)

وىابن السبكً  
(7)

 . 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة لبللة هفى و ىهً 

 ول: التعلٌل بالعدم.األصل األ

وكر هوا األف  بعل األفىلٌٌن 
(8)

إوا عبرؾ امسنبا  »و ىمنوم الم ي و اٌث قا    
سعلٌ  الاكم اللبىسً بالع م المالو ىامسنا   علن  ةءاً مبن العلبة لبةم امسنبا  السعلٌب  

«باألىفاؾ اإلضافٌة 
(9)

 . 

هن ٌكبىن علبة لؤلمبر  فٌن ربلؾ مار   على األمر الع مً ه  ٌ ىة»ىقا  الةركشً  
«الى ى ي هم ال؟ 

(ٔٓ)
 . 

 ى ن هوا البناء 
                                            

 (.ٕٖٗٓ/7(و السابٌر )9ٕٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )77ٔ( انلر  المىاقؾ )ٔ)
 (.ٙٙٗ/ٕ( انلر  نلر الىرى  )ٕ)
 (.ٔ٘ٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٖ)
 (.٘٘ٙ/ٕ(و ااشٌة البنانً )98ٗ/ٕ( انلر  ااشٌة الع ار )ٗ)
 (.7ٓٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٖٔٓ/٘( انلر  المافى  )٘)
 (.9ٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٙ)
 (.7ٖٓ/ٕ( انلر   مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )7)
(و الؽٌبث 7ٖٓ/ٕ(و  مع ال ىامع مبع شبرح المالبً )7ٓٗ)(و شرح سن ٌ  الافى  99ٕ/٘( انلر  المافى  )8)

 (.ٖٖ٘(و الموكرة )ٖٓٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٓ٘٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٗٓ/7(و السابٌر )79ٙ/ٖالوامع )
 (.9ٕٓ/ٖ( اإلاكام )9)
 (.9ٕٔ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٓٔ)

 



(ٗ٘ٙ) 

هن من منع من السعلٌ  بالع م لةمن هن ٌمنع السعلٌ  باإلضبافا،إ ألنوبا عب مو ىمبن  
لم ٌمنع لم ٌلةمن ولك
(ٔ)

 . 

لكن ٌعسرل علٌن  بالارو بٌن المسألسٌنو فاإلضافا، ع مٌة و ؼٌبر هن ى ى هبا وهنبً 
ألعٌبانو همبا األىفباؾ الع مٌبة فوبً عب م م ل باً فبً البوهن ف   و ىال ى بى  لوبا فبً ا

 ىالرارج.

لكن ه ٌب  بأن هوا ال ٌمنع من اإللااو الشسراكوما فً العب م فبً الربارجو ىهبى ماب  
النلر 
(ٕ)

 . 

ال بانلىن ببأن »ىفً كبلم الةركشً ما ٌاٌ  اعسراضا  رر على هوا البنباء و اٌبث قبا   
معب ىم ىالمى بى  رسببة لاللبةو ىهبً النسبب ىاإلضبافا،و الع م ال ٌعل  قالىا  إن ببٌن ال

ةىا السعلٌ  بواو ىقبالىا لبٌ  مبن شبرى  العلبة هن ٌكبىن ى ى 
(ٖ)

همبراً ى ى ٌباًو بب  مبن  
شرى وا هال  سكىن ع مٌة و لم سارة سكىن همراً ى ى ٌباو ىسبارة سكبىن همبراً معلىمباً مبن 

«قبٌ  النسب ىاإلضافا،
(ٗ)

 . 

ال ٌلةم من ال ى  بمنع السعلٌ  بالع م امسنا  السعلٌب  باإلضبافا،إ ىٌسساا  من كبلمن هنن 
ألن اإلضافا، سعسبر مرسبة ببٌن العب م ىالى بى و فوبً همبىر مافبلة و ىلٌسب، عب ماو 

ىهً منشأ المناسبة السً هً  وة السألٌر فً األكلر 
(٘)

 . 

األصل الثانً: اإلضافات صهً وجودٌة صم عدمٌة؟ 
(6)

 . 

ىإال فٌنبنبً فً  بانة إن قٌب  بى بى  اإلضبافا،و علٌ  بالىفؾ اإلضاالس»قا  الون ي  
«على  ىاة السعلٌ  بالع م 

(7)
 . 

ىالاو انبناء هوا الربلؾ على هن اإلضافا، من األمبىر الع مٌبة هى »ىقا  الةركشً  
«الى ى ٌة 

(8)
 . 

 ى ن هوا البناء 

  ٌكىن علةو ىإن قٌ  إن قٌ  إن اإلضافا، ع مٌة لةم ع م السعلٌ  بواإ ألن الع م ال

                                            
 (.99ٕ/٘(و المافى  )9ٕٔ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٔ)
 (.9ٕٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )8ٓٗلافى  )( انلر  شرح سن ٌ  إ)
 ( كوا وىلع  فىابن بالساء الاىقٌة.ٖ)
 (.ٔ٘ٔ/٘( البار الماٌ  )ٗ)
 (.ٖ٘ٔ٘-ٖٗٔ٘/8( انلر  ناان  األفى  )٘)
 ( ارسلاىا فً النسب ىاإلضافا، على هقىا  ٙ)
بعضبوم األٌبنو ىهبى ال ى  األى   هنوا اعسبارٌة ال ى ى ٌبة فبً الربارجو ىعلٌبن المسكلمبىنو لكبن اسبسلنى   

 افى  ال سم فً المكان و ف الىا بى ى ا فً الرارج.
 ال ى  اللانً  هنوا مى ى ة فً الرارجو ىهى قى  الا واء و ىالابلساة.  
ال ى  اللالث  هنوا باعسببار الى بى  البوهنً ى ى ٌبةو ىباعسببار الى بى  الربار ً ع مٌبة و ىنسبب لببعل   

 الما  ٌن.
-٘٘ٙ/ٕ(و ااشٌة البنبانً )99ٙ(و الؽٌث الوامع )99ٗ-98ٗ/ٕمع ااشٌة الع ار )انلر   مع ال ىامع   

 (.ٙٙٗ/ٕ(و نلر الىرى  )ٙ٘ٙ
 (.8ٖٓ٘/8( نواٌة الىفى  )7)
 (.ٕ٘ٔ/٘( البار الماٌ  )8)

 



(ٗ٘7) 

ى ى ٌة فٌعل  بوا 
(ٔ)

 . 

ىقبب  نببىقش  بببأن األىفبباؾ اإلضببافٌة ىإن كانبب، ع مٌببة فببً الا ٌ ببة لكنوببا لبىسٌببة فببً 
المعس ب ا،و فٌاسببن  علوبا علببةو ىلبى ُسببلِّم هنوبا ع مٌببة م ل باًو لكببن ال ُنسبلِّم هن األمببىر 

الوهنٌة ال سفل  للعلٌة 
(ٕ)

 . 

 الشرعً. األصل الثالث: التعلٌل بالحكم

و لبم ببٌن « ىإن قلنا ى ى ٌة فوً كبالاكم الشبرعً»ىق  وكر ولك الةركشً و إو قا   
ألنن لٌ  فٌن معنى مناسبو فوى علبة بمعنبى األمبارة »ى ن هوا البناء ىال ٌا  و ف ا   

»
(ٖ)

 . 

ىعلى هوا فوى قٌا  لووا المسألة على مسألة السعلٌ  ببالاكم الشبرعً ب بامع رلبى كب  
لمناسبةو ىكىن ك  منوما همارة على الاكمو فإوا  اة السعلٌ  ببالاكم فلٌ بة منوما عن ا

 السعلٌ  بالىفؾ اإلضافً.

 الترجٌح:

الوي ٌلور لً فاة البناء على السعلٌ  بالع م و فمن منع من السعلٌب  بالعب م ٌلةمبن هن 
السعلٌب   ٌمنع من السعلٌ  باإلضافا،إ ألنوا ع مٌةو ىمن ه اة السعلٌ  بالعب م فإنبن ٌ ٌبة

 باإلضافا،.

ىالوي ٌب ى هن من ه اة السعلٌ  باإلضافا، فمرا ا هنوا ق  سام  معنى ٌفل  هن ٌكبىن 
 مسعل ا للاكمو ىاٌننو سكىن كالع م اإلضافً الوي ق  ٌكىن ملنة للمعنى المناسب.

هما األف  اللانً ـ ىهى ه  اإلضافا، ى ى ٌة هى ع مٌبة ؟بـ فوبى هفب  فباٌ إ فمبن 
لةمببن عبب م السعلٌبب  بوببا إن كببان ممببن ال ٌ ٌببة السعلٌبب  بالعبب مإ ألن العبب م   علوببا عبب ماً 

 المال ال ٌعل  بنو ىمن  علوا ى ى ٌة لةمن السعلٌ  بوا.

ىهمبا البنبباء علبى السعلٌبب  ببالاكم الشببرعً فاللباهر لببً فباسنإ ألن مببن وهبب إلببى هن 
فببةو فٌلةمببن  ببىاة السعلٌبب  بكبب  منومبباإ إو كبب  منومببا ٌمكببن هن ٌكببىن  العلببة عبلمببة معرِّ

 عبلمة على الاكم.

ة السعلٌب  ببالاكم قب   ىمن وهب إلبى هن العلبة سامب  معنبى مناسبباً فاللباهر هن مبن  بى 
ة السعلٌبب   ة السعلٌبب  بببن ل اللسببن علببى العلببة و ىكببولك مببن  ببى  لاببل هببوا المعنببىو ف ببى 

ة السعلٌ  ببالاكم ٌلةمبن  بىاة السعلٌب  باإل ضبافا،و باإلضافا،و ىإوا ف  ولك فمن  ى 
 ىهوا البناء هى من باب بناء النلٌر على النلٌر. 

ة السعلٌب   و ببٌن السعلٌب  ببالاكم ىالسعلٌب  باإلضبافا،و ف بى  إال  هن بعل األفىلٌٌن فبر 
بالاكم ىمنع من السعلٌ  باإلضافا،و ىولك ألن اإلضبافا، ع مٌبةو فاسبسسبع فٌوبا ال بى  

مبالمنع بناء على رهٌن فً منع السعلٌ  بالع 
(ٗ)

. 

                                            
 (.99ٕ/٘(و المافى  )ٕ٘ٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٔ)
 (.ٖٔٓ/٘( انلر  المافى  )ٕ)
 (.ٕ٘ٔ/٘( البار الماٌ  )ٖ)
 (.7ٖٙو 9ٖ٘/ٕابن السبكً.انلر  مع ال ىامع مع شرح المالً)( كٗ)

 



(ٗ٘8) 

 
 املبحح ايسابع ٚايعػسٕٚ:تعًٌٝ عدّ احلهِ بٛجٛ  املاْع  ٚ عدّ ايػسط.

ٌ ف  بووا المسألة  هن سعلٌ  الاكم الع مً بى ى  مبانع و هى انساباء شبر  هب  ٌشبسر  
 فً فاسن ى ى  الم سضً هى ال؟.

ىٌببرا  بالم سضببً ـ بكسببر الضببا  ـ العلببة المى بببة للاكببم 
(ٔ)

و ىقبب  ه لببو بعببل  
ن على هوا المسألة اسم السعلٌ  بالمانع األفىلٌٌ

(ٕ)
إ ألن سعلٌ  انسااء الاكم كبان سبببن  

 ى ى  المانعو ىألن انسااء الشر  ٌعى  إلى ى ى  المانع و فُؽلِّب  انبن فً اإل بلو.

ىملببا  ولببك  سعلٌبب  عبب م فبباة البٌببع بى ببى  ال وبب  بببالمبٌعو ىهببى مببانع مببن الفبباةإ 
ُعلِّب  بعب م الشبر  ل ٌب   علبة عب م فباة البٌبع سرلبؾ  ىٌلةم منن انسااء الشبر و و ىلبى

شبر  فباسن وىهببى الر ٌبةو ىانساباء الشببر  هى ب  المبانع و ىهببى ال وب  ببالمبٌعو فوبب  
ٌشسر  لفاة هوا السعلٌ  ى ى  العلة و ىهً كىنن بٌعا من ههلن فً مالن هى ال  ؟
(ٖ)

. 

 ارسلؾ األفىلٌىن فً ولك على قىلٌن 

 ى ى  الم سضً. هنن ٌشسر  القول األول:

ىهببى قببى  بعببل الشببافعٌة 
(ٗ)

و ىبعببل المالكٌببة  
(٘)

و ىبعببل الانابلببة  
(ٙ)

و ىُنسببب  
ألكلر العلماء 
(7)

 . 

 هنن ال ٌشسر  ى ى  الم سضً. القول الثانً:

ىهى قى  بعل الاناٌة 
(8)

و ىبعل المالكٌة  
(9)

و ىبعل الشافعٌة  
(ٔٓ)

 . 

 بناء المسسلة:

مسددسلة تلصددٌص العلددة نببص كلٌببر مببن األفببىلٌٌن علببى هن هببوا المسببألة مبنٌببة علببى 
(11)

هوا المسألة من ساارٌع  ىاة سرفٌص العلبة و فإنبا إوا »ىمنوم الراةي و إو قا   ،
ةناا  اء هوا الباث  «هنكرناا امسنع ال مع بٌن الم سضً ىالمانع و هما إوا  ى 

(ٕٔ)
 . 

                                            
 (.7ٗٔ/ٕ( انلر  نشر البنى  )ٔ)
 (.ٓ٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )ٓ٘ٔ/ٖ(و اإلبواج )7ٖٖ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٕ)
 (.ٕٖٓ/ٗ(و رفع الاا ب )8ٕ/ٖ(و ىألمللة هرري انلر  بٌان المرسفر )ٕٖٖ/ٕ( انلر  شرح العض  )ٖ)
 (.ٖٖٓ/ٗ(و رفع الاا ب )ٕٕٗ/ٖي وىابن السبكً. انلر  اإلاكام )( كالم ٗ)
 (.7٘ٗ/ٕ(و نلر الىرى  )7ٗٔ/ٕ(و نشر البنى  )7٘ٙ( انلر  ماساح الىفى  )٘)
 (.ٔٓٔ/ٗ(و شرح الكىكب )9ٕٖٔ/7( انلر  السابٌر )ٙ)
(و 8٘/ٙلىفبى  )(و سٌسبٌر ا9ٕٖٔ/7(و السابٌبر )7٘ٙ(و ماسباح الىفبى  )ٔٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )7)

 (.8ٗٔ/ٕ(و نشر البنى  )ٔٓٔ/ٗشرح الكىكب )
مببن فببً السارٌببر مببع الس رٌببر ٘٘ٔ/ٖ( هببى اللبباهر مببن إقببرار الب رشببً للبٌضبباىي فببً منبباهج الع ببى  )8) (و ىق  

 (.9ٕٕ/ٕ(و ىفً مسلم اللبى، مع فىاس  الرامى، )7ٖ/ٗ(و ىسٌسٌر السارٌر )89ٔ/ٖىالسابٌر )
(و شببرح سن ببٌ  77ٔ(و منسوببى الىفببى  )ٕٖٕ/ٕرسفببر المنسوببى مببع شببرح العضبب  )( كببابن الاا ببب. انلببر  م9)

 (.ٔٔٗالافى  )
(و منواج الىفى  مع نواٌبة 78ٖ/ٕ(و المعالم مع شران )ٕٖٗ/٘( كالراةي و ىالبٌضاىي. انلر  المافى  )ٓٔ)

 (.9ٖٕ/ٗالسى  )
(و ٓ٘ٔ/٘(و البابر المابٌ  )7ٖٖ(و سبلسب  البوهب )ٕٔ٘ٔ/ٖ(و هفى  اببن مالب  )ٖٕٗ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٔٔ)

 (.97ٕ/ٗ(و نواٌة السى  )9ٕٕٖ/7السابٌر )
 (.ٕٖٗ/٘( المافى  )ٕٔ)

 



(ٗ٘9) 

ةنببا سرفببٌص ال ٌراببى علٌببك هن »ىقببا  الونبب ي    هببوا الربببلؾ إنمببا ٌسببأسى إوا  ى 
ة ولك فبل ٌسفىر هوا الربلؾ  «العلةو فأما إوا لم ٌ ى 

(ٔ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  بامسنا  سرفٌص العلة فبل ٌسفىر الربلؾ فً اشبسرا  الم سضبً عنب  السعلٌب  
 بالمبانع هى فبىا، الشبر إ ألنبن ال ٌسفبىر هفببل سرلبؾ الاكبم فبً بعبل الفبىر عببن

 الم سضًإ إو لى سرلؾ الاكم لم ٌكن الم سضً قانما.

ىإن قٌ  ب ىاة السرفٌص فٌمكن ال ى  ب بىاة السعلٌب  بالمبانعو ىٌبأسً الرببلؾ اٌننبو 
فً اشسرا  الم سضً من ع من 
(ٕ)

 . 

ىق  اعسرل ابن السبكً على هوا البناء و فبوكر هن ل انب  هن ٌ بى  إن هبوا البنباء ؼٌبر 
رفبببٌص العلبببة ٌ بببىة هن ٌ بببى  شبببر  سعلٌببب  الاكبببم العببب مً الةمإ ألن المبببانع مبببن س

بالىفؾ الى بى ي ى بى  الم سضبً فبً سلبك الفبىرةو ىٌكبىن مبرا ا هن هبوا الشبر  
ممسنعو ىبامسناعن ٌمسنع سعلٌ  الاكم الع مً بالىفؾ الى ى ي 
(ٖ)

 . 

ىوهب الم ٌعً إلى لالٌة الربلؾ فً هوا المسألة ىما بنٌ، علٌنإ ألن ك  فرٌبو بنبى 
ٌِّن هن كبببلً مببن عبب م مو هبببن علببى اعسبببار لببى نلببر إلٌببن الرببر ل ببا  ب ىلببنو فببإن مببن الببب

الم سضببً ىى ببى  المببانع  لٌبب  علببى عبب م المعلببى  اسببس بلالًو فعبب م المعلببى  فببً الىاقببع 
ىنا  األمر معلى  ألا هما لكن علة ع م المعلى  بالوا، هى ع م العلبة السامبةو ىولبك 

ء العلبة ال بعٌنبن إوا كانب، مركببة ىالرفىفبٌة ملؽباةو إنما ٌكىن بع م ىااب  مبن ه بةا
فإوا ى   المانعو فمن  عب  انساباء المبانع مبن سمبام العلبة هب ب  سماموبا بى بى او فانعب م 
المعلى و ىمن نلر إلى الىفؾ الم لر  ىن ما ٌسىقؾ علٌن من لببى، الشبر  ىانساباء 

ى ى  الم سضً و ىهبى ولبك المانع قا  إن الشر  فً إضافة المعلى  إلى ى ى  المانع 
الىفببؾو فلوببوا ااس نببا إلببى س بب ٌر ى ببى  الم سضببً لٌلوببر مانعٌببة المببانع اسببى ٌفبب  

االسس ال 
(ٗ)

 . 

 الترجٌح:

البناء على مسألة سرفٌص العلة بناء فاٌ و ىال مٌع ٌساو علبى هن العلبة قب  ٌسرلبؾ 
شبرى وا  عنوا اكموا لى ى  مانعو لكن من ناى  ىاة السرفٌص نلبر إلبى العلبة مبع

ةا نلببر إلٌوببا  ىن شببرى وا ىمىانعوببا و ىإوا كببان كببولك إ فببإن  ىمىانعوببا و ىمببن  ببى 
 السعلٌ  بالمانع مسفىر عن  ال مٌع.

فمن وهب إلى المنبع مبن السرفبٌص نلبر إلبى العلبة السامبة و ى عب  انساباء المبانع مبن 
 سمامواو فإوا ى   المانع هب   سماموا و فانع م المعلى .

لى  ىاة السرفٌص ف   نلر إلى العلة واسوا  ىن ى ى  شر وا ىانساباء هما من وهب إ
مىانعوا و ى ع  إضبافة عب م المعلبى  إلبى ى بى  المبانع مشبرى ا بى بى  الم سضبً و 

                                            
 (.7ٖٖ٘/8( نواٌة الىفى  )ٔ)
 (.8ٖٖ٘-7ٖٖ٘/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٕ)
 (.ٔ٘ٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٖ)
 (.97ٕ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )ٗ)

 



(ٗٙٓ) 

ىهببى الىفببؾ و ىولببك لٌلوببر مانعٌببة المببانعو ىولببك هن مانعٌببة المببانع ال ٌمكببن  
 لوىرها إال بسفىر الىفؾ.

 



(ٗٙٔ) 

 
 ٌ احلهِ ايٛاحد بعًتني فأنجس.املبحح اخلاَظ ٚايعػسٕٚ: تعًٝ

اساو العلماء على  ىاة سعلٌ  الاكم الىاا  نىعاً المرسلؾ شرفاً بعل  مرسلاة 
(ٔ)

 . 

ىملالن  سعلٌ  إبااة قس  شرص من ه   ر سنو ىقس   رر قفافاً لكىنن قباسبلًو ىلالبث 
لكىنن ةانٌاً بع  اإلافان 
(ٕ)

 . 

ااب ة بعلب  مرسلابة ىارسلاىا فً سعلٌ  الاكم الىاا  فً فبىرة ى
(ٖ)

و كبأن ٌعلب  ن بل  
الىضىء بالسبى  ىم  الوكر 
(ٗ)

و ىسعلٌ  ارمبة البى ء أل ب  الابٌل ىاإلابرام  
(٘)

و  
ىسعلٌ  ال س  فً شرص ىاا  بال فاص ىالر ة 
(ٙ)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على هقىا و هشورها 

  ىاة سعلٌ  الاكم بأكلر من علة. القول األول:

هى قى  ال موىرى
(7)

و مبن الاناٌبة 
(8)

و ىالمالكٌبة 
(9)

و ىالشبافعٌة 
(ٔٓ)

و ىالانابلبة 
(ٔٔ)

و  
ىهكلر الا واء
(ٕٔ)

و ىؼٌرهم  
(ٖٔ)

 . 

 ع م  ىاة سعلٌ  الاكم بأكلر من علة. القول الثانً:

ىهى قى  بعل الشافعٌة 
(ٔٗ)

و ىبعل المالكٌة  
(ٔ٘)

 . 

 ٌ ىة فً المنفىفة  ىن المسسنب ة. القول الثالث:

هببببببببببببببى قببببببببببببببى  بعببببببببببببببل الشببببببببببببببافعٌة ى
(ٔٙ)

و ىبعببببببببببببببل المالكٌببببببببببببببة  
(ٔ7)

و                                         
.  

                                            
(و ٖٕٔ/ٖ(و سشبنٌؾ المسبامع )9ٕٔ/ٗرفبع الاا بب ) (و9ٖٙٗ/8(و نواٌة الىفبى  )ٖٕٙ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٔ)

 (.ٕٖٓ٘/7(و السابٌر )7ٗٔ/٘البار الماٌ  )
 (.ٕٖٓ٘/7(و السابٌر )ٖٕٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )9ٕٔ/ٗ(و رفع الاا ب )9ٖٙٗ/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٕ)
 (.ٖٕٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )9ٖٙٗ/8(و نواٌة الىفى  )ٖٕٙ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٖ)
 (.ٕٖٗ/ٕنلر  المسسفاى )( اٗ)
 (.ٕٖٔ٘/7(و السابٌر )9ٕٔ/ٗ( انلر  رفع الاا ب )٘)
 (.ٖٕٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )7ٖٓٗ/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٙ)
 (.ٖٕٔ/ٖ( وسشنٌؾ المسامع )ٕٕٓ/ٗ(و رفع الاا ب )7ٖ٘/ٕ( انلر البرهان)7)
(و سٌسببٌر ٘ٙ(و الببى ٌة )7ٕٙر )(و بببو  النلبب8٘7/ٕ(و مٌببةان األفببى  )7ٕٖ/ٕ( انلببر  هفببى  ال فبباص )8)

 (.8ٕٕ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖٕ/ٗالسارٌر )
(و نشبر 7٘ٔ(و منسوى الىفى  )ٕ٘/ٖ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٓٗٙ/ٕ( انلر  إاكام الافى  )9)

 (.ٖٖٙ(و الموكرة )7ٕٗ/ٕ(و نلر الىرى  )9ٖٔ/ٕالبنى  )
 (.7٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )97ٗالمنرى  )(و 8ٖٙ/ٕ(و شرح اللمع )8ٔٗ( انلر  السبفرة )ٓٔ)
(و شبرح مرسفبر 7ٙٔ/ٕ(و م مى  الاسباىي )78ٔ/ٕ(و المسى ة )8ٖٓ/ٔ(و الىاض  )8٘/ٗ( انلر  السموٌ  )ٔٔ)

 (.7ٔ/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٓ٘/7(و السابٌر )ٕٖٕٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )9ٖٖ/ٖالرىضة )
 (.7ٖٓٗ/8(و نواٌة الىفى  )ٓٗٙ/ٕ( انلر  إاكام الافى  )ٕٔ)
 (.ٖٙ٘( انلر  إرشا  الااى  )ٖٔ)
( كال ىٌنً وىالم ي وىابن السبكًو ؼٌر هن ال ىٌنً نص علبى ال بىاة الع لبً  ىن الىقبى  الشبرعً. انلبر  ٗٔ)

 (.77ٖ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )ٖٕٙ/ٖ(و اإلاكام )٘ٗ٘-ٗٗ٘/ٕالبرهان )
 .(ٓٗٙ/ٕ( ن لن عن بعل مس  مٌوم فً إاكام الافى  )٘ٔ)
ٌّ  ال بىاةو ىالبراةي وىالبٌضباىي. انلبر  المسسفباى )ٙٔ) (و المافبى  ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ( كالؽةالًإ ألنن ه لو لم ق
 (.8ٖٔ/ٗ(و منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٕٕٔ/ٕ( و السافٌ  )9ٕ٘و 9ٕٖ/ٕ(و الااف  )77ٕو 7ٕٔ/٘)
 (.ٗٓٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )79ٙ/ٕ( كال رافً وىؼٌرا. انلر  لباب المافى  )7ٔ)

 



(ٕٗٙ) 

ىبعل الانابلة  
(ٔ)

. 

 بناء المسسلة:

 هعٌ ، هوا المسألة إلى هفلٌنو ىهما 

 األصل األول: تفسٌر العلة.

ىق  وكرا كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٕ)

علبى هن بووا ن بى  بنباء »و ىمنوم الباقبلنًو إو قا    
«العل  عبلما، ىهمارا، على األاكام ال مى بة لوا و فبل ٌسساٌ  ولك 

(ٖ)
 . 

ٌمسنببع نفببب عبلمسببٌن علببى شبببًء  ىالألن العلببة الشببرعٌة عبلمبببةو»ىقببا  الؽةالببً 
«ىاا 

(ٗ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  إن العلة همارة ىعبلمبة فببل ٌمسنبع هن ٌكبىن للاكبم الىااب  عبلمسبان
(٘)

و همبا إن  
إنوا مى بة هى مب لرة هى باعلبة فببل ٌمكبن هن ٌ سمبع مب لران علبى هلبر ىااب إ ألن قٌ  

ك  ىاا  منوما ٌسس   بإٌ ا  األلرو فإن هلرا معباً لبةم االسبسؽناء بكب  ىااب  منومبا عبن 
الرر و مع هن الارل لبىسن بوماو ىإن هلرا فٌن مسعاقبٌن فوى بما لب، باألى و ىاللبانً 

لسألٌراو ىإن لم ٌسس   كب  ىااب  منومبا بإٌ با  األلبر فكب  ىااب  لٌ  بم لر لع م ال اب  
منوما  ةء الم لر ال الم لر الكام 
(ٙ)

 . 

األى   هنبن ىإن قٌب  هبً باعلبة هى مى ببة فببل اعسرل على هوا البناء من ى وٌن  لكن
ٌمسنع هن ٌكىن سعلو الفبلح من ى وٌن و فٌكىن سعل بن بمب لرٌن هلبر كب  ىااب  منومبا 

سلؾ عن  وة سألٌر الررمن  وة سر
(7)

 . 

اللانً  هنن ىإن قٌ  إن العلة همبارة إال هنبن قب  ٌلبةم مبن ولبك المنبعإ ألن الاكبم إن كبان 
معلبلً بعلسٌن فبل ٌرلى و إما هن سسس   ك  ىاا ة بالسعلٌ و ىهوا با ب إ ألن معنبى كبىن 

ىاا ة منومبا  الىفؾ مسس بل بالسعلٌ  هنن علة الاكم  ىن ؼٌراو ىٌلةم من اسس بل  ك 
همببا إن قٌبب  إن المسببس   س بل  كبب  ىاابب ة منومبباو ىهببى ماببا . بوببوا الساسببٌر امسنببا  اسبب

بالسعلٌ  إا اهما  ىن األرري و هى هنن ال اسس بل  لىاا ة منومبا وبب  السعلٌب  ال ٌبسم إال 

                                            
 (.ٕٖٕٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )9ٔ8-9ٔ7/ٖ( كابن ق امة. انلر  رىضة النالر )ٔ)
(و رىضبة النبالر ٕ٘ٙ/ٕ(و الىفى  )8ٕٕ/ٖ(و السلرٌص )8ٔٗ(و السبفرة )ٓٗٙ/ٕ( انلر  إاكام الافى  )ٕ)
 (و سبلسب  البوهبٕٖٔ٘/7(و السابٌر )ٖٓٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )7ٙٔ/ٕٓ(و م مى  الاساىي )9ٔ7/ٖ)
(ٗٓٔ.) 
(و ىق  ارسلؾ الن   عن الباقبلنً و فاً السلرٌص للس رٌب س رٌر ال بىاةو ىن ب  7٘ٔ/٘( ن لن فً البار الماٌ  )ٖ)

(و ٖٕٙ/ٖ(و اإلاكببام )7ٖ٘/ٕ(و البرهببان )8ٕٔ/ٖعنببن كببال ىلٌن الرببرٌن  المنببع ىالسافببٌ . انلببر  السلرببٌص )
 (.7ٙٔ/٘البار الماٌ  )

 (.ٕٖٗ/ٕ( المسسفاى )ٗ)
 (.ٕٖٗ/ٕ(والمسسفاى )8ٔٗ( و السبفرة )ٓٗٙ/ٕنلر  إاكام الافى  )( ا٘)
 (.ٕٖٗو ٖٓٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )9ٔ٘-8ٔ٘( انلر  شااء الؽلٌ  )ٙ)
 (.7ٕٙ(و بو  النلر )8ٔٗ(و السبفرة )799/ٕ( انلر  المعسم  )7)

 



(ٖٗٙ) 

با سماعوماو فعلى هوٌن ال ىلٌن العلة لٌسب، إال ىااب ةو ىعلبى هبوا فببل فبرو ببٌن  
علة فً السعلٌ  بمعنى الباعث و هى بمعنى األمارة هن سكىن ال

(ٔ)
 . 

 األصل الثانً: تلصٌص العلة.

«علٌ  بعلسٌن من فرى  مسألة الن لىٌلور لك ـ هٌضا ـ هن الس»قا  ابن السبكً 
(ٕ)

. 

ٌساببر  علٌببن مسببان  منوا »ىقببا  الةركشببً عببن الربببلؾ فببً مسببألة سرفببٌص العلببة  
« ىاة سعلٌ  الىاا  بعلسٌن 

(ٖ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  بمنع سرفبٌص العلبة ٌلةمبن المنبع مبن سعب   العلب إ ألنبن ٌاضبً إلبى ن بل 
العلة ىسرفٌفواو ىبٌبان ولبك هنبن إوا ى ب ، إاب ي العلسبٌن سرسبب علٌوبا الاكبمو فبإوا 
ى  ، األرري بع ها ال ٌسرسب علٌوبا شبًء وىولبك لسرسبب األمبر علبى العلبة السباب ةو 

ب ىن م سضاهاو ىهوا هى معنى الن ل فٌلةم منن ى ى  علة
(ٗ)

. 

ىق  ناقش المالً هوا البناء ببأن سابر  السعلٌب  بعلسبٌن إنمبا ٌكبىن فبً سرلبؾ العلبة عبن 
الاكم و ىالسرفٌص عك  ولك و فوى سرلؾ الاكم عن العلة
 (٘)

  . 

ىإنما قٌ  بأنن مسار  على سرلؾ العلة عن الاكم إ ألن ق ح سرلؾ العلة عن الاكم فً 
 ٌة ٌسس عً انافار السعلٌ  فٌوا إ إو لى رلاوا علة هرري لم ٌ  ح السرلؾ.العل

 

 الترجٌح:

هما البناء على ساسٌر العلة فالوي ٌلور لً هنن بناء فاٌ و ؼٌر هنن بنباء  ةنبً و ألن 
فببة فٌلةمببن ال ببى  بببال ىاةإ إو ال ٌمسنببع هن ٌكببىن للاكببم الىاابب   مببن  عبب  العلببة معرِّ

 عبلمسان.

فببة فبببل ٌلةمببن ال ببى  بببالمنعو ىلوببوا وهببب الاناٌببة إلببى همببا مببن قببا  إ ن العلببة ؼٌببر معرِّ
ال ىاة و مع قىلوم إن العلبة مى ببةو ىوهبب بعبل األفبىلٌٌن ـ كبابن  الاا بب ـ إلبى 

 ال ىاة مع قىلن إن العلة باعلة.

فبةو ىمبنوم  ىمما ٌ ٌ   ةنٌة البناء هن كلٌرا ممن رالؾ فً المسبألة ٌبري هن العلبة معرِّ
ب إلببى المنببع م ل ببا فببً هببوا المسببألة للنببن امسنببا  ا سمببا  علسببٌنو ىعل بب  ولببك  مببن وهبب

بعضوم بأن العلسٌن إما هن سسس   كب  ىااب ة منومبا هى الو فبإن اسبس ل، كب  ىااب ة عبن 

                                            
ن. انلببر  رفببع الاا ببب (و ىقبب  ه ببا  ابببن السبببكً فببً س رٌببر هببوا االعسببرال ىشببراٖٕٙ/ٖ( انلببر  اإلاكببام )ٔ)
(ٗ/ٕٗ8-ٕٗ9.) 
(و 9ٕٖ/ٖ(و  مبع ال ىامبع مبع سشبنٌؾ المسبامع )7ٓٗ(و ىانلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٖٖٕ/ٗ( رفع الاا ب )ٕ)

 (.9ٖٖسبلس  الوهب )
 (.9ٖٖ( سبلس  الوهب )ٖ)
 (.ٖٖٕ/ٗ(و رفع الاا ب )7ٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٗ)
 (.ٔٙٗ/ٕمع )( انلر  شرح المالً على  مع ال ىا٘)

 



(ٗٙٗ) 

األرببري فٌلببةم هن سكببىن كبب  ىاابب ة منومببا هببً علببة الاكببم  ىن األرببريو ىهببوا  
 سماعوماو فك  ىاا ة  بةء مبن العلبة ال كب  ممسنعو ىإن لم سسس بل فالسعلٌ  ال ٌسم إال با

العلة
(ٔ)

. 

ىمنوم من فف   بٌن المنفىفة ىالمسبسنب ةإ ألن األفب  عب م االسبس بل  و فبإوا ىر  
عل سان مسسنب سان ى ب  ع  كب  ىااب ة منومبا  بةء علبةو همبا إوا ىر  الشبر  بعلسبٌن 

فٌ ب اسباعن
(ٕ)

  . 

ا وهبب إلٌبن المالبًو فبإن مسبألة السعلٌب  هما البناء على سرفٌص العلة فالفاٌ  هى م
بعلسٌن ٌمكن هن سسار  على سرلؾ العلة عن الاكمإ ألن الاكم لما ارسب  بالعلبة األىلبى 
سرلا، العلة اللانٌة و ىانافبر السعلٌب  بالعلبة األىلبى  ىن اللانٌبةو ىاٌننبو سكبىن العلبة 

ص هبى سرلبؾ الاكبم اللانٌة مسرلاة عن الاكم ىلبم ٌسرلبؾ الاكبم عبن العلبةو ىالسرفبٌ
 عن العلةو ىهوا لم ٌى  .

                                            
(و  مببع ال ىامببع مببع ااشببٌة ٓٗ/ٖ(و اإلبوبباج)ٖٕٙ/ٖ( ىبوببوا علبب  المبب ي و ىابببن السبببكً .انلببر اإلاكببام)ٔ)

 (.ٖٗ٘/ٕالبنانً)
 (.77ٕو 7ٕٔ/٘(و ىانلر  المافى )ٗٓٗ( ىبووا عل  ال رافً كما فً شرح سن ٌ  الافى )ٕ)

 



(ٗٙ٘) 

 
 املبحح ايطا ع ٚايعػسٕٚ: تعًٌٝ حهُني بع١ً ٚاحد٠.

ال شك هن العلة ق  ٌعل  بوا اكم ىاا 
(ٔ)

  . 

 ىلكن األفىلٌٌن ارسلاىا فً هن سكىن العلة علة ألكلر من اكم. 

و  ىملالن هن ٌ ع  ؼرىب الشم  فً ٌىم من رمضبان علبة لمشبرىعٌة الا بر للفبانم
ىلى ىب فبلة المؽرب
(ٕ)

و ىهٌضا هن ٌ ع  الابٌل علبة للمنبع مبن الفببلة ىالفبىم 
ىال ىاؾ وىؼٌر ولك مما سشسر  لن ال وارة
(ٖ)

. 

 ىلؤلفىلٌٌن فً المسألة هقىا  

  ىاة سعلٌ  اكمٌن فأكلر بعلة ىاا ة.القول األول:

ىهى قى  ال موىر
(ٗ)

و من الاناٌة
(٘)

و ىالمالكٌة 
(ٙ)

وىالشافعٌة
(7)

الانابلةو ى
(8)

. 

 ع م  ىاة سعلٌ  اكمٌن فأكلر بعلة ىاا ة.القول الثانً:

ىنسب ل مع ٌسٌر
(9)

و ىلشرومة قلٌلٌن
(ٔٓ)

. 

 بىاة سعلٌب  اكمبٌن فبأكلر بعلبة ىااب ة إن لبم ٌسضبا او ىعب م ال بىاة إن القول الثالث:
 سضا ا.

لبٌبع و ىملا   ىاة سعلٌب  اكمبٌن مسضبا ٌن بعلبة ىااب ة  السعلٌب  بسأبٌب  الملبك لفباة ا
 ىب بلن اإل ارة.

ىلم ٌنسب هوا ال ى  ألا 
(ٔٔ)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر فً هوا المسألة هفبلن 

 األصل األول:تفسٌر العلة.

                                            
 (.  99ٕ/ٗ(و منواج الىفى  مع نواٌة السى )ٕٖٓ/٘( انلر  المافى )ٔ)
 (.8ٔ7/ٕ( انلر الاىان  السنٌة)ٕ)
 (.ٖٖٕ/ٖ( انلر سشنٌؾ المسامع)ٖ)
 (.8ٔ7/ٕ(و الاىان  السنٌة)٘٘ٔ/ٖ(و اإلبواج)ٖٗٗ٘/8( انلر نواٌة الىفى )ٗ)
 (.88ٕ/ٕ( انلر فىاس  الرامى،)٘)
 (.7ٖٗ/ٕ(و نلر الىرى )ٔٗٔ/ٕ(و نشر البنى )8ٕٕ/ٕ( انلر مرسفر المنسوى مع شرح العض )ٙ)
(و الباببببر 79ٖ/ٕ(و  مببببع ال ىامببببع مببببع شببببرح المالببببً)8ٕٕ/ٕ(و شببببرح العضبببب )8ٖٕ/ٖ( انلر اإلاكببببام)7)

( اشبسر ىا فبً 8ٔ8/ٕ(و الاىانب  السبنٌة)99ٕ/ٗ(و ىمنواج الىفبى )ٕٖٔ/٘(و و ىفً المافى )8ٖٔ/٘الماٌ )
سبكىن بشبر  الب باء فبً الاكمٌن المسضا ٌن إوا ُعلِّبل بعلة ىاا ة هن ٌكىن ولك بشر ٌن مسضبا ٌنو كال سبم علبة لل

ٌِّةوىللاركة بشر  االنس ا  عننو ىلع  هوا مرا  لؽٌرهما.  الا
 (.ٕٖٓٙ/7(و السابٌر)ٕٔٔ(و المرسفر البن اللاام)9ٖٕٔ/ٖ( انلر  هفى  ابن مال )8)
 (.ٕٖٔٙ/7( انلر السابٌر)9)
 (.8ٔ8/ٕ(و الاىان  السنٌة)٘٘ٔ/ٖ( انلر  اإلبواج)ٓٔ)
(و ىق  ن لىا ال بى  ىه ل بىا المنبع ٖٕٖٙ/7(و السابٌر)ٖٕٗ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع)8ٖٔ/٘( انلر البار الماٌ )ٔٔ)

 إن سضا او ىلم ٌ ٌ ىا بال ٌ  الوي وكرا الراةي و ىالبٌضاىي. 

 



(ٗٙٙ) 

ىق  هشار إلبى هبوا األفب  بعبل األفبىلٌٌن 
(ٔ)

و ىمبنوم المب ي اٌبث قبا  معلببل 
نباّ ى بن البنباء   ٌِّ و هى الباعبثىولبك ألن العلبة إمبا بمعنبى األمبارة » ال ى  ببال ىاة وىمب

نفببب همببارة ىاابب ة علببى  ىال شببرعاً  فببإن كانبب، بمعنببى األمببارة فؽٌببر ممسنببع ال ع بببلً 
كمبا لبى قبا  الشبار   علب،  لبى   و ىولك ممبا ال نعبرؾ فٌبن ربلفباً و  اكمٌن مرسلاٌن

ىهمبا إن كانب، بمعنبى الباعبث فببل و الوبل  همارة على ى ىب الفىم ىالفبلة ىنابىا 
 هي مناسبباً و للشبر  علبى اكمبٌن مرسلابٌن  الىاا  باعلباً  ٌمسنع هٌضا هن ٌكىن الىفؾ

« لوما
(ٕ)

. 

ىالمرسار  ىاة سعلٌب  اكمبٌن بعلبة بمعنبى الباعبثو ىهمبا األمبارة »ىقا  ابن الاا ب  
«فاسااو 

(ٖ)
. 

فة فٌلةمبن ال بى  ببال ىاة لمبا سببو بٌانبن فبً كببلم   ىعلى هوا فمن قا  العلة هً المعرِّ
هى مى بة فارسلاىا  األم يو ىمن قا  هً باعلة

(ٗ)
. 

 األصل الثانً:اشتراط المناسبة فً العلة.

ىقٌ  ٌمسنع سعلٌ  اكمٌن بعلة بناء علبى اشبسرا  »ىق  هشار إلى ولك المالً فً قىلن  
«المناسبة فٌوا 

(٘)
. 

ىهشار إلى ولك ؼٌرا و ىبرافة فً هلناء وكر األ لة
(ٙ)

. 

 ى ن هوا البناء 

 العلة ٌلةمن  ىاة سعلٌ  الاكمٌن بعلة ىاا ة.هن من لم ٌشسر  المناسبة فً 

بب  الم فببى  منوببا بسرسٌببب  ىمببن اشببسر  ولببك فٌلةمببن المنببعإ ألن مناسبببسوا لاكببم ساف 
الاكم علٌواو فلى ناسب، اكما  رر للةم من ولك سافٌ  الااف 
(7)

. 

ىنىقش بما م سضاا  هن المنع لٌ  الةماً لمن اشسر  المناسبةو ىولبك ألنبن ال مبانع مبن 
هن ٌناسب الىفؾ الىاا  اكمٌن مسضا ٌن ب وسٌن مرسلاسٌن
(8)

  . 

 الترجٌح:

هما البناء على ساسٌر العلة فوى بناء فباٌ و ؼٌبر هنبن بنباء  ةنبًو فبال ىاة الةم لمبن 
فةو هما من وهب إلبى هنوبا الباعلبة هى المى ببة فببل ٌلةمبن ال بى   وهب إلى هن العلة معرِّ

مبن كببلم المب يو ىاببن الاا بب و ىؼٌرهمبا ممبن بأي ىاا  من ال ىلٌنو ىهوا لاهر 
 وكر البناء.

                                            
 ( .ٔٗٔ/ٕ(و نشر البنى )8ٔ7/ٕالاىان  السنٌة)(و9ٖٕٔ/ٖ(و هفى  ابن مال )ٖٗٗ٘/8( انلر  نواٌة الىفى )ٔ)
 (.8ٖٕ/ٖ( اإلاكام)ٕ)
 (.8ٕٕ/ٕر المنسوى مع شرح العض )( مرسفٖ)
 (.ٖٗٗ٘/8( انلر  نواٌة الىفى )ٗ)
 (.79ٖ/ٕ( شرح المالً على  مع ال ىامع )٘)
 (.ٕٗٔ/ٕ( ونشر البنى )88ٕ/ٕ( وفىاس  الرامى،)ٖ٘ٗ٘/8( نواٌة الىفى )8ٖٕ/ٖ( انلر  اإلاكام)ٙ)
( و نشببر 79ٖ/ٕع ال ىامببع)( و شببرح المالببً علببى  مببٖ٘ٗ٘/8( نواٌببة الىفببى )8ٖٕ/ٖ( انلببر  اإلاكببام)7)

 (.ٕٗٔ/ٕالبنى )
( و نشببر 79ٖ/ٕ( و شببرح المالببً علببى  مببع ال ىامببع )ٖ٘ٗ٘/8( نواٌببة الىفببى )8ٖٕ/ٖ( انلببر  اإلاكببام)8)

 ( .ٕٗٔ/ٕالبنى )

 



(ٗٙ7) 

هما البناء على اشسرا  المناسبة فً العلة فوى كساب ن فً كىنن بناًء  ةنٌاًو فمن لبم  
ٌشسر  المناسبة فً العلبة ٌلةمبن ال بى  ببال ىاةإ إو ال مناسببة سمنبع مبن سعلٌبو اكمبٌن 

 مرسلاٌن بىفؾ ىاا .

العلة فبل ٌلةمن هي ىاا  من ال ىلٌن فبً المسبألةو ىهبوا مبا هما من اشسر  المناسبة فً 
وهب إلٌن الم ي ىؼٌراو ىهبى الفباٌ إ ألنبن مبن الممكبن ال بى  بالمناسببة مبع ال بى  
ب ىاة سعلٌ  اكمٌن بعلة ىاا ةو فٌكىن الاكمان مسعل بٌن بالعلبة مبن ى وبٌن مرسلابٌنو 

 شسرا وم المناسبة فً العلة.ىلوا وهب ال موىر فً هوا المسألة إلى ال ىاة و مع ا

 



(ٗٙ8) 

 
 املبحح ايطابع ٚايعػسٕٚ : اغرتاط  ال ْهٕٛ َتعبدٜٔ يف احلهِ بايكطع.

ال ربلؾ بٌن ال انلٌن بال ٌا  هن ما  رٌ ن اللن ٌ ىة اسسعما  ال ٌا  فٌن 
(ٔ)

 . 

ىارسلاىا ه  من شر  ال ٌبا  هال نكبىن مسعبب ٌن فبً الاكبم ببال  ع  ملب  إلببا، كبىن  
ا ة قٌاساً علبى قببى  الشبوا ةو علبى قبى  مبن قبا  إن إلببا، رببر الىااب  ربر الىاا  
ا ببة ق عببً 
(ٕ)

و ىهٌضبباً كببىن اال سوببا   ببانةاً فببً  لببب الاكببم الشببرعً قٌاسبباً علببى  
 ىاة اال سوا  فً  لب ال بلة 
(ٖ)

  . 

 ىلؤلفىلٌٌن فً هوا المسألة قىالن 

 ً الاكم بال  ع. هنن ٌشسر  فً ال ٌا  هال نكىن مسعب ٌن ف القول األول:

نببص علٌببن بعببل المالكٌببة 
(ٗ)

و ىارسببارا كلٌببر مببن الشببافعٌة 
(٘)

و ىبعببل الانابلببة 
(ٙ)

و 
ىارسارا بعل المعسةلة
(7)

. 

هن ولك ؼٌر مشسر  فً ال ٌا و لكن ٌشسر  هن ٌكىن ال ٌا  ق عٌاً ببأن  القول الثانً:
 ٌ  ع بعلة الاكم و لم ٌ  ع بى ى ها فً الار .

ٌة ارسارا بعل المالك
(8)

و ىهى لاهر قى  الراةي 
(9)

و ىر ان ال ىفً
(ٔٓ)

. 

 بناء المسسلة:

مددا الددذي ٌفٌددده هببوا المسببألة هعا هببا بعببل األفببىلٌٌن إلببى مسببألة هرببريو ىهببً  
 .القٌاس؟

لعب  هبوا الشبر  مبنبً علبى هن  لٌب  ال ٌبا  لنبًو ىإال إوا هنبن »قا  ابن  قٌبو العٌب   
«الار  ق عاً و ف   علمنا الاكم ق عاً  ق عً و ىعلمنا العلة ق عاً و ىى ى ها فً

 (ٔٔ)
. 

ىى وببن عنبب ا هن ال ٌببا  »ىقببا  الشببن ٌ ً مى وبباً رهي الؽةالببً و ىهببى ال ببى  األى   
«السملٌلً الوي هى قٌا  األفى  ال ٌاٌ  إال اللن عن  ال موىر

(ٕٔ)
. 

 ى ن هوا البناء 

                                            
 (.7ٖٗ/٘( انلر  المافى  )ٔ)
 (.9ٕ/٘(و البار الماٌ  )9ٕٖٓ/7(و نواٌة الىفى  )ٖٖٔ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٕ)
 (.79ٔ/ٖؾ المسامع )( انلر  سشنٌٖ)
 (.7ٕٖ(و الموكرة )7/ٗ(و ماساح الىفى  )7ٓٙ/ٕ( انلر  لباب المافى  )ٗ)
(و نواٌبببة الىفبببى  ٕٓٙ(و شبببااء الؽلٌببب )ٖٖٔ/ٕ( كبببالؽةالً وىاببببن السببببكًو ىؼٌرهمبببا. انلبببر  المسسفببباى )٘)
(و 78ٔ/ٖامع )(و سشببنٌؾ المسبب9ٕ/٘(و الباببر الماببٌ  )9ٕٖ/ٕ(و  مببع ال ىامببع مببع ااشببٌة البنببانً )9ٕٖٓ/7)

 (.7٘ٙ/ٖالؽٌث الوامع )
 (.9٘ٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )88٘/ٖ( انلر  رىضة النالر )ٙ)
 (.79ٗ/ٕ( انلر  المعسم  )7)
 ( عن األبٌاري.9ٖ/٘(و ىن لن فً البار الماٌ  )ٓ٘ٗ/ٕ(و نلر الىرى  )ٔٔٔ/ٕ( انلر  نشر البنى  )8)
 (.ٕٕٗ/ٕفٌ  )(و السا9٘ٓ/ٕ(و الااف  )7ٖٗ/٘( انلر  المافى  )9)
 (.ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٓٔ)
 (.ٖٔ٘(و إرشا  الااى  )7ٖٗ/٘(و ىانلر  المافى  )9ٖ/٘( ن لن فً البار الماٌ  )ٔٔ)
 (.ٓ٘ٗ/ٕ( نلر الىرى  )ٕٔ)

 



(ٗٙ9) 

ببب ٌن فببً الاكببم إن قٌبب  إن ال ٌببا  ٌاٌبب  ال  ببع فبببل اا ببة الشببسرا  هال  نكببىن مسع 
 بال  عإ ألن ال ٌا  ق  ٌىف  إلى ال  ع.

ىإن قٌ  إنن لنً ال ٌىف  إلى ال  ع فبل ب  مبن اشبسرا نإ اسبى ال ٌسبسعم  فبً ؼٌبر 
 مىضعن.

 

 الترجٌح:

الوي ٌلور لً فاة هوا البناءإ ألن من  ع  ال ٌا  ال ٌاٌ  إال اللبن فٌلةمبن اشبسرا  
 ٌلةمن هال  ٌشسر  ولك.هوا الشر و ىمن  علن ق  ٌاٌ  ال  ع ف

 



(ٗ7ٓ) 

 
 املبحح ايجأَ ٚايعػسٕٚ: ثبٛت ايٓفٞ األصًٞ بايكٝاع.

ٌ فبب  بببالناً األفببلً  الب بباء علببى مببا كببان قببب  ىرى  الشببر 
(ٔ)

و ىهببى اسببم للبببراءة 
 األفلٌةو ىالناً لن قسمان 

األى   الناً األفلًو ىملالن ع م ى ىب فبلة سا سة و هى فىم ؼٌر شور رمضبان 
(ٕ)

. 

ٌناللانً   الناً ال اركو ىملالن براءة الومة بع  هن كان، مشؽىلة بال  
(ٖ)

. 

ىالمببرا  بوببوا المسببألة هنببن إوا ى بب  فببىرة ال اكببم فٌوببا و ببب  هببً باقٌببة علببى البببراءة 
األفلٌة و لم ى   فىرة هرري سشبووا و فو  س ا  علبى الفبىرة األىلبى السبً ب ٌب، 

على البراءة األفلٌة ؟
(ٗ)

. 

لٌىن علببى هن الناببً ال ببارك ٌ ببري فٌببن ال ٌببا إ ألنببن اكببم شببرعً ىقبب  اساببو األفببى
اا ث و فوى كسانر األاكام الى ى ٌة 
(٘)

. 

ىملالن  هن ٌ ا  علة براءة الومة من  ٌن ال مً هى ه ا ا و ىالعبا ا، هً  ٌبن هلل عبة 
ى   و فلٌكن ه ا ها علة البراءة منوا 
(ٙ)

. 

 ٌببا ؟ بعبب  اسابباقوم علببى هن اسسفببااب ىقبب  ارسلاببىا فببً الناببً األفببلً هبب  ٌلببب، بال
البراءة األفلٌة كاؾ فٌن 
(7)

 . 

ىملالن  هن ٌ با  إن الالبً ال س بب فٌبن الةكباة قٌاسباً علبى عبب  الر مبة ىلٌباب المونبةو 
فٌعسرل على ولك بأن الاكمٌن اكم األفب  ىاكبم الابر  لٌسبا شبرعٌٌن و فببل ٌ بىة 

ال ٌا  
(8)

 . 

 ىلوم فً المسألة لبللة هقىا  

 هنن ال ٌلب، بال ٌا .  لقول األول:ا

ىبن قا  بعل الاناٌة 
(9 )

 و

                                            
 (.9ٕ8/ٖ(و رىضة النالر )ٕٖٖ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )ٗٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٕ)
 (.9ٕ9/ٖ(و رىضة النالر )ٕٖٖ/ٕ( انلر  المسسفاى )ٖ)
 (.9ٕٗ/ٕ(و ااشٌة الع ار )8ٖٔ/ٕ(و شرح المالً مع ااشٌة البنانً )7ٙٔ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )ٗ)
(و ٖٖٗ٘/7(و السابٌبر )ٔ٘ٙ/ٖ(و الؽٌث الوبامع )7ٙٔ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )ٕٕٖٔ/7( انلر  نواٌة الىفى  )٘)

ر ولب (و 7ٔٙ/ٕ(و لبباب المافببى  )ٕٖٖ/ٕك  ىن ن بب  اإل مبا  فببً مىاضبع هرببري. انلبر  المسسفبباى )ىقب  قببرِّ
 (.7ٔ/ٖ(و فس  الؽاار )9ٕ8/ٖرىضة النالر )

فٌمبا رىاا البرباري فبً فباٌان وكسباب  (و ىق  ىر  هوا عن النبً ٘٘ٗ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )ٙ)
( عن اببن عببا  ـ رضبً هللا 8ٕ٘ٔ/ٕ٘ٙ/ٕاج عن المرهة ) ةاء الفٌ وباب الاج ىالنوىر عن المٌ،وىالر   ٌ

ف ال، إن همً نور، هن ساجو فلم ساج اسى ماس،و هفبأاج عنوبا؟و  عنوما ـ هن امرهة من  وٌنة  اء، إلى النبً 
 قا   ) نعمو ا ً عنواو هرهٌ، لى كان على همك  ٌن هكن، قاضٌسن؟ هقضىا هللا وفاهلل هاو بالىفاء(.

 (.7ٙٔ/ٖالمسامع ) ( انلر  سشنٌؾ7)
 (.7ٔٙ-7ٔ٘( انلر  ماساح الىفى  )8)
من ابن الومبام. انلبر  السارٌبر مبع الس رٌبر ىالسابٌبر )ٕٕ٘/ٕ( انلر  فىاس  الرامى، )9) (و سٌسبٌر ٖٔٔ/ٖ(و ىق  

 (.7ٔ/ٖ(و فس  الؽاار )8ٕٙ/ٖالسارٌر )

 



(ٗ7ٔ) 

ىارسارا ابن رشٌو من المالكٌة  
(ٔ )

. 

 هنن ٌلب، بال ٌا .  القول الثانً:

ىهى قى  لؤلفىلٌٌن 
(ٕ)

. 

هنن ٌلب، ب ٌا  ال اللة  القول الثالث:
(ٖ)

و  ىن قٌا  العلة  
(ٗ)

. 

ىبن قا  بعل المالكٌة 
(٘)

و ىبعبل الشبافعٌة 
(ٙ)

و ىهكلبر الانابلبة 
(7)

و ىنسبب للما  بٌن 
(8)

. 

ىمل   ال ىفً علبى لببى، النابً األفبلً ب ٌبا  ال اللبة بأنبن لبم س بب فببلة سا سبة و 
ىاج لان فً العمر لما فٌن من الماس ة فً نلر الشار و ىى ىب فىم شور لان و هى 

 ى ىب سسة هٌام من شىا  فٌن مل  سلك الماس ة و فٌنبؽً هال  ٌ ب.

ضبباً إ هن سرسٌببب الىعٌبب  مببن رببىاص الى ببىبو ىهببى منسببؾ فببً فبببلة الببىسر و ىهٌ
ىالضاى و ىفىم هٌام البٌلو فبل سكىن ىا بة 
(9)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر األفىلٌىن  فً هوا المسألة هفلٌن و ىهما 

 األصل األول: اشتراط كون حكم األصل حكماً شرعٌاً.

                                            
 (.7ٔٙ/ٕ( انلر  لباب المافى  )ٔ)
قبب  ه لببو ال ببىاة ابببن السببكً كمببا فببً  مببع ال ىامببع مببع ااشببٌة البنببانً (و ى7ٙٔ/ٖ( انلبر  سشببنٌؾ المسببامع )ٕ)
 (و ىكأن الماوىم من سعلٌ  من عل   لن فرؾ األمر إلى قٌا  ال اللة.7ٖٔ/ٕ)
( قٌا  العلة  هى هن ٌام  الار  على األف  بالعلة السً علو الاكم علٌوا فً الشر و ىعلى هوا فٌكىن ال امع ٖ)

علة للسفرٌ  فٌن بالعلةو ىولبك ملب  ال مبع ببٌن النبٌبو ىالرمبر فبً سابرٌم الشبرب بىاسب ة هى العلةو ىسمً قٌا  
 الش ة الم ربة. 
(و ٖٙ/٘(و البار الماٌ )ٖٗ٘/ٗ(و رفع الاا ب)7ٕٗ/ٕ(و مرسفر المنسوى مع شرح العض )ٗ/ٗانلر  اإلاكام)

 (. ٕٖٓ/ٕفىاس  الرامى،)
ةماً من لبىاةم العلبة و هى هلبراً مبن  لارهبا و هى اكمباً مبن هاكاموباو ( قٌا  ال اللة  هى هن ٌكىن ال امع ىفااً الٗ)

ىسمً بولك لكىن ال امع لٌ  هى العلةو ىإنما  لٌلوا الوي هى البلةم هى األلر هى الاكمو ىملا  البلةم   قٌا  النبٌو 
ما    ب امع هن كبل منوما قسب  على الرمر ب امع الراناة المبلةمةو ىملا  األلر   قٌا  ال س  بالمل    على ال س  بال

ٌألم بن فاعلنوفكىنن إلما لٌ  هى العلة وىلكنن هلر من  لارهاو ىملا  الاكم   قٌا  ق ع ال ماعبة بالىااب  علبى قسب  
 ال ماعة بالىاا  ب امع لبى، ال ٌة فً ك  منوماو فلبى، ال ٌة لٌ  نا  العلة و ىإنما هى اكم من هاكاموا. 

( و رفببببع 7ٕٗ/ٕ(و مرسفببببر المنسوببببى مببببع شببببرح العضبببب )87ٗ/ٖرىضببببة النببببالر) (وٗ/ٗانلببببر  اإلاكببببام)
 (.ٕٖٓ/ٕ(و فىاس  الرامى،)ٕٖ٘ٔ/7(و السابٌر)9ٗ/٘(و البار الماٌ )ٖ٘٘/ٗالاا ب)

 (.ٗٔٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )٘)
المافبى   (و9ٔٙ(و شبااء الؽلٌب  )ٕٖٖ/ٕ( كالؽةالًو ىالراةيو ىسبعن السراج األرمبىي. انلبر  المسسفباى )ٙ)
 (.ٕٕٗ/ٕ(و السافٌ  )ٖٙٗ/٘)
(و شببرح ٖٔ٘ٔ/ٖ(و هفببى  ابببن مالبب  )ٖ٘ٗ/ٖ(و شببرح مرسفببر الرىضببة )9ٕ8/ٖ( انلببر  رىضببة النببالر )7)

(و شبرح الكىكبب ٕٓٗ(و شبرح ؼاٌبة السبى  )ٕٖٗ٘/7(و السابٌبر )9ٕٔ(و مرسفبر اببن اللابام )9ٕٓ/ٕالعض  )
(ٗ/ٕٕ7.) 
 (.7ٔٗح الىفى  )(و ماسإٖٔٔ/7( انلر  نواٌة الىفى  )8)
(و ىالملا  األى   هى اسس ال  بانسااء الاكم فً شًء على انساانن ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٖ( انلر  شرح مرسفر الرىضة )9)

 عن مللنو ىاللانً  ملا  على انسااء رىاص الشًء على ع منو ىهما ملاالن على قٌا  ال اللة.
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ىقبب  هشببار إلببى هببوا كلٌببر مببن األفببىلٌٌن  
(ٔ)

مببنوم ابببن السلمسببانً و اٌببث قببا   و ى
من ر ا ـ ٌعنً الناً األفلً ـ اكماً شرعٌاً ه اة إلباسن بال ٌبا و ىمبن لبم ٌبرا اكمباً »

« شرعٌاً منع من ولك 
(ٕ)

. 

ىٌنشأ من هوا المسألة الرببلؾ »ىقا  الةركشً بع  وكرا اشسرا  كىن الاكم شرعٌاً  
« لشر  ه  ٌلب، بال ٌا ؟ فً الناً األفلًو ىهى البناء على ما كان قب  ا

(ٖ)
. 

 ى ن هوا البناء 

هنن إن اشسر  كىن الاكم شرعٌاً فببل ٌ بىة لببى، النابً األفبلً بال ٌبا إ ألن الاكبم 
فٌن لٌ  شرعٌاًو فوى لابب، قبب  ىرى  الشبر و ىإن لبم ٌشبسر  و هى قٌب  إن الاكبم فبً 

 الناً األفلً لاب، بالشر  فإنن ٌ ىة لبى، ال ٌا  بالناً األفلً
(ٗ)

. 

 األصل الثانً: هل النفً األصلً حكم شرعً؟.

مبن ر ا ـ ٌعنبً النابً   األفبلً ـ اكمباً »ىهبوا مبا وكبرا اببن السلمسبانً و اٌبث قبا   
« شرعٌاً ه اة إلباسن بال ٌا و ىمن لم ٌرا اكماً شرعٌاً منع من ولك 

(٘)
. 

ىهشار إلى هوا ؼٌرا من األفىلٌٌن 
(ٙ)

. 

 ى ن هوا البناء 

ألفلً إن كان اكماً شرعٌاً فٌ ىة لبىسن بال ٌا و ىإن لم ٌكبن كبولك و فاٌبن هن الناً ا
ربلؾ مبنً على اشسرا  كىن اكم األف  شرعٌاً 
(7)

. 

 الترجٌح:

البوي ٌبب ى لبً هبى فباة هبوٌن األفبلٌن ىسبلةمومباو فمبن اشبسر  كبىن اكبم األفب  
ة لبى، الناً األفلً بال ٌا  إال من قا  إن  ن اكم شرعً.اكماً شرعٌاً لم ٌ ىِّ

 ىمن لم ٌشسر  ولك ف   ٌ ٌةا.

ة لبىسبن بال ٌبا و ىمبن لبم  ىكولك من وهب إلى هن الناً األفلً اكم شبرعً ف ب   بى 
 ٌ علن اكماً شرعٌاً فبل ٌلةمن ولك.

ىهما من وهب إلى  رٌبان قٌبا  ال اللبة فٌبن  ىن العلبة مبع قىلبن باشبسرا  كبىن الاكبم 
بانسابباء الاكببم عببن الشببًء علببى انساانببن عببن مللببنو شببرعٌاً فببؤلن قٌببا  ال اللببة اسببس ال  

ىٌكىن ولك ضم  لٌ  إلى  لٌ  ال على هنن اكم شرعًو هما قٌا  العلبة فببل ٌلبب، ببن إ 
ألنن لٌ  اكماً شرعٌاً اسى س لب لن علة شرعٌة
(8)

. 

                                            
(و 9ٕ8/ٖ(و رىضببة النببالر )7ٔٙ/ٕفببى  )(و لببباب المإٕٙ(و شببااء الؽلٌبب  )ٕٖٖ/ٕ( انلببر  المسسفبباى )ٔ)

 (.7ٔ/ٖ(و فس  الؽاار )ٖٔٔ/ٖ(و السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )ٕٖٗ٘/7السابٌر )
 (.7ٔ٘( ماساح الىفى  )ٕ)
 (.8ٕ/٘( البار الماٌ  )ٖ)
 (.ٖٔٔ/ٖ(و الس رٌر ىالسابٌر )8ٕ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٗ)
 (.7ٔ٘( ماساح الىفى  )٘)
 (.9ٕ8/ٖ(و رىضة النالر )ٕٖٖ/ٕ) ( انلر  المسسفاىٙ)
 (.7ٔ٘( انلر  ماساح الىفى  )7)
 (.ٕٖٖ/ٕ( انلر  المسسفاى )8)
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 املبحح ايتاضع ٚايعػسٕٚ: ختمٝص ايع١ً.

ىن الاببب ٌث عنوبببا س رٌبببراً هببوا المسبببألة مبببن المسبببان  المومبببةو ىالسبببً ه بببا  األفبببىلٌ
ها بعل األفىلٌٌن من مشكبل، علم األفى  ىاسس الالً و اسى ع  
(ٔ)

و ىق  ُبال، هبوا 
المسببألة باسببم سرفببٌص العلببة 
(ٕ)

و ىمببن األفببىلٌٌن مببن بالوببا باسببم ن ببل العلببة 
(ٖ)

و 
ىمنوم من بالوا باسم ا را  العلة 
(ٗ)

. 

و ىهببى هفبب  ٌبب   علببى الار ببة ىا لللمببةو ٌ ببا   رففببسن ىالسرفببٌص  مفبب ر رببص 
بكوا  إوا هفر سبن ببن عبن ؼٌبراو ىهىقعب، فر بة بٌنبن ىببٌن ؼٌبراو ىرفبن بالشبًء  إوا 

لن بنو ىالسرفٌص  ض  السعمٌم  فض 
(٘)

. 

ؾ سرفٌص العلة  بأنن سرلؾ الاكم فً بعل الفىر عن الىفؾ الم عى علبة  ىُعرِّ
لمانع 
(ٙ)

و ىبعبارة هرري   ف   الاكبم مبع ى بى  العلبة 
(7)

قٌب   إربراج بعبل هفبرا  و ى
معلىلوا 
(8)

. 

ىسمً ولك سرفٌفاً لسرففوا بما ى  ، فٌن من الفىر 
(9)

 . 

هما الن ل فوى لؽة  مف ر للاع  َنَ َل. ىهبى هفب  ٌب   علبى نكبث شبًءو ىهبى ضب  
اإلبببرامو ىمنببن  ن ببل الاببب  و ىالبنبباء و ىالعوبب  و ىالمناقضببة فببً ال ببى   هن ٌببسكلم بمببا 

الؾ ٌسناقل معناا  هي ٌسر
(ٔٓ)

. 

ؾ بسعرٌاا، مس اربة  ىن ل العلة ُعرِّ
(ٔٔ)

و منوا  سرلؾ الاكبم فبً بعبل الفبىر مبع  
ى ى  ما ا عاا المعلِّ  عل ة 
(ٕٔ)

و هى هى ى ى  الىفؾ مع ع م الاكم
(ٖٔ)

. 

ىالوي علٌن هكلبر األفبىلٌٌن عب م الابرو ببٌن سرفبٌص العلبة ىالبن لو ىقٌب  إن مبن 
ٌراا قا ااً ٌسمٌن سرفٌفاً ٌ علن قا ااً ٌسمٌن ن ضاً و ىمن ال 

(ٔٗ)
. 

                                            
 (.ٕٖٗٔ/7(و السابٌر )9ٔٔ/ٗ( انلر  رفع الاا ب )ٔ)
(و ببببو  النلبببر ٖٖٔ/ٕ(و المسسفببباى )7ٕٔ/ٖ(و السلربببٌص )ٙٙٗ(والسبفبببرة )8ٖٙٔ/ٗ( انلبببر مبببلبلً  العببب ة )ٕ)
 (.7٘/ٗ(و كشؾ األسرار )ٖ٘ٙ)
 (.99ٖ(و شرح سن ٌ  الافى  )7ٖٕ/٘(و المافى  )8ٓ٘(و المنرى  )ٖٗٙ/ٕ( انلر ملبلً  البرهان )ٖ)
 (.89ٙ/ٖ(و رىضة النالر )77ٕ/ٕ( انلر ملبلً  الىفى  )ٗ)
 (و ما ة  رص.79ٙ(و ال امى  الماٌ  )ٕ٘ٔ/ٕ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )٘)
 .(8ٓٓٔ/ٗ(و  امع األسرار )7٘/ٗ( انلر  كشؾ األسرار )ٙ)
 (.ٖٖٙ/ٕ( انلر  المسسفاى )7)
 (.7ٕ٘/ٕ( انلر  نلر الىرى  )8)
 (.ٙ٘ٗ/ٕ( انلر  ااشٌة البنانً )9)
 (و ما ة  ن ل.8ٗٙ(و ال امى  الماٌ  )7ٓٗ/٘( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٓٔ)
(و 78ٖ(و س رٌب الىفى  )ٓٙٙ/ٕ( و إاكام الافى  )ٙ٘ٔ( انلر لسعرٌان  الا ى  فً األفى  البن فىرك )ٔٔ)

(و سشبنٌؾ ٕٕٓٔ/ٖ(و هفى  اببن مالب  )7ٖ/ٖ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )99ٖسن ٌ  الافى  ) شرح
(و مسببلم اللبببى، مببع فببىاس  7ٕٔ/ٖ( و السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر )ٖٕٖٔ/7(و السابٌببر )ٕٖٗ/ٖالمسببامع )
 (.77ٕ/ٕالرامى، )

 (.ٖٗٙ/ٕ( انلر  البرهان )ٕٔ)
 (.9ٖٖٖ/8اٌة الىفى  )(و نو7ٖٕ/٘( انلر  المافى  )ٖٔ)
و بعبل األفبىلٌٌن بٌنومبا مبن ى بىا. انلبر  9ٔٔ/ٗ(و رفع الاا بب )7ٔٔ( انلر  منسوى الىفى  )ٗٔ) (و ىفبر 

 (.9٘/ٗ(و كشؾ األسرار )8ٕٓ/ٕ(و هفى  السررسً )ٕٖٔس ىٌم األ لة )
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ىمن بالوا باسم اال را  فؤلن سرفٌص العلة ع م ا را هبا ببأن سى ب  بببل اكبمو  
ىع م اال را  ٌسمى ن ضاً 
(ٔ)

. 

ىملببا  سرفببٌص العلببة  ال سبب  العمبب  العبب ىان علببة ال فبباص و لكببن هببوا العلببة سرلببؾ 
ن قسلبن عمب اً ىعب ىاناًو الاكم عنوبا فبً بعبل الفبىرو ىولبك إوا كبان ال اسب  هبباً و ىكبا

فالعلة مى ى ة ؼٌر هن الاكم ؼٌر مى ى  لى ى  مانع و ىهى األبىة
(ٕ)

. 

ي هى  فىمن عنوا و فبل ٌف  الفىمإ ألنن عببارة  ىهٌضاً  قىلنا من لم ٌبٌ، النٌة سعر 
عن إمساك النوار  مٌعن مبع النٌبةو ىهبى هنبا بببل نٌبة و فببل ٌفب و فٌ بى  الرفبم  مبا 

ىم الس ى  و فإنن ٌف  مبع عب م سبٌٌب، النٌبةو فلبم ٌى ب  الاكبم مبع وكر، من ىل بف
ى ى  الىفؾ الم عى علةو فبل ٌكىن علة 
(ٖ)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على هقىا  كلٌرةو ىههم هوا األقىا  ما ٌلً 

 ع م  ىاة سرفٌص العلةو ىهن الن ل قا ح. القول األول:

ىهببى قببى  كلٌببر مببن الاناٌببة 
(ٗ)

و ىكلٌببر مببن المالكٌببة 
(٘)

و ىهكلببر الشببافعٌة 
(ٙ)

و ىبعببل 
الانابلة 
(7)

و ىنسب ألكلر المسكلمٌن 
(8)

و ى ماهٌر الما  ٌن 
(9)

. 

  ىاة سرفٌص العلةو ىهن الن ل ؼٌر قا ح. القول الثانً:

ىهى قى  كلٌر من الاناٌة 
(ٔٓ)

و ىكلٌر من المالكٌة 
(ٔٔ)

 و 

                                            
 (.ٙ٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٗٔ/7( انلر  السابٌر )ٔ)
 (.7ٕٖ/ٖالمسامع )(و سشنٌؾ ٕٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٕ)
 (.8٘-8ٗ/ٖ(و اإلبواج )9ٕ8/ٕ( انلر  السراج الىهاج )ٖ)
( نسبن ابن الساعاسً ألكلرهمو ىن لن السمرقن ي عن السمرقن ٌٌن و ىالماسرٌ يو ىارسارا السررسً وىالبة ىيو ٗ)

(و ٖٗٔ(و كسباب فبً هفبى  الا بن لآلمشبً )ٙٙٔ(و معرفبة الا بج )8ٕٓ/ٕىؼٌرهما. انلبر  هفبى  السررسبً )
(و 7٘/ٗ(و كنة  الىفى  مع كشبؾ األسبرار )97٘/ٕ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )899/ٕمٌةان األفى  )
(و فببس  7ٕٔ/ٖ(و السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر )ٖٔٔ/ٕ(و كشببؾ األسببرار علببى المنببار )8ٔٓٔ ببامع األسببرار )

 (.77ٕ/ٕ(و فىاس  الرامى، )9ٕٗ/ٖالؽاار )
 (و ىاكاا ابن ال فار عن المالكٌة.ٓٙٙ/ٕ(و إاكام الافى  )8ٓٔ فار )( انلر  الم  مة البن ال٘)
(و نواٌة الىفبى  8ٕٔ/ٖ(و اإلاكام )7ٖٕ/٘(و المافى  )8ٙٔ/ٕ(وقىا ع األ لة )7ٕٗ/ٖ( انلر  السلرٌص )ٙ)
 (.ٖ٘ٔ/٘(و البار الماٌ  )ٖ٘ٗ/ٕ(و  مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً )9ٔٔ/ٗ(و رفع الاا ب )9ٖٖٗ/8)
(و السابٌببببر ٕٕٓٔ/ٖ(و هفببببى  ابببببن مالبببب  )77ٗ/ٕ(و المسببببى ة )ٖٔٓ(و ال بببب   )8ٖٙٔ/ٗر  العبببب ة )( انلبببب7)
 (.8٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٙٔ/7)
 (.ٕٖ٘/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )8ٙٔ/ٕ( انلر  قىا ع األ لة )8)
 (.9ٖٔ/ٗ( انلر  رفع الاا ب )9)
شبٌىرنا هنكبر هن ٌكبىن ولبك مبن مبوهبوم إال ال هعلم هاب اً مبن هفباابنا ى»( ن لن ال فاص عن الاناٌةو ىقا   ٓٔ)

و ىارسبارا العراقٌبىن مبنوم و ىال بىسبً وى ربرىن. «بعل من كان هونبا بم ٌنبة السببلم فبً عفبرنا مبن الشبٌىخ 
(و كسباب فبً هفبى  الا بن لبل مشبً ٗٙٔ(و معرفة الا بج )ٖٓٔ(و س ىٌم األ لة )ٖٙ٘/ٕانلر  هفى  ال فاص )

(و كشببؾ 7٘/ٗ(و كشببؾ األسببرار )97٘/ٕنواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )(و 898/ٕ(و مٌببةان األفببى  )ٕٖٔ)
(و فببىاس  7ٕٔ/ٖ(و السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر )8ٓٓٔ/ٗ(و  ببامع األسببرار )ٖٔٔ/ٕاألسببرار علببى المنببار )

 (.78ٕ/ٕالرامى، )
مبع هن الببا ً ناباا  (  علن ال رافً هى الموهب المشوىرو ىن لن المسأررىن منوم عن األكلرٌن من المالكٌةو هوأٔ)

ىلبم هر هاب اً  –رامبن هللا  –اكاا ال اضً هبى بكر وىهفااب الشافعًو عبن هفبااب مالبك »عن المالكٌة و ف ا   
(و نشببر البنببى  ٓٓٗ(و شببرح سن ببٌ  الافببى  )ٓٙٙ/ٕانلببر  إاكببام الافببى  )«. مببن هفبباابنا هقببر بببن ىنفببرا 

 (.7ٕ٘/ٕ(و نلر الىرى  )8ٙٔ(و نٌ  السى  )ٕ٘ٓ/ٕ)
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ىبعل الشافعٌة 
(ٔ)

و ىكلٌر من الانابلة 
(ٕ)

و ىن   عن هكلر ف واء الشافعٌة 
(ٖ)

. 

هنببن  ببانة فببً المنفىفببة  ىن المسببسنب ة فبببل ٌ ببىة فٌوبباو ىهببى فٌوببا  القددول الثالددث:
 قا ح.

ىارسارا بعل األفىلٌٌن 
(ٗ)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة رمسة هفى  و ىهً 

 األصل األول: االستطاعة هل هً قبل الفعل؟.

عى بعضوم»قا  الةركشً   هن هوا الربلؾ فً سرفٌص العلة ٌلسا، على الربلؾ  ا  
« الكبلمً فً هن االسس اعة مع الاع  و هى قبلن 

(٘)
. 

ىقا  السؽناقً
(ٙ)

« ىقا  بعل العلماء  هوا المسألة فر  لمسألة االسس اعة   »
(7)

. 

ىقبب  وكببر ؼٌرهمببا هن ال ببى  بالسرفببٌص ٌلببةم منببن مببوهب المعسةلببة فببً االسببس اعة و 
لاع  ىهنوا قب  ا

(8)
. 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  إن االسس اعة قب  الاع   اة السرفبٌصإ ألن قبىة الاعب  علبة الاعب و ىعنب هم 
ال ىة مى ى ة ىال فع  لمانع منع المسس ٌع من الاعب و ىإوا  باة ى بى  علبة الاعب  ىال 

 فع  لمانع  اة هن سى   العلة الشرعٌة ىال اكم لوا لمانع.

ىٌسبساٌ  س بب موا علبى الاعبب  و فببل ٌ ببىة السرفبٌصإ ألنببن ال ىإن قٌب  إنوبا م ارنببة و 
ٌ ىة هن سكىن العلة مى ى ة ىال اكم 
(9)

. 

                                            
( و 8ٖٙ(و السموٌبب  لئلسببنىي)ٖٓٓٗ/8(و نواٌببة الىفببى  )ٙٗٔ/ٗ( انلببر  منوبباج الىفببى  مببع نواٌببة السببى  )ٔ)

ىلكن الون ي اسسلنى المنفىفة الم  ى  بوا و ف ا  إن سرلؾ الاكبم عنوبا علبى ى بن االسبسلناء و فببل ٌب لوبا ىإال 
 هب لوا.

مالب  وىالمبر اىيو ىارسبارا هببى ٌعلبى فبً مىضبع  ( عن هكلبرهمو ىهقبرا اببن8ٕٔ/ٖ( ن لن الم ي فً اإلاكام )ٕ)
(و المسببى ة 7ٔوىابببن سٌمٌببةو ىال ببىفًو ى رببرىن. انلببر  المسببان  األفببىلٌة مببن كسبباب الببرىاٌسٌن ىالببى وٌن )

(و السابٌببببر ٕٕٔٔ/ٖ(و هفبببى  ابببببن مالببب  )ٔٓ٘و ٖٕٖ/ٖ(و شبببرح مرسفبببر الرىضببببة )778-777و 77ٗ/ٕ)
 (.8٘/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖ٘ٔ/7)
 (.7٘ٗ/ٕ مع ال ىامع مع ااشٌة البنانً ) ( انلر ٖ)
(و ٕٖٙ/ٖ(و سشنٌؾ المسبامع )9ٓٓ-899/ٖ(و رىضة النالر )ٖٙٙ(و بو  النلر )ٕٗ٘( انلر  ه ب ال اضً )ٗ)

 (.9ٕٖٔ/7السابٌر )
 (.9ٖٖ( انلر  سبلس  الوهب )٘)
ب اسبام الب ٌن السبؽناقً ببن علبً ببن الا باج المل بـ كمبا عنب  األكلبر ـ و ىقٌب  الاسبن الاسبٌن ( السبؽناقً هى ٙ)

شبرح وىالكافً فبى شبرح هفبى  الببة ىي وىشبرح الو اٌبةو ىمبن مفبنااسن  كان عالمبا ف ٌوبا ناىٌبا  ب لٌا والاناً
 هـ.7ٔٔوىقٌ   7ٔٗو سىفً سنة الماف 

 ىالسؽناقً  نسبة إلى سؽناو بكسر السٌن ىسكىن الؽٌنو بل ة فً سركسسان.
(و الاىانب  7ٖ٘/ٔ)بؽٌبة الىعباة (و 7ٗٔ/ٕ(و الب رر الكامنبة)ٓٙٔا م)(و سباج السبرٗٔٔ/ٕانلر  ال بىاهر المضبٌة)

 (.ٙٓٙو ٙٙ٘/ٔ(و مع م الم لاٌن)7ٕٗ/ٕ(و األعبلم )ٕٙالبوٌة)
 (.8٘7ٔ/ٗ( انلر  الكافً شرح البة ىي )7)
 (.7ٙ/ٗ(و كشؾ األسرار )ٙٙٔ( انلر  معرفة الا ج )8)
 (.9ٖٖ(و سبلس  الوهب )8٘8ٔ-8٘7ٔ/ٗ(و الكافً شرح البةى ي )79ٙ/ٗ( انلر  كشؾ األسرار )9)

 



(ٗ7ٙ) 

ىنببىقش  بأنببا ىإن سببل منا هن ال ببى  بببأن االسببس اعة قببب  الاعبب  ٌلببةم منببن  ببىاة  
السرفببٌص و لكنببا ال ُنسببلِّم بأنوببا إن كانبب، م ارنببة ال ٌ ببىة السرفببٌصإ ألن العلبب  

بببوىاسوا و باٌببث ال ٌسفببىر اناكبباك معلىالسوببا عنوببا و كمببا هببى الشببرعٌة لٌسبب، مى بببة 
الاا  فً مسألة االسس اعةو ىإنما هً همارا، و فٌ ىة اناكاك معلىالسوا عنوا 
(ٔ)

 . 

 األصل الثانً: تلصٌص العام.

ىهوا األف  هشار إلٌن بعل األفىلٌٌن فً هلناء ن اشوم للمسألةإ إو اسس   الم ٌبةىن 
األف  باسسنا هم إلى هوا 

(ٕ)
فبإوا  باة سرفبٌص »و قا  هبى ٌعلى مبٌناً ا بة ال بىاة  
« العمىم فؤلن ٌ ىة سرفٌص العلة السً هً  ىنن فً الرسبة هىلى 

(ٖ)
. 

« قٌاساً على السرفٌص ـ ٌعنً للعمىم ـ  »ىقا  البٌضاىي  
(ٗ)

. 

 ى ن هوا البناء 

  السرفبٌص قٌا  سرفٌص العلة على سرفٌص العام فبً ال بىاة ىا ٌبة البباقً بعب
ب ببامع ال مببع بببٌن البب لٌلٌن المسعارضببٌن فببً كبب  منومبباو فالىفببؾ فببً مببىار ا كالعببام 
بالنسبببة إلببى هفببرا ا و ىالمببانع المعببارل للىفببؾ كالمرفببص المعببارل للعببامو فببإوا 

 اة سرفٌص العام  اة سرفٌص العلة 
(٘)

. 

ٌِّنة للارو المانع من ال ٌا  و ىهً   ىنىقش من ى ىا كلوا ُمب

هن اللاببل العببام إنمببا    علببى االسببسؽراو و ىهنببن ٌ ببىة سرفٌفببن ل اللببة كبببلم هىالً  
العرب على ولكو ىلٌسب، كبولك العلبةو فبإن اللؽبة ال س سضبً  ر هبا ىعمىموباو ىإنمبا 
هى ب ولك كىنوا عبلمة للاكمو فإوا ى ب ، فبً بعبل المىاضبع و ىهبً ال سب   علبى 

الاكم لم سكن كولك فً ب ٌة المىاضع 
(ٙ)

. 

منن قى  من قا  إن اقسضاء عمىم اللال مبن  وبة قبى  فبااب الشبر  ال مبن ىقرٌب 
 وة ال اللة ىاالسسنبا و فإوا رص ب بً البباقً علبى لباهرا إ ألن الب لٌ  علبى فباسن 
كىنن كبلم فااب الشر  و ىبب رى  السرفبٌص ال ٌبةى  هبوا المعنبى برببلؾ العلبةو 

لٌبلً لى بىب  اللسبن علبى الاكبمو فبإوا فإن كبلم المعل  لٌ   لٌبلً بناسن و ىإنما ٌفٌر  
 رلن السرفٌص ف   س  ،  اللسبن و ىعلمنبا هنبن لبم ٌسبسىؾ ال اللبة علبى الى بن البوي 

علو الاكم علٌوا فً الشر  و فافسرقا 
(7)

. 

ىه ٌببب  بأنببا ال ناببرو بٌنومبباإ ألن العمببىم قببى  فببااب الشببر  و ىالعلببة معنببى قببى  
ن بأف  الىضع إال هن ٌمنع مانع فااب الشر و ىك  ىاا  منوما ٌ ب شمىل

(8)
. 

                                            
 (.7ٙ/ٗ( انلر  كشؾ األسرار )ٔ)
(و المافى  ٖٖٙ/ٕ(و المسسفاى )7ٔ/ٗ(و السموٌ  )ٔٙٙ/ٕ(و إاكام الافى  )ٕٗ٘/ٕ( انلر  ه ب ال اضً )ٕ)
(٘/ٕٗٙ.) 
 (.9ٖٖٔ/ٗ( انلر  الع ة )ٖ)
 (.ٙٗٔ/ٗ( انلر  منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٗ)
 (.9ٔ/ٖ(و اإلبواج )ٙٗٔ/ٗلىفى  مع نواٌة السى  )( انلر  منواج ا٘)
 (.ٔٙٙ/ٕ( انلر  إاكام الافى  )ٙ)
 (.88٘/ٕ(و شرح اللمع )9ٖٖٔ/ٗ( انلر  الع ة )7)
 (.7ٔ/ٗ( انلر  السموٌ  )8)
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لانٌببباً  هن فبببااب الشبببر  ال ٌ لبببو اللابببل العبببام إال ىقببب     علبببى مبببا ٌى بببب  
سرفٌفنو فإوا  معنا بٌن الب لٌلٌن العبام ىالرباص و ف ب  لارنبا ب اللبة الشبر  ىسعل نبا 
بلاهراو ىألن المسارو من كبلم فبااب الشبر  م مبى  فبً ابا  االسبسعما  كالكلمبة 

عً هن لبى، الاكم بوبوا العلبةو ىهن الىاا ة و ىلٌ  كولك المعلِّ  إوا ه لو العلة فإنن ٌ  
هوا  مٌع العلةو فإوا ى ب نا مبا ٌناقضبوا ف ب  هرب  بمبا ٌ بؾ لببى، الاكبم علٌبن و ىلعب  

الىفؾ المسرىك ٌمنع  رى  الار  فٌما ه لو من العلة 
(ٔ)

. 

 األصل الثالث: هل ٌعرض العموم للمعانً؟.

مشًقا  البل  
(ٕ)

ىهوا المسألة فً الااف  بناء على كبلم  ررو ىهى هن المعانً هب    »
« لوا عمىم؟ 

(ٖ)
. 

قٌب   بنبً الرببلؾ »ىن   ولك بعل الاناٌة  ىن نسبة إلبى قانب و قبا  اببن السباعاسً  
« على ال ى  بعرىل العمىم للمعانً 

(ٗ)
. 

 ى ن هوا البناء 

  سرفص كما ٌرفبص العبام مبن األلابالو إن قٌ  للمعانً عمىم فإن العلة عامة و ىق
ىإن قٌ  ال عمىم للمعانً فببل ٌ بىة سرفبٌص العلبةإ ألن المعنبى ىااب  و ىإنمبا سعب   

ماالن ال لواسن و فبل ٌ ب  السرفٌصإ ألن السرفٌص فر  العمىم 
(٘)

. 

ىق  نىقش  بأننبا نسابو علبى هن المعنبى ال ٌسعب   إال فبً ماالبنو ىالكببلم فبً سرفبٌص 
باعسببار السعب   فبً المابا و ىاافب  سرفبٌص العلبة هن الىفبؾ البوي هبى العلة هبى 

العلبببة ٌى بببب الاكبببم فبببً مابببا  ولبببك الىفبببؾ إال ماببب  المبببانعو ىالمبببانع هبببى  لٌببب  
السرفٌصو ىإوا اساو على هوا المعنى و فبل اعسرال على السعبٌر بلال السرفبٌص إ 

إو ولك لٌ  من  هب المافلٌن
(ٙ)

. 

لسرفٌص بمعنى الشمى  و هى فً المعانً هىالً ىبالوا، و ىنىقش من ى ن  رر  بأن ا
ىفً األلاال لانٌاً ىبالسبع كما هى م سضى اللؽةو ىهما سرفٌفن باأللاال فوبى افب بلح 
ال ٌ فع المعنىو ىعلى هوا فالعلة مى بة للاكم فً ك  ما سى   فٌنو لكبن سرلبؾ الاكبم 

م سضببً للاكببم فببً الكبب  و ىٌمنببع إنمببا كببان لمببانع ٌمنببع مببن السببألٌرو كمببا فببً العببام ال
المرفص الاكم فً البعل
(7)

. 

 األصل الرابع :تفسٌر العلة.
                                            

 (.88ٙ-88٘/ٕ(و شرح اللمع )8ٙٔ-8٘ٔ( انلر  الم  مة البن ال فار )ٔ)
مشً الاناً الماسرٌب يوكان عالمبا ببالارى  ىاألفبى ولن كسباب فبً هبى اللناء مامى  بن ةٌ  البلهى البلمشً  ( ٕ)

 هفى  الا نوىسىفً فً هىان  ال رن السا   الو ري.
 بمٌم مكسىرة نسبة إلى المش قرٌة من قري فرؼانة .  ىالبلمشً   

 .(9ٕٓساج السرا م)و (ٖ٘ٗ/ٗو 7ٖٗ/ٖال ىاهر المضٌة )  انلر

 (.7ٖٔشً )( انلر  كساب فً هفى  الا ن لبل مٖ)
(و السارٌببر مببع الس رٌببر 8ٖٓٔ/ٗ(و ىانلببر   ببامع األسببرار )97٘/ٕ( انلببر  نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )ٗ)

 (.ٕٗ/ٖ(و فس  الؽاار )7٘ٔ/ٖىالسابٌر )
 (.٘ٔ/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )8ٖٓٔ/ٗ(و  امع األسرار )7ٖٔ( انلر  كساب فً هفى  الا ن لبل مشً )٘)
 (.ٕٗ/ٖ(و فس  الؽاار )٘ٔ/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )7٘ٔ/ٖ رٌر ىالسابٌر )( انلر  السارٌر مع السٙ)
 (.٘٘ٔ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )7)
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ىق  هشار إلى هوا كلٌبر مبن األفبىلٌٌن فبً هلنباء االسبس ال  ىالمناقشبة 
(ٔ)

و ىمبنوم 
إن العلبب  الشببرعٌة همببارا، و ىلٌسبب، »ابببن السببمعانًو إو قببا  فببً ه لببة الم ٌببةٌن  

ع   اع  ىنفب نافبو ف اة هن س ع  همبارا، بمى با،و ىإنما فار، همارا، ب 
« للاكم فً عٌن  ىن عٌن وكما  اة هن ن ع  همارة فً ىق،  ىن ىق، 

(ٕ)
. 

ح بووا البناء الةركشً و ف ا    ىهبوا الرببلؾ فبً سرفبٌص العلبة ٌلساب، علبى »ىفر 
« ساسٌر العلة

(ٖ)
. 

 ى ن هوا البناء 

ن األمبارة ٌ بىة هن سكبىن همبارة فبً هنن إن قٌ  إنوا همارة فبل مانع من سرفٌفواإ أل
ىق،  ىن ىق، و فبل ٌمسنع ى ى هبا مبع انساباء الاكبم فبً مىضبع  ىن مىضبعو لبم إن 
األمببارة ال ٌ ببب ى ببى  اكموببا معوببا فببً كبب  مىضببع و ىال ٌب بب  كىنوببا همببارة سرلببؾ 

اكموا عنوا فً بعل المىاضع 
(ٗ)

. 

 الرفىص. ىكوا إن قٌ  هً باعلةإ ألن  ن  البىاعث العا ٌة ٌاسم 

هما إن قٌ  هً مى بة هى م لرة فٌلةم ع م  ىاة سرفٌفبواإ ألن العلبة سى بب الاكبم 
بم ر ها و ىسرلؾ الاكم ٌمنع كىنوا مى بة هى م لرة 
(٘)

. 

 ىق  نىقش هوا من ى وٌن 

هىالً  هنن ال ٌلةم من كىن العلة همارة  ىاة السرفٌصإ ألن العلة إوا انساى اكموا فبً 
نشسر  فً كىنوا همارة انساباء سلبك العلبةو هى انساباء المىضبع البوي  بعل المىاضع فإنا

لم ٌى   فٌن اكمواو ىلى فرل ب اء كىنوبا همبارة و فإنوبا همبارة ضبعٌاة ال سلبب، اكمباً 
شرعٌاًإ إو ال ب  فً األمارة الملبسة للاكم الشرعً من سىفٌر ال ىة من كب  ى بنو ىهبوا 

ما ٌنس ل بسرلاوا فً بعل المىاضع 
(ٙ)

. 

لم إن المانع ق  ٌوهب إلى المنع و مع كىن العلة همارةإ ألن من شر  األمبارة  رٌانوبا 
فً مىاضعواو ىالسرفٌص ٌمنع ولك 
(7)

. 

لانٌاً  هنن ىإن قٌ  إنوا باعلة فبل ٌلةم منن  ىاةهاإ ألنن ق  ٌ ا  بالمنعو ىعلة ولبك هنوبا 
 م همران ىإن كان، باعلة فوً فً مىضع السرلؾ ؼٌر مى ى ةو ىإال لة

 هىلوما  هن ٌشر  الاكم على ربلؾ المفلاةو ىهوا لم ٌ   بن عاق .

لانٌوما  هن سكىن باعلة فً ىق،  ىن  رر مع اساا  ال وة 
(8)

. 
                                            

(و ٔٙٙ/ٕ(و إاكبببام الافبببى  )9ٕٖٔ/ٗ(و العببب ة )8ٖٔ/ٕ(و المعسمببب  )8ٖٔ( انلبببر  الم  مبببة الببببن ال فبببار )ٔ)
(و رفع ٖٙٓٗ/8ٌة الىفى  )(و نوإٕٙ/ٖ(و اإلاكام )8ٖٕ/٘(و المافى  )7ٔ/ٗ(و السموٌ  )7ٕٕ/ٖالسلرٌص )
 (.8٘/ٗ(و كشؾ األسرار )8ٖٔ/ٕالاا ب )

 (.87ٔ/ٕ( انلر  قىا ع األ لة )ٕ)
 (.9ٕٖ( انلر  سبلس  الوهب )ٖ)
 (.9ٕٖٔ/ٗ(و الع ة )8ٖٖ-8ٖٔ/ٕ( انلر  المعسم  )ٗ)
 (.7ٕٓ/ٗ(و رفع الاا ب )9ٕٖ( انلر  سبلس  الوهب )٘)
 (.8ٕٓ-7ٕٓ/ٗ(و رفع الاا ب )9ٖٔ-9ٕٔ/ٕ) (و قىا ع األ لة7ٖٗ/ٕ( انلر  المعسم  )ٙ)
 (.8ٕٗ/ٕ(و المعسم  )8ٖٔ( انلر  الم  مة البن ال فار )7)
 (.7ٕٓ/ٗ( انلر  رفع الاا ب )8)
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ىلكن لمة سى ٌن  رر لووا البناءو وكرا الؽةالً ىؼٌراو ىلرفن ابن الومام ب ىلن   
«ة ما ٌسىقؾ علٌن؟فر ع لالٌاً مبنٌاً على ساسٌرها  ههً الباعث و هى  مل»

(ٔ)
. 

ىبٌان ولك هن مسمى العلبة قب  ٌعنبى ببن العلبة المى ببة و ىهبً العلبة السامبة السبً ٌمسنبع 
سرلؾ الاكم عنواو ىهً السً ٌب ر  فٌوبا شبر  الاكبم ىعب م المبانع ىسبانر مبا ٌسىقبؾ 

 الاكم علٌنو فووا ال ٌسفىر سرفٌفوا.

ٌبن معنبى ٌ سضبً الاكبم ىٌ لببن ىإن ىإن ُعنً بالعلة ما كان م سضٌاً للاكمو ٌعنبً هن ف
لم ٌكن مى بباًو فوبوا قب  ٌ بؾ اكموبا علبى لببى، شبرى  ىانساباء مىانبعو ىلبوا فوبً إوا 
سرففبب، فببولك لا بب ان شببر  و هى ى ببى  مببانعو ىإوا لببم ٌى بب  ف بب ان الشببر  و هى لببم 

 ٌى   المانع فسرلاوا  لٌ  ب بلنوا.

لانً قا  بالسرفٌص فمن قا  باألى  ٌلةمن ع م السرفٌصو ىمن قا  بال
(ٕ)

. 

 ؟.هل كل مجتهد مصٌ  األصل اللامس:

ن   البراري عن امٌ  ال ٌن
(ٖ)

ىال بى  بسرفبٌص العلبة ٌب  ي إلبى سفبىٌب » قىلبن   
« ك  م سو  على الا ٌ ةإ إو هوا المسألة فر  سلك المسألة 

(ٗ)
. 

«ىمنوم من بناا على مسألة سفىٌب الم سو ٌن»ىن   ولك الةركشً و ف ا   
(٘)

. 

ىهشار بعل األفىلٌٌن إلى السبلةم بٌن المسألسٌن 
(ٙ)

. 

 ى ن هوا البناء 

هن من قا  بسفىٌب كب  م سوب  فٌلةمبن ال بى  بسرفبٌص العلبةإ ألن العلبة إوا ى ب ، 
 ىن الاكم سكىن من ىضة و فٌكبىن المعلب  بوبا مر نباً و ىهبوا رببلؾ مبا اعس ب ىا مبن 

 السفىٌب.

لما  اة الر أ على الم سو   اة انس ال العلة ىعن  المر نة ال ٌلةم ولكإ ألنن 
(7)

. 

                                            
بر بعضبوم بمبا ٌاٌب  ولبك وك بى  هببً ةرعبة العراقبً فبً 7ٙٔ/ٖ( انلر  السارٌر مبع الس رٌبر ىالسابٌبر )ٔ) (و ىعب 

 «.على هن ال ٌ  الع مً ه  ٌسمى  ةء علة هم ال؟ فر ع الربلؾ (  »7ٗٔ/ٖالؽٌث الوامع )
ىمعنى ولك ه  ٌ ر  ع م المبانع فبً مسبمى العلبة هم ال؟و ىقب  هشبار إلبى هبوا المعنبى ؼٌبر ىااب  مبن األفبىلٌٌن. 

 (.ٖٖٓ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )ٓٗ/ٖ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٕٓٗ/٘انلر  المافى  )
(و الس رٌبر 8ٙٔ-7ٙٔ/ٕٓو ىمبا بعب ها(و م مبى  الاسباىي ) 8ٔٗشبااء الؽلٌب  )(و ٖٔٗ/ٕ( انلر  المسسفباى )ٕ)

 (.7ٙٔ/ٖىالسابٌر )
كبان  والضبرٌر المل بب بامٌب  الملبة ىالب ٌنالانابً علً بن مامب  ببن علبً الرامشبً البرباري ( امٌ  ال ٌن هى ٖ)

ٌو على الببة ىيو ىشبرح المنلىمبة إماما عبلمة ف ٌوا هفىلٌا ما لا ماسرا   لٌا اافلا مس نا و ىمن مفنااسن  سعل
  هـ.ٙٙٙسىفً النساٌةوىشرح ال امع الكبٌرو ى

  .باس  الراء ىضم المٌم ىفى  ررها الشٌن المع مة نسبة إلى رامش من براري الرامشً ى
(و ٕ٘ٔ(و الاىانب  البوٌبة)ٖٔٔ/ٔ)كشؾ اللنىن (و ٕ٘ٔ(و ساج السرا م)ٕٔٔ/ٗو 98٘/ٕانلر  ال ىاهر المضٌة )

 (.ٗ٘ٔ/٘(و األعبلم)ٙٔٙ/ٕ(و إٌضاح المكنىن)8ٔٔ/ٔارفٌن)ه ٌة الع
 (.8ٙٔٔ/ٗ(و ىسبنى هوا ال ى  السؽناقً فً الكافً )ٙٙ/ٗ( انلر  كشؾ األسرار )ٗ)
 (.9ٖٗ( انلر  سبلس  الوهب )٘)
-ٕٗ/ٖ(و فبس  الؽابار )ٖٓٔ/ٕ(و كشؾ األسبرار علبى المنبار )٘ٙ/ٗ( انلر  كنة الىفى  مع كشؾ األسرار )ٙ)

ٖٗ.) 
 (.9ٖٗ(و سبلس  الوهب )8ٕٙٔ-8ٙٔٔ/ٗ(و الكافً شرح البة ىي )ٙٙ/ٗ( انلر  كشؾ األسرار )7)

 



(ٗ8ٓ) 

عبباء الم سوبب    ىنببىقش  بأنببن ال سبببلةم بببٌن السفببىٌب ىال ببى  بالسرفببٌصإ ألن ا  
ببة الىفببؾ ال ٌ ببب  منببن إال ببب لٌ و ىمببع السرلببؾ ال ٌ ببب  منببن إال مببع بٌببان المببانع   ٌ عل

ى علسبنو فبإن الفال  للسرفٌصو ىهوا ما ال ٌسٌسر لكب  م سوب  عنب  ىرى  البن ل علب
 لور المانع ُاِكم بر أ المعلِّ  و ىإال بر أ معسبر السرلؾ.

ىإنمببا ٌكببىن الببسبلةم مببع  ببىاة السرفببٌص ببببل مببانع و هى مببع عبب م اشببسرا  سعٌببٌن 
المانع
(ٔ)

. 

لم إنن ٌمكن إب ا  علسن بسانر ال رو الىار ة على ال ٌا  ؼٌبر البن لو فببل ٌكبىن لبم  
 سبلةم بٌن األمرٌن.

م هنن ٌلةم منن ولك و لكن إنما ٌلةم منبن السفبىٌب فبً ابو العمب و ال فبً ابو ىلنن ُسلِّ 
الاكم اللاب، عن  هللا سعالى 
(ٕ)

. 

 الترجٌح:

همببا البنبباء علببى مسببألة االسببس اعة فالببوي ٌلوببر لببً عبب م فبباة البنبباء علٌوبباو ىولببك 
 ألمرٌن 

هىالً  هن المعسةلببة لببم ٌ علببىا العلببة السبباب ة مى بببة للاعبب  
(ٖ)

نببو ال سكببىن علببة و ىاٌن
 ى ى ا.

لانٌاً  هن من قا  إن االسس اعة سكىن م ارنة للاع  فعنب ا هن هبوا االسبس اعة هبً علبة 
ى ى  الاع و ىلكنن ٌ ع  هوا العلة مى بة و ىالعل  الشبرعٌة لٌسب، مى ببة و بب  هبً 
و ببٌن المسبألسٌنو ممبا ٌب   علبى عب م البسبلةم بٌنومباو ىلوبوا لب م همارةو ىلوبوا العلبة فُبرِّ

 ٌلسةم ه الء ب ى  ىاا  فً مسألة السرفٌص.

علماً هن الفىاب فً مسألة االسس اعة هى هن االسس اعة السً سسبو الاعب  لٌسب، هبً 
علة الاع  و ب  هً علبة السكلٌبؾو همبا االسبس اعة الم ارنبة للاعب  و فوبً علبة ى بى او 

 فووا االسس اعة هً المى بة للاع  بربلؾ األىلى.

رفٌص العام فوى ىإن وهب إلٌن الم ٌةىن للسرفٌص ؼٌبر هنبن لبٌ  هما البناء على س
الةماً لك  من قا  بسرفٌص العامإ ىولك للارو بٌن األمرٌنو فإن عمىم اللال مسبساا  
من اللؽة و بربلؾ عمىم العلة و فوى مسساا  من االسس راء فً مىاضع ىرى هباو ىلابل 

 راء فٌن ضن السرفٌص. الشار     على ب اء العمىم ىإن رفصو هما االسس 

لم إن سعمٌم العام سعمبٌم لكببلم الشبار  و برببلؾ العلبة فبً ال ٌبا  و فوبً مبن اسبسنبا  
ة سرفبٌص العبام  الم سو و ىق  ٌكىن فٌن مفٌباً هى مر ناو ىلووا لم ٌلسةم ك  من  بى 

ال ى  بسرفٌص العلة 
(ٗ)

. 

                                            
 (.78ٕ/ٕ(و فىاس  الرامى، )7ٔ/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )7ٙٔ/ٖ( انلر  السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )ٔ)
 (.78ٕ/ٕ(و فىاس  الرامى، )7ٙٔ/ٖ( انلر  الس رٌر ىالسابٌر )ٕ)
 (.9ٖٓمسة )( انلر  شرح األفى  الرٖ)
( وهب  موىر األفىلٌٌن من هفااب المبواهب األربعبة إلبى  بىاة سرفبٌص العبام ربلفبا لببعل األفبىلٌٌن. ٗ)

(و كشبببببؾ ٖٓٔ/ٕ(و شبببببرح العضببببب )7ٕٔ/ٕ(و رىضبببببة النبببببالر)ٖٗٔ(و السبفبببببرة)ٕ٘٘/ٔانلبببببر  المعسمببببب )
 (.ٕٕٙ/ٔاألسرار)
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ً فبباة البنبباء همببا البنبباء علببى مسببألة هبب  ٌعببرل العمببىم للمعببانً؟ فبببل ٌلوببر لبب 
علٌنإ ألن المرسلاٌن فبً هبوا المسبألة ال ٌرسلابىن فبً هن العلبة ساٌب  شبمى  اكموبا فبً 

 مٌع ماالوا ىإن ارسلا، عباراسوم 
(ٔ)

و ىمع ولك ارسلاىا فبً هبوا المسبألةو فمبن وهبب 
 إلى  ىاة السرفٌص قا  إن العلة ساٌ  عمىم اكموا فً  مٌع ماالوا إال ما  المانع.

لبى ساسبٌر العلبة ههبً األمبارة هى الباعلبة هى المى ببة فببل ٌلوبر لبً فباة هما البنباء ع
البناء علٌنوىال ٌلةم من ال ى  بأي ىاا  من هوا األقىا  الةم راص فً هبوا المسبألةو 
فبببة  ىممبببا ٌشبببٌر إلٌبببن عببب م سببببلةم األقبببىا  فبببً المسبببألسٌنو فمبببن وهبببب إلبببى هنوبببا معرِّ

علة ارسلاىاوىكوا من وهب إلً هنوا مى بة هى با
(ٕ)

. 

هما البناء على الربلؾ فً ساسٌر العلة ههً الباعث هى  ملة مبا ٌسىقبؾ علٌبن فوبى بنباء 
فاٌ و فإن من قا  إن العلة هً الباعث  ىن لبى، شرى وا ىانساباء مىانعوبا فٌلةمبن 
ال ى  بالسرفٌصو ىمن قا  إنوا الباعث مع لبى، شرى وا ىانسااء مىانعوا فبل ٌمكنبن 

ألن السرفببٌص ال ٌكببىن إال لا بب ان شببر  هى ى ببى  مببانعو ىهببوا ال ببى  بالسرفببٌصإ 
العلة ق  اسسىف، ولك وفبل ٌسأسى السرفٌص اٌننبو و برببلؾ العلبة بمعنبى الباعبث فبإن 

 األمر ىار  علٌوا.

هما البناء على السفىٌب ىالسر نة فالوي ٌب ى لً هى ع م السبلةم ببٌن المسبألسٌنإ فمبن 
بالسرفبٌصإ ألن مبرا ا بالسفبىٌب سفبىٌب الم سوب  قبا  بالسفبىٌب ال ٌلةمبن ال بى  

بالنسبة لناسن و ىمن ٌ ل ا و ال فً ا ٌ ة األمرو ىاٌننو فبل مبانع مبن هن ٌ بى  ببالن ل 
 ىالمنع من السرفٌص فً ا ٌ ة األمرو 

كما هنن ال مانع من هن ٌ ى  من ٌري السر نة بالسرفٌصو ىال ٌكىن اٌننو هبوا ال بى  
ر نةإ ألن مرا ا اٌن قا  بالسر نة  هي فً نا  األمبر ىا ٌ سبن مناقضاً ألفلن فً الس

و ال عن  الم سو  ىمن ٌ ل ا
(ٖ)

. 

 ىمما ٌاٌ  ولك ع م السبلةم بٌن األقىا  فً المسألسٌن.

                                            
 (.٘٘ٔ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )ٔ)
فة و ىارسلؾ قىلوم و ىالاناٌة قبالىا هبً مى ببة و ىارسلبؾ قبىلومو ( فأكلر الشافعٌة ىالانابلة ٕ) وهبىا إلى هنوا معرِّ

 .ٕٓٙ_ٔٓٙىوهب الم ي و ىابن الاا بو إلى هنوا باعلة و ىارسلؾ قىلوماو انلر  من هوا الباث ص   
(و ٕٕٓـ9ٕٔو 7ٖـ7ٕ/٘(و المىاف ا، )ٗٔٙـٖٔٙ/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة)ٕٙ/ٕٓ( انلر م مى  الاساىي)ٖ)

 (.7ٖ٘ـ7ٕ٘و ٗٙ٘ـٖٙ٘/ٗسلم الىفى )

 



(ٗ8ٕ) 

 
 املبحح ايجالثٕٛ: ٌٖ ٜٓكطع املطتدٍ بايٓكض؟.

و  ٌ ف  بووا المباث  هن المسبس   بالعلبة إوا عبىرل ببن ل علسبن و ىلبم ٌ بب ببالمنع
فوبب  ٌسببسمع منببن بعبب  إقببرارا  عببىي هنببن إنمببا هرا  بسعمببٌم العلببة سرفٌفببوا و ىببباللال 

الم لو ما ىراء ما  الن ل هى ال؟ 
(ٔ)

. 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا المسألة على قىلٌن 

 هنن ٌن  عو ىال ٌسسمع منن شًء بع  إقرارا. القول األول:

ىهى قى  بعل المالكٌة 
(ٕ)

و ىهكلر الشافعٌة 
(ٖ)

و ىهكلر الانابلة 
(ٗ)

. 

 هنن ال ٌن  ع. القول الثانً:

ىهى الماوىم من قى  بعل الاناٌة 
(٘)

و ىهى لاهر كبلم بعل الانابلة
(ٙ)

. 

 بناء المسسلة:

ىالربببلؾ »و ف ببا    مسددسلة تلصددٌص العلددةوكببر ابببن السبببكً بنبباء هببوا المسببألة علببى 
و قبا  «بعلسبٌنو ىاالن  با   معنىي ال لالً ربلفاً البن الاا بو ىمبن فرىعبن السعلٌب 

« للمسس  »المالً شارااً  
(7)

. 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  بالمنع من سرفٌص العلة فٌلةم منن ان  ا  المسس   إن هقر بسرلبؾ الاكبم عبن 
العلة و ىال ٌسمع  عىاا بإرا ة السرفٌصإ ألنن ٌشبن ال عىي بع  اإلقرار و فببل ٌسبمع 

مىضبعٌن و ىلبٌ  ولبك إال فبً كببلم الشبار و ىإن قٌب  إال ممن لن قب رة اإلنشباء فبً ال
ب ىاة سرفٌص العلة فإنن ال ٌن  عو بب  ٌ بب  قىلبن إنبن ال ٌرٌب  هبوا الفبىرة و هى هن 

الن ل ال ٌلةمن لمانع 
(8)

. 

ىفٌن نلر إ فإن إمام الابرمٌن قبا  فبً البرهبان  إوا وكبر »ىق  سع بن الةركشً ب ىلن  
ن ل و ف ا  هرفص لالبً و ُنلبر  فبإن كبان البن ل  لال م سضٌاً عمىم العلة و فىر 

مب بلً لم ٌ ب  فٌن السرفٌصو ىإن كان ؼٌر مب   و فمبن ال ب لٌٌن مبن  علبن من  عباً 

                                            
(و الٌبا، ٔٙٗ/ٕ(و شرح المالً مع ااشبٌة البنبانً)ٖٖٓ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )ٖٕٓ/ٗ( انلر  رفع الاا ب )ٔ)

 (.8ٙٔ/ٗالبٌنا، )
 (.9ٓٔ( ٌاوم هوا من المنواج )ٕ)
بابببر المابببٌ  (و الٖٖٓ/ٖ(و سشبببنٌؾ المسبببامع )ٖٕٓ/ٗ(و رفبببع الاا بببب )8ٕٔ-8ٕٓ/ٕ( انلبببر  الىفبببى  )ٖ)
(و الكافٌبة فبً ال ب   ٕ٘ٗ(و ىٌاوبم مبن المعىنبة فبً ال ب   )ٔٙٗ/ٕ(و  مع ال ىامع مبع شبرح المالبً )9ٕٙ/٘)
 (.ٖٕ٘/٘(و المافى  )97ٔ)
(و المسببى ة 7ٖٗ(و ال بب   )ٗٗٔ/ٗ( ٌاوببم هببوا مببن ناببٌوم لل ببىاب بالسرفببٌص بعبب  السعمببٌم. انلببر  السموٌبب  )ٗ)
 (.87ٔ/ٗ(و شرح الكىكب )ٖٗٔٙو ٖٕٖٔ/7السابٌر ) (و7ٖٔٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )8ٓ7/ٕ)
 (.ٓٗٔ/ٗ( انلر  سٌسٌر السارٌر )٘)
 (.ٖٗٔٙ/7(و السابٌر )7ٕٖٔ/ٖ( انلر  هفى  ابن مال  )ٙ)
(و ىسبعن الةركشبً فبً ٖٕٓ/ٗ(و ىانلر  رفع الاا ب )ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٕ( انلر   مع ال ىامع مع شرح المالً )7)

 (.9ٖٖسبلس  الوهب )
 (.ٖٕٓ/ٗالاا ب )( انلر  رفع 8)

 



(ٗ8ٖ) 

إوا لم ٌؾ بلاهر لالنو قا   ىالمرسار ال ٌكبىن من  عباًو لكنبن ربالؾ األاسبنإ إو  
« كان ٌنبؽً لن هن ٌشٌر إلٌن و فٌ ى  هوا علة ما لم ٌسسلن 

(ٔ)
. 

 لع  مرا ا بووا االعسرال هن هوا البناء ٌعسرل علٌن بأمرٌن ى

 األى   هن من ال انلٌن بالسرفٌص من قا  بأنن ٌعسبر من  عاً.

اللانً  هن ال ىٌنً وهب إلى هن المسس   بالن ل ال ٌكبىن من  عباً و مبع قىلبن ببالن ل 
فً ال ملة 
(ٕ)

. 

علبى الرببلؾ فبً سرفبٌص ىوهب الم ٌعً إلى هن الرببلؾ فبً هبوا المسبألة ٌسرسبب 
ٌ ن المبانع كببان الربببلؾ  العلبة إ ألن سرلببؾ العلببة ال ٌسبمع إال مببع بٌببان المبانعو ىمسببى ببب
اٌننببو فببً كببىن انساانببن مببن سمببام العلببة و فبببل سرلببؾ و هى لببٌ  مببن سماموبباو فٌى بب  

السرلؾ
(ٖ)

. 

 الترجٌح:

ال بانلٌن الوي ٌلور لً هى فباة بنباء هبوا المسبألة علبى مسبألة سرفبٌص العلبةإ ألن 
بسرفٌص العلة ٌرٌ ىن العلة ؼٌر السامةو ىرسبىا على ولك هن المسس   ال ٌن  ع و بب  

 ٌ ب  قىلنإ ألنن لم ٌر  العلة السامة السً ال ٌمكن ن ضوا.

هما ال انلىن بمنع السرفٌص فوبم ٌرٌب ىن العلبة السامبةو ىرسببىا علبى ولبك هن المسبس   
 ة ال ٌمكن ن ضوا باا .ٌن  ع ىال ٌ ب  قىلنإ ألن العلة السام

هما االعسرال بأن من ال انلٌن بالسرفٌص من اعسبرا من  عباً و فلعلبن وهبب إلبى ولبك 
ألن المسس   ال ٌنبؽً هن ٌوكر عن  المنالرة إال العلبة السامبة و اسبى ٌكبىن ولبك قا عباً 

 لرفىمة المناة  و ىلٌكىن األمر بٌناً لآلرر.

  بببولك ألن االسببسلناء ىار  مبن الشببر و ىهببى ال همبا مببا وهببب إلٌبن ال ببىٌنً و فلعلببن قبا
ٌري ولك ناقضاً للعلة
(ٗ)

. 

                                            
 (.ٔ٘ٙ/ٕ(و ىق  ن   كبلم ال ىٌنً بسفرؾ. انلر  البرهان )ٖٖٓ/ٖ( سشنٌؾ المسامع )ٔ)
( ال ىٌنً لن سافٌ  م ى  فً المسألةو فوى ٌري هنبن إن كانب، العلبة مسبسنب ة و ىاس بن فبرو ببٌن ماب  السعلٌب  ٕ)

كن الاكم م معاً علٌن و هى لابساً ب با ع سبمعً ىبٌن فىرة الن ل و فإن العلة سب  و ىهنن إن لم ٌس ن فرو فإن لم ٌ
فإنوا سب  و ىإن  ر  مسألة إ ماعٌة ال فرو بٌنوا ىبٌن ما  العلة فوى مىضع السىقؾو ىإن كان، منفىفة فبإن 
كان، بنص لاهر فٌلور مما هىر ا المعسرل هن الشار  لم ٌر  السعلٌ  بأن لور ولك من م سضى لالنو فبإن عبم 

لٌوا سرفٌص فببل م مبع فٌبن و ىإن نبص الشبار  علبى شبًء ىعلبى سرفٌفبن فبً كىنبن علبة بفٌؽة ال ٌس رو إ
فبن فبً البابر  9ٖٙ/ٕلمسان  مع ى ة فبل ٌمنع من ولك. ىلن سارٌعا، كلٌرة. انلر  البرهبان ) و ىمبا بعب ها(و ىلر 

 (.ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/٘الماٌ  )
 (.8٘ٔ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )ٖ)
 (.ٕ٘ٙ-ٔ٘ٙع هاو و ىما ب 9ٖٙ/ٕ( انلر  البرهان )ٗ)

 



(ٗ8ٗ) 

 
 املبحح احلا ٟ ٚايجالثٕٛ: ايصٜا ٠ يف ايع١ً بعد تٛجٝ٘ ايطؤاٍ عًٝٗا.

عى علبة بمبا ٌبن ل  فىرة المسبألة  هن ٌعسبرل السبان  علبى المسبس   بالىفبؾ المب  
عاها علسنو فٌ فع المسس   الن ل بضم ةٌا ة إلى العلة لسسس  ٌم لن العلة السً ا  

(ٔ)
. 

ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً الةٌا ة فً العلة بع  سى ٌبن السب ا  علٌوبا هب  س بب  ؟ علبى 
 هقىا  

 هنوا ؼٌر م بىلة. القول األول:

ىهى قى  البا ً من المالكٌة 
(ٕ)

و ىبعل الشافعٌة 
(ٖ)

و ىهى قبى  الانابلبة
(ٗ)

و ىؼٌبرهم 
(٘)

. 

 م ل اً.هنوا م بىلة  القول الثانً:

ىهى قى  بعل الشافعٌة 
(ٙ)

. 

إن كانبب، الةٌببا ة معوببى ة كببال ن  مببع ال عببم قبلبب،و ىإن كنبب، ؼٌببر  القددول الثالددث:
 معوى ة لم س ب .

قالن بعل األفىلٌٌن من الشافعٌة 
(7)

و ىوكرا ابن مال  ااسماالً 
(8)

. 

 بناء المسسلة:

بع  هن وكبر قبى  مبن  و ف ا مسسلة تلصٌص العلةوكر ال ىٌنً بناء هوا المسألة على 
« ىهوا قى  بسرفٌص العلة »قبلوا  

(9)
. 

ةا ه اةهبباو ىمببن »ىقببا  الةركشببً   الربببلؾ ٌلسابب، علببى سرفببٌص العلببة و فمببن  ببى 
« منعن منعوا و قالن األسساو هبى منفىر البؽ ا ي 

(ٔٓ)
. 

 ى ن هوا البناء 

                                            
 (.9ٖ٘(و سبلس  الوهب )ٕٕٓ(و الكافٌة فً ال    )9ٓٔ( انلر  المنواج فً سرسٌب الا اج )ٔ)
 (.9ٓٔ( انلر  المنواج )ٕ)
 (.7ٕ٘/٘(و البار الماٌ  )ٖٕٓ( كال ىٌنً وىؼٌرا. انلر  الكافٌة فً ال    )ٖ)
(و السابٌببببر 7ٖٙٔ/ٖفببببى  ابببببن مالبببب  )(و ه8ٕٔ/ٕ(و المسببببى ة )7ٗٔ/ٗ(و السموٌبببب  )ٓٗٗ( انلببببر  ال بببب   )ٗ)
 (.ٕٔٓ(و اإلٌضاح ل ىانٌن االف بلح )9ٕٓ/ٗ(و شرح الكىكب )9ٖٔٙ/7)
 (.79ٓ/ٕ( انلر  المعسم  )٘)
( ن لببن ال ببىٌنً عببن ابببن ال بباص و ىاكببً عببن ابببن سببرٌج و ىهبببً اسببااو المببرىةي. انلببر  الكافٌببة فببً ال بب   ٙ)
إن ةا  (  »8ٔ٘ اً عبن هبوا ال بى  قبى  الؽةالبً فبً المنربى  )(و ىلعلبن لبٌ  بعٌب7ٕ٘/٘(و البار الماٌ  )ٖٕٓ)

ٌُببن كىنبن علبة فبً  برح إوا لبم  المعل  ىفااً ٌسبس   الاكبم فبً األفب   ىنبن و ىلكنبن رام ببن  رء البن ل و فوبى م  
ً ببن و ىولك ألن الةٌا ة على العلة مع هن المىضع ال ٌاساج لوا و ىإنما ل فع البن ل ف ب  و فوبوا ىإن هُسب« األف  

مسس بلًإ ألن ولك من باب الل اج ىالرفىمة و ىلبٌ  مبن شبأن ٌر هنن ال ٌنبؽً هن ٌكىن قىالً فً باب الم ا لة و ؼ
 العلماءو ىال ٌلور هن من قب  الةٌا ة م ل اً ٌ ٌة ولك. ىهللا هعلم.

 (.ٔٗٗ(و ال    )9ٓٔ(و المنواج )7ٕ٘/٘( انلر  البار الماٌ  )7)
 (.7ٖٙٔ/ٖ) ( انلر  هفى  ابن مال 8)
 (.ٖٕٓ( انلر  الكافٌة فً ال    )9)
 (.9ٖ٘( انلر  سبلس  الوهب )ٓٔ)

 



(ٗ8٘) 

الةٌبا ة  هن من  ع  الةٌا ة فً العلبة م بىلبة ف ب  ه باة سرفبٌص العلبةإ ألن سلبك 
سرفٌص لواو ىهى ٌسبلفى الن ل بضم سلك الةٌبا ة إلبى العلبة و ىهمبا مبن  علوبا ؼٌبر 
م بىلة و فووا بناء علبى هن سرفبٌص العلبة ال ٌ بىة وىهبوا الةٌبا ة سرفبٌص للعلبة و 

فبل س ىة 
(ٔ)

. 

هما من قا  بالارو بٌن المعوى ة ىؼٌرها فبؤلن المعوبى ة عنب ا كالمبوكىرة و فببل سعسببر 
و بربلؾ ؼٌر الموكىرة ن ضاً 

(ٕ)
. 

 الترجٌح:

الببوي ٌلوببر لببً هن الربببلؾ فببً هببوا المسببألة مبنببً علببى مسببألة سرفببٌص العلببةإ ألن 
ال ببانلٌن بسرفببٌص العلببة ٌرٌبب ىن بالعلببة هنوببا الباعببث  ىن لبببى، شببرى وا ىانسابباء 
مىانعوا و ىرسبىا على ولبك قببى  الةٌبا ة فبً العلبة بعب  سى ٌبن السب ا  علٌوباإ ألنبن لبم 

 ٌر  العلة المسسىفٌة لشرى وا ىانسااء مىانعوا السً ال ٌمكن الةٌا ة علٌوا.

هما ال انلىن بمنع السرفٌص فوم ٌرٌ ىن بالعلة هنوا الباعث مع لبى، شرى وا ىانساباء 
مىانعوا و ىرسبىا على ولك ع م قبى  الةٌا ة فً العلة بع  سى ٌن الس ا  علٌوا إ ألنوبا 

 لواوىولك ؼٌر م بى . لى قبل، لكان ولك سرفٌفا

هما من وهبب مبن ال بانلٌن ب بىاة السرفبٌص إلبى عب م قببى  الةٌبا ة 
(ٖ)

فعلبة قىلبن هن  
المسس   فبً م بام االسبس ال  ىالمنبالرة ٌنبؽبً هن ٌبوكر العلبة السامبة إ إو هبى فبً م بام 
وا االاس اجو هما إن لم ٌاع  ولك ىهرا  الةٌا ة فإنن ٌكىن من  عاً عن ا سن السً ابس ه ب

و ىمار اً فٌما علٌن هن ٌاع  فً االسس ال  و ىمنس بلً عما اابسج ببن 
(ٗ)

غ  و ىهبوا مبا سبى 
 لوم هوا ال ى  مع مرالاسن ألفلوم فً سرفٌص العلة.

                                            
 (.ٖٕٓ( انلر  الكافٌة فً ال    )ٔ)
 (.7ٕ٘/٘( انلر  البار الماٌ  )ٕ)
(و السابٌبر ٕٕٔٔ/ٖ(و هفبى  اببن مالب  )77ٗ/ٕ( ككلٌر من الانابلبة. انلبر رهٌوبم فبً السرفبٌص  المسبى ة )ٖ)
(7/ٖٕٔ٘.) 
 (.ٓٗٗ(و ال    )7ٗٔ-ٙٗٔ/ٗلسموٌ  )( انلر  اٗ)

 



(ٗ8ٙ) 

 
 املبحح ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ: ايكدح بعدّ ايتأثري.

ؾ عبب م السببألٌر فببً ببباب ال ٌببا  بسعرٌاببا، مسعبب  ة  عببرِّ
(ٔ)

و لكنوببا سبب ى  إلببى م فببى  
ؾ ع م السألٌر  ىا فن بن ابن ق امة و اٌث عر  ا و ىلع  من هاسن السعرٌاا، هى ما عر 

بأن ٌوكر فً ال لٌ  ما ٌسسؽنى عنن فً إلببا، الاكبم فبً األفب و إمبا ألن الاكبم ٌلبب، 
ب ىنن و ىإما لكىنن ىفااً  ر ٌاً 
(ٕ)

. 

ىهوا ال ا ح ال ٌ لر فً قٌا  ال اللة 
(ٖ)

و ىق  ن   االسااو على ولك
(ٗ)

و كما ال ٌ  ح فً 
قٌا  الشبن 
(٘)

و ىإنما ٌرسص ب ٌا  العلة الشسمالن على المناسبة بربلؾ ؼٌرا 
(ٙ)

. 

كمببا ال ٌ بب ح فببً العلببة الم مببع علٌوببا و هى المنفىفببة للوببىر سألٌرهببا بببالنص و هى 
اإل ما  
(7)

 و ىإوا سى ن ال  ح لوا كان مسى واً للنص و هى اإل ما  .

لٌٌن هنن هربعة هقسام ىالوي علٌن هكلر األفى
(8)

 و ىهً 

األى   ع م السألٌر فً الىفؾو ىالمرا  بن هن ٌكىن الىفؾ ال سألٌر لن لكىنن  ر ٌباً 
ال مناسبة فٌن و ىال شبن 
(9)

. 

م هوانوببا علببى ىقسوببا  ٌُ بب   ىملالببن  هن ٌ ببا  فببً فبببلة الفببب   فبببلة ال س فببر و فبببل 
لعب م س ب ٌم األوان  بر يو كأنبن قبا   كالمؽربو فٌعارل  بأن ع م ال فر هنا بالنسببة

م األوان على الا ر إ ألنوا ال س فر و ىا ر  ولك فً المؽرب و لكنن لبم ٌبنعك      ٌُ ال 
فً ب ٌة الفلىا،إ إو م سضى هوا ال ٌا  هن ما ٌ فر من الفلىا، ٌ ىة س ب ٌم هوانبن 

على ىقسن من اٌث انعكا  العلة 
(ٔٓ)

. 

ىالمرا  بن هن ٌسسؽنً عن الىفؾ المعلب  ببن بىفبؾ اللانً  ع م السألٌر فً األف و 
 رر للبى، اكمن ب ىنن 
(ٔٔ)

. 

                                            
(و ٙٔ٘(و المنرببى  )ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٗ(و السموٌبب  )7ٕٕ(و المعىنببة )ٓٗٓٔ/ٕ( انلببر  كسبباب ال ٌببا  مببع المعسمبب  )ٔ)

(و بٌببان 7ٗٗ/ٕ(و  مببع ال ىامببع مببع شببرح المالببً )ٖٕٔ(و اإلٌضبباح )8٘/ٗ(و اإلاكببام )ٕٔٙ/٘المافببى  )
(و شرح الكىكب ٖٖٗ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )ٕٖٗ/ٗلاا ب )(و رفع إ٘ٙ/ٕ(و شرح العض  )98ٔ/ٖالمرسفر )

(ٗ/ٕٙٗ.) 
 (.ٖٖٙ(و الموكرة )7ٗ٘/ٖ(و ىانلر  شرح مرسفر الرىضة )9ٕ٘-9٘ٔ/ٖ( انلر  رىضة النالر )ٕ)
(و  مع ال ىامع ٖٓٙٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )78٘/ٕ(و المسى ة )9ٕٗ-8ٕٗ(و ال    )8ٖٕ( انلر  المعىنة )ٖ)

 (.ٕٗٙ/ٗ(و شرح الكىكب )8ٖٗ٘/7(و السابٌر )7٘ٗ/ٕمع شرح المالً )
 (.ٕٔٔ/ٕ( انلر  نشر البنى  )ٗ)
 (.7٘ٗ/ٕ(و شرح  مع ال ىامع للمالً )ٖٖٗ/ٖ( انلر  سشنٌؾ المسامع )٘)
(و  مع ال ىامع ٖٓٙٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )78٘/ٕ(و المسى ة )9ٕٗ-8ٕٗ(و ال    )8ٖٕ( انلر  المعىنة )ٙ)

 (.ٕٗٙ/ٗ(و شرح الكىكب )8ٖٗ٘/7سابٌر )(و ال7٘ٗ/ٕمع شرح المالً )
 (.ٖٖٗ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )98ٖ٘/8(و نواٌة الىفى  )8ٖٕ( انلر  المعىنة )7)
 (.8ٕٙ/٘(و البار الماٌ  )ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖ(و اإلبواج )98ٖ٘/8( ىقٌ  رمسةو ىانلر  نواٌة الىفى  )8)
(و  مببع ال ىامببع مببع شببرح 98ٖ٘/8(و نواٌببة الىفببى  )9ٕ٘/ٖ(و رىضببة النببالر )8٘/ٗ( انلببر  اإلاكببام )9)

(و شببرح الكىكببب 87ٖ٘/7(و السابٌببر )8ٕ٘/٘(و الباببر الماببٌ  )ٖٗٗ/ٖ(و سشببنٌؾ المسببامع )7ٙٗ/ٕالمالببً )
(ٗ/ٕٙ٘.) 
 (.98ٖ٘/8(و نواٌة الىفى  )9ٕ٘/ٖ(و رىضة النالر )8٘/ٗ( انلر  اإلاكام )ٓٔ)
(و السابٌبببر ٖٗٗ/ٌٖؾ المسبببامع )(و سشبببن8ٕ٘/٘(و البابببر المابببٌ  )ٖٔٙٔ/ٖ( انلبببر  هفبببى  اببببن مالببب  )ٔٔ)
(7/ٖ٘88.) 

 



(ٗ87) 

ىملالن  هن ٌ ا  فً بٌع الؽانب  بٌبع ؼٌبر مرنبً و فب ب  كبٌبع ال ٌبر فبً الوبىاءو  
فٌعببارل بببأن العلببة الع ببة عببن السسببلٌمو ىهببى كبباؾ فببً الببب بلنو فببوكر عبب م الر ٌببة 

نن ال ٌف  بٌبع ال ٌبر فبً الوبىاء م ل باً ضانع إ ألن الاكم ٌلب، فً األف  ب ىنن و فإ
(ٔ)

. 

اللالث  ع م السألٌر فً الاكمو ىالمرا  بن هن ٌكىن فٌما ُعلِّ  بن قٌ  ال سألٌر لن فً اكبم 
األف  
(ٕ)

. 

ىملالن  هن ٌ ا  فً المرس ٌن  مشركىن هسلابىا مباال فبً  ار الابرب فببل ضبمان علبٌوم 
فانب ة فبً وكبرا و فبإن مبن هى بب الضبمان كالاربًو فٌ با  إن الس ٌٌب  بب ار الابرب ال 

هى ب م ل اً و ىمن نااا نااا م ل اً 
(ٖ)

. 

الرابع  ع م السألٌر فً الار و ىالمرا  بن هن ٌكىن للىفؾ سألٌر و ىال ٌ ر  فبً ولبك 
الار  ىناىا من ماا  النةا  
(ٗ)

. 

ٌوبا بؽٌبر ىملالن  هن ٌ ا  فً ىالٌة المرهة  ةى  ، ناسوا فبل ٌفب  وكمبا لبى ةى وبا ىل
كبؾءو فٌ با  إن السبةىٌج مبن ؼٌبر كببؾء ىإن ناسبب البب بلن إال هنبن ال ا برا  لبن فببً 
فىرة النةا  السً هً سةىٌ وا ناسوا م ل اً و فببان هن الىفبؾ ال هلبر لبن فبً الابر  

المسناة  فٌن 
(٘)

. 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً ع ِّ ع م السألٌر قا ااًو ىلوم فً ال ملة قىالن 

 هنن قا ح و ىس ا  فاٌ . ل:القول األو

ىهببى م سضببى قببى  الاناٌببة 
(ٙ)

و ىبببن قببا  المالكٌببة 
(7)

و ىالشببافعٌة 
(8 )

و ىالانابلببة 
(9)

و 
ىارسارا هبى الاسٌن البفري 
(ٔٓ)

و ىؼٌرا 
(ٔٔ)

. 

                                            
(و هفى  ابن 97ٔ/ٖ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )9ٕ٘/ٖ(و رىضة النالر )8٘/ٗ( انلر  اإلاكام )ٔ)

 (.ٕٙٙ/ٗ(و شرح الكىكب )7ٙٗ/ٕ(و  مع ال ىامع مع شرح المالً )88ٖ٘/7(و السابٌر )ٖٔٙٔ/ٖمال  )
(و ىق  وكبر 7ٕٙ/ٗ(و شرح الكىكب )9ٖٓ٘/7(و السابٌر )ٖٓٓٙ/8فى  )(و نواٌة الى8٘/ٗ( انلر  اإلاكام )ٕ)

 لن لبللة هقسام فلسنلر فً المرا ع الساب ة.
(و 7ٖٗ/ٖ(و سشبنٌؾ المسبامع )77ٗ/ٕ(و  مع ال ىامبع مبع شبرح المالبً )ٕٖٙٔ/ٖ( انلر  هفى  ابن مال  )ٖ)

 (.8ٕٙ/ٗ(و شرح الكىكب )9ٖٓ٘/7السابٌر )
 (.7ٕٔ/ٗ(و شرح الكىكب )9ٕٖ٘/7(و السابٌر )9ٖٗ/ٖو سشنٌؾ المسامع )(8ٙ/ٗ( انلر  اإلاكام )ٗ)
(و 9ٕٖ٘/7(و السابٌببر )ٖٖٙٔ/ٖ(و هفببى  ابببن مالبب  )98ٔ/ٖ( انلببر  مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )٘)

 (.7ٕٔ/ٗشرح الكىكب )
و هى معارضبة بعلبة هربريو  ( لم ٌار ا الاناٌة بالوكرإ ألنوم ال ٌرىنن مسس بلً و ب  هى إما م البة بعلٌبة الىفبؾٙ)

(و نواٌببة 7ٙٓٔ/ٕ(و مٌببةان األفببى  )ٖٕٙ/ٕىمببن هقسببام الممانعببة منببع هلببر العلببة. انلببر  هفببى  السررسببً )
(و السارٌبر مبع الس رٌبر 9ٔٓٔ/ٗ(و  بامع األسبرار )97ٔ/ٗ(و كشبؾ األسبرار )ٙٗٙ/ٕالىفى  البن الساعاسً )

 (.ٖ٘ٔو ٖٖٔ/ٗ) (و سٌسٌر السارٌر7ٖ(و الى ٌة )ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٖىالسابٌر )
(و مرسفببر ٔٓٗ(و شببرح سن ببٌ  الافببى  )9ٗٔ(و منسوببى الىفببى  )ٔٗٔ( انلببر  المافببى  البببن العربببً )7)

 (.ٕٔٔ/ٕ(و نشر البنى  )97ٔ/ٖالمنسوى مع بٌان المرسفر )
(و منوببباج الىفبببى  مبببع نواٌبببة السبببى  ٕٔٙ/٘(و المافبببى  )9ٕٓ(و الكافٌبببة )87ٙ/ٕ( انلبببر  شبببرح اللمبببع )8)
 (.8ٕٗ/٘(و البار الماٌ  )7ٗٗ/ٕال ىامع مع شرح المالً ) (و  مع8ٖٔ/ٗ)
 (.8ٖٗ٘/7(و السابٌر )ٖٕٗ(و ال    )ٕ٘ٔ/ٗ( انلر  السموٌ  )9)
 (.ٓٗٓٔو 79ٓ-789/ٕ( انلر  المعسم  و ىمعن كساب ال ٌا  )ٓٔ)
 (.8ٕٖ( انلر  إرشا  الااى  )ٔٔ)

 



(ٗ88) 

 هنن ؼٌر قا حو ىلٌ  س االً فاٌااً. القول الثانً: 

ىهى قى  بعل الشافعٌة 
(ٔ)

و ىبعل الانابلة 
(ٕ)

. 

 بناء المسسلة:

 كر األفىلٌىن لووا المسألة هفلٌن و

 األصل األول: تعلٌل الحكم الواحد بعلتٌن.

ىاألى  ـ ٌعنبً عب م السبألٌر ـ ٌ ب ح إن منعنبا سعلٌب  الىااب  بالشبرص »قا  البٌضاىي  
« بعلسٌن 

(ٖ)
. 

س ا  عب م السألٌربـ إوا كبان فبً قٌبا  العلبة ـ فوبى مبنبً علبى سعلٌب  »ىقا  ابن سٌمٌة  
«الاكم بعلسٌن 

(ٗ)
. 

ىق  هشار إلى هوا البناء كلٌر من األفىلٌٌن 
(٘)

. 

 ى ن هوا البناء 

هنبببن إن قٌببب  ال ٌ بببىة سعببب   العلببب  كبببان عببب م السبببألٌر قا اببباًإ ألنبببن إوا عببب م الىفبببؾ 
المارىل علة مع ب اء الاكم كما كان من ؼٌر هن ٌكىن لابساً بعلة هرري ٌاف  العلبم 

 بأن ولك الىفؾ ؼٌر علة.

ع   العل  لم ٌكن قا ااًإ ل ىاة هن ٌكىن ب اء الاكم لىفؾ  رر ؼٌبر ىإن قٌ  ب ىاة س
ولك الىفؾ المارىل علة 
(ٙ)

. 

ىق  وكر ابن سٌمٌة إشكاالً على هوا البناء و ىهى هن الانابلة ٌ ٌةىن سع   العل  و ىمبع 
 ولك هم ٌرىن هن ع م السألٌر قا ح.

لة فبً ربلفوبم ال ٌلسةمبىن فٌوبا لم ه اب  بأن األمر كولك إ ألن ؼالب األقٌسة المسبسعم
سفاٌ  العلةو فلولك ٌ ب  فٌوا عب م السبألٌرو ىال رٌبب هنبن إوا لبم ٌ بم  لٌب  علبى فباة 
العلة و فع م السألٌر  لٌ  على فسا هاو  بربلؾ ما لى انعكس، ىق  ا بر ، و فبإن ولبك 

 لٌ  فاسواو فٌكىن هوا الس ا  قا ااً فً العلة السً لم سلب، إال بال ىران 
(7)

. 

 األصل الثانً: الفرض فً الدلٌل.

                                            
 (.9ٕٔ/ٕ(و قىا ع األ لة )87ٙ/ٕ( انلر  شرح اللمع )ٔ)
 (.ٖٙٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )787/ٕ(و المسى ة )ٖٕٗر  ال    )( انلٕ)
 (.8ٖٔ/ٗ( انلر  منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٖ)
 (.787/ٕ( انلر  المسى ة )ٗ)
(و ٖٔٙٔ/ٖ(و هفبببى  ابببن مالببب  )ٖٔٓٙ/8(و نواٌبببة الىفببى  )8٘/ٗ(و اإلاكببام )٘ٙٙ/ٕ( انلببر  البرهبببان )٘)

(و السابٌبببر ٖٙٗ/ٖ(و سشبببنٌؾ المسبببامع )8ٕٙ/٘البابببر المابببٌ  ) (وٖٖٗ/ٗ(و رفبببع الاا بببب )ٗٔٔ/ٖاإلبوببباج )
 (.ٖٕٔ/ٕ(و نشر البنى  )7ٕٙ/ٗ(و شرح الكىكب )7ٙٗ/ٕ(و شرح المالً )88ٖ٘/7)
 (.9ٕٔ-9ٔٔ/ٗ( انلر  نواٌة السى  )ٙ)
 (.787/ٕ( انلر  المسى ة )7)

 



(ٗ89) 

نص كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٔ)

علبى ر بى  عب م السبألٌر فبً الابر  إلبى الرببلؾ فبً 
الارل فً ال لٌ 
(ٕ)

 و ىممن نص على ولك 

ىهوا هٌضبا ممبا ارسلبؾ فبً قبىلبنو فبر ا قبىم مفبٌراً مبنوم إلبى »الم ي و اٌث قا   
«من ولك  منع  ىاة الارل فً ال لٌ و ىقبلن من لم ٌمنع

(ٖ )
 . 

«ىالربلؾ فً قبىلن ىر ا مبنً على  ىاة الارل فً ال لٌ »ىقا  الون ي  
(ٗ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ة فببرل ال اللببة علببى المسببألة فببً بعببل شببعبوا ىففببىلوا فٌلةمببن قبببى   هن مببن  ببى 
االعسرال بع م السألٌر فً الار إ ألن المعسرل إوا ا عى ع م السألٌر فبً الابر  فوبى 

على هن المسس   ق  فرل المسألة فً بعل فىرها و ىهنن ال ا برا  لمبا وكبرا  ٌعسم 
 المسس   من الىفؾ الم عى علة.

ىهما من منع من الارل فً ال لٌ  فبل ٌمكنن االعسرال بع م السألٌر فً الار  
(٘)

. 

 الترجٌح:

اٌ و لكنبن هما البناء على سعلٌ  الاكم الىاا  بعلسٌن فأكلرو فالوي ٌلور لً هنن بناء ف
مببرسب  بعبب م السببألٌر فببً األفبب إ ألن المعسببرل فٌببن ٌببوكر ىفبباا ٌسببسؽنى بببن عببن 
الىفؾ المعل ِ  بن للبى، الاكم ب ىننوفاٌن ا سما  علسٌن  العلة السبً وكرهبا المسبس  و 
 ىالعلة السً اعسرل بوا المعسرلو بربلؾ ؼٌرا من األقسامو فبل ٌ سمع فٌوا علسان.

سع   العلب  لةمبن اعسببار عب م السبألٌر قا اباًإ ألنبن إوا اعسبرل ىعلى هوا فمن منع من 
المعسرل بسرلؾ الىفؾ عن الاكم مع ع م س ىٌة لببى، ولبك بعلبة هربري علبم ببأن 

 ولك الىفؾ ؼٌر علةو ىكان االعسرال فاٌاا.

ىإن قٌ  ب ىاة سع   العل  لم ٌكن قا ااًإ ل ىاة هن ٌكىن ب اء الاكم لىفؾ  رر ؼٌبر 
 لمارىل علة.ولك الىفؾ ا

ىلكن ق  ٌشك  على ولك البناء هن ال موىر ق  قبلىا هوا االعسرال مع س بىٌةهم سعب   
 العل .

                                            
(و البابر 79ٗ/ٕالمالبً )(و  مبع ال ىامبع مبع شبرح ٖ٘ٗ/ٗ(و رفبع الاا بب )98ٖ/ٕ( انلر  شبرح المعبالم )ٔ)

 ( .9ٖٗ٘/7( و السابٌر )7٘7/ٖ(و الؽٌث الوامع )9ٖٗ/ٖ(و سشنٌؾ المسامع )87ٕ/٘الماٌ  )
 ( ارسلاىا فً الارل على قىلٌن فً األشور ٕ)
األى    ىاة الارلو ىهى قبى  ال موبىرو ىهب الء ارسلابىا فبً اشبسرا  البنباء بعب ا علبى هقبىا   هىلوبا    

 ٌشسر  إ ألنن ٌلب، فً ب ٌة الفىر إ ضرىرة هنن ال قان  بالاروو لاللوا  ال ٌشسر  و ىال ٌلب، اشسرا نو لانٌوا  ال
 ضرىرة فً ب ٌة الفىرو ب  هى مسكى، عنن.

 اللانً  ال ٌ ىة و ىقالن بعل الشافعٌة. ىفً المسألة هقىا  هرري.  
(و شببرح 9ٕ٘/ٖالنببالر )(و رىضببة 8ٙ/ٗ(و اإلاكببام )9٘ٙ-8٘ٙ/ٕ(و البرهببان )7ٖانلببر  المنوبباج )  

(و 79ٗ/ٕ(و  مببع ال ىامببع مببع شببرح المالببً )ٖٖٙٔ/ٖ(و هفببى  ابببن مالبب  )٘ٗ(و اإلٌضبباح )98ٖ/ٕالمعببالم )
(و البار الماٌ  7ٕٕ/ٗ(و شرح الكىكب )9ٖ٘٘/7(و السابٌر )7٘7/ٖ(و الؽٌث الوامع )ٖٓ٘/ٖسشنٌؾ المسامع )

(٘/ٖ٘7.) 
 (.8ٙ/ٗ( اإلاكام )ٖ)
 (.ٖٓٓٙ/8( نواٌة الىفى  )ٗ)
 (.87ٕ/٘(و البار الماٌ  )98ٖ/ٕ( انلر  شرح المعالم )٘)

 



(ٗ9ٓ) 

ىلع  ال ىاب هى ما وكرا ابن سٌمٌة من هن ؼالب األقٌسبة المسبسعملة فبً الرببلؾ  
ال ٌلسةمببىن فٌوببا سفبباٌ  العلببةو فلببولك ٌ ببب  فٌوببا عبب م السببألٌرو ىإوا لببم ٌ ببم  لٌبب  علببى 

 و فع م السألٌر  لٌ  على فسا ها. فاة العلة

همببا بنبباء عبب م السببألٌر فببً الاببر  علببى الربببلؾ فببً الاببرل فوببى بنبباء فبباٌ إ ألن 
المعسرل فً ع م السألٌر فً الار  ٌسسن  إلى هن المسس   ق  فرل المسألة فً بعبل 

 فىرهاو فٌكىن المعسرل مب بلً لسألٌر الىفؾ فً الار  المسناة  علٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ٗ9ٔ) 

 
 حح ايجايح ٚايجالثٕٛ: ايكدح بايفسم.املب

ْاُرُو َفْرَقاو ىهى هف  ٌ   علبى سمٌٌبة و ىسةٌٌب  ببٌن شبٌنٌنو  ٌَ الارو لؽة  مف ر َفَرَو 
ىهى ربلؾ ال معو ىمنن  فرو الشعر ٌ ا  فرقسبن فرقباو ىالِابْرو  الِاْلبو مبن الشبًء إوا 

انالوو ىفارقن  إوا باٌنن 
(ٔ)

 . 

ؾ بس عرٌابا، كلٌبرة ىهما اف بلااً ف   ُعبرِّ
(ٕ)

و ىمنوبا سعرٌبؾ ال بىٌنً بأنبن  الافب   
بٌن الم سمعٌن فً مى ب الاكم بما ٌرالؾ بٌن اكمٌوما 
(ٖ)

 . 

ىق  وكر الم ي هنن عن  المس  مٌن معارضة فً األف  ىالار  معاً و اسبى لبى اقسفبر 
 علببى هابب هما ال ٌكببىن فرقبباو فوببى عنبب هم م مببى  األمببرٌنو همببا عنبب  هبنبباء ةمانببن فوببى

المعارضة فً األف  هى الار  
(ٗ)

 . 

ىلوا عّرفن كلٌر من األفىلٌٌن بأنن  عب  سعبٌن األفب  علبة و هى الابر  مانعباً 
(٘)

و هى  
هى إب اء رفىفٌة فً األف  و هً شر  للىفبؾ مبع بٌبان انساانوبا فبً الابر  و هى 

بٌان مانع فٌن و ىانسااء هوا المانع فً األف  
(ٙ)

 . 

ؾ بمببا هببى هىسببع م مببا سبببو و ىهنببن إببب اء معنببى مناسببب للاكببم ٌى بب  فببً األفبب  ىُعببرِّ
ىٌع م فً الار  و هى ٌى   فً الار  ىٌع م فً األف  
(7)

. 

فن كلٌر من الاناٌة  بأنن بٌان ىفؾ فً األف  لن م ر  فً السعلٌ  و ىال ى بى   ىعر 
لن فً الار  
(8)

. 

معارضبة فبً األفب  ىمن الاناٌة من سمى هوا ماارقة و ى ع  الارو هى مبا ٌشبم  ال
ى الار  
(9)

 . 

من إلى قسمٌنو ىهما   ىمن  ع  الارو شامبلً للمعارضة فً األف  ىالار  قس 

 األى   هن ٌ ع  المعسرل سعٌن هف  ال ٌا  علة لاكمن.

ىملالن  لى قٌ  النٌة فً الىضىء ىا بةإ ألنوبا عبن  وبارة مبن اب ث فى بب، وكبالسٌمم 
رو لابب، ببٌن األفب  ىالابر و فبإن العلبة فبً ى بىب ب امع هنوما  وارسانو فٌ ا   الا

النٌة فً السٌمم رفىفٌسن السً ال سع ىاو ىهً كىنن سراباً 
(ٔٓ)

 . 

 اللانً  هن ٌ ع  سعٌن الار  مانعاً من لبى، اكم األف  فٌن.

 ىملالن  لى قٌ  المسلم ٌ ا  بالومً قٌاساً على ؼٌر المسلم ب امع ال س  العم  الع ىان.
                                            

 ( ما ة  فرو.ٖٕٗ/ٓٔ(و لسان العرب )9ٖٗ/ٗ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
 (.ٕٖٓ/ٗ(و شرح الكىكب )7ٖٗٙ/7(و السابٌر )7٘ٗ/ٗ(و رفع الاا ب )7ٕٔ/ٗ( انلر  السموٌ  )ٕ)
 (.98ٕ( الكافٌة )ٖ)
 (.7ٖٙ/ٖلر  سشنٌؾ المسامع )(و ىانٖٓٔ/ٗ( انلر  اإلاكام )ٗ)
 (.9ٖٓٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )ٖٕٔ/ٖ(و بٌان المرسفر )ٖٕٓ/ٗ( انلر  منواج الىفى  مع نواٌة السى  )٘)
 (.8ٕٕ/ٖ( انلر  السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )ٙ)
 (.8ٖٖ-8ٕٖ(و س رٌب الىفى  )ٖٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )7)
 (.7ٕ(و الى ٌة )ٖٗ٘/ٕ(و مر ة األفى  )88ٔ/ٕلسلىٌ  )(و ا8ٓ/ٗ( انلر  كشؾ األسرار )8)
 (.8ٕٕ/ٖ( انلر  السارٌر مع الس رٌر ىالسابٌر )9)
 (.ٕٖٔ/ٗ(و شرح الكىكب )7ٖٗٙ/7(و السابٌر )ٗٓٗ(و سبلس  الوهب )ٖٗٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٓٔ)

 



(ٗ9ٕ) 

هن سعٌن الار  ـ ىهى اإلسبلم ـ مانع من ى ىب ال فاص علٌن فٌ ا  الارو  
(ٔ)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً الارو ه  ٌعسبر قا ااً هى ال؟.

 فالاناٌة ارسلاىا فً الارو عن هم على قىلٌن 

 هنن ؼٌر قا حو ىهى س ا  فاس . صولهما:

ىهى قى  هكلرهم
(ٕ)

. 

 هنن قا حو ىهى س ا  فاٌ . ثانٌهما:

بعضومىهى قى  ل
(ٖ)

. 

ىهمبا ؼٌبر الاناٌبة فلوبم فبً الابرو ـ البوي هبى شبام  للمعارضبة فبً األفب  ىالابر  ـ 
 قىالن فً األشور 

 هنن قا حو ىهى س ا  فاٌ . القول األول:

ىهى قى  المالكٌة 
(ٗ)

و ىهكلر الشافعٌة  
(٘)

و ىقى  الانابلة  
(ٙ)

و ى ماهٌر الا وباء  
(7)

و  
ىمعلم الما  ٌن
(8)

 . 

 هنن ؼٌر قا حو ىهى س ا  فاس . :القول الثانً

ىهى قى  لبعل الشافعٌة 
(9)

 . 

 بناء المسسلة:

 وكر فً هوا المسألة لبللة هفى و ىهً 

 األصل األول: تعلٌل الحكم الواحد بعلتٌن فسكثر.

ىق  وكر هوا األف  كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٔٓ)

و ىممن نص علٌن الراةي و اٌبث قبا    
«ٌ  الاكم الىاا  بعلسٌن ه  ٌ ىة هم ال؟ ىالكبلم فٌن مبنً على هن سعل»

(ٔٔ)
 . 

                                            
 (.ٖٕٖ/ٗىكب )(و شرح الك8ٖٗٙ/7(و السابٌر )ٗٓٗ(و سبلس  الوهب )ٖٕٙ/ٗ( انلر  نواٌة السى  )ٔ)
(و مٌبةان 8ٔ-8ٓ(و كنة الىفى  مع كشبؾ األسبرار )ٖٕٗ/ٕ(و هفى  السررسً )7ٕٖ( انلر  س ىٌم األ لة )ٕ)

(و ٔٓٓٔ/ٗ(و  بامع األسبرار )87ٔ/ٕ(و السن بٌ  )٘ٗٙ/ٕ(و نواٌبة الىفبى  الببن السباعاسً )7ٕٓٔ/ٕاألفى  )
 (.7ٖٗ/ٕ(و فىاس  الرامى، )7ٕالى ٌة )

 (.ٓٓٔٔ/ٗ(و  امع األسرار )8ٓ/ٗ) ( انلر  كشؾ األسرارٖ)
(و ٖٓٗ(و شببرح سن ببٌ  الافببى  )ٕٗٔ(و المافببى  البببن العربببً )ٕٔٓ( انلببر  المنوبباج فببً سرسٌببب الا بباج)ٗ)

 (.ٖٕٕ/ٕ(و نشر البنى  )8ٕٖس رٌب الىفى  )
(و  مببع 9ٖٙٗ/8(و نواٌببة الىفببى  )7ٕٖ/ٕ(و الىفببى  )ٕٕ٘(و المنرببى  )9ٔٙ-9ٓٙ/ٕ( انلببر  البرهببان )٘)

 (.9ٕٗ/ٕامع مع شرح المالً )ال ى
 (.ٕٖٓ/ٗ(و شرح الكىكب )9ٖٗٙ/7(و السابٌر )9٘ٔ(و اإلٌضاح )9ٖٓٔ/ٖ( انلر  هفى  ابن مال  )ٙ)
 (.ٖٗٔ/ٖ(و اإلبواج )8ٙٙ/ٕ( انلر  البرهان )7)
 (.87ٙ/ٕ( انلر  البرهان )8)
 (.9ٕٕ/ٕ( انلر  قىا ع األ لة )9)
(و 8ٕٖ/ٕ(و الىفبى  )ٖٖ٘(و شبااء الؽلٌب  )ٖٔٓ(و الكافٌبة )97ٙ/ٕ(و البرهبان )7ٕٖ( انلر  س ىٌم األ لبة )ٓٔ)

(و نشبببر البنبببى  8ٔ/ٗ(و كشبببؾ األسبببرار )9٘ٗ/ٗ(و رفبببع الاا بببب )97ٔ(و اإلٌضببباح )9ٓٗ/ٕشبببرح المعبببالم )
(ٕ/ٕٕٖ.) 
 (.7ٕٔ/٘( المافى  )ٔٔ)

 



(ٗ9ٖ) 

الكببلم فٌبن ناٌبا ىإلباسباً مبنبً علبى هنبن ٌ بىة سعلٌب  الاكبم الىااب  »ىقا  الونب ي   
«بعلسٌن هم ال؟ 

(ٔ)
  . 

ىهوا البناء ن   عن كلٌر من العلماء 
(ٕ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

بعلبة هربريو فمبن منبع  هن السان  إوا عارل العلة السً  علوا المس ى  راب ة ال ٌا 
ةو ىمبن لبم السعلٌ  بعلسٌن ر ا اعسراضا ىاقعاً ٌ ب ال ىاب عنن و ىإال فٌلةمن سع   العل

إ إو ال ٌمسنع إب اء معنى  رر ىا سما  علسٌن على اكم ىاا  ٌمنع لم ٌر ولك قا ااً 
(ٖ)

. 

ىرالؾ فً هوا البناء كلٌر من العلماء 
(ٗ)

 . 

 اعسراضن من ى وٌن ىممن اعسرل علٌن ال رافًو ىكان 

األى   هن ال موببىر علببى  ببىاة سعلٌبب  الاكببم بعلسببٌنو ىال موببىر علببى سببما  الاببروو 
فٌب   ال ى  بأن سما  الارو ٌنافً سعلٌ  الاكم بعلسٌن 
(٘)

 . 

اللببانً  هن الاببرو ٌببر  ىإن قٌبب  بالسعلٌبب  بعلسببٌنإ ألن الاببارو قسببمان  منببن مببا ٌفببل  
كببىن علببة سامببة ىابب او ىمنببن مبباال ٌفببل  كالاببارو لبلسببس بل  و فٌس ببن فٌببن السبب ا  وىٌ

بمةٌبب  المشبب ة و ىمةٌبب  الضببرر و ىكلببرة الاا ببةو  ىناببى ولببكو فوببوا همببىر ال سفببل  
لبلسببس بل  و ىإٌرا هببا فارقببا ٌاٌبب  المعسببرلو فلوببر هن الاببرو ٌمكببن هن ٌسى ببن علببى 

الموهبٌن 
(ٙ)

 . 

ن هقسام الارو و ىهبى ىوهب بعل األفىلٌٌن إلى سرفٌص هوا البناء بال سم األى  م
الارو  ىهى  ع  سعٌن األف  علةو ىالابر  » ع  سعٌن األف  علةو قا  البٌضاىي  

مانعباًو ىاألى  ٌب لر اٌبث لبم ٌ بة السعلٌب  بعلسبٌنو ىاللبانً عنب  مبن  عب  الببعل مبع 
«المانع قا ااً 

(7)
 . 

ىهوا ما هفا ا كبلم بعل األفىلٌٌن وكابن السبكً و ىالةركشً 
(8)

 . 

الم ٌعببً وهببب إلببى هن الاببرو بسعببٌن الاببر  مانعببا ٌمكببن هن ٌبنببى علببى السعلٌبب   ىلكببن
بعلسٌن لكن لما كان المعسبرل لبم ٌنكبر ى بى  ىفبؾ المعلب  فبً الابر  و ىإنمبا هبب ي 
مانعا انساا ا  ةء من العلة كان األقرب هن ٌر ع إلى الن ل مع ى ى  مانع ه  ٌ ب ح 

هى ال؟ 
(9)

 . 

 لعلة القاصرة.األصل الثانً: التعلٌل با
                                            

 (.9ٖٙٗ/8( نواٌة الىفى  )ٔ)
 (.ٕٕٖ/ٗ(و شرح الكىكب )8ٖٗٙ/7)(و السابٌر ٗٓٗ(و سبلس  الوهب )ٖ٘ٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٕ)
(و السابٌببببر 7ٖٕ-ٖٕٙ/ٗ( و نواٌببببة السببببى  )ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖ(و اإلبوبببباج )9ٖ٘ٗ/8( انلببببر  ناببببان  األفببببى  )ٖ)
(7/ٖٙٗ8.) 
 (.ٕٕٖ/ٗ(و شرح الكىكب )8ٖٗٙ/7( انلر  السابٌر )ٗ)
 (.ٗٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )٘)
 (.ٗٓٗ(و سبلس  الوهب )9ٖ٘ٗ/8) (و ناان  األفى ٗٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٙ)
 (.ٖٕٓ/ٗ( منواج الىفى  مع نواٌة السى  )7)
 (.ٖٙٓ/٘(و البار الماٌ  )ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )8)
 (.ٖٖٕ/ٗ( سلم الىفى  )9)

 



(ٗ9ٗ) 

ىق  وكر هوا األف  ابن السبكً و ف ا  ضبمن ا ٌلبن عبن ال سبم األى  مبن هقسبام  
ىٌن  ح عن ي قب  هوا البنباء بنباء  ربر لبم هر مبن وكبراو ىهبى سارٌبع المسبألة »الارو  

الً على السعلٌ  بالعلة ال افرة  «هى 
(ٔ)

 . 

بباً لل سببمٌنو ىلوببوا قببا  فببً ال سببم اللببانً بعبب  كبلمببن  ىابببن السبببكً  عبب  هببوا البنبباء عام 
«ىلك هن س ى  هوا هٌضاً إنما ٌأِ، على ال ى  بال افرة »السابو  

(ٕ)
. 

 ىق  بٌن ى ن هوا البناء 

بأنن إن قٌ  بمنع السعلٌ  بالعلة ال افرة فالارو فً قسمن األى  هى سعبٌن هفب  ال ٌبا  
هببى معنببى علببة لاكمببنو ىم سضببى السعٌببٌن سرفببٌص الاكببم بالمابب  الببوي هببى فٌببنو ى

السعلٌ  بالعلة ال افرة 
(ٖ)

 . 

هما فً الار  فلم ٌبٌن ى بن البنباء فٌبنو ىلعلبن هن الابرو فبً الابر  ٌكبىن بسعبٌن الابر  
مانعاً من لبى، اكم األف  فٌنو ىم سضى السعٌبٌن سرفبٌص الاكبم بالماب  البوي هبى 

 فٌنو ىهوا هى معنى السعلٌ  بالعلة ال افرة.

لكنن وكرا فً ال سم األى   ىن اللانًىق  وكر هوا األف  الةركشً 
(ٗ)

و ىبعكسبن فعب  
المر اىي فً السابٌر 
(٘)

 . 

 األصل الثالث: النقض مع وجود المانع هل ٌقدح؟.

ىق  وكر هوا األفب  بعبل األفبىلٌٌن
(ٙ)

بىا بال سبم اللبانً مبن هقسبام الابروو   و ىرف 
ةو ىالابر  الابرو  ىهبى  عب  سعبٌن األفب  علب»ىممبن وكبرا البٌضباىي و اٌبث قبا   

مانعبباو ىاألى  ٌبب لر اٌببث لببم ٌ ببة السعلٌبب  بعلسببٌنو ىاللببانً عنبب  مببن  عبب  الببن ل مببع 
«المانع قا ااً 

(7)
 . 

ىقبى  هوا الضرب ـ ٌعنً ال سم اللبانً ـ مبنبً علبى هن البن ل مبع »ىقا  الةركشً  
«المانع ه  ٌ  ح؟ 

(8)
 . 

 ى ن هوا البناء 

ح فببالارو بسعببٌن الاببر  مانعبباً قببا حإ ألن هنببن إن قٌبب  إن الببن ل مببع ى ببى  المببانع قببا 
الىفؾ الوي علبو المسبس   الاكبم ببن إوا ى ب  فبً الابر  ىسرلبؾ الاكبم عنبن لى بى  
مانع و ىهى السعٌنو ف   ى   الن ل مبع المبانعو فبإن قٌب  إنبن قبا ح فبالارو قبا حو ىإال 

فبل 
(9)

 . 

                                            
 (.ٖ٘ٔ/ٖ( اإلبواج )ٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ٖ( اإلبواج )ٕ)
 (.ٖ٘ٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٖ)
 (.ٗٓٗ( انلر  سبلس  الوهب )ٗ)
 (.ٖٕٖ/ٗ(و ىسبعن ابن الن ار فً شرح الكىكب )8ٖٗٙ/7السابٌر )( انلر  ٘)
 (.8ٕٕ/ٖ(و نواٌة السى  )7ٖٕ/ٗ(و نواٌة الىفى  )ٖٙٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )ٙ)
 (.ٖٕٓ/ٗ( منواج الىفى  مع نواٌة السى  )7)
 (.٘ٓٗ( سبلس  الوهب )8)
 (.ٖٙٔ/ٖ( انلر  اإلبواج )9)

 



(ٗ9٘) 

رو ٌب لر م ل باً و ىاعسرل اإلسنىي على هوا البناء و ى علن بناء فاسب اًإ ألن الاب 
سىاء قٌ  بأن الن ل مع ى ى  المانع قا ح هى الو ىبٌانن  هن ملا  ال سم اللانً لبى قٌب  
ٌ ببب ال فبباص علببى المسببلم ب سبب  الببومً قٌاسبباً علببى ؼٌببر المسببلم ب ببامع ال سبب  العمبب  
الع ىانو فبإوا فبرو بسعبٌن الابر  و ىهبى كىنبن مسبلماً و فبإن قلنبا إن البن ل مبع المبانع 

 ب  فسب  ال ٌبا  لاسبا  علسبن و ىهبً ال سب  العمب  العب ىانو فإنوبا ى ب ، فبً ابو قا ح ف
المسلم مع سرلؾ الاكم عنواو ىإن قلنبا إنبن ؼٌبر قبا ح كانب، العلبة فباٌاة و لكبن قبام 
بالار  و ىهى المسبلم مبانع ٌمنبع مبن سرسبب م سضباها علٌوباإ ألن الابرل هن ولبك مبن 

مع م ارنة المانع مننو ىاٌننو لبب، ب ببلن باب السرلؾ لمانع و ىٌسساٌ  ى ى  الشًء 
ال ٌا  بالارو م ل اً 
(ٔ)

. 

ىق  ناقشة الم ٌعً من ى ىا و ؼٌر هنن ٌرسص بالبناء منوا  هن قبى  اإلسبنىي إن قلنبا 
إنببن ؼٌببر قببا ح كانبب، العلببة فبباٌاة و لكببن قببام بببالار  مببانع   إن هرا  بببولك هن العلببة 

ى معنى قىلن إن العلة فاٌاة فؽٌر ُمسبل مإ مى ى ة سامة ٌسرسب علٌوا م سضاها وكما ه
ألن معنى كىن الن ل ؼٌر قا ح فً العلة هن الىفؾ الباعث الم لر ناسن مى ى  فً 
الاببر  ب  ببع النلببر عببن  ملببة مببا ٌسرسببب علٌببن الم سضببً مببن انسابباء المىانببع ىى ببى  

الشران  و ىإوا كان كبلمن ؼٌر ُمسل م فالبناء فاٌ  
(ٕ)

 . 

 الترجٌح:

لبناء على السعلٌب  بعلسبٌن فبأكلر فوبى إنمبا ٌربسص بال سبم األى  مبن قسبمً الابروو هما ا
ىهى المسعلو بالارو فً األف و ىلع  هوا هى م ف  من وكر البناء بما ٌبىهم العمبىمو 
هما شمىلن لل سم اللانً المسعلو بالار  فلم ٌسببٌن لبً ى وبنو لبم إن المعسبرل إوا  عب  

الاكبم فٌبن و فإنبن ٌعسببر المبانع علبة س سضبً ن بٌل  رفىفٌة الار  مانعباً مبن ى بى 
الاكم البوي رسببن المسبس  و ىعلبى هبوا فالعلبة السبً ٌبب ٌوا المعسبرل سرسلبؾ عبن علبة 
المسبس   وكمببا هن الاكبم الببوي ٌبوكرا ٌرسلببؾ عببن اكبم المسببس  و ىفبرل مسببألة سعبب   

 العل  اسااو الاكم بٌنما الاكم هنا مرسلؾ.

ف  فاأللور فً نلري هنن بنباء فباٌ إ لكنبن بنباء  ةنبًإ هما عن البناء على هوا األ
ألن الارو إن كان بإب اء رفىفٌة فً األف  سفل  لبلسس بل  فٌمكن هن ٌر بع إلبى 
سعب   العلبب  إ إو ؼاٌسببن معارضببة علببة المسببس   بعلبة هرببريو همببا إن كببان الاببرو بإببب اء 

إ ألن المعسبرل لبم رفىفٌة ال سفل  لبلسس بل  فبل ٌمكن هن ٌر ع إلبى سعب   العلب 
 ٌعسرل بعلة مسس لة.

ىلع  هوا هى سبب ما وهب إلٌن ال موىر من  عب  الابرو سب االً فباٌااً و مبع قبىلوم 
 ب ىاة السعلٌ  بعلسٌن فأكلر.

هما البناء على مسألة الن ل فوى مرسص ببالارو فبً الابر  و ىهبى بنباء فباٌ و فمبن 
ا  بن العلة السً لم سسسكم  شرى وا  ع  الن ل ال ٌ  ح فً العلةإ ألن مسمى العلة ٌر

 ىانسااء مىانعواو فإنن ٌ ع  الارو ؼٌر قا حإ ألن المسس   لن هن ٌسس رك على علسن.

                                            
 (.9ٖٕ-8ٖٕ/ٗ( انلر  نواٌة السى  )ٔ)
 (.9ٖٕ/ٗ( انلر  سلم الىفى  )ٕ)

 



(ٗ9ٙ) 

ىمبببن قبببا  إن البببن ل ٌ ببب ح ىمبببرا ا بالعلبببة العلبببة المسبببسكملة لشبببرى وا ىانساببباء  
 .مىانعواو فإنن ٌ ع  الارو قا ااًإ ألن المسس   لٌ  لن االسس راك على علسن اٌننو

ىمن ارسلؾ قىلن فً المسألسٌنو فلع  ولك ألنن نلر إلى الارو عمىمباو هى لعلبن راعبى 
ٌُسبل م  فً هوا المسألة هن المسس   فً م ام المنالرة و فٌلةمن هن ٌأسً بالعلبة سامبة اسبى 

 لن بوا.

هما البناء على السعلٌ  بالعلة ال افرة فاللاهر لً هنن بناء فاٌ  عن  من رص الارو 
ع  سعٌن األف  علة هى الار  مانعاً و فم سضى السعٌٌن سرفٌص الاكبم بالماب  بأنن  

 الوي هى فٌن سىاء كان فً األف  هى الار و ىهى معنى السعلٌ  بالعلة ال افرة  .

هما من  ع  الارو إب اء معنى مناسب للاكبم ٌى ب  فبً األفب  ىٌعب م فبً الابر  و هى 
هن ٌكبىن الابرو عنب ا مبنٌبا علبى السعلٌب   ٌى   فً الار  ىٌع م فبً األفب  فببل ٌمكبن

 بالعلة ال افرةإ ألنن ال ٌ فر االعسرال فً الارو على همر راص بالما .

ىلعبب  هببوا هببى سبببب ارببسبلؾ األقببىا  فببً المسببألسٌنو فكلٌببر مببن ال ببانلٌن بببالارو ال 
 ٌ ٌةىن السعلٌ  بالعلة ال افرة.

 



(ٗ97) 

 
 ضسٚب ايػب٘.املبحح ايسابع ٚايجالثٕٛ: ايكدح بايفسم بطسب َٔ 

 مما ٌمكن هن ٌارو بن بٌن األف  ىالار  الشبنو ىٌكىن هوا الارو مانعاً لئللااو. 

ىملالن  هن ٌ ا  فبً نا بة ؼٌبر الىالب  ىالىلب  إنوبا ال س ببإ ألن كب  قراببة ال ٌ بب بوبا 
 النا ة مع ارسبلؾ ال ٌن و فبل ٌ ب بوا النا ة مع اسااو ال ٌن ك رابة العم.

لمعنى فً األفب  هن سلبك ال راببة بوبا سابرٌم النكباحو ىهبوا ال راببة فٌ ى  المعسرل  ا
ٌسعلو بوا سارٌم النكاحو فٌسعلو بوا ى ىب النا ة و فوً ك رابة الىل  
(ٔ)

 . 

 ىفً فاة هوا النى  من الارو قىالن 

 هنن قا ح فاٌ . القول األول:

ىهى ى ن عن  المالكٌة ارسارا البا ً 
(ٕ)

ف ب  وكبرا ضبمن  و ىلاهر فنٌع الشٌراةي و
ال ىا ح و ىلم ٌرّ ا
(ٖ)

  . 

 هنن ؼٌر قا ح .القول الثانً:

ىهى ى ن عن  المالكٌة
(ٗ)

. 

 بناء المسسلة:

 وكر بعل األفىلٌٌن بناء هوا المسألة على الربلؾ فً قٌا  الشبن.

«فاً فاسن ى وان بناء على  ىاة قٌا  الشبن »قا  البا ً  
(٘)

 . 
ىكولك قا  الشٌراةي
(ٙ)

 . 

 هوا البناء ى ن 

هن ال  ح بالشبن ال ٌمكن هن ٌكىن إال مع كىنبن ا بةو فمبن وهبب إلبى ا ٌسبن همكبن هن 
 ٌ ع الارو بن عن او ىمن ال فبل.

 الترجٌح:

 اللاهر هى فاة هوا البناءو فإن ال  ح بالارو بالشبن ٌر ع إلى ا ٌة قٌا  الشبن.

                                            
 (.ٕٗٙ(و المعىنة فً ال   )ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( انلر  المنواج فً سرسٌب الا اج)ٔ)
 (.ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( انلر  المنواج فً سرسٌب الا اج )ٕ)
 (.ٕٗٙ( انلر  المعىنة فً ال   )ٖ)
 (.ٕٙٓ-ٕ٘ٓ( انلر  المنواج فً سرسٌب الا اج )ٗ)
 (.ٕ٘ٓ( المنواج فً سرسٌب الا اج )٘)
 (.8ٓٗ/ب( وىعنن  سبلس  الوهب )9ٙالملرص فً ال   ) (ٙ)

 



(ٗ98) 

 
 املبحح اخلاَظ ٚايجالثٕٛ: املعازض١ يف األصٌ.

 علوا بعل األفىلٌٌن من هقىي االعسراضا،  المعارضة
(ٔ)

 . 

ىالمعارضة لؽة  مف ر عاَرل ٌعارل معارضةو ٌ ا  عارضبُ، فبلنبا فبً السبٌر   
و ىعارضب،   ً إوا سرُ، باٌالنو ىعارضُسن مل  ما فنع   إوا هسٌُ، إلٌن مل  مبا هسبى إلب

هبى رببلؾ  الشًء بالشًء  قابلسن بنو ىوكبر اببن فبار  هنبن مبأرىو مبن العبرل البوي
ال ى  وكأن  عرل الشًء الوي ٌاعلن ملُ  عرل الشًء الوي هساا
(ٕ)

. 

ىالمعارضة ضاب وا هنوا  إقامة ال لٌ  علبى رببلؾ مبا هقبام الرفبم علٌبن  لٌلبنو ىهبً 
سر  على  مٌع األ لة قٌاساً هى ؼٌرا 
(ٖ)

 . 

ؼٌبر  ىالمعارضة فً األف   هن ٌب ي المعسرل معنى  ربر ٌفبل  للعلٌبة مسبس بلًو هى
مسس   
(ٗ)

 . 

ىملا  المعارضة بىفؾ ٌفل  هن ٌكبىن علبة مسبس لة معارضبة مبن علب  سابرٌم رببا 
الاض  فً البر بال عم بعلة هرري و ىهً الكٌ و فٌ بى  المعسبرل  ال ُنسبلِّم هن ال عبم 

 هى العلة و فإن الكٌ  ىفؾ ٌفل  هن ٌكىن علة مسس لة .

 فباص فبً ال سب  بالمل ب  بأنبن قسب   ىملا  ؼٌبر المسبس   معارضبة مبن عل ب  ى بىب ال
عم   ع ىان  بال ارحو فٌ ى  المعسرل  ال ُنسلِّم هن ال س  العم  العب ىان مسبس   بالعلٌبة 

اسى ٌضاؾ إلٌن كىن الم سى  بن  ارااً 
(٘)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا النى  من المعارضة على قىلٌن 

 هنن قا ح م بى . القول األول:

ىرىهى قى  ال مو
(ٙ)

و من المالكٌبة  
(7)

و ىالشبافعٌة  
(8)

و ىالانابلبة 
(9)

و ىعلٌبن  موبىر 
ال  لٌٌن 
(ٔٓ)

 . 

 هنن ؼٌر م بى . القول الثانً:

                                            
 (.ٖٖٖ/٘(و البار الماٌ  )8ٖ٘/ٖ( انلر  البرهان )ٔ)
 ( ما ة  عرل.ٕٓٗ/ٕ(و المفباح المنٌر )9ٕٙ/ٗ( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٕ)
 (.ٖ٘ٗ/٘(و ىانلر  البار الماٌ  )ٖٓٙ( انلر  الموكرة )ٖ)
(و المافى  البن ٕٕ٘/ٕ(و قىا ع األ لة )9ٔٗو 9ٙانلر  الكافٌة )(و ىلسعرٌان 7ٕٓ/ٕ( انلر  شرح العض  )ٗ)

(و ٕٕٔ/ٖ(و مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )9ٖ/ٗ(و اإلاكببام )9ٗ٘/ٖ(و رىضببة النببالر )ٖٗٔالعربببً )
 (.9ٕ٘/ٗ(و شرح الكىكب )89/ٗ(و كشؾ األسرار )ٖٗٗ/ٗ(و رفع الاا ب )8ٖٓٔ/ٖهفى  ابن مال  )

(و ٖٕٔ/ٖ(و بٌان المرسفبر )8ٖٓٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )77ٖٗ/8(و ناان  األفى  9ٖ/ٗ( انلر  اإلاكام )٘)
 (.7ٕ7-7ٕٙ(و ماساح الىفى  )7ٕٓ/ٕشرح العض  )

 (.8ٖٔٔ/ٖ( انلر  هفى  ابن مال  )ٙ)
(و ٕٕٔ/ٖ(و مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )ٖٗٔ(و المافببى  البببن العربببً )ٕٔٓ( انلببر  المنوبباج )7)

 (.7ٕٙ(و ماساح الىفى  )9ٙٔمنسوى الىفى  )
(و ٖٕٖ/ٕ(و الىفبى  )ٕٔ٘(و المنربى  )9ٕٔ/ٕ(و قىا بع األ لبة )8ٓٙ/ٕ(و البرهان )ٕٕٙ( انلر  المعىنة )8)

 (.ٖٗٗ/ٗ(و رفع الاا ب )7ٕٓ/ٕ(و شرح العض  )9ٖ/ٗاإلاكام )
(و هفببى  9ٗٗ/ٖ(و رىضببة النببالر )8ٔ٘/ٕ(و المسببى ة )ٕٙٔ/ٗ(و السموٌبب  )9ٔ٘ٔ-8ٔ٘ٔ/٘( انلببر  العبب ة )9)

 (.7ٕٖٙ/7(و السابٌر )ٕٕٔ(و اإلٌضاح )ٗٔٗ(و شرح ؼاٌة السى  )8ٖٔٔ/ٖابن مال  )
 (.ٖٖ٘/٘( انلر  البار الماٌ  )ٓٔ)
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ىهى قى  الاناٌة  
(ٔ)

و ىبعل الشافعٌة  
(ٕ)

و ىبعل ال  لٌٌن  
(ٖ)

 . 

 بناء المسسلة:

ٌن فبأكلر وكر كلٌر من األفىلٌٌن بناء المسألة على مسألة سعلٌ  الاكم الىااب  بعلسب
(ٗ)

 
ىإن عبارل علبة األفب و ىلبم »و ىممن وكر ولك  هبى الاسٌن البفري و اٌث قا   

ٌكن ال ان  ممبن ٌ بى  ببالعلسٌن لبم ٌكبن لبن هن ٌ بى  بومباو ىإن كبان مبن موهببن ال بى  
بببالعلسٌن لببم ٌكببن لببن هن ٌ ببى  بومببا فببً هببوا المىضببع إال بعبب  هن ٌفبباِّ  علسببنإ ألن 

ٌُسلِّم علٌن المعارل لم 
(٘)

«و ىإنما ناةعن فٌوا  
(ٙ)

 . 

الُ إلبى مبا سببو سموٌب ا مبن هن الاكبم الىااب  هب  ٌعلب  »ىقا  ال بىٌنً   فوبوا ٌسبسن  هى 
«بعلسٌن؟ 

(7)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هن من  ّىة سعلٌ  الاكم بعلسٌن لم ٌعس  بالمعارضةإ ألن ؼاٌسوا إٌرا  معنبى  ربر ٌبرا  
نب فع علبة المسبس   و فٌ بىة ا سمبا  علسبن مبع علبة إلبا، كىنن علةو ىلى ُسلِّم بولك لم س

المعسرل على اكم ىاا  و فبل سعارلو هما من منبع مبن سعلٌب  الاكبم بعلسبٌن فٌلةمبن 
قبىلببنإ ألن الرفببم ٌعسببرل بعلببة هرببري ٌببري فبباسواو ىال ٌمكببن ا سماعوببا مببع علببة 

المسس  و فلةم على المسس   سفاٌ  علسن ىإب ا  االعسرال 
(8)

 . 

 الترجٌح:

هببب إلببى هببوا البنبباء كلٌببر مببن األفببىلٌٌنو ىالسببةم بببن  رببرىن كالاناٌببةو فببإنوم اببٌن و
ةىا السعلٌ  بأكلر من علة لم ٌ علىا هوا االعسرال قا ااً   ى 
(9)

. 

ىاللباهر لبً هنببن بنباء  ةنبً إ إو ٌمكببن هن سر بع المعارضبة فببً األفب  إلبى السعلٌبب  
إوا كانب، المعارضبة ب بةء علبة ال  بعلسٌن فأكلر إوا كان، المعارضة بعلة مسبس لةو همبا

ٌمكن اسس بللن و فبل سعى  إلى األف  الموكىرإ ألن فبرل مسبألة السعلٌب  بعلسبٌن سعب   
 العل  و ىؼاٌة المعارضة إٌرا   ةء علة ؼٌر مسس  .

ىن هبوا السب ا  فباٌااً و مبع س بىٌةهم السعلٌب   ىلع  هوا هى الوي  ع  ال موىر ٌع ُّ
 بعلسٌن فأكلر.

                                            
(و كشببؾ 9ٗٙ/ٕ(و نواٌببة الىفببى  البببن السبباعاسً )ٕٕٗ/ٕ(و هفببى  السررسببً )8ٖٖ( انلببر  س ببىٌم األ لببة )ٔ)

(و ىالاناٌبببة 7ٖٗ/ٕ(و فبببىاس  الرامبببى، )ٖ٘/ٖر )(و فبببس  الؽابببا7ٔٔٔ/ٗ(و  بببامع األسبببرار )9ٓٔ/ٗاألسبببرار )
 ٌسمىنن الماارقةو ىلوا هقسام عن هم.

 (.ٕٕ٘/ٕ( انلر  قىا ع األ لة )ٕ)
 (.ٖٖٗ/٘(و البار الماٌ  )9ٖ/ٗ(و اإلاكام )8ٓٙ/ٕ( انلر  البرهان )ٖ)
(و ٖٖٗ/٘)(و الباببر الماببٌ  ٖٗٗ/ٗ(و رفببع الاا ببب )77ٖٗ/8(و ناببان  األفببى  )9ٖ/ٗ( انلببر  اإلاكببام )ٗ)

 (.ٕٗٔ(و   اب الباث ىالمنالرة )ٖٔٙ(و الموكرة )9ٓٗسبلس  الوهب )
 ( كواو ىلعلوا  لن.٘)
 (.ٗٗٓٔ/ٕ( كساب ال ٌا  مع المعسم  )ٙ)
 (.8ٗٙ/ٕ( البرهان )7)
 (.7ٖٗ/ٕ(و فىاس  الرامى، )9ٗ-9ٖ/ٗ(و اإلاكام )8ٗٙ/ٕ(و البرهان )8ٖٖ( انلر  س ىٌم األ لة )8)
 (.9ٓٔ/ٗرار)( انلر كشؾ األس9)

 



(٘ٓٓ) 

ٌُسبل م لبن بوباو ىلبوا  إضافة إلى  مبلالة هن المسس   علٌن هن ٌبأسً بعلبة سامبة اسبى 
اسن إٌرا  االعسرال علٌن إ إو ق  ٌكىن االعسرال مب بل للعلة ىال ٌسلِّم بن المسس   

 علة هرري مسس لة.

ى المعارضة ب ةء علة ال ٌمكن اسبس بللن ٌمكبن إعا سبن إلبى سرفبٌص العلبةإ ألن مبن 
ا  العلة السبً لبم سسبسكم  شبرى وا ىانساباء مىانعوبا ٌلةمبن هال   ىة سرفٌص العلة ىهر

 ٌ ع  المعارضة اٌننو قا اةإ إو المسس   لن هن ٌسس رك على علسن.

ىمبببن منبببع مبببن السرفبببٌص ىهرا  العلبببة المسبببسكملة لشبببرى وا ىمىانعوبببا فإنبببن ٌ عببب  
 المعارضة قا اةإ ألن المسس   لٌ  لن االسس راك على علسن اٌننو.

فً البناء على السعلٌ  بعلسٌن من كىنن بناًء  ةنٌباً لسعل بن ب سبم مبن المعارضبة  ىما قٌ 
ٌ ا  هٌضاً فً البناء على سرفٌص العلة و فوبى مبرسب  بال سبم الربر مبن المعارضبةو 

ا س االً قا ااً كلٌر ممن وهب إلى سرفٌص العلة.    ىلووا ع  

 



(٘ٓٔ) 

 
 املبحح ايطا ع ٚايجالثٕٛ: املعازض١ يف ايفسع.

ؾ ابببن ق امببة المعارضببة فببً الاببر   بببأن ٌببوكر فببً الاببر  مببا ٌمسنببع معببن لبببى، عببرّ 
الاكببم
(ٔ)

ٌُعببارل اكببم ال  فوببا بببأن  اببر  بمببا ٌ سضببً و ىفّفبب  ؼٌببرا كالونبب ي اٌببث عر 
هى بإ ما  و هى ب ٌا  و هى بى ى  مانع و هى باىا، شر  ن ٌضنو هى ض ا بنصو

(ٕ)
 . 

و و برببلؾ المعارضبة فبً األفب  ىالمعارضة فً الابر  هبً الم فبى ة عنب  اإل ببل
ٌ   اٌن س ف  فإنوا ُس 
(ٖ)

. 

ىملا  المعارضة فً الار  كما لى قا  المسس   فً بٌع الشاة إال املوا  ف  ولبك كمبا 
 لى با  هوا األفىا  إال فاعاً منوا.

فٌعسرل علٌن بأنن ال ٌف  كما لى با  الشاة إال ٌ ها 
(ٗ)

 . 

   من المعارضة على قىلٌن فً األشور ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً هوا النى

 هنوا معارضة م بىلة. القول األول:

ىهى قى  األكلرٌن 
(٘)

و من الاناٌة  
(ٙ)

وىالمالكٌة  
(7)

و ىالشافعٌة  
(8)

و ىالانابلة 
(9)

. 

 هنوا ؼٌر م بىلة. القول الثانً:

ىبن قا  بعل األفىلٌٌن 
(ٔٓ)

و ىبعل ال  لٌٌن  
(ٔٔ)

 . 

 بناء المسسلة:

هدل ٌجد  علدى المعتدرض بٌدان انتفداء الوصد. الدذي لمسبألة هفب و ىهبى  وكر لوبوا ا
عارض به األصل عن الفرع ؟
(12)

 . 
                                            

 (.9٘ٓ/ٖ( رىضة النالر )ٔ)
(و منسوببى ٔٓٔ/ٗ(و ىلسعرٌاوببا انلببر  اإلاكببام )9ٖٖ/٘(و ىانلببر  الباببر الماببٌ  )ٖٙٓٙ/8( نواٌببة الىفببى  )ٕ)

(و هفبى  اببن مالب  79ٖٗ/8(و نابان  األفبى  )9ٕٕ/ٖ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفبر )98ٔالىفى  )
 (.ٖٗٗٙ/7(و السابٌر )89ٖٔ/ٖ)
 (.ٙ٘ٗ/ٗ(و رفع الاا ب )7ٕ٘/ٕلر  شرح العض  مع ااشٌة الساساةانً )( انٖ)
 ( مع السفرؾ.9ٖٖ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٗ)
 (.ٖٓٗ/٘(و البار الماٌ  )7ٖٓٙ/8(و نواٌة الىفى  )ٕٓٔ/ٗ( انلر  اإلاكام )٘)
م الاناٌة المعارضة فً الار  إلى رمسة هقسام   قسمٌن فاٌاٌن و ىلبللة فٌواٙ) شبوة الفاة. انلر  س بىٌم  ( قس 

(و ٗٓٔ/ٗ(و كشؾ األسبرار )8ٗٙ/ٕ(و نواٌة الىفى  البن الساعاسً )ٕٕٗ/ٕ(و هفى  السررسً )ٖٖٙاأل لة )
 (.ٖٔ٘/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖ٘/ٖ(و فس  الؽاار )ٗٔٔٔ/ٗ امع األسرار )

(و 98ٔنسوبى الىفبى  )(و م9ٕٕ/ٖ(و مرسفر المنسوى مع بٌبان المرسفبر )79ٖٗ/8( انلر  ناان  األفى  )7)
 (.7ٕ9ماساح الىفى  )

 (.7ٕ٘/ٕ(و شرح العض  )ٕٓٔ/ٗ( انلر  اإلاكام )8)
(و هفبى  اببن ٙٗ٘/ٖ(و شبرح مرسفبر الرىضبة )8ٔٙ-8ٔ٘/ٕ(و المسبى ة )9ٗ9/ٖ( انلر  رىضبة النبالر )9)

 (.8ٖٔ/ٗ(و شرح الكىكب )ٖٗٗٙ/7(و السابٌر )٘ٔٗ(و شرح ؼاٌة السى  )ٕٕٔ(و اإلٌضاح )89ٖٔ/ٖمال  )
 (.ٔٓٔ/ٗ( انلر  اإلاكام )ٓٔ)
 (.ٖٓٗ/٘(و البار الماٌ  )ٖٙٓٙ/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٔٔ)
 ( ارسلاىا فً ولك على هقىا  ٕٔ)
األى   ال ٌ ب ولك علٌنإ ألنن إن كان فً الار  افس ر المسس   إلى بٌانن فٌن لٌف  اإللااوو ىإن لم ٌبٌن   

 ولك ب   ال مع.
 اٌن عن الار إ ألن الارو ال ٌسم إال بولك.اللانً  الب  لن من ن  

 



(ٕ٘ٓ) 

ىالربببلؾ فببً قبىلببن مبنببً علببى مسببألة »ىقبب  نببص علببى ولببك الةركشببً و ف ببا    
هرببريو ىهببً هنببن هبب  ٌ ببب علببى المعسببرل ناببً مببا هببب اا معارضببا فببً األفبب  عببن 

«الار ؟ 
(ٔ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ٌبب  ٌ ببب علببى المعسببرل بٌببان انسابباء الىفببؾ الببوي عببارل بببن األفبب  عببن هنببن إن ق
الار  إ ألن الارو ال ٌسم إال بولك اس ن س ا  المعارضة فً الار و ىإال فبل 
(ٕ)

 . 

 الترجٌح:

اللاهر لً هن هوا البناء بناء  ةنًإ إو من هى ب على المعسرل بٌان انسااء الىفبؾ 
ان قاف اً الارو على ال ى  ببالسارٌو فٌلةمبن الوي عارل بن األف  عن الار  و هى ك

قبى  س ا  المعارضةو ؼٌر هن من لم ٌى ب على المعسرل ولك ال ٌلةمبن عب م قببى  
سببب ا  المعارضبببةو السبببٌما ىسببب ا  المعارضبببة فبببً الابببر  قببب  ٌكبببىن م فبببى اً فبببً 

 االعسرال هفالة  ىن مبلالة األف .

                                                                                                                                
اللالث  إن قف  المعسرل الارو فبلب  من ناٌنو ىإن لم ٌ ف  الارو فبلإ ألنبن ٌ بى  إن لبم ٌكبن مى بى ا   

 فٌن فوى فروو ىإال فالمسس   لم ٌوكر إال بعل العلة. 
                                   األى .           ىارسارا الم ي وىالةركشً فً سبلس  الوهبوىر   فً البار الماٌ  ال ى   

(و البابر ٓٔٗ(و سبلس  الوهب )ٙٗٗ/ٗ(و رفع الاا ب )97ٔ(و منسوى الىفى  )9ٗ/ٗانلر  اإلاكام )         
 (.ٖٖٙ/٘الماٌ  )

 (.ٓٔٗ( سبلس  الوهب )ٔ)
 (.ٓٔٗ( انلر  سبلس  الوهب )ٕ)

 



(ٖ٘ٓ) 

 
 نإ ايطؤاٍ عاًَا.  ع ٚايجالثٕٛ: ختمٝص اجلٛاب  ذااملبحح ايطاب

األف  فً ال ىاب هن ٌكىن م اب اً للس ا  هى االعسرالو فبإن كبان ال بىاب هعبم مبن 
السبب ا   بباة ولببك 
(ٔ)

و همببا إن كببان ال ببىاب هرببص مببن السبب ا  فوبب  ٌ ببىة ولببك و هى  
 ٌ ب هن ٌكىن ال ىاب عاماً كالس ا ؟.

ٌ سضبً ال بىاب عبن ىملالن هن سكىن المسألة وا، فىر و فٌسبأ  السبان  عنوبا سب االً 
 مٌببع فببىرهاو فٌ ٌببب المسببس   علببى فببىرة هى فببىرسٌن منوببا
(ٕ)

و كمببن ٌسببأ  عببن 
إةالة الن اسة بؽٌر الماءو فٌ سفر فً ال ىاب على إةالسوا بالةعاران 
(ٖ)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً ولك على قىلٌن 

 هنن ٌلةمن سعمٌم ال ىاب. القول األول:

ىهى من ى  عن ابن فىرك 
(ٗ)

 . 

هنن ال ٌلةمن سعمٌم ال ىاب  القول الثانً:
(٘)

 . 

 بناء المسسلة:

و ف بببا   اللدددال. فدددً جدددواز الفدددرضنبببص  الةركشبببً علبببى بنببباء هبببوا المسبببألة علبببى 
ىالربلؾ ٌنبنً على مسألة هرريو ىهً  بىاة الابرل للم ٌببو فبً  بىاةا قبىالن »
»
(ٙ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

ٌننو ب ىاة كىن ال ىاب رافاً مع عمبىم هنن إن قٌ  ب ىاة الارل للم ٌب فبل شك ا
الس ا إ ألن الارل سرفٌص بعل فىر النةا  بال ىابو ىإن لم ٌ ة الارل فببل 

 ٌ ىة كىن ال ىاب رافاً مع عمىم الس ا .

 الترجٌح:

اللاهر لً فاة البناء الموكىرو ىالسبلةم لاهر بٌن المسبألسٌن إ ألنبن إن  باة فبرل 
سرسبب علبى ولبك عب م لبةىم سعمبٌم ال بىاب إوا كبان المسألة فً بعبل فبىر النبةا  فٌ

 الس ا  عاماًو ىإال كان الةماً.

                                            
 (.٘ٗ-ٗٗ( انلر  اإلٌضاح )ٔ)
 (.ٖٙ٘/٘ار الماٌ  )( انلر  البٕ)
 (.7ٖ( انلر  المنواج )ٖ)
 (.ٕٔٗ( انلر  سبلس  الوهب )ٗ)
 (.ٕٔٗ(و سبلس  الوهب )٘ٗ( انلر  اإلٌضاح )٘)
 (.ٔ٘٘/ٖ(و ىانلر  شرح مرسفر الرىضة )ٕٔٗ( سبلس  الوهب )ٙ)

 



(٘ٓٗ) 

 
 املبحح ايجأَ ٚايجالثٕٛ: ايكدح بعدّ ايعهظ.

ٌُ ف  بع م العك   ى ى  الاكم ب ىن الىفؾ فً فىرة هرري بعلة هرري 
(ٔ)

 . 

اا بعل األفىلٌٌن كالراةي  عكسا  ىسم 
(ٕ)

العك  و ىاعسرل على هوا السسمٌة بأن  
شر  للعلة على ال ى  بنو ىال ا ح إنما هى ع م العك 
(ٖ)

. 

ىملالن  لى قٌ  فً االسس ال  على منع س  ٌم هوان الفب   فبلة ال س فبر و فببل ٌ بىة 
س  ٌم هوانوا على ىقسوا كالمؽربو فٌ با  هبوا الىفبؾ ال ٌبنعك إ ألن الاكبم البوي هبى 

من الفلىا، بعلة هرري منع س  ٌم األوان على الىق، مى ى  فٌما قفر 
(ٗ)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً االعس ا  بن قا ااً على قىلٌن 

 هنن ال ٌ  ح. القول األول:

ىهى قى  الاناٌة 
(٘)

و ىالمالكٌة  
(ٙ)

و ىالشافعٌة  
(7)

و ىالانابلة  
(8)

 . 

هنن ٌ  ح  القول الثانً:
(9)

 . 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هفبلن 

 تعلٌل الحكم الواحد بعلتٌن فسكثر.األصل األول: 

ىق  وكر هوا األف  كلٌر من األفىلٌٌن 
(ٔٓ)

ىاللانً »و ىمنوم البٌضاىي  اٌث قا    
«ـ ٌعنً ال  ح بع م العك  ـ اٌث ٌمسنع سعلٌ  الىاا  بالنى  بعلسٌن 

(ٔٔ)
 . 

«ىسرلان قا ح عن  مانع علسٌن »ىقا  ابن السبكً  
(ٕٔ)

 . 

ء عن الباقبلنً ىال موىر ىق  ن   الةركشً هوا البنا
(ٖٔ)

 و ى علن ها  األفلٌن  

 
                                            

 (.8ٖٔ/ٗ(و منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٙٙو ىانلر  الكافٌة )8ٖٕ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٔ)
 (.ٕٖٗٗ/8(و نواٌة الىفى  )ٔٓٗ(و شرح سن ٌ  الافى  )ٕٔٙ/٘( انلر  المافى  )ٕ)
 (.7ٕ٘-7٘ٔ/ٖ(و الؽٌث الوامع )8ٗٔ/ٗ( انلر  نواٌة السى  )ٖ)
 (.9ٗٓ/ٕ(و السراج الىهاج )8ٖٔ/ٗ( انلر  منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٗ)
 .(ٕٓٔ/ٗ(و كشؾ األسرار )ٕٔٗ/ٕ( انلر  هفى  السررسً )٘)
 (.8ٖٓ(و س رٌب الىفى  )ٔٓٗ( انلر  شرح سن ٌ  الافى  )ٙ)
(. ىٌاوم هوا مبن مبالبً سعلٌب  الاكبم الىااب  بعلسبٌن فبأكلرو ٕٔٙ/٘(و المافى  )ٖٗٗ/ٕ( انلر  المسسفاى )7)

 ىاشسرا  العك .
الاكبم (و ىٌمكبن مرا عبة هبوا المسبألة فبً مبالبً سعلٌب  ٕٗٔ/ٗ(و اإلٌضباح )9ٔ9/ٖ( انلر  رىضبة النبالر )8)

 الىاا  بعلسٌن فأكلرو ىاشسرا  العك إ ألن هوا المسألة كلٌراً ما سوكر فً لناٌا سٌنك المسألسٌن.
( و مبع 8ٖٔ/ٗ( ىهى من ى  عن من ٌمنع السعلٌ  بعلسٌن للاكم الىاا . انلر  منواج الىفى  فً نواٌة السى  )9)

 (.7ٗٗ/ٕال ىامع مع ااشٌة البنانً)
(و اإلبوبباج 9ٕٗ/ٕ(و السببراج الىهبباج )8ٖٔ-8ٖٓ(و س رٌببب الىفببى  )9ٕٖٗ/8( انلببر  ناببان  األفببى  )ٓٔ)
 (.ٖٖ٘/ٕ(و نلر الىرى  )ٕٔٔ/ٕ(و نشر البنى  )97ٖ(و سبلس  الوهب )7٘ٔ/ٖ(و الؽٌث الوامع )ٗٔٔ/ٕ)
 (.8ٖٔ/ٗ( منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٔٔ)
 (.7ٗٗ/ٕ(  مع ال ىامع مع شرح المالً )ٕٔ)
 (.ٕٖٗ/ٖع )( انلر  سشنٌؾ المسامٖٔ)

 



(٘ٓ٘) 

اللوٌن سبنى علٌوما المسألة  
(ٔ)

 . 

 ى ن هوا البناء 

إن قٌ  ٌمسنع سعلٌ  الىاا  بالنى  بعلسٌن اس ن ال  ح بع م العكب إ ألن النبى  بباو فٌبنو 
ىإن قٌ  بال ىاة لم ٌ  حإ ألن العل  الشرعٌة ٌرلؾ بعضوا بعضا
(ٕ)

 . 

 ً: اشتراط العكس فً العلة.األصل الثان

ىع ُّ هوا من ال ىا ح مبنً على مسألسٌن  إا اهما  هن العك  ه  هبى »قا  الةركشً  
«شر  فً العلة؟  

(ٖ)
 . 

 ى ن هوا البناء 

 إن قٌ  باشسرا  العك  ٌعسبر ع م العك  قا ااًو ىإال فبل.

 الترجٌح:

بنباء فباٌ إ ألن ا ٌ بة ال ب ح هما البنباء علبى سعلٌب  الاكبم الىااب  بعلسبٌن فبأكلر فوبى 
بع م العك  هن ٌى   الاكم ب ىن الىفبؾ فبً فبىرة هربري بعلبة هربريو فٌلبةم مبن 
ة سعبب   العلبب  لببم ٌببر االعسببرال بى ببى   ولببك ى ببى  علسببٌن لاكببم ىاابب و ىلببوا فمببن  ببى 

 الاكم مع علة هرري قا اا إ ألنن ٌ ٌة سع   العل وفبل ى ن لبلعسرال.

 علن اعسراضاً قا ااً إ ألن المعسرل ٌبوكر علبة هربري ؼٌبر ىمن منع من سع   العل  
 العلة السً هلبسوا المسس  و فسكىن العلة األرري قا اة فً العلة األىلى.

 ىٌ ٌ  هوا سبلةم األقىا  فً المسألسٌن عن  األكلرٌن.

هما البناء على اشسرا  العك  فوى بناء فاٌ و فإن من اشسر  العك  لةمبن هن ٌكبىن 
 ابباًو ىمببن لببم ٌشببسر  لةمببن هن ٌكببىن سرلاببن ؼٌببر قببا حو ىهببوا مببا وهببب إلٌببن سرلاببن قا

 ال موىر فً المسألسٌن.

                                            
 (.8ٖٕ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٔ)
 (.98ٖ-97ٖ(و سبلس  الوهب )8ٖٕ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٕ)
 (.8ٖٕ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٖ)

 



(٘ٓٙ) 

 
 املبحح ايتاضع ٚايجالثٕٛ: ايكدح بايهطس.

الكسبببر لؽبببة  مفببب ر َكَسبببر ٌكسبببر كسبببراًو ىهبببى هفببب  ٌببب   علبببى هشبببم الشبببًء و 
ً   رفن  إوا ؼل منن شٌناً  ىهضمنوىمنن  ٌ ا   كسر فبلن عل
(ٔ)

. 

 ً االف بلح ف   ارسلؾ األفىلٌىن فً المرا  بالكسر على قىلٌن ىهما ف

األى   هن الكسببر ٌببرا  بببن إسبب ا  ىفببؾ مببن هىفبباؾ العلببة المركبببةو ىإررا ببن عببن 
االعسبار بشر  هن ٌكىن الماوىؾ مما ال ٌمكن هروا فً ا  العلة
(ٕ)

. 

فن البٌضاىي بأنن  ع م سألٌر ها  ال ةنٌن ىن ل الرر ىعلى هوا عر 
(ٖ)

  . 

فن الون ي بأنن  ن ل ٌر  على بعل هىفاؾ العلة  ىعر 
(ٗ)

 . 

ىهوا هى المرا  بالكسر عن  األكلرٌن 
(٘)

 . 

ىسببماا بعببل الاناٌببة 
(ٙ)

و ىابببن الاا ببب 
(7)

و ىالمبب ي 
(8)

و ىكلٌببر مببن الانابلببة  
(9)

 
 الن ل المكسىر.

 اللانً  هن الكسر ٌرا  بن ى ى  الاكمة الم فى ة مع سرلؾ الاكم.

هى المرا  بالكسبر عنب  بعبل الاناٌبة ىهوا
(ٔٓ)

و ىاببن الاا بب 
(ٔٔ)

و ىبعبل الشبافعٌة 
(ٕٔ)

و ىهكلر الانابلة  
(ٖٔ)

 . 

فبن الشبن ٌ ً بمبا ٌ مبع معانٌببن فبوكر هنبن  إلوبار رلبب  فبً بعبل العلبةو فٌفبب و  ىعر 
بى ى  اكمسوبا بب ىنوا وىبى ى هبا  ىن اكمسوبا و ىبإب با  بعبل ه ةانوبا مبع الع بة 

عن ب   منن فال 
(ٔٗ)

. 

ىملا  األى   لى قٌ  فً بٌع الؽانب  ع   على م وى  الفاة عنب  العاقب  ابا  الع ب  و 
 فبل ٌف  بٌعن وكما لى قا  بعسك شاة.

                                            
 ( ما ة   كسر.ٖٖ٘/ٕ(و المفباح المنٌر )89/ٕٔ(و لسان العرب )8ٓٔ/٘( انلر  م اٌٌ  اللؽة )ٔ)
 (.78ٕ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٕ)
 (.ٕٗٓ/ٗاج الىفى  مع نواٌة السى  )( منوٖ)
 (.7ٕٖٗ/8( نواٌة الىفى  )ٗ)
(و ىانلبببر  كسببباب ال ٌبببا  مبببع المعسمببب  78ٕ/٘(و ىالبابببر المابببٌ  )ٕٓٔ/ٗ( نسببببن لوبببم فبببً رفبببع الاا بببب )٘)
(و المافببببى  8ٙٔ/ٗ(و السموٌبببب  )ٔٙٗ(و ال بببب   )ٕٙٗ(و المعىنببببة )89ٖ-89ٕ/ٕ(و شببببرح اللمببببع )ٖٗٓٔ/ٕ)
 (.798/ٕ(و المسى ة )9ٕ٘/٘)
 (.8ٕٕ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٕٕ/ٗ( انلر  سٌسٌر السارٌر )ٙ)
 (.ٓ٘/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )7)
 (.ٖٖٕ/ٖ( انلر  اإلاكام )8)
 (.ٗٙ/ٗ(و شرح الكىكب )ٕٖٔٗ/7(و السابٌر )9ٕٕٔ/ٖ( انلر  هفى  ابن مال  )9)
 (.8ٕٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )7ٕٙ/ٖابٌر )(و الس رٌر ىالس٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٗ( انلر  سٌسٌر السارٌر )ٓٔ)
 (و ىسعرٌان هى الموكىر فً األف .7ٗ/ٖ( انلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٔٔ)
 (.97ٖ(و ةىان  األفى  )ٖٕٓ/ٖ(و اإلاكام )٘ٔ٘( كالؽةالً وىالم ي. انلر  المنرى  )ٕٔ)
(و السابٌبر 7ٕٕٔ/ٖاببن مالب  ) (و هفبى ٓٔ٘/ٖ(و شرح مرسفر الرىضبة )9ٗٓ/ٖ( انلر  رىضة النالر )ٖٔ)
(7/ٖٕٖ8.) 
 (.ٖ٘٘( الموكرة )ٗٔ)

 



(٘ٓ7) 

فٌ ى  المعسرل هوا ٌنس ل بما لى سةىج امبرهة ىلبم ٌرهباو فإنوبا م وىلبة الفباة  
عن  العاق  ل ي الع  و ىمع ولك فإن النكاح ٌف  
(ٔ)

 . 

قٌ  فً مسألة العافً بسبارا  مسبافر فى بب هن ٌسبررص فبً سبارا  ىملا  اللانً  لى
ٌِّن المناسبة بما فً السار من مش ة.  كؽٌر العافً فً ساراو لم ٌب

فٌ ى  المعسرل  ما وكرسن من الاكمةو ىهً المش ة منس ضةو فإنوبا مى بى ة فبً ابو 
ا  ىهرباب الفنانع فً الاضرو ىمع ولك فإنن ال ررفة لوم  الام 
(ٕ)

 . 

 ىق  ارسلؾ األفىلٌىن فً الكسر بمعنٌٌنو فاً الكسر بالمعنى األى  لبللة هقىا  

 هنن س ا  فاٌ . القول األول:

ىهببى قببى  هكلببر المالكٌببة 
(ٖ)

و ىكلٌببر مببن الشببافعٌة  
(ٗ)

و ىهكلببر الانابلببة  
(٘)

و ىنسببب  
لؤلكلر 
(ٙ)

و ىارسارا هبى الاسٌن البفري  
(7)

 . 

  .هنن س ا  ؼٌر فاٌ القول الثانً:

ىهى قى  بعل المالكٌة 
(8)

و ىبعل الانابلة  
(9)

 . 

ٌ ن المعسببرل هنببن ال سببألٌر للىفببؾ الببوي ىقببع بببن  القددول الثالددث: هنببن ال ٌاٌبب و إال إن ببب
 االاسراة عن الن ل فً الاكم و ال بانارا ا و ىال مع ضمٌمة إلى الىفؾ الرر.

ىهببى ارسٌببار الببراةي
(ٔٓ)

و ىالمبب ي  
(ٔٔ)

و ىابببن الاا ببب 
(ٕٔ)

ؼٌببرهم و ى
(ٖٔ)

ىنسببب و 
ل ماهٌر الما  ٌن 
(ٔٗ)

 . 

 ىفً الكسر بالمعنى اللانً ربلؾ بٌن األفىلٌٌن على قىلٌن 

 هنن س ا  ال ٌاٌ . القول األول:

ىهى قى  األكلر
(ٔ٘)

و من الاناٌة  
(ٔٙ)

 و  
                                            

 (.ٖٙٗ(و ال    )ٖٖٕ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٔ)
 (.8ٖٕٖ/7(و السابٌر )7ٓٗ/ٖ(و مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )ٖٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٕ)
 (.9ٕٓ/ٕ(و نشر البنى  )9ٔٔ(و المنواج )7ٙٙ/ٕ( انلر  إاكام الافى  )ٖ)
(و  مبع ال ىامبع مبع ٕٗٓ/ٗ(و منواج الىفى  مع نواٌة السى  )ٕٙٗ(و المعىنة )89ٗ/ٕ  شرح اللمع )( انلرٗ)

 (.7ٙٗ/ٕشرح المالً )
 (.798/ٕ(و ىوكرا قىالً عن هم فً المسى ة )ٓٙٗ( نسبن للانابلة فً ال    )٘)
 (.ٓٙٗ(و ال    )9ٔٔ( انلر  المنواج )ٙ)
 (.ٖٗٓٔل ٌا  ىبآررا كساب ا 8ٕٔ/ٕ( انلر  المعسم  )7)
 (.7ٙٙ/ٕ( انلر  إاكام الافى  )8)
 (.798/ٕ(و المسى ة )8ٙٔ/ٗ( انلر  السموٌ  )9)
 (.9ٕ٘/٘( انلر  المافى  )ٓٔ)
 (.ٖٖٕ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٔٔ)
 (.ٖٕٕ/ٕ( انلر  مرسفر المنسوى مع شرح العض  )ٕٔ)
(و مسببلم ٕٕ/ٗر السارٌببر )(و السارٌببر مببع سٌسببٌٖٕٕ/ٕ(و شببرح العضبب  )7ٕٖٗ/8( انلببر  نواٌببة الىفببى  )ٖٔ)

 (.8ٕٕ/ٕاللبى، مع فىاس  الرامى، )
 (.7ٕٖٗ/8( انلر  نواٌة الىفى  )ٗٔ)
 (.8ٕٔ/ٕ(و فىاس  الرامى، )ٖٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )٘ٔ)
(و مسببلم اللبببى، مببع فببىاس  ٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٗ(و سٌسببٌر السارٌببر )7ٕٙ/ٖ( انلببر  السارٌببر مببع الس رٌببر ىالسابٌببر )ٙٔ)

 (.8ٕٔ/ٕالرامى، )

 



(٘ٓ8) 

ىالمالكٌة  
(ٔ)

و ىالشافعٌة  
(ٕ)

و ىالانابلة  
(ٖ)

 . 

 هنن س ا  ماٌ . القول الثانً:

فىلٌٌن ىهى قى  لبعل األ
(ٗ)

 . 

 بناء المسسلة:

 وكر لووا المسألة هفبلنوىهما 

 األصل األول: التعلٌل بالحكمة.

المسبألةلٌٌن فً هلناء ن اشوم للربلؾ فً ىق  هشار إلى هوا كلٌر من األفى
(٘)

و ىمبنوم  
«اسس   للفاٌ  بأنن ق  سبو ع م السعلٌ  بالاكمة »المر اىيو  اٌث قا   

(ٙ)
 . 

ح بببولك ال ببىف سبببو وكببر الربببلؾ فببً  ببىاة السعلٌبب  بالاكمببة  ىن »ً و ف ببا   ىفببر 
«الضاب و فالربلؾ هنا ٌ رب سررٌ ن على ولك 

(7)
 . 

 ى ن هوا البناء 

هن الكسر بالمعنى اللبانً ٌشبسر  لبن ى بى  الاكمبة المعل ب  بوباو ىلبوا البب  لفباسن مبن 
ال ى  ب ىاة السعلٌ  بالاكمةو ىإال فبل معنى إلٌرا  الن ل علٌوا
(8)

. 

 األصل الثانً: جرٌان القٌاس فً األسبا .

قٌ  الربلؾ فً س ا  الكسر ٌنبنً على الرببلؾ »ىق  ن   هوا البناء الةركشًو ف ا   
ةا لبم ٌسبمع الكسبر  ةا قب  س ا  الكسرو ىمن لم ٌ بىِّ فً ال ٌا  فً األسبابو فمن  ى 

»
(9)

 . 

 لم بٌن ى ن هوا البناء 

رقة كبان مناسبباً لمعنبى كبواو ىهبى مى بى  فبً النببشو بأن المسس   إوا قا  ىفؾ السب
ة بٌن النببش ىالسبرقة ٌاارقوبا ؼٌرهبا فٌوبا  ٌ ن هنوما اشسركا فً راف  فٌكىن سبباو فإن ب
ف  ال مٌعو ىإن لم ٌوكر رافة و ف ا   ٌب   بالةنى ىق ع ال رٌو ىؼٌر ولكو فبإن 

 بة إلبى الة برو ىلبم المعنى الوي ى ب  فبً السبرقة ى ب  فبً ق بع ال رٌبوو ىهبى الاا
ٌنسول سبباً لمل  اكم السرقةو فٌاسباج المسبس   هن ٌبوكر ببٌن النببش ىالسبرقة رافبة 

                                            
 (.ٕٖ٘/ٕ(و نلر الىرى  )8ٗ/ٖنلر  مرسفر المنسوى مع بٌان المرسفر )( أ)
(و شبرح 97ٖ(و ةىانب  األفبى  )ٕٕٕ/ٕ(و شبرح العضب  )ٖٓٗ/ٕ(و شبرح المعبالم )ٖٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكبام )ٕ)

 (.7ٓٗ/ٕالمالً )
اٌة (و شرح ؼ7ٕٕٔ/ٖ(و هفى  ابن مال  )ٔٔ٘/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )9ٗٓ/ٖ( انلر  رىضة النالر )ٖ)

 (.7ٙ/ٗ(و شرح الكىكب )8ٖٕٖ/7(و السابٌر )ٕٔٗالسى  )
 (.ٕٖ٘/ٕ(و نلر الىرى  )9ٕٓ/ٕ(و نشر البنى  )8ٖٕٖ/7( انلر  السابٌر )ٗ)
(و الس رٌببر ٕٕٔ/ٗ(و رفببع الاا ببب )8ٗ/ٖ(و مرسفببر المنسوببى مببع بٌببان المرسفببر )ٖٕٓ/ٖ( انلببر  اإلاكببام )٘)

 (.ٗٗٔ/ٗ(و سٌسٌر السارٌر )7ٕٙ/ٖىالسابٌر )
 (.9ٖٕٖ/7( السابٌر )ٙ)
 (.ٗٔ٘-ٖٔ٘/ٖ( شرح مرسفر الرىضة )7)
 (.ٖٔ٘/ٖ(و شرح مرسفر الرىضة )ٖٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )8)
 (.8ٕٔ/٘( البار الماٌ  )9)

 



(٘ٓ9) 

س معوماو فكأن فاة الكسر مرسب على فاة ال ٌا  فً األسببابو ىكب  مبن لبم  
ة ولك ٌلةمن هال  ٌفا  الكسرو ىال  رٌو لسفاٌ  الكسر إال بما وكر  ٌ ىِّ
(ٔ)

 . 

 الترجٌح:

ى السعلٌ  بالاكمة فوى مرسص بالكسر بالمعنى اللبانًو ىهبى بنباء فباٌ إ هما البناء عل
ألن الكسر ٌرا  بن اٌننبو ى بى  الاكمبة الم فبى ة مبع سرلبؾ الاكبمو فمبن قبب  سب ا  
الكسر بووا المعنى ٌلةمن هن ٌكىن ممبن ٌعلِّب  بالاكمبةو ىمبن لبم ٌ بلبن ٌلةمبن هن ٌكبىن 

بٌن الاكمبة المنضبب ة ىؼٌبر المنضبب ة فبً ممن ال ٌعلِّ  بواو ىمن وهب إلى السارٌو 
ح بن الم ي  السعلٌ  فإنن فرل مسألة الكسر فً الاكمة ؼٌر المنضب ة وكما فر 
(ٕ)

. 

هما البناء على  رٌان ال ٌا  فً األسباب فوى مرسص بالكسر بالمعنى اللانًو ىلمبا هن 
باً كان الكسر ٌرسب  بالسعلٌ  بالاكمة و ىكان السعلٌ  بالاكمة عن  بع  ٌ ل األفىلٌٌن مبن

اً على ال ٌا  فً األسباب.   ٌ  على ال ٌا  فً األسباب كان الكسر مبن

ة السعلٌب  بالاكمبة ٌلةمبن  ة ال ٌبا  فبً األسبباب و ىكبان ممبن ٌ بىِّ ىعلى هوا فمن  بى 
ب ، ولبك ببأن ٌكبىن ممبن ٌ ٌبة السعلٌب  بالاكمبةإ ألن مبن   ٌ قبى  س ا  الكسبرو ىإنمبا ق

ال ٌا  فً األسباب مع منعن للسعلٌ  بالاكمةو ىهبوا ال ٌسبأسى علبى األفىلٌٌن من ٌري 
 قىلن قبى  س ا  الكسر.

ىمن لم ٌ ة السعلٌ  باألسباب ٌلةمن ع م قببى  سب ا  الكسبرو إال هن ٌكبىن ممبن ٌ ٌبة 
ة السعلٌب  بالاكمبة و مبع منعبن ال ٌبا  فبً  السعلٌ  بالاكمةإ ألن من األفىلٌٌن من  بى 

األسباب
(ٖ)

. 

 وا فالبناء على األسباب لٌ  بناًء كلٌاًو ىإنما هى بناء  ةنً.ىعلى ه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 (.8ٕٕ-8ٕٔ/٘( انلر  البار الماٌ  )ٔ)
 (.8ٕٕـ8ٕٔ/ٕ(و ىانلر  فىاس  الرامى،)ٖٕٓ/ٖ( انلر  اإلاكام )ٕ)
 .9ٙٙ( انلر ما سبو ص   ٖ)

 



(٘ٔٓ) 

  

 

 

 

 

 

 

 اللــــاتمـــــــــة                 

 



(٘ٔٔ) 

 
الام  هلل وي الاض  ىاإلنعامو ىمن فضلن ىنعمن إسمبام هبوا البابث البوي هربو مبن 
ىال  ال وبب  ىالنفببب الشببًء الكلٌببرو ىلببىال فضبب  هللا ىإعانسببن لمببا همكننببً السببٌر فٌببن

الاببراغ منببنو فلببن الامبب  هىالً ى رببراً و ىلبباهراً ىبا نبباً و كمببا ٌنبؽببً ل بللببن و ىعلببٌم 
 سل انن. 

ىبع    ف   سىفل، فً نواٌبة هبوا البابث إلبى نسبانج كلٌبرة وىٌمكبن س سبٌموا إلبى نسبانج 
 رنٌسة و ىهرري فرعٌة مرسب ة بالمبااث السً قم، ببالوا.

 البحث عموماً ، فسهمها ما ٌلً:صما النتائج الرئٌسة التً ترتبط ب

هىالً سبببٌن مببن ربببل  هببوا الباببث سببراب  العلببىم الشببرعٌة و ىامسببةاج بعضببوا ببببعل و 
السبببٌما علمبببً األفى  هفبببى  االعس بببا  و ىهفبببى  الا بببنو فالرببببا  بٌنومبببا ىشبببٌجو 

 ىاالسفا  بٌنوما ىلٌو.

لشبرٌعة ىاسبس امسوا ىبووا االسفا  ىاالمسةاج بٌن العلىم الشبرعٌة ٌسببٌن للنبالر قبىام ا
ىاسن اسساقوا ىانس امواو ىٌسض  لن هنوا شرٌعة علٌمة ق  بنٌ، على قىاعب  مسٌنبة و 

 ىهسٍ  رفٌنةو ال م ا  فٌوا للسةعة  هى االرسبلؾ.

ٌ ن هٌضاً من ربل  هوا الباث سراب  المسان  األفىلٌة و ىمسانة العبلقا، بٌنوبا  لانٌا  سب
ةة فببً هكلببر المسببان  األفببىلٌة ارسبا وببا بمسببان  و اسببى سكببا  هن سكببىن السببمة البببار

هرري هفىلٌةوىهوا ٌبٌن اسس امة هوا العلم الوي ٌمل  قىاع  ٌر ع إلٌوبا ىٌسبساا  منوبا 
 فً  ملة من العلىم الشرعٌة.

 صما النتائج الفرعٌة ، فسهمها ما ٌلً: 

ن ب بة علبى ـ هن ال اع ة األفىلٌة قضٌة كلٌة هفىلٌةو هى هنوا قضٌة كلٌبة هفبىلٌة مٔ
 مٌع  ةنٌاسواو فوً كلٌبة باعسببار مبا ٌنب رج ساسوبا مبن ال ةنٌبا،و فوبً كالعبام إفإنبن 

 ٌب ى عاماً بع  سرفٌفن.

ـ هن علم األفى  ق  اسساا  فً سكىٌنن من العلىم األرري ك  مبا ٌكبىن را مباً ل فب  ٕ
فوببم النفببىص الشببرعٌة و ىاسببسنبا  األاكببام مببن سلببك النفببىصإىولك لسكببىن سلببك 

  ىاع  ااىٌة لما س عى الاا ة إلٌن فً فوم النفىص الشرعٌة.ال

ٌ ن لً هن بناء األفى  علبى الابرى  إن كبان مبن بباب هن المسبألة الارعٌبة هفب  ٖ ـ سب
للمسألة األفىلٌة فً الى ى و فووا ؼٌر  انة إ ألن الارى  لمرة األفبى و ىلبى بنٌب، 

ى  سبباب ة علببى الاببرى  فببً األفببى  علببى الاببرى  للببةم مببن ولببك البب ىرو لببم إن األفبب
 الى ى و ىال ٌمكن هن ٌبنى السابو على البلاو .

هما إن كان من باب بناء النلٌبر علبى النلٌبرو فوبوا ال مبانع منبنإ ألنبن ال ٌلبةم منبن هن 
 سكىن المسألة الارعٌة هفبلً لؤلرري فً الى ى .

 ىعٌن ـ هن المعانً الموكىرة للبناء لؽة س ىر اى  معنى الضمو ىهى على نٗ

 األى   ضم شًء إلى شًء ٌبسنً علٌنو فوى كال اع ة لـن.

 ىاللانً  ضم شًء إلى شًء ٌعض ا ىٌ ىٌن و ىلٌ  قاع ة لـن.

 



(ٕ٘ٔ) 

ـبب هن كلمببة البنبباء اسببسعمل، فببً علببىم مسعبب  ة إال  هن هببوا االسببسعما  ال ٌعبب ى هن ٘ 
نى مبن ولببك ٌكبىن اسبسعماالً لوببا فبً المعنبى اللؽببىي  ىن إضبافة هى س ٌٌب و إال هنببن ٌسبسل

بعببل العلببىمو ىالسببً ىر ، فٌوببا كلمببة البنبباء مببع إرا ة مفبب ل  ربباص إضببافة إلببى 
إ بلقوا ىإرا ة المعنى اللؽىي منوا كعلم الناى ىالفرؾ و فالبناء فٌن إما هن ٌعنً  مبا 
 ًء بن ال لبٌان م سضبى العامب  مبن شببن اإلعبرابوىلٌ  اكاٌبة هى اسباعباً هى ن ببلً هى 

هى هنبن لبةىم  ربر الكلمبة االبة ىااب ة مبن الشبك  ال سسؽٌبر بسؽٌبر  سرلفاً من سبكىنٌنو
 العام  م ل اً.

ىٌ لو البناء على معنى راص بالفبلةو ىهى ع م س  ٌ  السارٌمة األربري ىإسمبام مبا 
 ب ً من الفبلة السً سبو للمفلً الا ث فٌوا بالسارٌمة األىلى.

عا و سىاء فبً الفببلة هى فبً ىٌ لو على معنى هعم وىهى االعس ا  بما مضى من األف
 ؼٌرها.

هما فً األفى  فلم ه   سعرٌااً  قٌ اً للبناء وىلع  ولك لىضىح معنباا فبً ال ملبةو لكبن 
من ربل  النلر فً اسسعماال، األفىلٌٌن للالة البناء على  وة الرفىص فً البناء 

ربببة المببرسب  بال ىاعبب  األفببىلٌةو ىهٌضببا النلببر فببً سعرٌببؾ بعببل المفبب لاا، الم ا
كمف ل  البناء عن  ال  لٌٌن و ىمف ل  السررٌج رافة سررٌج الارى  على الارى  

 فإنن ٌمكن سعرٌان بأنن  ضم مسألة إلى مسألة هرري على  وة ٌعرؾ منوا الاكم. 

ىالبناء بوبوا المعنبى ٌن سبم إلبى هربعبة هقسبام بناء الابرى  علبى األفبى وىبناء الابرى  
الارى و ىبناء األفى  على األفى و ىاألرٌبر هبى  على الارى و ىبناء األفى  على
 مىضع الباث فً هوا الرسالة.

ؾ بأنبن   سرسٌبب قاعب ة ٙ ـ رلف، إلبى هن بنباء األفبى  علبى األفبى  ٌمكبن هن ٌعبر 
 هفىلٌة على قاع ة هفىلٌة هرري على  وة ٌعرؾ منوا الاكم .

مسبألة هربريو  ىن هن ىعلى هوا فالبناء هرص مبن عمبىم السبألر و ف ب  سسبألر المسبألة ب
سكىن سلك المسألة المسبألر بوبا قاعب ة لوبا و كسبألر  ملبة مبن المسبان  األفبىلٌة بمسبألة 

 الب اء. 

ىاٌننببو ٌسبببٌن للنببالر مىضببى  ال راسببة و ىهببى بنبباء ال ىاعبب  األفببىلٌة علببى ال ىاعبب  
 األفىلٌةو لكنً ه رل، فً مسمى ال ىاع  األفىلٌة المسان  السً ٌبوكرها األفبىلٌىن
و ىلٌس، من فمٌم المسان  األفىلٌة وكمسألسً سااضب  ال بر ن ىسر مسبنو ىاألفبى  
الكبلمٌبببة وكالساسبببٌن ىالس ببببٌ  و ىولبببك للفبببىو علبببم الكببببلم بعلبببم األفبببى و ىلعناٌبببة 
األفببىلٌٌن بببن عناٌببة ساببىو العناٌببة بببالعلىم األرببريو ىاسببى ٌكببىن الابب ٌث عببن البنبباء 

ٌىنإ ألن هؼلب ما وكبر فبً بباب البنباء هبى إمبا ا ٌلا مسسىعباً ألؼلب ما وكرا األفىل
 هن ٌكىن من علم األفى و هى من علم الكبلم.  

هن سررٌج األفى  على األفى  ٌمكن هن ٌعّرؾ بأنن اسسنبا  اكم قاعب ة هفبىلٌة ـ 7
من قاع ة هفىلٌة هرري منفىفةو ىاٌننو فوى ٌلس ً مع بناء األفى  على األفى  

ا  لاكببم قاعبب ة هفببىلٌة مببن ربببل  سرسٌبوببا علببى قاعبب ة فببً هن كبببل منومببا فٌببن اسببسنب
هفىلٌة هرريو ؼٌر هن السررٌج ٌعنى باسسنبا   راء األنمة فً ال ىاع  السً لم ٌنفبىا 
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 فٌوا على اكم من قىاع  هرري منفىص على اكموا. 

هما البناء فالنلر األفلً فٌن إلى سرسٌب ال اعب ة األفبىلٌة علبى ؼٌرهبا مبن ال ىاعب  و 
نلبر إلبى األقبىا  فببل ٌعسببر مبن هسبا  عملٌبة البنباءو ىإنمبا سببلةم األقبىا  ممبا ىهما ال

 ٌشٌر إلى الفاة من الر أ فً البناء.

ٌُع ُّ بناًءإ ألن فٌن سرسٌباً ل اعب ة علبى هربريو همبا البنباء ف ب  ٌكبىن  ىعلى هوا فالسررٌج 
 ٌرسب  بما وكر.سررٌ اً إن ارسب  باسسرراج  راء األنمةو ىربما ال ٌكىن كولك إن لم 

فالنسبة بٌنوما العمبىم ىالرفبىص الم لبوإ إو إن هاب هما ٌن ببو علبى كب  مبا ٌن ببو 
علٌبن الرببرو بٌنمبا الرببر ال ٌن بببو إال علبى بعببل األفببرا  السبً ٌن بببو علٌوببا األى و 

 فأا هما هعم م ل او ىالرر هرص م ل ا.

 ة هفبىلٌة فبً قاعب ة هن قٌا  األفى  على األفى  ٌ ف  بن إلبا، مل  اكم قاع ـ8
و ىعلى هبوا فوبى ٌلس بً مبع بنباء األفبى  هرري الشسراكوما فً علة الاكم عن  الملب،

البنبباء  ضببم مسببألة إلببى هرببري و و فمعنببى الضببمعلببى األفببى  فببً هن كبببل منومببا فٌببن 
هن المسألة المضمىمة إلى األرري سكىن فرعاً لوا هى شببٌوة بوبا و و كما ىال ٌا  كولك
ٌومبا ولببم إن ال ٌببا  إنمبا ٌكببىن لعلبة  امعببة بببٌن األفب  ىالاببر و ىفببً ىهبوا مى ببى  ف

 البناء ٌمكن ضم مسألة إلى هرري لما بٌنوما من العلة المشسركة السً هى ب، البناء .

ىإوا سبٌن ولك فال ٌا  ها  ال رو السً ٌاف  بوا البناء و ىٌمكن ال بى  إن البنباء هعبم 
بنبباء قٌاسببا و فالنسبببة بٌنومببا هببً العمببىم  مببن ال ٌببا و فكبب  قٌببا  بنبباء و ىلببٌ  كبب 

ىالرفببىص الم لببوإ ألن البنبباء ٌعببم كبب  هفببرا  ال ٌببا و بٌنمببا ال ٌببا  ٌرببسص ببببعل 
 هنىا  البناء.

 بناء األفى  على األفى  ٌمكن س سٌمن إلى هقسام باعسبارا، مرسلاة ـ  هن 9

 ـ منوا س سٌمن من اٌث ا ٌ سن وفوى اٌننو ٌن سم إلى قسمٌن 

عببة عببن قاعبب ة  األى   بنبباء الاببر  علببى األفبب و هي هن سكببىن ال اعبب ة األفببىلٌة مسارِّ
 هفىلٌة هرري. 

ىاللانً  بناء النلٌر على النلٌرو هي سكىن ال اع ة األفىلٌة مبلةمة فً الاكم ل اعب ة 
هفىلٌة هرري وهى م ٌسة علٌوا قٌا  شبنوىق  سسساىٌان فبً الر بى  إلبى هفب  ىااب   

عكسببٌا و فسكببىن الاانبب ة منببن بببانسةا  الاكببم العكسببً مببن المسببألة وىقبب  ٌكببىن الببسبلةم 
 المبنً علٌوا .

 ـ ىمنوا س سٌمن من اٌث الكلٌة ىال ةنٌة وىهى اٌننو ٌن سم إلى قسمٌن 

األى   البناء الكلًو ىٌ ف  بن هن ٌكىن بناء المسألة علبى المسبألة بنباء كبامبلً م ل باً و 
 ة األرري من ك  ى ن ىعلى ك  قى .باٌث سكىن المسالة م لرة فً المسأل

ىاللانً  البناء ال ةنًو ىهى بناء المسبألة علبى مسبألة هربري فبً بعبل األابىا   ىن 
 بعل. 

  س سٌمن من اٌث سع   األف  المبنً علٌنوىهى اٌننو ٌن سم إلى قسمٌنـ ىمنوا 
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لى األى   البناء على هف  ىاا و ىٌعنً ولك هن المسألة األفىلٌة ال سضاؾ إال إ 
 هف  ىاا .

ىاللببانً  البنبباء علببى هكلببر مببن هفبب و ىٌعنببً ولببك هن المسببألة األفببىلٌة سضبباؾ إلببى 
 هفلٌن هى هكلر.

ا سو ، فً ىضع شرى  سكشبؾ عبن المبرا  بالبنباء و رهٌب، ـ فبً هلنباء س ٌبٌم مبا ـ ٓٔ
ىر  عببن األفببىلٌٌن مببن اكاٌببة البنبباء ـ ضببرىرة ىضببعوا وىقبب  رلفبب، بعبب  النلببر 

شببر ٌن لفبباة البنبباء و ىهمببا  األى   ى ببى  السؽبباٌر بببٌن  رفببً ىالسأمبب  إلببى ىضببع 
البناءو ىٌ ف  بولك هن ٌى   السمباٌة ببٌن األفب  ىالابر  و هى المبنبً ىالمبنبً علٌبن و 
باٌث ال ٌكبىن هاب هما هبى عبٌن الربرإ إو ال لمبرة للبنباء اٌننبو و لبم إن ا ٌ بة البنباء 

نب، المسبألة األفبىلٌة المسارعبة هبً ضم مسبألة إلبى هربري هى سرسٌبوبا علٌوباو ىإوا كا
 عٌن المسألة األفلٌة و فبل ى ى  للضم اٌننو.

ىاللانً   اسااو ال رفٌن فً همر  امعو ىٌ ف  بولك  هن ٌى   بٌن  رفبً البنباء قاسبم 
غ عملٌببة البنبباءو سببىاء كببان علببة و هى شبببوا و هى سبلةمببا و هى انبب ر ا فببً  مشببسرك سببى 

 العمىم.

ٌ ن لبً هنبن ٌٔٔ مكبن هن ٌبنبى الرببلؾ المعنبىي علبى الرببلؾ المعنبىيو ىالرببلؾ ـ سبب
 اللالً على الربلؾ اللالً. 

هما الربلؾ المعنىي فبل ٌبنى على الربلؾ اللالً البوي اافبلن نبةا  فبً عببارة مبع 
االسابباو فببً المعنببى ىالاكببم و ىكببولك ال ٌبنببى علببى المفبب لاا،إ ألن المفبب لاا، 

ن المسبان  ىاب ىلواو ىال ٌمكبن هن ٌبنبى السبابو علبى اا لةو فوً ال سنشبأ إال بعب  سكبىّ 
شبببًء الابببو و لبببم إن السعرٌابببا، اببب ى  ىرسبببىم سسببباو للبٌبببان ال إللوبببار األاكبببام و 

 ىالمسان  هاكام فبل سبنى إال على هاكام .

ىلوا فإن ما وكر من البناء علٌوا عن  األفىلٌٌن فوى إما هن ٌكىن من بباب السىسبع فبً 
ببباب بٌببان سألٌرهببا علببى الربببلؾ فببً المسببألةو ىمببن المعلببىم هن  العبببارةو هى ٌكببىن مببن

البلاو ق  ٌ لر على الربلؾ فً السابو وهى ٌكىن من باب االرسفار و ىلئلشارة إلبى 
الشببًء ال رٌببب و ىولببك فٌمببا إوا اببىي المفبب ل  هى السعرٌببؾ اكمبباً و فسكببىن المسببألة 

 ىهرو منوا.را عة إلى األاكام ىالمسان  السً بنً علٌوا السعرٌؾ 

هما الربلؾ اللالً فبل ٌبنى على الربلؾ المعنىي إ ألن من ؼٌبر المسفبىر هن ٌكبىن 
الربلؾ فً هفلن ربلفاً معنىٌاً قانماً و لم ٌكىن فً فرعبن ربلفباً لالٌباً مبع االساباو فبً 
المعنى ىالاكم و إال إوا كان الم فى  بولك الربلؾ فً المف لاا، و فاٌننو قب  ٌبنبى 

 لالً على الربلؾ المعنىي.الربلؾ ال

سرّ   فً نلري هنن ٌ بىة هن ٌنسبب للم سوب  قبى  فبً مسبألة مبنٌبة علبى مسبألة ـ ٕٔ
هرري ق  نص على قبى  لبن فٌوبا و ىولبك إوا  لب، ال برانن علبى ولبك كبأن ٌبنص علبى 
العلة فً المسألة األىلى ىسكبىن مى بى ة فبً المسبألة األربري و هى ٌكبىن السبراب  مبن 

ىٌكىن الةماً ا اً ؼٌر با   و ىال ٌسببٌن فبرو ببٌن المسبألسٌن و لكبن مبع  باب السبلةم و
مبلالة هن النسببة ال ٌنبؽبً هن سكبىن إال لمبن كبان عارفباً بأفبى  مبوهب ولبك اإلمبام 
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 ماٌ اً ب ىاع ا وكما ٌنبؽً هن ٌكىن ولك فً إ ار ضٌو لع م الاا ة إلٌن . 

ٌ ن لبً هن لبنباء األفبى  علبى األفبى  فىانبـ ٖٔ   ع ٌب ة سسا بو مبن رببل   راسبسن سب
ىمعرفسنو منوا  هن فً  راسسن سا ٌ ا لل ىاع  األفىلٌة و ىىفبىال إلبى عم وبا و ىهنبن 
ٌمكِّن النالر فٌن من الىفى  إلى الاكم فً المسبألة المبنٌبة علبى ؼٌرهبا وىهن ضبب ن 

 ىمعرفسن ٌ نب األفىلً السناقل فً السر ٌ .

ٌ ن لً هن ٗٔ لس ً مع البناء فً هن البناء ق  ٌكىن سببباً مبن هسبباب هسباب الربلؾ سـ سب
 الربلؾو هى هن الربلؾ فً األف  ٌكىن سببا فً الربلؾ فٌما ٌسار  علٌن.

ىٌاسرقببان فببً هن بنبباء مسببألة علببى مسببألة ال ٌلببةم منببن ى ببى  الربببلؾ فببً هي مببن 
ن البنباء سبببا المسألسٌنو كما هنن ق  ٌرسلؾ فً البناء ىٌساو على اكم المسألة و فبل ٌكبى

ا مبن بباب البنباء و ىلبوا  للنةا  فً المسألةو لبم إن مبن هسبباب الرببلؾ مبا ال ٌمكبن عب ُّ
كان، النسبة بٌنوما هً العمىم ىالرفىص من ى نإ ألن ك  ىاا  منوما ٌن بو علبى 
بعل األفرا  السً ٌن بو علٌوا الرر و ىٌنار  ك  ىاا  منوما بان باقن علبى هفبرا  ال 

 ا الرر .ٌن بو علٌو

ٌ ن لً هن السسرراج البناء  رٌ ٌن و هما   ـ  ٘ٔ  سب

ال رٌبببو األى    نفبببىص األفبببىلٌٌن ىعباراسوموسبببىاء كانببب، فبببرٌاة فبببً البنببباء 
وكىفؾ المسألة األفىلٌة بأنوا فر  عن مسألة هرري و هى قىلوم  منشبأ الرببلؾ فبً 

ؾ   المسألة و هى الاانب ة وهى المسألة كوا و هى السعبٌر بلال االلساا، وهى األف  و هى ار
المأرو و هى السررٌج و ىلمة هلاال هرري ق  سسسعم  فً ال اللة على البناء لكنوا لم سكن 
فً الشورة ىكلرة االسسعما  كاأللاال الساب ةو ىهً إما فرٌاة هى لاهرة فً ال اللةو 

 المسألة. هى ؼٌر فرٌاةو ىٌكىن ولك ؼالباً فً هلناء وكر األ لة ىالمناقشا، على

ال رٌو اللانً   اال سوا  ىاالسسنبا  و ىولك عن  رٌو بو  ال و  فً اسسرراج البنباء 
مببن ربببل  النلببر فببً المسببألة مببن  مٌببع  ىانبوببا و هى مببن ربببل  النلببر فببً ه لسوبباو 

 ىالمناقشا، ال انرة اىلوا.

ٌ ن اعسناء األفىلٌٌن ببنباء األفبى  علبى األفبى  وىكانب، العناٌبة بالٙٔ بنباء عبن ـ سب
 رٌببو اإلشببارة إلٌببن مفبباابة للكسابببة المبكببرة فببً هببوا الاببن و ىولببك فببً هلنبباء عببرل 
ح بالبنباء  المسألة و السٌما فً ه لسوا ىالمناقشا، السً سلار اى  سلك األ لة و ىقب  ٌفبر 

و ىكبببان لبعضبببوم عناٌبببة فان بببة ببببن كالبببباقبلنًو ىاببببن برهبببانو ىاببببن السببببكًو هاٌانببباً 
 ىيو ىالمر اىيو ىؼٌرهم.ىالةركشًو ىالبرما

هن هكلببر العلمبباء افببر األ لببة المساببو علٌوببا بالكسبباب و ىالسببنة و ىاإل مببا  و ـبب 7ٔ
ىال ٌببا و ىلببم ٌعسبببرىا بببالربلؾ فببً األرٌببرٌن منوببا إ ألنببن ربببلؾ اببا ث مسبببىو 
باإل ما  على ا ٌسوما وىلعب م االعسب ا  بالمربالاٌن فٌومبا لكبىنوم مبن ههب  البب   و هى 

 لٌ  ههبل لبلعس ا  بن لن ص ههلٌسن عن اال سوا . ألن المرالؾ

 ولالصة ما تبٌن لً فً المسائل المتعلقة بالكتا :

و سااضب  الفباا، ـ هن الربلؾ فً مسألة سااضب  الكسباب مبنبً علبى الرببلؾ فبً 8ٔ
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ـ ن ٌر عبان األفبل و ىهوانا ٌ ة فاة الكبلم هلل سعالى  ىكولك على الربلؾ فً 
 .إلى هف  ىاا و ىهى مسألة الى  الاىا ثعن  ؼٌر هه  السنة ـ 

ا ٌ ة ال ر ن  ىهب  ال بر ن معانً الكساب وكرىا لن هفلٌن سر مة ـ هن الربلؾ فً 9ٔ
 نو ىرلبو ال ببر نرلبو ال ببر و ىالمعنبى ف بب  ؟  ىهو اللابل ف بب   ىهو هبى اللابل ىالمعنببى 

فببً األفبب  األى إ  ألن الربببلؾ فببً رلببو ال ببر ن هببى  ببةء مببن الربببلؾ ٌر ببع إلببى 
 ا ٌ ة ال ر نو ىسبٌن لً هن البناء على هوا                            األف   ةنً.

ٌاوبم معنباا؟ إن كبان الر باب قب  سعلبو ببن سكلٌبؾ مبا ال  كسبابه  فبً الـ هن مسألة ٕٓ
إن لببم ٌسعلببو بالر بباب سكلٌببؾ فبببل سكببىن ى فسبنببى علببى مسببألة السكلٌببؾ بمببا ال ٌ بباو و

 ٌن.المسألة مبنٌة عل

و هن كببلم هللا قب ٌم وكرىا لوا هفىالوىهً  ؟.النسخ ه  هى رفع هى بٌانهن مسألة ـ ٕٔ
األمبببر هببب  ٌ سضبببً سكبببرار الاعببب  وىب ببباء األعبببرال و ىنا  الع لٌبببٌ ببببسن ىالٌاسبببسالى
 موكىرة.شًء من األفى  الوىسبٌن هنوا ال سنبنً على ؟

ٌ  الع لٌبٌنو لكبن ـ هن الربلؾ فً اكم النسخ مبنً على الربلؾ فً الساسٌن ىالس بٕٕ
 ىقع الربلؾ عن  من ٌ ٌة الساسٌن ىالس بٌ  فً ى ن البناء على هوا األف .

وكبر لبن  ملبة مبن نسبخ المبأمىر ببن قبب  البسمكن مبن الاعب  ـ هن الربلؾ فً مسبألة ٖٕ
علبى مسبألة  علٌبنوفالبناء البنباءاألفى و منوا ما ٌف  البناء علٌن و ىمنوا ما ال ٌف  

؟ ؼٌبر فباٌاٌنو برببلؾ البنباء هب  النسبخ رفبع هى بٌبان على مسبألة  ىالبناءكبلم هللا 
رعاٌببة ى ببىب  و ىإلٌببن ٌر ببع البنبباء علببىفبباٌ   بنبباءوببى ف  ٌ بببسن ىالٌاسببسالعلببى 

 .السكلٌؾ بما ال ٌ اوو ىالبناء على الاكمة من السكلٌؾو ىالبناء على المفلاة

ء فباٌ وىإلٌن ٌر بع البنباء فوى بنبااإلرا ة لفاة األمر  اشسرا هما البناء على مسألة 
 . عن  ىقسن قىعنمسألة السكلٌؾ بما علم المر انسااء شر  ىال ةنً على 

 فوى بناء  ةنً. مسألة  لب المأمىر قب  رلو ال  رة علٌنىهما البناء على 

قببى   مٌبع األاكبام  ال ٌرلى مبن مسبألسٌن هىلوما  رى  النسخ  مٌع األاكام هن  ـ ٕٗ
و ىإلٌن ٌر ع البناء على سعلٌب  هفعبا   لٌٌنعلى الساسٌن ىالس بٌ  المبنٌة ع و ىهًللنسخ

بنباء علبى الهمبا و رعاٌة المفلاة عن  ال انلٌن ببنهللا سعالى و ىكولك البناء على ى ىب 
 .السكلٌؾ بما ال ٌ او فوى فً نلري بناء ؼٌر فاٌ 

 .ساب ةمبنٌة على المسألة الو ىهً نسخ  مٌع السكالٌؾ بع  ىقىعوا ىلانٌوما 

قب  بنبً علبى هفبى  ال ٌفب  فبً  نسخ الاكم إلى ؼٌر بب  ـ هن الربلؾ فً مسألة ٕ٘
هب  ىمسبألة  ورفبع السكلٌبؾ  ملبة وى نلري منوا شبًءوىهً ى ىب رعاٌبة المفبلاة

 ؟.فً الن   ىالنسخ ا ٌ ة فً الرفع ه

 علبىى والساسبٌن ىالس ببٌ  مبنبً بنباء  ةنٌبا علبى نسخ الاكبم مبع ب باء البسبلىةـ هن ٕٙ
  .إلى الساسٌن ىالس بٌو ىاللانً را ع  سعالى سعلٌ  هفعا  هللا

 وىهً مبنٌبة علبىنسخ السكلٌبؾ ببالربر ال ٌرلى من مسألسٌن هىلوما  نسخ الربرـ هن 7ٕ
 .ى ىب رعاٌة المفلاةو ىإلٌن ٌر ع البناء على الساسٌن ىالس بٌ 
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؟ ؼٌبر هى بٌبانالنسبخ هب  هبى رفبع وىبنا هبا علبى نسبخ مب لى  الرببر هما لانٌوما ف 
 ةنببً  بنبباءفوببى  ؟ببـهبب  ٌكببىن الكببوب فببً المسس ب فبباٌ و همببا بنا هببا علببى مسببألة 

 .للمسألة

مسألة السكلٌؾ بمبا ال ٌ باو مبنٌة على لبى، النسخ فً او من لم ٌبلؽن ـ هن مسألة 8ٕ
 فؽٌر فاٌ . ه  ك  م سو  مفٌب ؟ و هما بنا ها على مسألة

فبً وا،  نبةا سبببن الى البنص هب  هبً نسبخ؟ الةٌبا ة علبهن الربلؾ فً مسبألة  ـ 9ٕ
 األفبلٌن الموكىرٌن مسبألة وىلوا فبل ٌف  بنا ها علبىالةٌا ة ه  سسسلةم رفعاً هى ال ؟

 ؟.ه  األمر ٌ   على اإل ةاء و ىمسألةرفع هى بٌان؟هى النسخ ه  

   ال ٌرلى نسخ الكساب بالسنة ـ هن ٖٓ

على هفلٌن سبٌن لً ع م فباة البنباء  وىق  بنً الربلؾ فٌواهن سكىن السنة مسىاسرة ـ 
 . اكم ا سوا  النبً ى و علٌوماوىهما ى ىب رعاٌة المفلاة

اشببسرا  كببىن  وىالربببلؾ فٌوببا اٌننببو مبنببً علببى الربببلؾ فببًهن سكببىن السببنة  اببا اً ـبب 
 الناسخ مساىٌاً للمنسىخ هى هقىي منن. 

ه  من بلؾ فً مسألة مبنً على الرنسخ السنة المسىاسرة بالكساب ـ هن الربلؾ فً ٖٔ
 ؟.شر  الناسخ هن ٌكىن من  ن  المنسىخ

اشسرا  كىن الناسخ مسباىٌاً للمنسبىخ مبنً على نسخ السنة المسىاسرة بالاا  هن  ـ ٕٖ
 .الكساب بالسنة الاا ٌةوىإلٌن ٌر ع البناء على نسخ هى هقىي مننو 

ا ٌ ببة  ً علببىمبنبب نسببخ الكسبباب ىالسببنة المسببىاسرة بالمسببساٌلـبب هن الربببلؾ فببً ٖٖ
 ىما ٌاٌ او هما البناء على نسخ الكساب بالسنة المسىاسرة فوى بناء  ةنً.المسساٌل 

نببى   اللببة ماوببىم مبنببً بنبباء  ةنٌببا علببى نسببخ ماوببىم المىاف ببة ىالنسببخ بببن ـبب هن ٖٗ
   .ىه  هً  اللة لالٌة هى قٌاسٌة  ؟و المىاف ة 

اإل ما  فً  لربلؾ فً انع ا اعلى مبنً  ىالنسخ بن نسخ اإل ما ـ هن الربلؾ فً ٖ٘
 ؟هما البناء على مسألة اإل ما  اللانً هب  ٌرفبع اكبم الرببلؾ األى و  عفر النبً 

 .فالفىاب ما وهب إلٌن األكلر من ضعؾ هوا البناء

مسبألة هب   ال ٌبنبى علبى األفبلٌن المبوكىرٌنو ىهمبا  ىالنسبخ ببننسخ ال ٌا  ـ هن ٖٙ
 .خ من  ن  المنسىخاشسرا  كىن الناسوىك  م سو  مفٌب؟ 

  . ا ٌة قى  الفاابً ةنٌا على الربلؾ فً بناء ٌنبنً   ى  الفاابًبالنسخ ـ هن 7ٖ

مبنٌبة علبى  وبا لٌسب،لوبر لبً هنـ هن مسألة إوا رىي الفاابً رببراً ىقبا  بنسبرن 8ٖ
 .مسألة الرىاٌة بالمعنى للارو بٌن المسألسٌن

مسألة الاكم نبنً بناء  ةنٌا على سنسخ اكم الار  بنسخ اكم األف  سبٌن لً هن  ـ9ٖ
 ؟.اللاب، فً األف  ه  هى لاب، بالنص هى بالعلة

 ولالصة ما تبٌن لً فً المسائل المتعلقة بالسنة:
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مبنٌة علبى مسبألة سعبارل  الماسم  لل بلة ىؼٌرا فع  الرسى   مسألة هن ـٓٗ 
 .األف  ىاللاهر

هفببلن  مس بر  عبن ال براننال فع  الرسبى  ـ هن األفلٌن الموكىرٌن فً مسألة ٔٗ
لة اكم الفبؽانر أمسو ىهى فً ال ى  ف  و األمر ا ٌ ة فً ال ى  ىالاع   ةنٌانوىهما 
 .بالنسبة لؤلنبٌاء

 قبب  ىرى  الشبر  لببٌ  مبنٌبا علبى مسببألة هب  كبان النبببً   ـبأن فعب  الرسببى ٕٗ
 مسعب ا بشرٌعة من قبلنا؟.

مبنبً  هب  سمسنبع ع ببلً؟ ى النببً المعفٌة قبب  ىرى  البعلبة علبـ هن الربلؾ فً ٖٗ
 .ى ىب رعاٌة المفلاةوى ٌنالساسٌن ىالس بٌ  الع لٌعلى 

سنبنبً مبن  ـ هن مسألة إمكان ىقى  المعفٌة من األنبٌاء ـ علٌوم السبلم ـ بع  البعلبةٗٗ
 .ه  سن سم المعفٌة إلى فؽٌرة ىكبٌرة؟ى ن  ىن ى ن على مسألة 

هبب   لب، المع ببةة علببى  مبنٌببة علبى مسببألة ىقبى  السببوى مببن النببً هن مسببألة ـب ٘ٗ
 ؟.هى ما  ل، إال على ما ف ر عنن عم اً  وم ل اً فً العم  ىالسوى النبً  ف و

مبنببً علببى مسبألة سببأرٌر البٌببان عببن ىقبب،  ـب هن الربببلؾ فببً ا ٌببة س رٌبر النبببًٙٗ
فوبى بنباء  ةنبً و همبا بنباء اإلقبرار للكبافر  الاا ة و همبا البنباء علبى عفبمة النببً 

 .على سكلٌؾ الكاار بارى  الشرٌعة فلم ٌف  فً نلري

هى البببراءة و هبب  ٌبب   علببى ال ببىاة مببن  وببة الشببر   هن مسببألة س رٌببر النبببً ـبب 7ٗ
 على مسألة اكم األشٌاء قب  ىرى  الشر . بناء  ةنٌامبنٌة  ؟األفلٌة

مبنببً فببً نلببر مببن اشببسر  العلببم فببً األربببار لبببى، الع انبب  بربببر الاببا  هن  ـبب 8ٗ
و ىإنمبا نشبأ هبوا مسبألة إفبا ة رببر الابا  للعلبم هى اللبنعلى  معمى  بوا فً االعس ا ال

البناء من لن السبلةم بٌن ما ٌاٌ ا ال لٌ  ىبٌن العم  بن و السٌما إوا ارسب  ولك ب انبب 
 االعس ا و ىهوا البناء ؼٌر فاٌ إ ألنن ال سبلةم بٌن األمرٌن.

مسبألة ال ٌفب  بنا هبا علبى لابا  هى منكبرا اكم  اا  مبا لبب، برببر اـ هن مسألة 9ٗ
 .إفا ة ربر الاا  للعلم هى اللن

علبى الرببلؾ  اشبسرا  الع البة فبً البراىيـ هشار بعل األفىلٌٌن إلى بناء مسألة ٓ٘
و فر  لووا المسبألة  رىاٌة م وى  الاا و ىالا ٌ ة هن مسألة  اكم رىاٌة الم وى فً 
 لوا.هفبلً  ،ىلٌس

ه  شر  مبنً على الربلؾ فً مسألة رىاٌة م وى  الع الة اكم  ـ هن الربلؾ فًٔ٘
 و ىال ٌفب  بنا هبا علبى مسبألسً  هى ع م العلبم بالاسبو ؟و قبى  الرىاٌة العلم بالع الة 

 . و هى الع الةاسال مسلماألف  فً الو ىمسألة  اكم المرس 

فٌكبىن و الا بة هن ٌكبىن المبسب   قب  قامب، علٌبنال سرلبى   إمبا رىاٌة المبسب   ـ هن ٕ٘
 لبم س بمن ممن ان كو ىهما إالرىاٌة عنن على ال ى  بسكاٌرا كمبنى افووا ٌُ و كافراً ا ٌ ة 

ىهوا االن كابا  المبسب   الااسبو بب عسبن  ورعلٌن الا ةو فبل ٌكىن كافراً ىإن قا  بمكاِّ 
بلؾ اللاهر فً هوا الاالة هن بنباء ر  رىاٌسبن علبى الربف ة إن كان، ب عسن ماسِّ و ىهما 
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 .فً ساسٌ ن إنما هى بناء  ةنً 

 .مرالاة اإل ما ال ٌنبنً على سار  الع   بالةٌا ة ـ هن ٖ٘

 ـ. رضً هللا عنومـ ع الة الفاابة مبنً على قبى  رىاٌة الفاابً ـ ٗ٘

 ـ. عنوم   رضً هللاـ  ال ى  بع السوممبنً على  ً والة الفاابـ اكم ٘٘

الربببلؾ فٌوببا  فوبب  ٌامبب  علببى السببما  ؟  إوا قببا  الفبباابً قببا  النبببًـبب مسببألة ٙ٘
 .اكم المرس وهى ع الة الفاابةمبنً على الربلؾ فً إلااو المسألة بأا  األفلٌن 

رىي الفاابً ربراً مابسمبلً لمعنٌبٌن مسنبافٌٌن ىاملبن  اإوـ بناء الربلؾ فً مسألة 7٘
 بناء  ةنً.  ٌة قى  الفاابًعلى الربلؾ فً ا على ها هما

بنبا ا علبى ع البة الفباابةو ىإن ٌسبس ٌم إن كان مرس  فاابً فبل   اكم المرسـ 8٘
الباببث عببن هسببباب فوببى مبنببً بنبباء  ةنٌببا علببى مسببألسً   كببان مرسبب  ؼٌببر الفبباابً

رىاٌبة العب    و هى مسألة على رىاٌة الم وى و ىال ٌف  بنا ا سع ٌ  الىاا و ىالسع ٌ 
بالع الببة اللبباهرة فببً  ىهبب  ٌكساببو هى علببى مسببألة عببن ؼٌببرا هبب  هببً سعبب ٌ  لببن ؟ 

 ؟.الرىاٌة

فبر  الكببلم فبً  الرببر إوا عمب  بمى ببن األكلبر هب  ٌب   علبى فباسن؟ـ هن مسألة 9٘
 ؟.ه  ٌكىن ربلفاً معس اً بنو ربلؾ الىاا  ىااللنٌن 

العم  بما ى   فً الر  المضبى  الما و إلمام على مسبألة العمب  ـ ال ٌسس ٌم بناء ٓٙ
 .بالمرس 

 فً المسائل المتعلقة باإلجماع: ولالصة ما تبٌن لً

هن الربببلؾ فببً ا ٌببة إ مببا  األمببم السبباب ة مبنببً علببى الربببلؾ فببً مسببألة هبب  ـبب ٔٙ
 شر  من قبلنا.و ىال ٌف  بنا ا على اإل ما  لاب، بالشر  هى بالع   ؟

ال ٌف  بناء مسألة ا ٌة إ ما  ؼٌر الفباابة علبى مسبألة هن اإل مبا  البب  لبـن ـ ٕٙ
 .من مسسن  سىقٌاً

اعسبار العبامً فبً  هن بناء اكم من  ا  م معاً علٌن ؼٌر معلىم بالضرىرة علىـ ٖٙ
بنباء فباٌ  إن كبان الرببلؾ فبً مسبألة اعسببار العبامً ا ٌ ٌباولكن الفباٌ   اإل ما 

كىن الربلؾ فً اعسبار العامً ٌعسبر ربلفا فً إ بلو مسمى إ مبا  األمبة و ىإو كبان 
سبار بالعامً هفبل لووا المسألةو هما بنا ا على مسبألة األمر كولك فبل سكىن مسألة االع

 اإل ما  ه  هى ق عً هى لنً؟ فؽٌر مسس م.

 الربلؾ فً اشسرا  المعفىم فً اإل ما  مبنى على ى ى  اإلمام المعفىم. ـٗٙ

بناء اشسرا  بلىغ الم معٌن ا  السىاسر على مسألة اإل ما  ه  هى لاب، بالشبر  ـ ٘ٙ
 ٌ .بناء فا هى بالع  ؟

قى  الىاا  إوا لم ٌكن لم  م سو  سىاا ه  ٌكبىن إ ماعباً؟ ال ٌفب  بنبا ا علبى ـ هن ٙٙ
 مسألة ه  اإل ما  لاب، بالشر  هى بالع   ؟.
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هما بنا ا على اعسببار العبامً فبً اإل مبا  فبإن كبان الرببلؾ ا ٌ ٌباً فبً االعسببار  
إن الرببلؾ فبً مسبألة بالعامً فبً اإل مبا  و فٌكبىن هبوا البنباء فباٌااًو همبا إن قٌب  

اعسبار العىام فً اإل ما  إنما هى فً إ بلو مسمى اإل مبا  و فببل ٌكبىن للمسبألة هلبر 
 .فً بناء هوا المسألة علٌوا

بناء لبى، اإل ما  ب رٌو الاا  على مسألة اشسرا  ال  عٌة فبً لببى، ـ ال ٌف  7ٙ
 ال ىاع  األفىلٌة.

  علبى مسبألة هب  ٌشبسر  فبً اإل مبا  هن ـ ال ٌف  بناء اعسبار العامً فً اإل ما8ٙ
ٌكببىن لببـن مسببسن  ؟ ىٌفبب  بنببا ا علببى مسببألة هبب  ف بب ان ههلٌببة اال سوببا  سربب  بأهلٌببة 
اإل ما  ؟ و هوا إن كان الربلؾ فً المسألة ا ٌ ٌاًو همبا إن كبان الرببلؾ إنمبا هبى فبً 

 األف .إ بلو لال إ ما  األمة على ما اساو علٌن الم سو ىن و فبل ٌسرسب على هوا 

ـبب  اعسبببار السببابعً مببع الفبباابة ال ٌرلببى مببن اببالسٌن  األىلببى  اعسبببار السببابعً مببع 9ٙ
الفاابة إوا كان م سو اً ىق، إ ماعوم و فالمسألة اٌننو مبنٌة على مسبألة   هب  ٌنع ب  
اإل مببا  مببع مرالاببة األقبب  ؟ و همببا البنبباء علببى ا ٌببة إ مببا  ؼٌببر الفبباابة فوببى بنبباء 

  ةنً و ىهما البناء على ا ٌة قى  الفاابً فؽٌر فاٌ .فاٌ  ؼٌر هنن بناء 

اللانٌة  اعسبار السابعً مع الفاابة إوا ا سو  بعب  إ مباعومو ىهبوا المسبألة مبنٌبة علبى 
اشببسرا  االن ببرالو ىعلببى مسببألة االعسبببار بمببن هسببلم                             بعبب  

 اإل ما .

ن فً اإل مبا  الا وبً علبى س بة  اال سوبا  و ـ ال ٌف  بناء اعسبار األفىلً ىالا 7ٌٓ
هما البناء علبى االعسببار بالعبامً فبً اإل مبا  فٌعسببر بنباء  ةنٌبا إوا كبان الرببلؾ فبً 
مسألة االعسبار بالعامً ربلفا ا ٌ ٌا و لكن إوا قٌ  إن المرا  بالمسبألة هبى الرببلؾ فبً 

 ء.إ بلو لال إ ما  األمة ه  ٌف   ىنوم ؟ فبل ى ن لووا البنا

ـ هن اعسبار الااسو فً اإل ما  مبنً على مسألة الع الة ه  هً ركن فبً اال سوبا  7ٔ
 و هى لٌس، ركناً؟.

ـ هن مسبألة هب  ٌشبسر  هن ٌكبىن لئل مبا  مسبسن  ؟  مبنٌبة بنباء  ةنٌبا علبى ا ٌبة 7ٕ
 اإللوامو ىال ٌف  بنا ها على اشسرا  اال سوا  فً الم معٌن.

الاكم من ؼٌر  لٌ ؟ فإن كان هناك من ٌ ى  بأن الاكم  هما البناء على مسألة ه  ٌلب،
عام فً او األنبٌاء ـ علبٌوم الفببلة ىالسببلم ـ ىؼٌبرهم فبٌمكن هن سبنبى عنب ا مسبألسنا 
على ولك األف و ىمن لم ٌ علوا عامةو ب  رفوا باألنبٌاء ـ علٌوم الفببلة ىالسببلم ـ 

 ىهوا هر  .و ىن ؼٌرهم فبل سبنى عن ا هوا المسألة على ولك األف 

 ه  ٌشبسر  هن ٌكبىن لئل مبا  مسبسن  ؟و ـ  هن اإل ما  عن قٌا  مبنً على مسألة7ٖ
هما البناء على ا ٌة ال ٌا  و ى علبى االعسببار بناباة ال ٌبا  فبً اإل مبا  فومبا بنباءان 

  ةنٌان.

إ ما  هه  ك  عفر ا ة على هه  العفبر مبنبً علبى الرببلؾ ـ هن الربلؾ فً 7ٗ
 .ل العفرفً اشسرا  ان را

 



(ٕ٘ٔ) 

هن مسببألة إوا ه مببع ههبب  عفببر علببى اكببم فوبب  لوببم و هى لبعضببوم الر ببى  ـبب 7٘ 
 .عنن؟ هً من فىان  الربلؾ فً اشسرا  االن رال لفاة اإل ما 

اشسرا  ان برال كب  الم معبٌن و هى ؼبالبوم و هى علمبانوم ٌبنبى علبى هفبلٌن  ـ هن 7ٙ
ار العبامً إوا كبان الرببلؾ فٌبن اعسبار العامً و ىاعسبار النبا رو لكبن البنباء علبى اعسبب

ا ٌ ٌاو هما إن كان الربلؾ إنمبا هبى فبً إ ببلو لابل إ مبا  األمبة علبى مبا اسابو علٌبن 
 الم سو ىن و فبل ٌف  البناء على هوا األف .

 االسااو بع  االرسبلؾ ال ٌرلى من االسٌن  ـ هن 77

مبنٌة بناء  ةنٌبا  الاا  األىلى  هن ٌكىن ولك من هه  العفر الم معٌنو ىهوا المسألة
على اشسرا  ان رال العفر وىال ٌف  بنا هبا علبى مسبألة االساباو مبن ههب  العفبر 

 اللانً بع  الربلؾ من هه  عفر سابو.

الاا  اللانٌة  هن ٌكىن ولك من هه  العفر اللانًوىهوا المسألة مبنٌة على مسبألة هب  
ٌبا علبى مسبألة االساباو بعب  سمى، المواهب بمى، هفاابوا ؟ و كما هنوا مبنٌة بنباء  ةن

 الربلؾ من هه  العفر و ىعلى مسألة االسااو على الربلؾ ه  ٌع  إ ماعاً ؟ .

ـبب هن السعلٌبب  بعلببة ؼٌببر علببة الم معببٌن مبنببً بنبباء  ةنٌببا علببى مسببألة سعلٌبب  الاكببم 78
 .بعلسٌن فأكلر

 ه  ك  م سوب  مفبٌبعلى مسألة  من ى ن  ىن ى نهن اإل ما  السكىسً مبنً ـ 79
 .؟

هن إ ما  الرلاباء األربعبة مبنبً بنباء  ةنٌبا علبى ا ٌبة قبى  الفباابً و ىعلبى ـ 8ٓ
 مسألة قى  الفاابً المشوى  لـن بمةٌة ه  هى ا ة؟.

 الربلؾ فً عفمةهه  البٌ،. إ ما  هه  البٌ، مبنً علىـ 8ٔ

اإل ما  عن ربر ه  ٌكىن  لٌبلً على فاسن ؟ مبنً على مسبألة اإل مبا  إوا ـ هن 8ٕ
   عن  لٌ  فو  ٌكىن اإل ما  شامبلً لل لٌ  و هى م سفراً على الاكم ؟.انع 

ـ  هن الربلؾ فبً مسبألة هب  ٌمكبن ى بى  رببر هى  لٌب  ال معبارل لبـنو ىسشبسرُك 8ٖ
األمببة فببً عبب م العلببم بببن ؟ مبنببً بنبباًء  ةنٌبباً علببى الربببلؾ فببً مسببألة  هبب  ٌ ببىة هن 

 سشسرك األمة فً ع م العلم بما لم  ٌكلاىا بن؟.

 ولالصة ما تبٌن لً فً المسائل المتعلقة بالقٌاس:

مبنبً علبى الساسبٌن ىالس ببٌ  الع لٌبٌن و ؼٌبر  هن الربلؾ فً العم  بال ٌا  ع ببلً  ـ8ٗ
هن المرسلاٌن فً المسألة ارسلاىا فً  رٌو الر بى  إلٌبنو ىإلٌبن ٌر بع األفب  اللبانً  

 ى ىب رعاٌة المفلاة.

ؽا، لم ٌف  عن ي بنا ها على مسبألة هب  اللؽبا، ـ هن مسألة  رٌان ال ٌا  فً الل8٘
 سىقٌاٌة هى اف بلاٌة؟ و هما بنا ها على ال ٌا  الشرعً فوى بناء مع الاارو.

ـ هن  رٌبان ال ٌبا  فبً األسبباب مبنبً بنباء  ةنٌبا علبى الرببلؾ فبً كبىن السببب 8ٙ
 ىالشر  ىالمانع هاكاماً شرعٌة هم ال؟.

 



(ٕٕ٘) 

هفب  لبب، باإل مبا  مبنبً علبى هفبلٌن   ـ هن الربلؾ فً مسألة ال ٌا  علبى87 
 مسألة السعلٌ  بعلة ؼٌر علة الم معٌن وىال ٌا  على هف  لاب، بالنص.

ـ هن الربلؾ فً ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا  مبنً بناء  ةنٌبا علبى مسبألة سعب   88
 العل .

ـ ال ٌا  على هف  مرسلؾ فٌن مبنً على ال ٌا  على علة مرسلؾ فٌوبا بنباء نلٌبر 89
 لى نلٌر وىهما مبنٌان على اشسرا  االسااو على ال ٌا .ع

ـ هن الربلؾ فً مسألة العلة ه  هً باعلة هى م لرة؟ مبنبً علبى  هفبى  و ىهبً  9ٓ
الساسٌن ىالس بٌ  الع لٌانو ىسعلٌ  هفعا  هللا سعالىو ىإلٌن ٌر ع البناء علبى هن كببلم هللا 

ألٌر بواسن و هى بفاة قانمبة ببن و هى سعالى ق ٌمو ىكولك من األفى  مسألة ه  للشًء س
ال ٌع   سألٌر البسة و هى ٌع   سألٌرا ال بواسن ىال بفاة قانمة بن ؟ و ىهبوا المسبألة ٌبرا  

 بوا إلبا، السألٌر فً األسباب. 

همبا البنبباء علبى رلببو هفعبا  العبببا  ىسرسٌبب اللببىاب علٌوبا فوببى بنباء نلٌببر علبى نلٌببرو 
ه  للشبًء سبألٌر بواسبن و هى بفباة قانمبة ببنوهى ال ٌع ب  ىالمسألسان سر عان إلى مسألة 

 سألٌر البسة و هى ٌع   سألٌرا ال بواسن ىال بفاة قانمة بن؟.

ـبب هن الربببلؾ فببً سعلٌبب  األاكببام مبنببً علببى هفببى  وىهببً  رلببو هفعببا  العبببا و 9ٔ
ىالساسببٌن ىالس بببٌ  وىإلٌببن ٌر ببع ى ببىب رعاٌببة المفببلاة و ىكببولك سعلٌبب  هفعببا  هللا 

 ى.سعال

 هما البناء على اشسرا  اإلرا ة لؤلمر فوى بناء  ةنً.

ـ هن الرببلؾ فبً اشبسرا  العكب  فبً العلبة مبنبً علبى مسبألة سعلٌب  الاكبم بعلسبٌن 9ٕ
 فأكلر.

ـ هن مسألة السنفٌص على العلة هب  هبى همبر بال ٌبا ؟ بنا هبا علبى السعلٌب  بالعلبة 9ٖ
ٌمكن بنا هما على مسبألة هب  الاكبم ال افرة من بناء النلٌر على النلٌرو ىالمسألسان 

 فً ما  النص لاب، بالعلة هى بالنص؟.

 ىهما البناء على ى ىب السىبة من ال بٌ  مع اإلفرار على  رر فووا بناء  ةنً.

ـ هن مسبألة هب  الاكبم فبً ماب  البنص لابب، بالعلبة هى ببالنص؟ مبنٌبة علبى ساسبٌر 9ٗ
 فر  لووا المسألةو ىلٌ  هفبل لوا.العلةو هما مسألة السعلٌ  بالعلة ال افرة فوى 

ـ هن الربلؾ فً مسألة المناسبة ه  سنررم بماسب ة را ابة هى مسباىٌة؟ مبنبً علبى 9٘
 ساسٌر العلة و ىسرفٌص العلة.

ـ هن الربلؾ فً لبى، العلة بال ىران مبنً على مسألة السبلةم ه  ٌسبس   ببن علبى 9ٙ
مسألة سعلٌ  الاكم الىااب  بعلسبٌن  فاة العلة؟ وهما بنا ها على ال ر  ىالعك  وىعلى

 فأكلر فلٌ  بفاٌ .

ـ هن الربلؾ فً لبى، العلة بالشبن مبنً على اشسرا  المناسبة فً العلة وهمبا بنبا ا 97
 ؟ فؽٌر فاٌ  .ه  ك  م سو  مفٌبعلى مسألة 

 



(ٕٖ٘) 

ـ هن السعلٌ  بالاكمبة مبنبً علبى ال ٌبا  فبً األسبباب و همبا البنباء علبى  بىاة 98 
ةىا السعلٌبب  السعلٌبب  بالىفبب ؾ المشببسم  علببى مفببلاة فأسببع  األ ببراؾ بببن هببم مببن  ببى 

 بالاكمة إوا كان، منضب ة.

 ـ هنن ال ٌف  بناء السعلٌ  بالىفؾ المرك ب على مسألة كٌاٌة إفا ة النلر للعلم.99

ـ هن بناء السعلٌ  باالسم على السعلٌ  بالاكم هى من باب بنباء النلٌبر علبى النلٌبر ٓٓٔ
 ر عان إلى هف  ىاا  وىهى ساسٌر العلة.وىالمسألسان س

هما البناء علبى اشبسرا  المناسببة فوبى فباٌ و همبا بنباء االسبم المشبسو مبن فباة علبى 
 الربلؾ فً الشبن الفىري فوى كولك فاٌ .

 ـ هن السعلٌ  بالاكم الشرعً مبنً بناء  ةنٌا على ساسٌر العلة.ٔٓٔ

ة الاكم فً ما  النص لاب، بالعلة هى ـ هن السعلٌ  بالعلة ال افرة مبنً على مسألٕٓٔ
بالنص؟و ىمبنً بناء  ةنٌا على ساسٌر العلة وىهما بنا ا على مسألة اشسرا  السبألٌر هى 

 االكسااء باإلرالة فؽٌر فاٌ .

ـ هن السعلٌ  بالما  هى  ةنن مبنً على السعلٌب  بالعلبة ال افبرةو همبا بنا هبا علبى ٖٓٔ
 ساسٌر العلة فوى بناء  ةنً.

هن السعلٌبب  بببالناً هى العبب م مبنببً بنبباء  ةنٌببا علببى  ملببة مببن األفببى و  ىهببً ـبب ٗٓٔ
ساسٌر العلةو  ىاشسرا  المناسببة فبً العلبة و ىاشبسرا  السبألٌرو همبا البنباء علبى السعلٌب  

 بال ر  فبل سر ع لن المسألة.

ـبب  هن سعلٌبب  الشببًء ب مٌببع هىفببافن مبنببً بنبباء  ةنٌببا علببى مسببألة السعلٌبب  بالعلببة ٘ٓٔ
 افرة.ال 

ـ هن السعلٌ  باإلضافا، مبنً على هفلٌن السعلٌ  بالع مو ى مسألة هب  اإلضبافا، ٙٓٔ
ى ى ٌة هى ع مٌة ؟و هما البناء على السعلٌ  بالاكم الشرعً فوبى مبن بباب بنباء النلٌبر 

 على النلٌر.

ـ هن سعلٌ  ع م الاكم بى ى  المبانع هى عب م الشبر  مبنبً علبى مسبألة سرفبٌص 7ٓٔ
 العلة .

ـ هن سعلٌب  الاكبم الىااب  بعلسبٌن فبأكلر مبنبً بنباء  ةنٌبا علبى ساسبٌر العلبة و همبا 8ٓٔ
 البناء على سرفٌص العلة فؽٌر فاٌ .

ـبب هن سعلٌبب  اكمببٌن بعلببة ىاابب ة مبنببً بنبباء  ةنٌببا علببى هفلٌن ساسببٌر العلببة و 9ٓٔ
 ىاشسرا  المناسبة فً العلة .

مبنبً علبى مسبألة مبا البوي ٌاٌب ا ـ هن اشسرا  هال نكىن مسعب ٌن فً الاكم بال  ع ٓٔٔ
 ال ٌا ؟.

ـ هن لبى، الناً األفلً بال ٌا  مبنبً علبى هفبلٌن  اشبسرا  كبىن اكبم األفب  ٔٔٔ
 اكماً شرعٌاًو ىه  الناً األفلً اكم شرعً؟.

ـ هن سرفٌص العلة ق  بنً على هفى  ؼٌر فاٌاة و ىهً  مسبألة االسبس اعة ٕٔٔ

 



(ٕ٘ٗ) 

 ألة هبب  ٌعبرل العمببىم للمعببانً؟وهب  هببً قبب  الاعبب ؟و ىسرفببٌص العبام و ىمسبب 
؟و ىكولك ساسٌر العلة ههً األمبارة هى الباعلبة هى المى ببةو همبا ه  ك  م سو  مفٌبى

 البناء على ساسٌر العلة ههً الباعث هى  ملة ما ٌسىقؾ علٌن فوى بناء فاٌ  .

 ـ هن مسألة ه  ٌن  ع المسس   بالن ل؟ مبنٌة على مسألة سرفٌص العلة.ٖٔٔ

ربببلؾ فببً الةٌببا ة فببً العلببة بعبب  سى ٌببن السبب ا  علٌوببا مبنببً علببى مسببألة ـبب هن الٗٔٔ
 سرفٌص العلة.

ـ هن ال  ح بع م السألٌر فً األف  مبنبً علبى سعلٌب  الاكبم الىااب  بعلسبٌن فبأكلرو ٘ٔٔ
 هما بناء ع م السألٌر فً الار  على الربلؾ فً الارل فوى بناء فاٌ .

بإببب اء رفىفببٌة فببً األفبب  سفببل  ـبب هن ال بب ح بببالارو فببً األفبب  إن كببان ٙٔٔ
لبلسس بل  فٌر ع إلى سع   العلب  و همبا إن كبان بإبب اء رفىفبٌة ال سفبل  لبلسبس بل  

 فبل ٌمكن هن ٌر ع إلى سع   العل .

هما البناء على مسألة الن ل فوى مرسص ببالارو فبً الابر  و ىهبى بنباء فباٌ  و همبا 
نبً ٌ بري علبى قبى  مبن ربص الابرو البناء على السعلٌ  بالعلة ال افرة فوبى بنباء  ة

 بأنن   سعٌن األف  علة هى الار  مانعاً .

 ـ هن ال  ح بالارو بضرب من ضرىب الشبن مبنً على الربلؾ فً قٌا  الشبن.7ٔٔ

ـبب هن المعارضببة فببً األفبب  مبنٌببة بنبباء  ةنٌببا علببى مسببألة سعلٌبب  الاكببم الىاابب  8ٔٔ
 بعلسٌن فأكلر.

بناء  ةنٌا على مسألة هب  ٌ بب علبى المعسبرل  ـ هن المعارضة فً الار  مبنٌة9ٔٔ
 بٌان انسااء الىفؾ الوي عارل بن األف  عن الار  ؟.

ـبب هن سرفببٌص ال ببىاب إوا كببان السبب ا  عامبباً مبنببً  علببى الربببلؾ فببً  ببىاة ٕٓٔ
 الارل.

ـبب هن ال بب ح بعبب م العكبب  مبنببً علببى هفببلٌنو ىهمببا  سعلٌبب  الاكببم الىاابب  بعلسببٌن ٕٔٔ
 . فأكلروىاشسرا  العك 

ـ هن ال  ح بالكسر ـ ىٌبرا  ببن الكسبر بمعنبى ى بى  الاكمبة الم فبى ة مبع سرلبؾ ٕٕٔ
الاكم ـ مبنً على السعلٌ  بالاكمبة و همبا البنباء علبى  رٌبان ال ٌبا  فبً األسبباب فوبى 

 بناء  ةنً.

 هوا ربلفة ما انسوٌ، إلٌن فً هوا ال راسةو ىارسم بوكر بعل السىفٌا، 

  علببى األفببى  ال ةا  باا ببة إلببى الباببثو ىولببك مببن هىالً هن مىضببى  بنبباء األفببى
  وسٌن 

األىلبى من  وببة المباابث السببً لببم سبابث بعببُ   كمبااببث الاكبم الشببرعً و ىالسكلٌببؾ و 
 ىاأل لة المرسلؾ فٌوا و ىؼٌر ولك.

ىاللانٌة من  وة باث المسان  السً كان لوا هكبر األلر فً المسبان  األفبىلٌةو فسبابث 
سس بل ٌبٌن هلرها على ؼرار ما فع  فً الساسٌن ىالس ببٌ  الع لٌبٌنو سلك المسان  بالا م
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ىمن المسبان  السبً لوبا هلبر و ىهبً باا بة إلبى البابث باسبس بل   مسبألة كببلم هللا  
سعالىو ىق  هلر، على مسان  كلٌرةو ىهٌضا مسبألة األسبباب ىسألٌرهباو ىمسبألة ساسبٌر 

 العلة.

ٌُعنبى  لانٌاً هقسرح ال ٌام ب راسة كساب سبلس  الوهب للةركشً و ىال ٌام بسا ٌ بن سا ٌ با 
ب انب  راسة ما وكرا من المسان  المبنٌة على ؼٌرهاو ىكساب سبلس  الوهب هبى ههبم 

 كساب ُعنً ب انب البناء عن  األفىلٌٌنو ىق  اال لوم لرىة علٌمة   ٌرة بالعناٌة.

ا ببة إلببى  راسببةو لاللبباً هن المسببان  المشببسركة بببٌن علببم األفببى  ىؼٌببرا ال ةالبب، با
كالمسببان  المشببسركة بببٌن علببم األفببى  ىعلببم اللؽببة العربٌببةو ىملبب  هببوا الباببىث سبببٌن 
امسةاج علىم الشرٌعة و كما سبٌن ال و  العلٌم الوي قبام ببن األفبىلٌىنو ىاللبار السبً 
انابببر ىا بوبببا  ىن ؼٌبببرهم مبببن هفبببااب العلبببىم األربببريو كمبببا هن فٌوبببا  ىاببببا عبببن 

 هوا العلم إ ألنن اسساا  من ؼٌرا ك  ما فٌن.االعسرال بع م فان ة 

ٌ ن لً من ربل  الباث هنن ق  سبنى المسألة األفىلٌة على هفب  لكبن ال ٌكبىن  رابعاً سب
لن هلر فً الارى و ىهوا ٌ ك  هن مسألة السأفٌ  ىالس بٌو عن  األفبىلٌٌن باا بة إلبى 

ٌُعنى ب انب السأف ٌ ما هن بعل األفىلٌٌن ق   ٌ  مبع عب م مراعباة  انبب ال راسةو الس
 الس بٌو فً الارى .

هبوا ىهسببأ  هللا سعببالى هن ٌ عب  هببوا ال وبب  المبببوى  نافعباً ىملمببراًو ىهن ٌ علببن رالفببا 
لى ون الكرٌمو ىنافعا لً فً ال نٌا ىالررةو ىما كان فً هوا الباث من رٌر ىفىاب 

ىاب فوبى منبً فوى باض  هللا ىكرمن ىإاساننو ىمبا كبان فٌبن مبن ر بأ ىبعب  عبن الفب
ىالشٌ ان و ىهللا ىرسىلن برٌنان مننو ىلكن لٌلسم  النالر ألرٌن فٌن العبور إ فبإنً لبم 
    وب اً فبً الىفبى  إلبى الابو و ىلكبن الر بأ مبن شبأن البشبر ـ إال مبن عفبمن هللا 
سعالى من األنبٌاء ىالمرسلٌن علٌوم السبلم ـ ىال ٌكن بعٌ اً عن وهن النالر ما فبً هبوا 

فعىبة ىألىاءو ىسسىر على همر هبى مبن شبأن الما  بٌن الكببارو ىلكبن هللا  الباث من
باضلن هعانو ىهسسؽار هللا العلٌم من الر أ ىالةل و ىهللا سعبالى هعلبمو ىالامب  هلل رب 

 العالمٌنو ىفلى هللا ىسلم على المبعىث رامة للعالمٌن. 
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 قانمة المفا ر ىالمرا ع 

 ـ   اب الباث ىالمنالرة 

 مام  األمٌن الشن ٌ ًومكسبة ابن سٌمٌةوال اهرة.ل

 ـ ال اب الشرعٌة 

لمامببب  ببببن مالببب  الم  سبببًوا  ن ىضبببب  نفبببن ىربببرج هاا ٌلبببن ىقببب م لن شبببعٌب األرنببب ى و ىعمبببر ال ٌاموال بعبببة اللانٌبببة 
 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.7ٔٗٔ

 ـ الٌا، البٌنا، على شرح  مع ال ىامع 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٔٗٔىررج  ٌاسن ىهاا ٌلن ةكرٌا عمٌرا،وال بعة األىلى ألام  بن قاسم العبا يوضب ن 

 ـ اإلبواج فً شرح المنواج 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٗٓٗٔلعلً بن عب  الكافً السبكًوىابنن عب  الىهابوال بعة األىلى 

 فً علىم ال ر ن  اإلس انـ 

 هـو المكسبة العفرٌة لل باعة ىالنشروبٌرى،.7ٓٗٔلاض  إبراهٌمو بع عام لعب  الرامن السٌى ًوسا ٌو مام  هبى ا

 ـ اإلاا ة فً هربار ؼرنا ة 

لمامبب  بببن عببب  هللا لسببان البب ٌن بببن الر ٌبببوا و نفببن ىىضببع م  مسببن ىاىاشببٌن  مامبب  عببب  هللا عنانوال بعببة األىلببى 
 هـومكسبة الران ً لل بع ىالنشر ىالسىةٌع.97ٖٔ

 هاكام األفى   ـ إاكام الافى  فً

هببببـو ار الؽببببرب ٘ٔٗٔلسبببلٌمان بببببن رلبببؾ البا ًوا  ببببن ىقببب م لببببن ىىضبببع فوارسببببن عب  الم ٌببب  سركًوال بعببببة اللانٌبببة 
 اإلسبلمًوبٌرى،.

 ـ اإلاكام فً هفى  األاكام 

 لعلً بن هام  بن اةم اللاهريو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ اإلاكام فً هفى  األاكام 

 هـوالمكسب اإلسبلمًوبٌرى،.ٕٓٗٔسعلٌو  عب  الرةاو عاٌاًوال بعة اللانٌة لعلً بن هبً علً الم يو

 ـ إربار العلماء  بأربار الاكماء 

 لعلً بن ٌىسؾ ال ا ًومكسبة المسنبًوال اهرة. 

   ر علىم الا ٌثارسفـ ا

ر الكسبببب هبببـو  آٖٗٔوم ببببى  مبببع شبببران الباعبببث الالٌبببث ألامببب  مامببب  شببباكرو ال بعبببة األىلبببى ببببن كلٌرسبببماعٌ  اإل
 العلمٌةوبٌرى،.

 ـ ه ب الاسىي ىشرى  الماسً ىفاة المسساسً ىهاكامن ىكٌاٌة الاسىي ىاالسساساء 

هبـوم بعة الم نًونشبر ٖٔٗٔبن الفبلح الشورةىريوا  ن ىعلو علٌن  /رفع، فىةي عب  الم لبوال بعة األىلى العلمان 
 مكسبة الران ًوال اهرة. 

 ـ ه ب ال اضً 

هببـوم بعة اإلرشا وبؽ ا وبإشببراؾ رناسببة  ٌببىان 9ٖٔٔىر يوسا ٌو ماً هبببل  السببراانو بع عببام لعلببً بببن مامبب  المببا
 األىقاؾ بالعراو.

 ـ األ لة االسسلنانٌة عن  األفىلٌٌن  

 هـو ار الناان  للنشر ىالسىةٌعواألر ن.ٕ٘ٗٔألشرؾ بن مامى  الكسانً وال بعة األىلى 

 ـ األربعٌن فً هفى  ال ٌن 

 هـومكسبة الكلٌا، األةهرٌةوال اهرة.ٙٓٗٔلراةيوس  ٌم ىسا ٌو ىسعلٌو  /هام  ا اةي الس اوال بعة األىلى لمام  بن عمر ا

 ـ اإلرشا  إلى قىا ع األ لة فً هفى  االعس ا  

 هـوم سسة الكسب الل افٌةوبٌرى،.٘ٓٗٔلعب  الملك بن عب  هللا ال ىٌنًوسا ٌو هسع  سمٌموال بعة األىلى 
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 ى سا ٌو علم األفى  ـ إرشا  الااى  إل 

 هـوالمكسبة الس ارٌةومكة.ٖٔٗٔلمام  بن علً الشىكانًوسا ٌو مام  سعٌ  الب ريوال بعة األىلى 

 ـ إرشا  ال اف  إلى هسنى الم اف  

اعسنببباء ىضب  اسبببن ع مًوال بعبببة األىلبببى  لمامببب  ببببن سببباع  ببببن األكابببانً األنفببباريوس  ٌم ىمرا عن مامببب  عىامبببن و
 للل افة اإلسبلمٌةو  ةوم سسة علىم ال رانو مشووبٌرى،.هـو ار ال بلة ٗٔٗٔ

 ـ هةهار الرٌال فً هربار عٌال 

ألام  بن مام  الم ري الااٌ وسا ٌو م مىعةو بع بإشراؾ الل نة المشسركة لنشر السبراث اإلسببلمً ببٌن اكبىمسً المملكبة 
 المؽربٌة ىاكىمة  ىلة اإلمارا، العربٌة المسا ة.

 ـ هسا  الببلؼة 

 مى  بن عمر الةمرشري المعسةلًوسا ٌو عب  الراٌم مامى و ار المعرفةوبٌرى،.لما

 ـ هسا  ال ٌا  

 هـوالناشر مكسبة العبٌكانو الرٌال.ٖٔٗٔألبً اام  الؽةالًوا  ن ىعلو علٌن ىق م لن  .فو  الس اانو بع عام 

 ـ هسباب ارسبلؾ األفىلٌٌن  راسة نلرٌة س بٌ ٌة 

 اإلمام مام  بن سعى  اإلسبلمٌة. ةرسالة  كسىراا بكلٌة الشرٌعةو امعانًولنافر بن عب  هللا الى ع

 ـ االسس ال  عن  األفىلٌٌنومعناا ىا ٌ سنواالاس اج بنوهنىاعن  

 هـومكسبة السىبةوالرٌال.ٔٔٗٔلعلً بن عب  العةٌة العمٌرٌنًو ال بعة األىلى 

فٌمبا سضبمنن المى بأ مبن معبانً البرهي ىاللبار ىشبرح ولبك كلبن  ـ االسسوكار ال امع لمواهب ف واء األمفار ىعلماء األق ار
 باإلٌ اة ىاالرسفار 

لٌىسؾ بن عب  هللا بن عب  البروىلو هفىلن ىررج نفىفن ىرقموا ىقنن مسانلن ىىضع فوارسن  /عب  المع ً قلع ًو ار 
 قسٌبةو مشووبٌرى،و ار الىعًوالبوال اهرة.

 ـ االسسٌعاب فً معرفة األفااب 

هببـو ار الكسببب ٘ٔٗٔبببن عببب  هللا بببن عببب  البروسا ٌببو ىسعلٌببو علً معببىل ىعببا   عببب  المى ى وال بعببة األىلببى لٌىسببؾ 
 العلمٌةوبٌرى،.

 ـ هس  الؽابة فً معرفة الفاابة 

هبـو ار الكسبب ٘ٔٗٔلعلً ببن مامب  عبة الب ٌن ببن األلٌروسا ٌبو ىسعلٌبو علً معىلوىعبا   عبب  المى ى وال بعبة األىلبى 
 ،. العلمٌةوبٌرى

 ـ اإلشارة فً معرفة األفى  ىالى اةة فً معنى ال لٌ  

هـو ار البشانر اإلسبلمٌة لل باعة ٙٔٗٔلسلٌمان بن رلؾ البا ًو راسة ىسا ٌو ىسعلٌو  مام  علً فركى وال بعة األىلى 
 ىالنشر ىالسىةٌعوبٌرى،. 

 ـ األشباا ىالنلانر 

هببـو ار الكسببب ٔٔٗٔمى ببى وىعلً مامبب  معىلوال بعببة األىلببى لعببب  الىهبباب بببن علببً السبببكًوسا ٌو عا   هامبب  عببب  ال
 العلمٌةوبٌرى،.

 ـ األشباا ىالنلانر فً قىاع  ىفرى  ف ن الشافعٌة  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٖٔٗٔلعب  الرامن بن هبً بكر السٌى ًوال بعة األىلى 

 ـ اإلفابة فً سمٌٌة الفاابة 

مو ار الكسبب 8ٖ٘ٔإبراهٌم بن اسن الاٌىمًو ببع  ببو النسبرة الم بىعبة سبنة ألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوفاان 
 بالعلمٌةوبٌرى،.

 ـ هفى  ال فاص)المسمى الافى  فً األفى ( 

ألامببب  ببببن علبببً ال فببباص الراةيوضبببب  نفىفبببن ىربببّرج هاا ٌلبببن ىعلبببو علٌن  .مامببب  مامببب  سامروال بعبببة األىلبببى 
 هـو ار الكسب العلمٌةو بٌرى،.ٕٓٗٔ

 ل ٌن  ـ هفى  ا
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 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٔٓٗٔألبً منفىر عب  ال اهر البؽ ا ي و ال بعة اللاللة  

 ـ هفى  ال ٌن ىهى المسمى معالم هفى  ال ٌن 

 هـو ار الكساب العربًوبٌرى،.ٗٓٗٔلمام  بن عمر الراةيورا عن ىق م لن ىعلو علٌن  ن عب  الر ىؾ سع و بع عام 

 ـ هفى  السررسً 

هامبب  السررسببًوا و هفببىلن هبى الىفبباء األفؽانًو بعببة مفببىرة عببن ال بعببة السببً عنٌبب، بنشببرها ل نببة إاٌبباء  لمامبب  بببن
 هـ ول ار الكسب العلمٌةو بٌرى،.ٗٔٗٔالمعارؾ النعمانٌة باٌ ر هبا وال بعة األىلى 

 ـ األفى  العامة للا ن الم ارنوم ر  إلى  راسة الا ن الم ارن 

  ار األن ل .لمام  س ً الاكٌم الرافضًو

 ـ هفى  الا ن 

هبـونشر ىسىةٌبع مكسببة العبٌكبانو ٕٓٗٔلمام  ابن مال  الم  سبًوا  ن ىعلبو علٌبن ىقب م لن  .فوب  السب اانوال بعة األىلبى 
 الرٌال.

 ـ هفى  الا ن 

 هـوالمكسبة األةهرٌة للسراثوال اهرة.٘ٔٗٔلمام  هبً النىر ةهٌرو بع عام 

 ـ هفى  الا ن اإلسبلمً 

 هبى العٌنٌن ب رانوم سسة شباب ال امعةواإلسكن رٌة.لب ران 

 ـ هفى  الا ن سارٌرن ىر الن 

 لشعبان مام  إسماعٌ وال بعة اللانٌةو ار السبلموالمكسبة المكٌة بمكة.

 ـ هفى  الا نوالا  ىالمىضى  ىالؽاٌة 

 هـومكسبة الرش والرٌال. 8ٓٗٔلٌع ىب بن عب  الىهاب البااسٌنوال بعة األىلى 

 ىاء البٌان فً إٌضاح ال ر ن بال ر ن ـ هض

 هـو بع الرناسة العامة إل ارا، الباىث العلمٌة ىاإلفساء ىال عىة ىاإلرشا  بالمملكة.ٖٓٗٔلمام  األمٌن الشن ٌ ًو بع عام 

 ـ االعسفام 

 .رى،هـو ار الكسب العلمٌةوب8ٌٓٗٔإلبراهٌم بن مىسى الشا بًوضب ن ىفاان هام  عب  الشافًوال بعة األىلى 

 ـ األعبلم 

 مو ار العلم للمبلٌٌنوبٌرى،.99ٕٔلرٌر ال ٌن بن مامى  الةركلًوال بعة العاشرة 

 ـ اإلعبلم بمن فً سارٌخ الون  من األعبلم)المسمى نةهة الرىا ر ىبو ة المسامع ىالنىالر( 

 هـو ار ابن اةموبٌرى،.ٕٓٗٔلعب  الاً بن فرر ال ٌن الاسٌنًوال بعة األىلى 

 نة الرابعة عشرة الو رٌة االشرقٌة فً الم ـ األعبلم

 مو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.99ٗٔلةكً مام  م اه وال بعة اللانٌة 

 ـ إعبلم المىقعٌن عن رب العالمٌن 

هببـو ار الكسببب ٗٔٗٔمامبب  بببن هبببً بكببر بببن ال ٌمورسبببن ىضببب ن ىرببرج هاا ٌلن مامبب  عببب  السبببلم إبراهٌموال بعببة اللانٌببة ل
 .العلمٌةوبٌرى،

 ى اللسوا على األاكام  ـ هفعا  الرسى 

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٗٔٗٔلمام  سلٌمان األش روال بعة اللاللة 

 ـ االقسفا  فً االعس ا  

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.9ٓٗٔألبً اام  مام  الؽةالًو ال بعة األىلى 

  ( ضمن م مىعة الرسان  ىالمسان هقىم ما قٌ  فً المشٌنة ىالاكمة ىال ضاء ىال  ر ىالسعلٌ  )ـ 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٕٔٗٔام  بن سٌمٌة و ال بعة اللانٌة أل
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 ـ إكما  المعلم باىان  مسلم)شرح فاٌ  مسلم(  

 هـو ار الىفاء.9ٔٗٔلل اضً عٌال الٌافبًوسا ٌو  /ٌاٌى إسماعٌ وال بعة األىلى 

 ما  إلى معرفة هفى  الرىاٌة ىس ٌٌ  الس اإللما ـ 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٕ٘ٗٔلل اضً عٌال الٌافبًوسا ٌو ىسعلٌو هام  فرٌ  المةٌ يوال بعة األىلى 

 ـ األم 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٖٔٗٔلمام  بن إ رٌ  الشافعًوررج هاا ٌلن ىعلو علٌن مامى  م ر ًوال بعة األىلى 

 ـ إنباء الؽمر بأبناء العمر فً السارٌخ 

م  بن علً بن ا ر العس بلنًواعسنى بسفاٌان ىالسعلٌو علٌن  عبب  هللا ببن هامب  العلبىي الاسبٌنً الاضرمًوىسباع ا ألا 
 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،. ٙٓٗٔمام  فا و األنفاريوال بعة اللانٌة 

 ـ االنس اء فً فضان  اللبللة األنمة الا واء 

 عضن مام  ةاه  الكىلريو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،. لٌىسؾ بن عب  هللا بن عب  البر النمريوفا  ب

 ـ األن م الةاهرا، على ا  هلاال الىرقا، فً هفى  الا ن 

هببـومكسبة الرشبب  للنشببر ىالسىةٌببعو ٙٔٗٔلمامبب  بببن علمببان المار ٌنًوا  ببن ىعلببو علٌن  .عببب  الكببرٌم النملةوال بعببة اللانٌببة 
 الرٌال.

 ـ األنساب 

 هـ و ار ال نانوبٌرى،.8ٓٗٔعانًوس  ٌم ىسعلٌو عب  هللا عمر البارى يوال بعة األىلى لعب  الكرٌم بن مام  السم

 ـ اإلنفاؾ فٌما ٌ ب اعس ا ا ىال ٌ ىة ال و  بن 

 هـو ار عالم الكسبوبٌرى،.7ٓٗٔألبً بكر مام  بن ال ٌب الباقبلنًوسا ٌو عما  ال ٌن هام  اٌ روال بعة األىلى 

 ن الربلؾ ـ اإلنفاؾ فً معرفة الرا   م

 هـوه ر لل باعة ىالنشر ىالسىةٌع ىاإلعبلن.٘ٔٗٔلعلً بن سلٌمان المر اىيوسا ٌو  .عب  هللا السركًو ال بعة األىلى 

 فً السنن ىاإل ما  ىاالرسبلؾ  األىس ـ 

 هـو ار  ٌبةوالرٌال.ٗٔٗٔلمام  بن إبراهٌم بن المنوروسا ٌو  .فؽٌر هام  بن مام  انٌؾوال بعة اللانٌة 

 ٌلار الاو على الرلو فً ر  الربلفا، إلى الموهب الاو من هفى  السىاٌ  ـ إ

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٓٗٔلمام  ابن الىةٌروال بعة اللانٌة 

 ـ اإلٌضاح ل ىانٌن االف بلح)فً ال    األفىلً الا وً( 

هببـومكسبة ٕٔٗٔاانوال بعة األىلببى لٌىسببؾ بببن عببب  الببرامن بببن ال ىةيوا  ببن ىعلببو علٌببن ىقبب م لن  /فوبب  بببن مامبب  السبب 
 العبٌكانوالرٌال. 

 ـ إٌضاح المافى  من برهان األفى  

 مو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.ٕٔٓٓلمام  بن علً الماةريو راسة ىسا ٌو  .عمار ال البًوال بعة األىلى 

 ـ اإلٌضاح لناسخ ال ر ن ىمنسىرن ىمعرفة هفىلن ىارسبلؾ النا  فٌن 

هبـومن م بىعبا،  امعبة اإلمبام مامب  ببن سببعى  ٔٔٗٔال ٌسبًوسا و  .هام  فرابا،و ال بعبة اللانٌببة  لمكبً ببن هببً  البب
 اإلسبلمٌة.

 ـ إٌضاح المسالك إلى قىاع  اإلمام هبً عب  هللا مالك 

ال هـومنشىرا، كلٌة ال عىة اإلسبلمٌةوىل نة الاآٔٗٔألام  بن ٌاٌى الىنشرٌسًوسا ٌو الفا و الؽرٌانًوال بعة األىلى 
 على السراث اإلسبلمًولٌبٌا.

 ـ إٌضاح المكنىن فً الوٌ  على كشؾ اللنىن عن هسامً الكسب ىالانىن 

هبـو ار ٕٓٗٔإلسماعٌ  باشا بن مام  همٌن البؽ ا يوعنً بسفاٌان ى بعن مامب  شبرؾ الب ٌنوىرفع، الكلٌسبًو بع عبام 
 الاكر وبٌرى،.

 المل  ىالنا  ـ باب وكر المعسةلة من كساب المنٌة فً شرح كساب 
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هببـو انرة المعببارؾ النلامٌةواٌبب ر هبببا  ٖٙٔٔألامبب  بببن ٌاٌببى بببن المرسضببىواعسنى بسفبباٌان سىما هرنلبب و بع عببام  
 ال كن.

 ـ الباعث على إنكار الب   ىالاىا ث 

ألببببً شبببامة عبببب  البببرامن ببببن إسبببماعٌ  الم  سبببًوا  ن ىربببرج هاا ٌلبببن ىعلبببو علٌن بشبببٌر مامببب  عٌىنوال بعبببة األىلبببى 
 ـومكسبة الم ٌ  والمملكةومكسبة  ار البٌانو مشو.هٕٔٗٔ

 ـ البار الماٌ  فً هفى  الا ن 

هبـوىةارة األىقباؾ ىالشب ىن اإلسببلمٌة ٓٔٗٔلمام  بن بوا ر الةركشًوقام بسارٌرا  /عب  السسار هببى ؼ ةوال بعبة األىلبى 
 بالكىٌ،.

 فً سرسٌب الشرانع  ب انع الفنانعـ 

  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ألبً بكر بن مسعى  الكاسانًو

 ـ الب ر ال الع بمااسن ما بع  ال رن السابع 

 لمام  بن علً الشىكانًو ار المعرفةوبٌرى،. 

 فً سررٌج األاا ٌث ىاللار الىاقعة فً الشرح الكبٌر  الب ر المنٌرـ 

  رة للنشر ىالسىةٌعو الل بة.هـو ار الوٕ٘ٗٔلعمر بن علً ابن المل نوسا ٌو هام  بن سلمان بن هٌىبو ال بعة األىلى 

 ـ بو  النلر فً األفى  

 هـومكسبة  ار السراث ومفر. ٕٔٗٔلمام  بن عب  الامٌ  األسمن يوا  ن ىعلو علٌن  /مام  ةكً عب  البروال بعة األىلى 

 ـ براءة األنمة األربعة من مسان  المسكلمٌن المبس عة 

 . ابن عاان للنشر ىالسىةٌعوال اهرة هـو ارٕٓٗٔلعب  العةٌة الامٌ يوال بعة األىلى 

 

 ـ برنامج الم اري 

 مو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.98ٕٔألبً عب  هللا مام  الم اريوسا ٌو مام  هبى األ اانوال بعة األىلى 

 ـ البرهان فً هفى  الا ن 

هبـو ار الىفباء ٕٔٗٔال بعبة اللاللبة لعب  الملك بن عب  هللا ال ىٌنًوا  ن ىق م لن ىىضع فوارسن  /عب  العلٌم مامى  ال ٌبو
 لل باعة ىالنشر ىالسىةٌعومفر.

 ـ البرهان فً علىم ال ر ن 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٕٕٗٔلمام  الةركشًوررج هاا ٌث ىق م لن ىعلو علٌن مف اى ع او  بع عام 

 ـ بؽٌة الملسم  فً سارٌخ ر ا  هه  األن ل  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٔٗٔة السىٌاًوال بعة األىلى ألام  بن ٌاً الضبًوسا ٌو  /رىاٌ

 ـ بؽٌة الىعاة فً هربار اللؽىٌٌن ىالنااة 

 لعب  الرامن بن هبً بكر السٌى ًوسا ٌو مام  هبى الاض  إبراهٌموالمكسبة العفرٌةوبٌرى،.

 ـ البلب  فً هفى  الا ن 

 لسلٌمان بن عب  ال ىي ال ىفًومع شرح مرسفر الرىضة.

 لبناٌة فً شرح الو اٌة ـ ا

 هـو ار الاكروبٌرى،.ٔٔٗٔلمامى  بن هام  العٌنًوال بعة اللانٌة 

 ـ بٌان المرسفر 

هببـ  ار الم نًو بب ةومن ٙٓٗٔلمامببى  بببن عببب  الببرامن بببن هامبب  األفبباوانًوسا ٌو  /مام  ملوببر ب اوال بعببة األىلببى 
 ث اإلسبلمً.معو  الباىث العلمٌة ىإاٌاء السرا ومنشىرا،  امعة هم ال ري

 ـ بٌان الىهم ىاإلٌوام الىاقعٌن فً كساب األاكام 

 هـو ار  ٌبةوالرٌال.8ٔٗٔلعلً بن مام  ابن ال  انو راسة ىسا ٌو  .الاسٌن  ٌ، سعٌ و ال بعة األىلى 
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 ـ ساج السرا م  

 بٌرى،.هـو ار ال لمو مشوؤٖٗٔلل اسم بن ق لىبؽاوا  ن ىق م لن مام  رٌر رمضان ٌىسؾوال بعة األىلى 

 ـ ساج العرى  من  ىاهر ال امى  

 هـو ار الاكروبٌرى،.ٗٔٗٔلمام  مرسضى الةبٌ يو راسة ىسا ٌو علً شٌريو بع عام 

 ـ الساج المكل  من  ىاهر مآلر ال راة الرر ىاألى  

 هـومكسبة  ار السبلموالرٌال.ٔٔٗٔلف ٌو اسن ران ال نى ًوال بعة األىلى 

 ـ سارٌخ بؽ ا  

 ً الر ٌب البؽ ا يو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ألام  بن عل

 ـ سارٌخ رلٌاة بن رٌا  

 هـ و ار  ٌبةوالرٌال.٘ٓٗٔلرلٌاة بن رٌا  العفاريوسا ٌو  /هكرم ضٌاء العمريوال بعة اللانٌة 

 ـ سارٌخ العلماء ىالرىاة للعلم باألن ل  

هبببـوم بعة 8ٓٗٔع اروال بعبببة اللانٌبببة لعبببب  هللا ببببن مامببب  ببببن الارضبببًوعنً بنشبببرا ىفببباان ىرا بببع هفبببلن  عبببة، ال
 الم نًومفر.

 ـ سارٌخ قضاة األن ل  هى المرقبة العلٌا فٌمن ٌسساو ال ضاء ىالاسٌا 

البن الاسن النباهً األن لسًو ضب سن ىشراسن ىعل ، علٌن ىق م، لن ىرسبب، فوارسبن  .مرٌم قاسبم  ىٌ وال بعبة األىلبى 
 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.٘ٔٗٔ

 ٌخ الكبٌر ـ السار

 لمام  بن إسماعٌ  البراريوسفاٌ  ىسعلٌو عب  الرامن المعلمًوىمعن م مىعةو انرة المعارؾ العلمانٌةواٌ ر هبا  ال كن.

 ـ سارٌخ مرسفر ال ى  

هبـو  ار 8ٔٗٔلؽرٌؽىرٌى  بن ههرىن المعرىؾ بابن العبري النفرانًو ىضع اىاشبٌن  رلٌب  المنفبىرو ال بعبة األىلبى 
 ةو بٌرى،.الكسب العلمٌ

 ـ السبفرة فً هفى  الا ن 

 هـو ار الاكرو مشو.ٖٓٗٔإلبراهٌم بن علً الشٌراةيوشران ىا  ن  /مام  اسن هٌسىومفىر عن ال بعة األىلى عام 

 ـ السبفٌر فً معالم ال ٌن 

 هـ و ار العافمةوالرٌال.ٙٔٗٔلمام  بن  رٌر ال بريوسا ٌو علً بن عب  العةٌة الشب وال بعة األىلى 

 سبفٌر المنسبن بسارٌر المشسبن  ـ

 ألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوسا ٌو علً مام  الب اىيوالمكسبة العلمٌةوبٌرى،.

  السبٌان فً   اب املة ال ر نـ 

 هـومكسبة  ار البٌانو مشو.٘ٓٗٔلٌاً بن شرؾ النىىيوا  ن ىررج هاا ٌث عب  ال ا ر األرن ى وال بعة األىلى 

 فً شرح الربٌفً على السووٌب  ـ س  ٌ  علم المن و

 لعب  المسعا  الفعٌ يوال بعة الرامسةوالم بعة النمىو ٌةوال اهرة.

 ـ السابٌر شرح السارٌر فً هفى  الا ن 

هبـومكسبة الرشب  ٕٔٗٔ راسة ىسا ٌو  .عبب  البرامن ال ببرٌنوى  .هامب  السبراحوال بعة األىلبى لعلً بن سلٌمان المر اىيو
 .لللنشر ىالسىةٌعوالرٌا

 ـ سارٌر ال ىاع  المن  ٌة شرح الرسالة الشمسٌة 

 هـوم بعة مف اى البابً الالبً ىهىال اومفر.7ٖٙٔلمامى  بن مام  ق ب ال ٌن الراةيوال بعة اللانٌة 

 ـ السارٌر فً هفى  الا ن 

 لعلً بن سلٌمان المر اىيوم بى  مع شران السابٌر.

 ألقىا  ـ سارٌر الم ا  فٌما سف  نسبسن للم سو  من ا
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 هـ وم ابع اإلشعا والرٌال.٘ٔٗٔلعٌال بن نامً السلمًوال بعة األىلى  

 ـ السافٌ  من المافى  

لمامبببى  ببببن هببببً بكبببر األرمبببىي المل بببب بسبببراج ال ٌنو راسبببة ىسا ٌو  /عبببب  الامٌببب  علبببً هببببى ةنٌ وال بعبببة األىلبببى 
 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.8ٓٗٔ

 سااة األاىوي بشرح  امع السرموي ـ 
 ان  عب  الرامن مام  علمانوم بعة الم نً.مام  بن عب  الرامن المباركاىريوضب ن ىرا ع هفىلن ىفا  ل

 ـ سااة ال الب بمعرفة هاا ٌث مرسفر ابن الاا ب 

 هـو ار اراءومكة.ٙٓٗٔإلسماعٌ  بن عمر بن كلٌرو راسة ىسا ٌو عب  الؽنً الكبٌسًوال بعة األىلى 

  السا ٌو فً هاا ٌث الربلؾـ 

لعب  الرامن ابن ال ىةيوا  ن ىررج هاا ٌلن مسع  السبع نًوىعلو علبى المسبان  الا وٌبة ىاللؽىٌبة ىهلابال األاا ٌث مامب  
 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.٘ٔٗٔفار و ال بعة األىلى 

 ـ السا ٌو ىالبٌان فً شرح البرهان 

 ن بسامورسالة  كسىراا ب امعة هم ال ري بمكة المكرمة.لعلً بن إسماعٌ  األبٌاريوقسم منن بسا ٌو على بن عب  الرامن ب

 ـ السا ٌ ا، فً شرح الىرقا، 

هـو ار الناان  9ٔٗٔللاسٌن بن هام  بن قاىان الشافعًوسا ٌو ى راسة  /الشرٌؾ سع  بن عب  هللا بن اسٌنوال بعة األىلى 
 للنشر ىالسىةٌعوبٌرى،.

 ـ السررٌج بٌن األفى  ىالارى  

لشلريو باث ضمن م لة الباىث الا وٌة المعافرةو الع   الرام  ىالعشبرٌنو السبنة السبابعةو عب   شبىا  لسع  بن نافر ا
 (.٘٘ٔـٖٕٔهـومن ص)٘ٔٗٔىوي ال ع ة ىوي الا ة لعام 

 ـ السررٌج عن  الا واء ىاألفىلٌٌنو راسة نلرٌة س بٌ ٌة سأفٌلٌة  

 ىةٌعوالرٌال. هـومكسبة الرش  للنشر ىالسٗٔٗٔلٌع ىب البااسٌنو بع عام 

 ـ سررٌج الارى  على األفى  

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.7ٓٗٔلمامى  بن هام  الةن انًوسا ٌو  /مام  ه ٌب الفال وال بعة الرامسة 

 ـ سررٌج الارى  على األفى و راسة سارٌرٌة ىمنو ٌة ىس بٌ ٌة  

 هـو ار  ٌبةوالرٌال.9ٔٗٔلعلمان بن مام  شىشانوال بعة األىلى 

 ٌب الراىي فً شرح س رٌب النىاىي ـ س ر

هبببـوالمكسبة 9ٕٖٔلعبببب  البببرامن ببببن هببببً بكبببر السبببٌى ًوا  ن ىرا بببع هفبببلن عب  الىهببباب عبببب  الل ٌؾوال بعبببة اللانٌبببة 
 العلمٌةوالم ٌنة.

 ـ سوكرة الااال 

 بٌرى،.لمام  بن هام  الوهبًومفىر عن  بعة  انرة المعارؾ العلمانٌةو اٌ  هبا  ال كنو ار الكسب العلمٌةو

 ىس رٌب المسالك  سرسٌب الم اركـ 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ٔٗٔلل اضً عٌال الٌافبًوضب ن ىفاان مام  سالم هاشمو ال بعة األىلى 

 ـ سر مة الشٌخ مام  األمٌن الشن ٌ ً فااب هضىاء البٌان 

  بة الربر.هـو ار الو رةواللٔٔٗٔلعب  الرامن بن عب  العةٌة الس ٌ وال بعة اللانٌة 

  السسعٌنٌةـ 

 هـومكسبة المعارؾ للنشر ىالسىةٌعو الرٌال.ٕٓٗٔألام  ابن سٌمٌة الارانًو راسة ىسا ٌو  .مام  الع بلنوال بعة األىلى 

 ـ سسوٌ  ال  بً المسمى بسٌسٌر ال ىاع  المن  ٌة فً شرح الرسالة الشمسٌة 

ل اضببببًورا ع نفىفببببن ىهضبببباؾ إلٌن مامبببب  هنببببىر لسببببالم شببببم  البببب ٌن إبببببراهٌم سالموسفاٌ   /نفببببر مامبببب  نفببببر ا
 هـوإ ارة ال ر ن ىالعلىم اإلسبلمٌةوكراسشً.ٙٔٗٔالب رشانًوال بعة األىلى 

 ـ سشنٌؾ المسامع ب مع ال ىامع 
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لمام  ببن بوبا ر الةركشًو راسبة ىسا ٌو  /عبب  هللا ربٌعوى /سبٌ  عبب  العةٌةومكسببة قر ببة للبابث العلمبً ىإاٌباء  
 السراث اإلسبلمً.

 ـ الس بٌو الفرفً 

 مو ىلم ٌشر للناشر.99ٙٔلعب ا الرا اًو  بع عام

 ـ السعرٌاا، 

 هـو ار الكساب العربًوبٌرى،.ٖٔٗٔلعلً بن مام  الشرٌؾ ال ر انًوسا ٌو إبراهٌم األبٌاريوال بعة اللانٌة 

 ـ سعلٌو عب  الرةاو عاٌاً على اإلاكام فً هفى  األاكام لآلم ي 

 ع اإلاكام.لعب  الرةاو عاٌاًوم

 ـ سعلٌ  األاكام عرل ىسالٌ  ل رٌ ة السعلٌ  ىس ىراسوا فً عفىر اال سوا  ىالس لٌ  

 هـو ار النوضة العربٌة لل باعة ىالنشروبٌرى،.ٔٓٗٔلمام  مف اى شلبًو ال بعة اللانٌة 

 ـ السارٌو بٌن األفى  ىالارى  

 ٌال.هـو ار المسلموالر7ٔٗٔلسع  بن نافر الشلريوال بعة األىلى 

ـ ساسٌر  ٌا، هشكل، على كلٌر من العلماء اسى ال ٌى   فً  اناة من كسب الساسٌر فٌوا ال ى  الفىاب بب  ال ٌى ب  فٌوبا إال 
 ما هى ر أ 

هبـومكسبة الرشبب  للنشببر 7ٔٗٔألامب  بببن عببب  الالبٌم بببن سٌمٌةو راسببة ىسا ٌو عبب  العةٌببة بببن مامب  الرلٌاةوال بعببة األىلببى 
 ة الرٌال للنشر ىالسىةٌع.ىالسىةٌعوالرٌالوشرك

 ـ ساسٌر ال ر ن العلٌم 

 هـو ار المعرفةوبٌرى،.8ٓٗٔإلسماعٌ  ابن كلٌروال بعة اللانٌة 

 الكبٌر  ساسٌر ـ ال

هبببـو  ار إاٌببباء السبببراث ٕٕٗٔوإعببب ا  مكسب سا ٌبببو  ار إاٌببباء السبببراث العربًوال بعبببة الرابعبببة لراةيالمامببب  ببببن عمبببر 
 العربًوبٌرى،.

  ـ س رٌب السووٌب

ألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوا  ن ىعلو علٌن ىفباان ىهضباؾ إلٌن فبؽٌر هامب  شباؼؾ الباكسبسانًوال بعة األىلبى 
 هـو ار العافمةوالرٌال.ٙٔٗٔ

 ـ الس رٌب ىاإلرشا )الفؽٌر( 

 لةوبٌرى،.هـوم سسة الرسا8ٔٗٔألبً بكر الباقبلنًوق م لن ىا  ن ىعلو علٌن  .عب  الامٌ  هبى ةنٌ وال بعة اللانٌة 

 ىالسٌسٌر لمعرفة سنن البشٌر النوٌر الس رٌب ـ 

 .س رٌب الراىيشران مع لٌاً بن شرؾ النىىيو م بى  

 ـ س رٌب الىفى  إلى علم األفى  

هبـومكسبة ابببن ٗٔٗٔلمامب  ببن هامب  ببن  بةي الؽرنا ًوسا ٌو مامب  المرسببار ببن مامب  األمبٌن الشبن ٌ ًوال بعة األىلبى 
 ة العلمو  ة.سٌمٌةوال اهرةومكسب

 ـ س رٌر شٌخ اإلسبلم عب  الرامن بن مام  الشربٌنً 

 لعب  الرامن بن مام  الشربٌنًوم بى  مع ااشٌة البنانً. 

 ـ الس رٌر ىالسابٌر على السارٌر 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٖٓٗٔلمام  بن مام  بن همٌر الااجوال بعة اللانٌة 

 ـ س ىٌم األ لة فً هفى  الا ن 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٌٕٔٗٔ  هللا بن عمر ال بىسًوق م لن ىا  ن رلٌ  المٌ و ال بعة األىلى لعب

 ـ الس ٌٌ  لمعرفة رىاة السنن ىالمسانٌ  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ٓٗٔلمام  بن عب  الؽنً ابن ن  ة الانبلًوسا ٌو كما  ٌىسؾ الاى، وال بعة األىلى 

 



(ٖ٘ٗ) 

 لما ه لو ىهؼلو من م  مة ابن الفبلح  ح الس ٌٌ  ىاإلٌضاـ  

 لعب  الراٌم بن الاسٌن العراقًو م بى  مع علىم الا ٌث البن الفبلح.

 ـ السكملة لىفٌا، الن لة 

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.8ٓٗٔلعب  العلٌم بن عب  ال ىي المنوري ا  ن ىعلو علٌن  /بشار عىا  معرىؾوال بعة الرابعة 

 الفلة لكساب ساج اللؽة ىفااح العربٌة ـ السكملة ىالوٌ  ى

 مومفىرة عن  بعة  ار الكسب.97ٓٔللاسن بن مام  الفؽانًوا  ن عب  العلٌم ال ااىيو بع عام 

   سلرٌص الااف ـ 

 .لمام  بن مام  نفٌر ال ٌن ال ىسً الرافضًوم بى  بااشٌة ماف  هفكار المس  مٌن ىالمسأررٌن

 الرافعً الكبٌر ـ سلرٌص الابٌر فً سررٌج هاا ٌث 

 ألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوسا ٌو ىسعلٌو  /  شعبان مام  إسماعٌ ومكسبة ابن سٌمٌةوال اهرة.

 ـ السلرٌص فً هفى  الا ن 

هببـو ار البشببانر اإلسبببلمٌة 7ٔٗٔلعببب  الملببك بببن عببب  هللا ال ىٌنًوسا ٌو  /عببب  هللا النٌبالًوىشبببٌر العمريوال بعببة األىلببى 
 نشر ىالسىةٌعوبٌرى،.لل باعة ىال

 ـ السموٌ  فً هفى  الا ن 

هـو بع مكسببة الربان ًومن ٙٓٗٔلمااىل بن هام  هبً الر اب الكلىوانًوسا ٌو  /هام  بن علً بن إبراهٌموال بعة األىلى 
 منشىرا،  امعة هم ال ري مركة الباث العلمً ىإاٌاء السراث اإلسبلمً.

 ـ السموٌ  فً سررٌج الارى  على األفى  

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٗٓٗٔلعب  الراٌم بن الاسن األسنىيوسا ٌو   /مام  اسن هٌسىوال بعة اللاللة 

 ـ السموٌ  لما فً المى أ من المعانً ىاألسانٌ  

لٌىسؾ بن عب  هللا بن عبب  الببر ال ر بًوا  بن ىعلبو اىاشبٌن ىفاان مفب اى العلبىي وىمامب  البكريوىم مىعبةو بع 
 بالمؽرب.  هـوبإشراؾ ىةارة األىقاؾ ىالش ىن اإلسبلمٌةٕٓٗٔب ءا من عام  ال بعة اللانٌة

 ـ سن ٌ  األفى  

 م بى  مع شرح السلىٌ . بن مسعى  ف ر الشرٌعة المابىبً الاناًو لعبٌ  هللا

  سن ٌ  سا ٌو هاا ٌث السعلٌوـ 

 هـ و ار الكسب العلمٌةو بٌرى،.9ٔٗٔلمام  بن هام  بن عب  الوا يو سا ٌو هٌمن فال  شعبانو ال بعة األىلى 

 ـ سن ٌ  الافى  فً ارسفار المافى  

 ألام  بن إ رٌ  ال رافًو م لى  مع شران شرح سن ٌ  الافى .

 ـ السن ٌاا، فً هفى  الا ن 

 هـوم ابع اإلشعا والرٌال.8ٔٗٔلٌاٌى بن ابٌش السورىر يوا  ن ىق م لن ىعلو علٌن  /عٌال السلمًوال بعة األىلى 

 بما فً سأنٌب الكىلري من األبا ٌ   نكٌ السـ 

هبـو بع ىنشبر الرناسبة ٖٓٗٔلعب  الرامن ببن ٌابً المعلمًوا  بن ىعلبو علٌبن  مامب  نافبر الب ٌن األلبانًوال بعبة اللانٌبة 
 العامة إل ارا، الباىث العلمٌة ىاإلفساء ىال عىة ىاإلرشا  بالمملكة العربٌة السعى ٌة.

 ـ سووٌب األ ىبة 

مكسبة العلببىم ىالاكببم بالم ٌنببةومن هببـوٕ٘ٗٔوال بعببة األىلببى  .عببب  العةٌببة ال اٌ ي  راسببة ىسا ٌببوامبب  الانبلًوللاسببن بببن ا
 .منشىرا، عما ة الباث العلمً بال امعة اإلسبلمٌة بالم ٌنة

 ـ سووٌب األسماء ىاللؽا، 

لعلمبباء بمسبباع ة إ ارة ال باعببة لٌاٌببى بببن ةكرٌببا النىىيوعنٌبب، بنشببرا ىسفبباٌان ىالسعلٌببو علٌببن ىم ابلببة هفببىلن  شببركة ا
 المنٌرٌةو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ سووٌب السووٌب 

 



(ٖ٘٘) 

 هـو ار الاكروبٌرى،.ٗٓٗٔألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوال بعة األىلى  

 ـ سووٌب الكما  فً هسماء الر ا  

هبببـوم سسة ٖٔٗٔلبببى لٌىسبببؾ هببببً الا ببباج المةيوا  بببن ىضبببب  نفبببن ىعلبببو علٌن  /بشبببار عبببىا  معرىؾوال بعبببة األى
 الرسالةوبٌرى،.

 ـ سىضٌ  األفكار لمعنى سن ٌ  األنلار 

 لمام  بن إسماعٌ  الفنعانًوسا ٌو مام  ماً ال ٌن عب  الامٌ و ار الاكر.

 ـ السىضٌ  فً ا  ؼىامل السن ٌ  

 كسب العلمٌةوبٌرى،.هـو ار الٙٔٗٔلعبٌ  هللا بن مسعى  ف ر الشرٌعة المابىبًوسا ٌو ةكرٌا عمٌرا،و ال بعة األىلى 

 ـ سىضٌ  المشسبن فً ضب  هسماء الرىاة ىهنسابوم ىهل ابوم ىكناهم 

هببـوم سسة ٗٔٗٔلمامبب  بببن عببب  هللا بببن نافببر البب ٌن ال ٌسببًوا  ن ىعلببو علٌن مامبب  نعببٌم العرقسىسببًوال بعة األىلببى 
 الرسالةوبٌرى،.

 ـ سٌسٌر السارٌر شرح على كساب السارٌر 

لبراري المعرىؾ بأمٌر با شااوبإشراؾ ل نة السفاٌ  بم بعة مفب اى الببابً الالببً ىهىال او ار لمام  همٌن بن مامى  ا
 الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ سٌسٌر الىفى  إلى منواج األفى  من المن ى  ىالمع ى  

الا ٌلببة لل باعببة هببـوالناشر الاببارىو ٖٕٗٔلمامب  ابببن إمببام الكاملٌةو راسببة ىسا ٌو  .عببب  الاسبباح ال رمٌسببًوال بعة األىلببى 
 ىالنشر. 

 ـ لب، هبً  عار البلىي 

 هـو ار الؽرب اإلسبلمً.ٖٓٗٔألام  بن علً البلىي الىا ي  شًو راسة ىسا ٌو  /عب  هللا العمرانًوال بعة األىلى 

 ـ الل ا، 

المعببارؾ لمامبب  بببن ابببان البسسًوسفبباٌ  ىسعلٌو مامبب  عببب  الرشببٌ وىمام  علببٌم ال ٌنوىمامبب  امٌبب  هللا رببانو انرة 
 العلمانٌةواٌ ر هبا  ال كن.

 ـ  امع األسرار فً شرح المنار 

هببببـوالناشر مكسبببببة نببببةار مفبببب اى 8ٔٗٔلمامبببب  بببببن مامبببب  الكاكًوسا ٌو فضبببب  الببببرامن األفؽانًوال بعببببة األىلببببى 
 الباةومكةوالرٌال.

 ـ  امع بٌان العلم ىفضلن 

  ارة ال باعة المنٌرٌةو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.لٌىسؾ بن عب  هللا بن عب  البر ال ر بًوفاان ىىضع اىاشٌن إ

 ـ  امع البٌان فً سأىٌ  ال ر ن 

 هـو ار الكسب العلمٌةو بٌرى،.ٕٔٗٔلمام  بن  رٌر ال بريوال بعة األىلى 

 ـ  امع السافٌ  فً هاكام المراسٌ  

 هـوعالم الكسبوبٌرى،.7ٓٗٔة اللانٌة لفبلح ال ٌن بن رلٌ  العبلنًوا  ن ىق م لن ىررج هاا ٌث عب  الم ٌ  السلاًوال بع

 ـ ال امع الفاٌ )سنن السرموي( 

 لمام  بن عٌسى السرمويوسا ٌو هام  مام  شاكروىهسم بعضن مام  ف ا  عب  الباقًوالمكسبة الس ارٌةومكة.

 ـ  امع العلىم ىالاكم فً شرح رمسٌن ا ٌلا من  ىامع الكلم 

هبـو ار اببن ٌٖٕٗٔبو ىسعلٌو  بارو ببن عبىل هللا ببن مام وال بعبة الرابعبةسا لعب  الرامن ببن هامب  ببن ر بب الانبلبًو 
 .ال ىةي

 ـ ال امع ألاكام ال ر ن 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٖٖٔلمام  بن هام  ال ر بًوسفاٌ  هام  عب  العلٌم البر ىيو بع عام 

 ـ ال   )فناعة ال    على  رٌ ة الا واء( 

 



(ٖ٘ٙ) 

ًوقبب م لببن ىا  ببن ىرببرج نفببن   /علببً بببن عببب  العةٌببة العمٌرٌنًوال بعببة األىلببى لعلببً بببن ع ٌبب  بببن مامبب  الانبل 
 هـومكسبة السىبةوالرٌال.8ٔٗٔ

 ـ  وىة الم سب  فً وكر ىالة األن ل  ىهسماء رىاة الا ٌث ىهه  الا ن ىاأل ب ىوىي النباهة ىالشعر  

 ن مام  بن ساىٌ، ال ن ًومكسبة الران ًوال اهرة.لمام  بن فسىح الامٌ يوق م لن مام  ةاه  الكىلريوقام بسفاٌان ىسا ٌ 

 ـ ال رح ىالسع ٌ  

هـو   انرة المعارؾ العلمانٌةواٌب ر هببا  7ٖٖٔلعب  الرامن بن هبً ااسم الراةيوسا ٌو عب  الرامن المعلمًوال بعة األىلى 
 ال كن.

 ـ  بلء األفوام فً الفبلة ىالسبلم على رٌر األنام 

 م/نشر  ار ال لموبٌرى،وىكالة الم بىعا، بالكىٌ،.98ٔٔا ٌو  ن ٌىسؾ شاهٌنوال بعة اللانٌة لمام  ابن قٌم ال ىةٌةوس

 ـ  مع ال ىامع 

 لعب  الىهاب بن علً السبكًوم بى  مع شرح المالً ىااشٌة البنانً.

 نسرة هرري مع سشنٌؾ المسامع. 

 ـ  ىاهر ال ر ن 

 هـو ار إاٌاء العلىموبٌرى،.٘ٓٗٔعة األىلى ألبً اام  الؽةالًوسا ٌو  .مام  رشٌ  ال بانًو ال ب

 ـ ال ىاهر المضٌة فً  ب ا، الاناٌة 

 هـو ار ه ر.ٖٔٗٔلعب  ال ا ر بن مام  ال رشًوسا ٌو  /عب  الاساح الالىوال بعة اللانٌة 

 ـ ال ىاهر ىال رر فً سر مة شٌخ اإلسبلم ابن ا ر 

هبـوم ابع األهبرام ٙٓٗٔعبب  الم ٌ وى  / بن الةٌنًو ببع عبام  لمام  بن عب  الرامن السراىيوا  ن ىعلبو علٌبن   /اامب 
 الس ارٌةوإشراؾ ىةارة األىقاؾ بال موىرٌة المفرٌة.

 ـ ال ىهر اللمٌن فً سٌر الملىك ىالسبل ٌن 

 هـوعالم الكسبوبٌرى،.٘ٓٗٔإلبراهٌم بن مام  بن  قماووسا ٌو مام  كما  ال ٌنوال بعة األىلى 

 ال بل  المالً على  مع ال ىامع ـ ااشٌة البنانً على شرح 

هبـو ار الكسبب 8ٔٗٔلعب  الرامن بن  ا  البنانً المالكًوضبب  نفبن ىربرج  ٌاسن مامب  عبب  ال با ر شباهٌنوال بعة األىلبى 
 العلمٌةوبٌرى،.

 السىاٌ  المسمى سااة المرٌ  على  ىهرة السىاٌ   ااشٌة البٌ ىري على  ىهرةـ 

هـو ار السبلم لل باعة ىالنشبر ٌٕٕٗٔن ىشرح ؼرٌب هلاالن  .علً  معنوال بعة األىلى إلبراهٌم البٌ ىريوا  ن ىعلو عل
 ىالسىةٌع ىالسر مةوال اهرة.

 ـ ااشٌة الساساةانً على مرسفر المنسوى ىشرح العض  

 لمسعى  بن عمر الساساةانًو م بى  مع شرح العض .

 ـ ااشٌة ال ر انً على مرسفر المنسوى ىشرح العض  

 ام  ال ر انًوم بى  مع شرح العض .لعلً بن م

 ـ ااشٌة الرضري على شرح ابن ع ٌ  على هلاٌة ابن مالك 

 هـ و ار الكسب العلمٌةو بٌرى،.9ٔٗٔلمام  الرضريوشراوا ىعلو علٌوا سركً فراان المف اىو ال بعة األىلى 

 ـ ااشٌة ال سىقً على الشرح الكبٌر 

 ٌاء الكسب العربٌةو بٌرى،.لمام  عرفة ال سىقًوال بعة األىلىو ار إا

ٌالكىسً على شرح المىاقؾ   ـ ااشٌة الس 

 للسٌالكىسًوم بى  مع شرح المىاقؾ.

 ـ ااشٌة الفبان على شرح األشمىنً 
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هبـ و ار الكسبب 7ٔٗٔلمام  بن علً الفبانوضب ن ىفباان ىربرج شبىاه ا إبراهٌم شبم  الب ٌنو ال بعبة األىلبى  
 العلمٌةو بٌرى،.

 لى شرح المالً ـ ااشٌة الع ار ع

 لاسن الع اروالمكسبة الس ارٌة الكبريومفر.

 ـ ااشٌة على شرح العض  على مرسفر المنسوى األفىلً 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٖٓٗٔلمسعى  بن عمر الساساةانًوال بعة اللانٌة 

 ـ ااشٌة العبلمة األةمٌري 

 لمام  هى سلٌمان األةمٌريوم بى  مع مر ة األفى .

 ة النااا، على شرح الىرقا، ـ ااشٌ

 هـو م بعة مف اى البابً الالبً ىهىال اومفر.7ٖ٘ٔألام  بن عب  الل ٌؾ ال اىي الشافعًو بع عام 

 ـ الااف  من المافى  فً هفى  الا ن 

ة مومبن منشبىرا،  امعب99ٗٔلمام  بن الاسن األرمىي المل ب بساج ال ٌنوسا ٌو  /عب  السبلم مامى  هبى نا ًو بع عبام 
 قارٌىن  وبنؽاةي.

 الكبٌر فً ف ن موهب اإلمام الشافعًو ىهى شرح مرسفر المةنً  الااىيـ 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٗٔٗٔلعلً بن مام  الااىيوسا ٌو ىسعلٌو علً معىل ىعا   عب  المى ى وال بعة األىلى 

 ـ ا ٌة اإل ما  ىمىقؾ العلماء منوا 

 هـونشر  ار الكساب ال امعًوال اهرة.9ٖٔٔلمام  مامى  فرؼلًو بع عام 

 ـ ا ٌة السنة 

 هـومن منشىرا، ال ار العالمٌة للكساب اإلسبلمًوالمعو  العالمً للاكر اإلسبلمً.٘ٔٗٔلعب  الؽنً عب  الرالووال بعة اللانٌة 

  (ٔ)ـ الا ى  فً األفى 

 الةعبً لل باعة ىالنشروامصوبٌرى،.هـوم سسة 9ٕٖٔلسلٌمان بن رلؾ البا ًوسا ٌو  /نةٌن اما وال بعة األىلى 

 ـ الا ى  فً األفى )الا ى  ىالمىاضعا،( 

 مو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.999ٔلمام  بن الاسن بن فىركوقرها ىق م لن ىعلو علٌن مام  السلٌمانًوال بعة األىلى 

 ـ اسن المااضرة فً سارٌخ مفر ىال اهرة 

 هـ.87ٖٔم  هبى الاض  إبراهٌموال بعة األىلى لعب  الرامن بن هبً بكر السٌى ًوسا ٌو ما

 ـ اكاٌة المنالرة فً ال ر ن مع بعل هه  الب عة  

 هـومكسبة الرش  للنشر ىالسىةٌعو الرٌال.9ٓٗٔلعب  هللا بن هام  ابن ق امةوسا ٌو عب  هللا ال  ٌعوال بعة األىلى 

 ـ الاكم الشرعً السكلٌاً 

 ار الفاىة للنشر.هـو 7ٓٗٔلفبلح ةٌ انوال بعة األىلى 

 ى ب ا، األفاٌاء  الٌة األىلٌاءـ 

 ألبً نعٌم هام  األفاوانًو ار الاكروبٌرى،.

 ـ الاىر العٌن 

 لنشىان بن سعٌ  الامٌريوا  ن ىضب ن ىعلو اىاشٌن ىىضع فوارسن كما  مف اىو مكسبة الران ًومفر.

 ـ الررشً على مرسفر سٌ ي رلٌ  

 ألمٌرٌةوال اهرة.لمام  الررشً المالكًوالم بعة ا

 ـ الرفانص  

 ألبً الاس  علمان بن  نًوسا ٌو  مام  علً الن اروالمكسبة العلمٌة.

                                            
 ( ىهى المرا  عن  اإل بلو.ٔ)
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 الربلؾ اللالً عن  األفىلٌٌن ـ  

 هـومكسبة الرش  للنشر ىالسىةٌعوالرٌال.7ٔٗٔلعب  الكرٌم بن علً النملةو ال بعة األىلى 

   ىلوم ىسماسوم ـ ق ٌما ىا ٌلا ـ ىمىقؾ السلؾ منومالرىارج هى  الارو فً سارٌخ اإلسبلم ىمناه وم ىهفـ 

 وال بعة األىلىو ار الى نوالرٌال.لنافر الع  

 ـ ال ار  فً سارٌخ الم ار  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٓٔٗٔلعب  ال ا ر بن مام  النعٌمًوهع  فوارسن إبراهٌم شم  ال ٌنوال بعة األىلى 

 ـ  رء سعارل الع   ىالن   

هببـوم ابع  امعببة اإلمببام مامبب  بببن سببعى  ٖٓٗٔن عببب  الالببٌم بببن سٌمٌةوسا ٌو  /مامبب  رشببا  سببالموال بعة األىلببى ألامبب  ببب
 اإلسبلمٌة.

   كسابالس  ٌم   راسة ا ٌلٌة لا ٌث هم سلمة فً الاج لمام  الكلٌري ـ 

  هـو ار الما ث للنشر ىالسىةٌعوالرٌال.ٖٕٗٔ ال بعة األىلى عب هللا السع ل

 نة اللامنة الكامنة فً هعٌان المـ ال رر ا

 ألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوسفاٌ  سالم الكرنكىي.

  ـ ال رر اللىامع فً شرح  مع ال ىامع 

 (بالمكسبة المركةٌة ب امعة اإلمام مام  بن سعى  اإلسبلمٌة.8ٙٓ9مٌكرىفلم برقم) وام  الكىرانًأل

 ـ ال رر المنض  فً وكر هفااب اإلمام هام  

هبـوم بعة الم نًوال اهرةومكسببة ٕٔٗٔالرامن بن مام  العلٌمًوا  ن ىقب م لن  /عبب  البرامن العلٌمٌنوال بعبة األىلبى  لعب 
 السىبةوالمملكة.

 ـ  رة الا ا  فً هسماء الر ا  

موالم بعببة ال  ٌبب ةومن 9ٖٗٔألامبب  بببن مامبب  بببن ال اضببً المكناسببًواعسنى بنشببرا ىسفبباٌان   ي. .علىشو بببع عببام 
 ، معو  العلىم العلٌا المؽربٌة.م بىعا

 ـ  سسىر العلماء هى  امع العلىم فً اف بلاا، الانىن 

هبـ و ار الكسبب ٕٔٗٔلعب  النبً بن عب  الرسبى  األامب  نكريوعبرب عبارسبن الاارسٌة اسبن هبانً فابصو ال بعبة األىلبى 
 العلمٌةو بٌرى،.

 ـ ال لٌ  عن  األفىلٌٌنو ا ٌ سنو ىس سٌماسن 

 هـ.٘ٔٗٔبن مام  الع بلنو رسالة ما سسٌر م  مة لكلٌة الشرٌعة ب امعة اإلمام مام  بن سعى  اإلسبلمٌةو لعب  الرامن 

 ـ ال ٌباج الموهب فً معرفة هعٌان علماء الموهب 

 إلبراهٌم بن مام  بن فراىنو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ وم الكبلم ىههلن 

ن ىربرج هاا ٌلبن ىعلبو علٌن عبب  هللا ببن مامب  األنفباريوال بعة األىلبى لعب  هللا هبً إسماعٌ  الورىيوق م لن ىضب  نفب
 هـومكسبة الؽرباء األلرٌةوالم ٌنة.9ٔٗٔ

 ـ وٌ  سارٌخ بؽ ا  هى م ٌنة السبلم  

 هـو انرة المعارؾ العلمانٌةواٌ ر  با  ال كن.ٕٓٗٔ /قٌفر هبى فرحو بع عام  لمام  بن مامى  بن الن اروفا  بمشاركة

 ا، الااال للوهبً ـ وٌ   ب 

 لعب  الرامن بن هبً بكر السٌى ًوم بى  بوٌ  سوكرة الااال.

 ـ وٌ  العبر 

 لمام  بن علً الاسٌنًوم بى  بوٌ  العبر.      

 ـ الوٌ  على رفع األفر هى بؽٌة العلماء ىالرىاة 

ٌُشر للناشرو ىمرا عة علً الب اىلمام  بن عب  الرامن السراىيوسا ٌو  / ى ة هبل و ىمام  فبٌ   . يو ىلم 
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 ـ الوٌ  على  ب ا، الانابلة  

 لعب  الرامن بن هام  بن ر ب الانبلًو ار المعرفةوبٌرى،.

 ـ ر ا  فاٌ  البراري)المسمى الو اٌة ىاإلرشا  فً معرفة هه  الل ة ىالس ا  الوٌن هررج لوم البراري فً  امعن( 

 هـو ار المعرفةوبٌرى،.7ٓٗٔ بعة األىلى ألام  بن مام  الكبلباويوسا ٌو عب  هللا اللٌلًوال

 المسمى هٌضا نفٌاة هه  اإلٌمان فً الر  على من و الٌىنان  الر  على المن  ٌٌنـ 

هبـوم سسة الرٌبان لل باعبة ىالنشبر ٕٙٗٔألام  ابن سٌمٌةوا  ن عب  الفم  شرؾ ال ٌنورا عن مام   لانوال بعة األىلبى 
 ىالسىةٌعوبٌرى،

 ـ الرسالة 

 إ رٌ  الشافعًوسا ٌو هام  مام  شاكرو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.لمام  بن 

 ـ رسالة الس ةي إلى هه  ةبٌ  فً الر  على من هنكر الارؾ ىالفى، 

هببـومن م بىعببا، عمببا ة الباببث العلمببً ٖٕٗٔلعبٌبب  هللا بببن سببعٌ  السبب ةيوسا ٌو ى راسببة  .مام  باكرٌموال بعببة اللانٌببة 
 لمنىرة.بال امعة اإلسبلمٌة بالم ٌنة ا

 ـ رسالة فً هفى  الا ن 

هبـو ار البشبانر ٖٔٗٔللاسن بن شواب العكبريو راسة ىسا ٌبو ىسعلٌو  /مىفبو ببن عبب  هللا ببن عبب  ال ا روال بعبة األىلبى 
 اإلسبلمٌة لل باعة ىالنشر ىالسىةٌعوبٌرى،.

 ـ رسالة فً هفى  الا ن 

 هـوالم بعة األهلٌةوبٌرى،.ٕٖٗٔال اسمًو بع عام  لمام  ماً ال ٌن بن عربً الفىفًواعسناء مام   ما  ال ٌن

  ـ الرسالة فً اعس ا  هه  السنة ىهفااب الا ٌث ىاألنمة هى ع ٌ ة السلؾ هفااب الا ٌث 

هببـومكسبة الؽرببباء ٘ٔٗٔإلسببماعٌ  بببن عببب  الببرامن الفببابىنًوا  وا ىرببرج هاا ٌلوا ببب ر بببن عببب  هللا الب روال بعببة اللانٌببة 
 األلرٌةوالم ٌنة.

 ـ الرسالة المسس رفة لبٌان مشوىر كسب السنة المشرفة 

هببـو ار البشببانر ٙٓٗٔلمامبب  بببن  عاببر الكسانًوكسببب م بب مسوا ىىضببع فوارسببوا مام  المنسفببر الكسانًوال بعببة الرابعببة 
 اإلسبلمٌةوبٌرى،.

 ـ رفع األفر عن قضاة مفر 

هبببـوم بعة الم نًونشبببر مكسببببة 8ٔٗٔىلبببى ألامببب  ببببن علبببً ببببن ا بببر العسببب بلنًوسا ٌو  /علً مامببب  عمروال بعبببة األ
 الران ًوال اهرة.

 ـ رفع الاا ب عن مرسفر ابن الاا ب 

لعببب  الىهببباب ببببن علببً السببببكًوسا ٌو ىسعلٌبببو ى راسببة علً مامببب  معىلوىعبببا   هامبب  عبببب  المى ى وال بعبببة األىلبببى 
 هـوعالم الكسب لل باعة ىالنشر ىالسىةٌعوبٌرى،.9ٔٗٔ

 ر فً هفى  الا ن ـ رىضة النالر ى نة المنال

هببـومكسبة ٙٔٗٔلعببب  هللا بببن هامبب  بببن ق امببةو قبب م لببن ىا  ببن ىعلببو علٌن  /عببب  الكببرٌم بببن علببى النملةوال بعببة الرابعببة 
 الرش والرٌال.

 ـ رىضة ال البٌن 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٕٔٗٔلٌاً بن شرؾ النىىيوسا ٌو علً معىلوىعا   عب  المى ى وال بعة األىلى 

 ان  األفى  على منواج الىفى  إلى علم األفى  ـ ةى

هبـوم سسة الكسبب الل افٌبة ٖٔٗٔلعب  الراٌم بن الاسن األسنىيو راسة ىسا ٌبو مامب  سبنان سبٌؾ ال بللًوال بعبة األىلبى 
 وبٌرى،. 

 ـ ةىان  ابن ما ن على الكسب الرمسة 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٗٔٗٔة األىلى ألام  بن هبً بكر البىفٌري الكنانًوسا ٌو مام  مرسار اسٌنو ال بع

 ـ الةىا ر عن اقسراؾ الكبانر 
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 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٓٗٔألام  ابن ا ر الوٌسمًوضب ن ىكسب هىامشن هام  عب  الشافًوال بعة األىلى  

 ـ السبب عن  األفىلٌٌن 

 .شر للناشروىلم ٌهـ7ٔٗٔلعب  العةٌة بن عب  الرامن الربٌعةوال بعة اللانٌة 

 ـ الساب الىابلة على ضران  الانابلة 

هبـوم سسة ٙٔٗٔلمام  بن عب  هللا بن امٌ وا  ن ىق م لن ىعلو علٌن بكر هبى ةٌ و ى /عب  الرامن العلٌمٌنوال بعة األىلى 
 الرسالةوبٌرى،.

 ـ السراج الىهاج فً شرح المنواج 

هبـو ار المعبراج ال ىلٌبة 8ٔٗٔرم بن مام  هىةٌ انوال بعة اللانٌة ألام  بن اسن ال اربر يوق م لن ىا  ن ىعلو علٌن  /هك
 للنشروالرٌال.

 ـ سبلس  الوهب 

هبببـومكسبة اببببن ٔٔٗٔلمامببب  ببببن بوبببا ر الةركشبببًوسا ٌو مام  المرسبببار ببببن مامببب  األمبببٌن الشبببن ٌ ًوال بعة األىلبببى 
 سٌمٌةوال اهرةومكسبة العلمو  ة.

   بٌ ا، ال ر نٌة ىالا ٌلٌة للمسان  األفىلٌة فً هضىاء البٌانسبللة الاىان  األفىلٌة ىالشىاه  ىالسـ 

 هـو ار الو رة للنشر ىالسىةٌعوالل بة.ٙٔٗٔاسسلن ى معن ىهلان عب  الرامن الس ٌ وال بعة األىلى 

 ـ سلم الىفى  لشرح نواٌة السى  

 لمام  ن ٌب الم ٌعًو م بى  مع نواٌة السى .

 ـ السنن 

هبببـو ار البشبببانر 9ٓٗٔعسنى ببببن ىرق مبببن ىفبببنع فوارسبببن عب  الاسببباح هببببى ؼ ةوال بعبببة اللاللبببة ألامببب  ببببن شبببعٌب النسبببانًوا
 اإلسبلمٌةوبٌرى،.

 ـ السنن 

هببببـو ار 88ٖٔلسببببلٌمان بببببن األشببببعث هبببببً  اى  الس سببببسانًوسا ٌو عة، عبٌبببب  البببب عا وىعا   السببببٌ وال بعة األىلببببى 
 الا ٌثوبٌرى،. 

 ـ السنن 

هـو ار 7ٓٗٔمًوا و نفن ىررج هاا ٌلن ىفورسن فىاة ةمرلًوىرال  العلمًوال بعة األىلى لعب  هللا بن عب  الرامن ال ار
 الكساب العربًوبٌرى،.

 ـ السنن 

هببـوعالم ٖٔٗٔلعلببً بببن عمببر ال ارق نًوىمعببن السعلٌببو المؽنببً علببى البب ارق نً ألبببً ال ٌببب العلببٌم  با يوال بعببة اللاللببة 
 الكسبوبٌرى،.

 ـ السنن 

 ما نوعلو علٌن ىرقّمن مام  ف ا  عب  الباقًو ار إاٌاء الكسب العربٌة. لمام  بن ٌةٌ  ابن

 ـ السنن الكبري 

 ألام  بن الاسٌن البٌو ًو ار المعرفةوبٌرى،.

 ـ السنة 

فً سررٌج السنة لمام  نافر ال ٌن األلبانًوال بعبة األىلبى  م بى  مع لبل  ال نةألام  بن عمرى بن هبً عافم الشٌبانًو
 كسب اإلسبلمًو بٌرى،.هـوالمٓٓٗٔ

 ـ سٌر هعبلم النببلء 

هببببـوم سسة ٓٔٗٔلمامبببب  بببببن هامبببب  بببببن علمببببان الوهبًوسا ٌو م مىعببببة بإشببببراؾ شببببعٌب األرن ى وال بعببببة السببببابعة 
 الرسالةوبٌرى،.

 ـ الشافٌة فً علم السفرٌؾ 

بشببببببانر هببببببـو ار ال٘ٔٗٔلعلمببببببان بببببببن عمببببببر بببببببن الاا بو راسببببببة ىسا ٌو اسببببببن هامبببببب  العلمانوال بعببببببة األىلببببببى 
 اإلسبلمًوبٌرى،والمكسبة المكٌةومكة.
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 ـ شوا العرؾ فً فن الفرؾ  

 ألام  الامبلىيوالمكسبة العلمٌةوبٌرى،.

 ـ شورا، الوهب فً هربار من وهب 

هبـو ار ٙٓٗٔلعب  الاً بن هام  بن العما  الانبلًوسا ٌو مامى  األرن ى و بإشبراؾ عب  ال با ر األرن ى وال بعبة األىلبى 
 شو.ابن كلٌرو م

 ـ شرح األشمىنً على هلاٌة ابن مالك 

 لعلً بن مام  األشمىنًوم بى  مع ااشٌة الفبان.

 ـ شرح األفى  الرمسة 

 هـوالناشر مكسبة ىهبةوال اهرة.8ٓٗٔلعب  ال بار بن هام  المعسةلًوا  ن ىق م لن  .عب  الكرٌم علمانوال بعة اللانٌة 

 هفى  الا ن  ـ شرح السلىٌ  على السىضٌ  لمسن السن ٌ  فً

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٙٔٗٔلمسعى  بن عمر الساساةانًوسا ٌو ةكرٌا عمٌرا،و ال بعة األىلى 

 ـ شرح سن ٌ  الافى  فً ارسفار المافى  فً األفى  

 هـومكسبة الكلٌا، األةهرٌةوال اهرة.ٗٔٗٔألام  بن إ رٌ  ال رافًوسا ٌو  ن عب  الر ىؾ سع وال بعة اللانٌة 

 رح ا ٌث النةى )س ا  فً ا ٌث النةى  ى ىابن( ـ ش

هبـو ار العافبمة للنشبر ٗٔٗٔألام  بن عب  الالٌم ابن سٌمٌةوسا ٌو ىسعلٌو مام  ببن عبب  البرامن الرمٌ وال بعبة األىلبى 
 ىالسىةٌعوالرٌال.

 ـ شرح الرضً لكافٌة ابن الاا ب 

هـونشر عمبا ة البابث العلمبً ب امعبة ٗٔٗٔاألىلى  للرضًوسا ٌو ى راسة  .اسن الاالًوى .ٌاٌى بشٌر مفريوال بعة
 اإلمام مام  بن سعى  اإلسبلمٌة.

 ـ شرح السنة 

 هـو ار ابن ال ٌم للنشر ىالسىةٌعوال مام.8ٓٗٔللاسن بن علً البربواريوسا ٌو  /مام  بن سعٌ  ال ا انًوال بعة األىلى 

 ـ شرح السنة 

 والمكسب اإلسبلمًوبٌرى،. ٖٓٗٔهاا ٌلن شعٌب األرن ى وال بعة اللانٌة للاسٌن بن مسعى  البؽىيوا  ن ىعلو علٌن ىررج 

 ـ شرح شوىر الوهب فً معرفة كبلم العرب 

 هـوالمكسبة العفرٌةوبٌرى،.9ٔٗٔلعب  هللا بن ٌىسؾ ابن هشام األنفاريوا  ن مام  ماً ال ٌن عب  الامٌ و بع عام 

  السلاٌة الع ٌ ةفً ـ شرح ال ااىٌة 

هبـونشر ىةارة الشب ىن اإلسببلمٌة ىاألىقباؾ 8ٔٗٔسا ٌو هامب  مامب  شباكرو بع عبام ببن هببً العبة الاناًولعلً ببن علبً 
 .ىال عىة ىاإلرشا  بالمملكة العربٌة السعى ٌة

 ـ شرح ابن ع ٌ  على هلاٌة ابن مالك 

  الامٌبب و بع عببام لعببب  هللا بببن ع ٌبب  وىمعببن سا ٌ ببن باسببم مناببة ال لٌبب  بسا ٌببو شببرح ابببن ع ٌ  لمامبب  ماببً البب ٌن عببب
 هـوالمكسبة العفرٌةوبٌرى،.9ٔٗٔ

  شرح عل  السرمويـ 

 هـوعالم الكسبوبٌرى،.٘ٓٗٔلعب  الرامن ابن ر ب الانبلًوا  ن ىعلو علٌن فباً السامرانًوال بعة اللانٌة 

 ـ شرح العم  

ٌببب  وال بعبببة األىلبببى ألببببً الاسبببٌن مامببب  ببببن علبببً البفبببري المعسةلًوسا ٌبببو ى راسبببة  /عب  الامٌببب  ببببن علبببً هببببى ةن
 هـومكسبة العلىم ىالاكموالم ٌنة المنىرة. ٓٔٗٔ

 ـ شرح ؼاٌة السى  

هببـو  ار البشببانر اإلسبببلمٌة لل باعببة ٕٔٗٔلٌىسببؾ بببن هامبب  ابببن عببب  الوا يو راسببة ىسا ٌو هامبب  العنةيوال بعببة األىلببى 
 ىالنشر ىالسىةٌعوبٌرى،.

 ـ الشرح الكبٌر 

 



(ٕ٘ٗ) 

 بى  مع اإلنفاؾ فً معرفة الرا   من الربلؾ.لعب  الرامن بن مام  الم  سًوم  

 ـ شرح اللمع 

 هـو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.8ٓٗٔإلبراهٌم بن علً الشٌراةيوسا ٌو عب  الم ٌ  سركًوال بعة األىلى 

 ـ شرح المالً على مسن  مع ال ىامع  

 لمام  بن هام  المالًوم بى  مع ااشٌة البنانً. 

 ـ شرح مرسفر الرىضة 

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٓٔٗٔن بن عب  ال ىي ال ىفًوسا ٌو  /عب  هللا بن عب  الماسن السركًوال بعة األىلى لسلٌما

 ـ شرح مرسفر المنسوى األفىلً 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،. ٖٓٗٔلعب  الرامن بن هام  العض  اإلٌ ًوال بعة اللانٌة 

 ـ شرح المعالم فً هفى  الا ن 

 م  الاوري ابن السلمسانًوسا ٌو ى راسة هام  مام  ف ٌوورسالة  كسىراا ب امعة هم ال ري بمكة. لعب  هللا بن ما

 ـ شرح منار األنىار فً هفى  الا ن 

 هـوىهً مفىرة عن نسرة الم بعة الناٌسة العلمانٌةو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٕٗٗٔلعب  الل ٌؾ ابن ملكوال بعة األىلى 

  مسلمفاٌ  شرح النىىي لـ 

  هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.٘ٔٗٔلٌاً بن شرؾ النىىيوال بعة األىلى 

 المنسىب ألبً انٌاة رىاٌة اما  بن هبً انٌاة عن هبٌن الشرح المٌسر للا ن األكبر ـ 

هبـو بع ىنشبر ىةارة الشب ىن اإلسبببلمٌة ىاألىقباؾ ىالب عىة ىاإلرشببا  ٕٓٗٔو  ببع عببام الرمبٌ  ببن عبب  الببرامن مامب  ل
 كة العربٌة السعى ٌة.بالممل

 ـ شرح نىر األنىار على المنار 

 ألام  المعرىؾ بمبل  ٌىن الاناًوم بى  مع كشؾ األسرار على المنار للنساً.

 ـ الشرٌعة 

 هـو ار الكسب العلمٌة وبٌرى، .ٖٓٗٔلمام  بن الاسٌن ال ريوسا ٌو مام  اام  الا ًوال بعة األىلى 

 ـ الشاا بسعرٌؾ ا ىو المف اى 

 ل اضً عٌال الٌافبًو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ل

 ـ شااء العلٌ  فً مسان  ال ضاء ىال  ر ىالاكمة ىالسعلٌ  

هبببـومكسبة ٘ٔٗٔج نفىفبببن ىعلبببو علٌن مفببب اى هببببى النفبببر شبببلبًوال بعة اللانٌبببة لمامببب  ببببن هببببً بكبببر ببببن ال ٌموربببر  
 السىا يو  ة. 

 علٌ  ـ شااء الؽلٌ  فً بٌان الشبن ىالمرٌ  ىمسالك الس

 هـوم بعة اإلرشا وبؽ ا .9ٖٓٔلمام  بن مام  الؽةالًوسا ٌو  /ام  الكبٌسًو بع عام 

 ـ الشٌعة ىالسشٌعوفرو ىسارٌخ 

 هـوإ ارة سر مان السنةوباكسسان.ٗٓٗٔإلاسان إلوً لوٌروال بعة األىلى 

 ـ الفاابً فً ف ن اللؽة العربٌة ىمسانلوا ىسنن العرب فً كبلموا 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ٔٗٔلو علٌن ىىضع اىاشٌن هام  اسن بسجوال بعة األىلى ألام  بن فار وع

 ـ الفااح)ساج اللؽة ىفااح العربٌة( 

هبببـو ار إاٌببباء السبببراث 9ٔٗٔإلسبببماعٌ  ببببن امبببا  ال ىهريواعسنببباء مكسبببب السا ٌبببو بالببب ار الناشبببرةو ال بعبببة األىلبببى 
 العربًوبٌرى،. 

 ـ فاٌ  البراري 

 هـو ار الاكروبٌرى،.ٗٔٗٔاعٌ  البراريو بع عام لمام  بن إسم

 



(ٖ٘ٗ) 

 ـ فاٌ  ابن ابان بسرسٌب ابن بلبان  

لمامب  ببن ابببان البسبسًوىسرسٌبن لعلً بببن بلببان الاارسبًوا  ن ىرببرج هاا ٌلبن ىعلببو علٌن شبعٌب األرن ى وال بعببة 
 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٗٔٗٔاللانٌة 

  )ال امع الفاٌ (ـ فاٌ  مسلم

هشبببرؾ علبببى ال بعة رالببب  الربا وال بعبببة األىلبببى سرقٌم ىسفببباٌ  مام  فببب ا  عبببب  الباقًوباج ال شبببٌريولمسبببلم ببببن الا ببب
 هـو ار الابلحومفر.ٖٕٗٔ

 ـ فرٌ  السنة   

 هـونشر  ار الرلااء للكساب اإلسبلمًوالكىٌ،.٘ٓٗٔلمام  بن  رٌر ال بريوا  ن ىعلو علٌن ب ر المعسىووال بعة األىلى 

 الر  على منكري العربٌة ـ الفع ة الؽضبٌة فً 

 هـومكسبة العبٌكانوالرٌال.7ٔٗٔلسلٌمان بن عب  ال ىي ال ىفًو راسة ىسا ٌو  /مام  بن رال  الااض وال بعة األىلى 

 ـ فاة الاسىي ىالماسً ىالمسساسً 

لمكسب هبببـواٗٓٗٔألامببب  ببببن امببب ان الانبلًوربببرج هاا ٌلبببن ىعلبببو علٌن مامببب  نافبببر الببب ٌن األلبانًوال بعبببة الرابعبببة 
 اإلسبلمًوبٌرى،.

 ـ فلة الفلة 

هببببـوم بعة ٖٔٗٔألامبببب  بببببن إبببببراهٌم بببببن الةبٌببببر الؽرنا ًوسا ٌو  /عببببب  السبببببلم الورا وىسببببعٌ  هعرابو بببببع عببببام 
 فضالةوبإشراؾ ىةارة األىقاؾ ىالش ىن اإلسبلمٌة بالمؽرب.

 ـ الفلة فً سارٌخ هنمة األن ل  ىعلمانوم ىما لٌوم ىف وانوم ىه بانوم 

هبببـومكسبة ٗٔٗٔببببن عببب  الملبببك ببببن بشببكىا  وعنبببً بنشبببرا ىفبباان ىرا بببع هفبببلن عة، الع اروال بعببة اللانٌبببة لرلببؾ 
 الران ًوال اهرة.

 ـ الضرىري فً هفى  الا ن 

 مو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.99ٗٔلمام  بن هام  بن رش  الااٌ وس  ٌم ىسا ٌو  ما  ال ٌن العلىيوال بعة األىلى 

 ال رن الساسع  ـ الضىء البلمع أله 

 لمام  بن عب  الرامن السراىيو ار الكساب اإلسبلمًوال اهرة.

 ـ ضىاب  المعرفة ىهفى  االسس ال  ىالمنالرة 

 هـو ار ابن ال ٌمو مشو.9ٔٗٔلعب  الرامن بن ابنكة المٌ انًوال بعة الرامسة 

 ـ الضٌاء البلمع شرح  مع ال ىامع فً هفى  الا ن 

هبـومكسبة الرشب  ٗٔٗٔىلى المالكًوق م لن ىا  ن ىعلو علٌن  .عب  الكبرٌم النملبةوو ال بعبة األىلبى ألام  بن عب  الرامن ال
 للنشر ىالسىةٌعوالرٌال.

 ـ  ب ا، الااال 

لعببب  البببرامن ببببن هببببً بكبببر السبببٌى ًورا ع النسبببرة ىضببب  هعبلموا ل نبببة مبببن العلمببباء بإشبببراؾ الناشبببروال بعة األىلبببى 
 رى،.هـو ار الكسب العلمٌةوبٌٖٓٗٔ

 ـ ال ب ا، السنٌة فً سرا م الاناٌة 

 هـو ار الرفاعًوالرٌال.ٖٓٗٔلس ً ال ٌن بن عب  ال ا ر السمٌمًوسا ٌو عب  الاساح الالىوال بعة األىلى 

 ـ  ب ا، الشافعٌة 

 هـو ار عالم الكسبوبٌرى،.7ٓٗٔألام  بن مام  بن قاضً شوبةوسا ٌو  /الاافل عب  العلٌم رانوال بعة األىلى 

  ب ا، الشافعٌة  ـ

 هـو ار الفاو ال  ٌ ةوبٌرى،.ٕٓٗٔألبً بكر بن ه اٌة هللا الاسٌنًوا  ن ىعلو علٌن عا   نىٌولوال بعة اللاللة 

 ـ  ب ا، الشافعٌة 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،. 7ٓٗٔلعب  الراٌم بن الاسن األسنىيوسا ٌو  كما  ٌىسؾ الاى،و ال بعة األىلى 

 الكبري  ـ  ب ا، الشافعٌة

 



(٘ٗٗ) 

 لعب  الىهاب بن علً السبكًوسا ٌو عب  الاساح الالىوىمامى  ال نااًو ار إاٌاء الكسب العربٌة. 

 ـ  ب ا، الا واء 

 هـو ار الران  العربًوبٌرى،.ٔٓٗٔإلبراهٌم بن علً هبً إسااو الشٌراةيوا  ن ىق م لن  /إاسان عبا وال بعة اللانٌة عام 

 ـ ال ب ا، الكبري 

 هـ و ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٓٔٗٔ  البفريو راسة ىسا ٌو مام  عب  ال ا ر ع اوال بعة األىلى لمام  بن سع

   ب ا، المعسةلةـ 

 ألام  بن ٌاً بن المرسضىو عنٌ، بسا ٌ ن سىسنن  ٌال  ـ فلةرومن منشىرا،  ار مكسبة الاٌاةوبٌرى،.

 ـ  ب ا، الماسرٌن 

 هعبلموا ل نة من العلماء بإشراؾ الناشر و ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.لمام  بن علً ال اىى يورا ع النسرة ىضب  

 ـ  رو االسس ال  ىم  ماسوا عن  المنا  ة ىاألفىلٌٌن 

 هـومكسبة الرش  للنشر ىالسىةٌعوالرٌال.ٕٔٗٔلٌع ىب البااسٌنو ال بعة األىلى 

 ـ  ىالع األنىار من م الع األنلار 

ىانوسىةٌع  ار ضبببهبببـوم بعة ر8ٔٗٔمام  ربٌبببع مامببب   ىهريوال بعبببة األىلبببى لعبببب  هللا ببببن عمبببر البٌضببباىيوسا ٌو  /
 االعسفام.

 ـ عارضة األاىوي بشرح فاٌ  السرموي 

 لمام  بن عب  هللا بن العربً المالكًو ار الاكروبٌرى،.

 ـ العبر فً ربر من ؼبر  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،. ٘ٓٗٔاألىلى  لمام  بن هام  بن علمان الوهبًوسا ٌو مام  السعٌ  بن بسٌىنً ةؼلى وال بعة

 ـ العبر ى ٌىان المبس ه ىالربر فً هٌام العرب ىالع م ىالبربر ىمن عافرهم من وىي السل ان األكبر)سارٌخ ابن رل ىن( 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٖٔٗٔلعب  الرامن بن رل ىنوال بعة األىلى 

 ـ ع انب اللار فً السرا م ىاألربار 

 ب  الرامن ال برسًو ار ال ٌ .لع

 ـ ع اء الماسرٌ ٌة للع ٌ ة السلاٌةو الماسرٌ ٌة ىمىقاوم من األسماء ىالفاا، اإللوٌة 

 هـولم ٌشر إلى ال ابع.9ٔٗٔللشم  السلاً األفؽانًو ال بعة اللانٌةو 

 ـ الع ة فً هفى  الا ن 

ن  .هام  ببن علبً سبٌر المباركًوال بعبة اللانٌبةوىلم ٌشبر ألبً ٌعلى مام  بن الاسٌن البؽ ا يوا  ن ىعلو علٌن ىرّرج نف
 للناشر.

 ـ عفمة األنبٌاء 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.9ٓٗٔلمام  بن عمر الراةيوال بعة اللانٌة 

 ـ الع   اللمٌن فً سارٌخ البل  األمٌن 

 .لمام  بن هام  س ً ال ٌن الااسًوسا ٌو ف ا  سٌ وم بعة السنة المام ٌةوال اهرة

 

 ـ الع   الموهب فً  ب ا، املة الموهب 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٔٗٔلعمر بن علً بن المل نوا  ن ىعلو علٌن هٌمن األةهريوىسٌ  مونًوال بعة األىلى 

 ـ الع   المنلىم فً الرفىص ىالعمىم 

، ىةارة األىقباؾ ىالشب ىن هبـومن منشبىرا8ٔٗٔألام  بن إ رٌب  ال رافًو ارسبة ىسا ٌو مامب  علبىي بنفبرو بع عبام 
 اإلسبلمٌة بالمملكة الؽربٌة.

 ـ الع ٌ ة ال ااىٌة 

 



(٘ٗ٘) 

 . لعلً بن علً بن هبً العة الاناًالسلاٌة  الع ٌ ةفً شرح ال ااىٌة  ألام  بن مام  ال ااىيو م بى  مع 

 ـ الع ٌ ة الىاس ٌة 

الرناسبة العامبة إل ارا، هبـونشر ٔٔٗٔلرامسبة ألام  اببن سٌمٌبةومع شبرح الع ٌب ة الىاسب ٌة للشبٌخ فبال  الاىةانوال بعبة ا
 الباىث العلمٌة ىاإلفساء ىال عىة ىاإلرشا  بالمملكة.

   عل  الا ٌثـ 

 هـو ار المعرفةوٌٌرى،.٘ٓٗٗٔلعب  الرامن بن هبً ااسموسفاٌ  ماب ال ٌن الر ٌبو بع عام 

 ـ علم هفى  الا ن 

 علموالكىٌ،.هـو ار الٔٓٗٔلعب  الىهاب ربلؾوال بعة الرابعة عشر 

 ـ علم هفى  الا نوا ٌ سنوىمكانسنوىسارٌرن وىما سن  

 هـوىلم ٌشر للناشر.ٙٔٗٔلعب  العةٌة بن عب  الرامن الربٌعةوال بعة األىلى 

 ـ العلم الشامخ فً ساضٌ  الاو على الباء ىالمشاٌخ  

 لفال  بن المو ي الم بلًومكسبة  ار البٌانو مشو.

  (  مة ابن الفبلحالمعرىؾ بم)ـ علىم الا ٌث 

هبـوم سسة الكسبب ٖٓ٘ٔيونشبر بسفباٌ  ىسعلٌو مامب  راؼبب ال بباخ عبام رلعلمان بن عب  الرامن بن الفببلح الشورةى
 الل افٌة.

 ـ علىم الا ٌث فً ضىء س بٌ ا، الما لٌن الن ا  

 هـو ار ابن اةمو بٌرى،.ٖٕٗٔلامةة بن عب  هللا الملٌباريو ال بعة األىلى 

  ىافم فً الوب عن سنة هبً ال اسم ـ العىافم ىال

هبببـوم سسة ٕٔٗٔلمامببب  اببببن الىةٌروا  بببن ىضبببب  نفبببن ىربببرج هاا ٌبببث ىعلبببو علٌن شبببعٌب األرن ى وال بعبببة اللانٌبببة 
 الرسالةوبٌرى،.

 ـ عٌىن األنباء فً  ب ا، األ باء 

هبـو ار 9ٔٗٔاألىلبى  ألام  بن ال اسبم ببن هببً هفٌبعةوضبب ن ىفباان ىىضبع فوارسبن مام  باسب  عٌبىن السبى وال بعة
 الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ ؼاٌة المرام فً شرح م  مة اإلمام 

هـو ار السراث ناشرىنوال ةانروى ار ٕٙٗٔألام  بن َةْكِري السلمسانًو راسة ىسا ٌو مام  هىار ٌر مشنانوال بعة األىلى 
 ابن اةموبٌرى،.

 ـ ؼاٌة النواٌة فً  ب ا، ال راء 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٕٓٗٔال بعة اللاللة  ال مش ًوعنً بنشرا ج.بر سسراسرو لمام  بن مام  بن ال ةري

 ـ ؼاٌة الىفى  شرح لب األفى  

 هـوشركة مكسبة ىم بعة مف اى البابً الالبً ىهىال اومفر.ٖٓٙٔلةكرٌا األنفاري الشافعًو بع عام 

 ـ ؼرٌب الا ٌث 

هببـو ار الاكرو مشببوومن منشببىرا، مركببة الباببث ٕٓٗٔةببباىيو بع عببام لامبب  بببن سببلٌمان الر ابًوسا ٌو عببب  الكببرٌم الع
 العلمً ىإاٌاء السراث اإلسبلمً ب امعة هم ال ري بمكة.

 ـ الؽنٌة)فورس، شٌىخ ال اضً عٌال( 

 هـو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.ٕٓٗٔلل اضً عٌال الٌافبًوسا ٌو ماهر ةهٌر  راروال بعة األىلى 

 ـ الؽنٌة فً األفى  

 هـ.ٓٔٗٔىر بن إسااو الس سسانًوسا ٌو ىسعلٌو  /مام  ف قً بن هام  البىرنىوال بعة األىلى لمنف

 ـ ؼٌاث األمم فً السٌاث الللم 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٔٗٔلعب  الملك بن عب  هللا ال ىٌنًوىضع اىاشٌن رلٌ  المنفىروال بعة األىلى 
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 شرح  مع ال ىامع  الؽٌث الوامعـ  

هبـوالناشر ٕٓٗٔة هام  العراقبًو سا ٌبو مكسبب قر ببة للبابث العلمبً ىإاٌباء السبراث اإلسببلمًو األىلبى ألبً ةرع
 الاارىو الا ٌلة لل باعة ىالنشر.

 

 

  ابن الفبلحىمسان  فساىي ـ 

هبببـو ار ٙٓٗٔوسا ٌو  .عب  المع بببً همبببٌن قلع بببًو ال بعبببة األىلبببى عمبببرى علمبببان ببببن عبببب  البببرامن اببببن الفببببلح ًببببأل
 وبٌرى،. المعرفة

 ـ فساىي ىرسان  سمااة الشٌخ عب  الرةاو عاٌاً 

 هـو ار الاضٌلةوالرٌال.8ٔٗٔلىلٌ  بن إ رٌ  منسً وىالسعٌ  بن فابر عب او ال بعة األىلى 

 ـ فس  الباري بشرح فاٌ  البراري 

  عب  الباقًوسفاٌ  ماب ألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوا و بعضن الشٌخ عب  العةٌة ابن باةوسرقٌم هاا ٌلن مام  ف ا
 ال ٌن الر ٌبو ار المعرفةوبٌرى،.

 بشرح المنار المعرىؾ بمشكاة األنىار فً هفى  المنار  فس  الؽاارـ 

هبـوشركة ىمكسببة ىم بعببة مفب اى البببابً ٖ٘٘ٔإلببراهٌم اببن ن ٌموعلٌببن بعبل اىاش لعبب  الببرامن الباراىيو ببع عببام 
 الالبً ىهىال ا بمفر.

 ً  ب ا، األفىلٌٌن ـ الاس  المبٌن ف

 هـونشر مام  همٌن  مج ىشركااوبٌرى،.9ٖٗٔلعب  هللا مف اى المراؼًوال بعة اللانٌة 

 ـ فس  المؽٌث بشرح هلاٌة الا ٌث للعراقً 

 هـو ار اإلمام ال بري.ٕٔٗٔلمام  بن عب  الرامن السراىيوسا ٌو ىسعلٌو علً اسٌن علًوال بعة اللانٌة 

 ـ الارو بٌن الارو 

 ال اهر البؽ ا يو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.لعب  

  الارى ـ 

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٕٗٗٔلمام  ابن مال وسا ٌو  .عب  هللا السركًو ال بعة األىلى 

 ـ الارىو 

 ألام  بن إ رٌ  ال رافًوعالم الكسبوبٌرى،.

 ـ الاف  فً المل  ىاألهىاء ىالنا  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٙٔٗٔن هام  شم  ال ٌن و ال بعة األىلى لعلً بن هام  بن اةم اللاهريوىضع اىاشٌ

 ـ الا ٌن ىالمسا ن 

 هـو ار ابن ال ىةيوال مام.7ٔٗٔألام  بن علً الر ٌب البؽ ا يوسا ٌو عا   بن ٌىسؾ العةاةيوال بعة األىلى 

 ـ الاكر السامً فً سارٌخ الا ن اإلسبلمً 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٙٔٗٔنى بن هٌمن فال  شعبان و ال بعة األىلى لمام  بن الاسن الا ىي الااسًواعس

 ـ الابلكة ىالمالىكىن 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٖٔٗٔألام  بن علً ال ل ًوال بعة األىلى 

 ـ فور  الاوار  ىاأللبا، ىمع م المعا م ىالمشٌرا، ىالمسلسبل، 

 هـو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.ٕٓٗٔاء  /إاسان عبا وال بعة اللانٌة لعب  الاً بن عب  الكبٌر الكسانًو باعسن

 ـ الاورس، 

 هـو ار المعرفةوبٌرى،.٘ٔٗٔلمام  بن إسااو بن الن ٌم اعسنى بن ىعلو علٌن إبراهٌم رمضانوال بعة األىلى 

 ـ الاىان  البوٌة فً سرا م الاناٌة 
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ةىانببب  علٌن مامببب  بببب ر الببب ٌن النعسبببانًو بع عبببام لمامببب  عبببب  الابببً اللكنبببىيوعنً بسفببباٌان ىسعلٌبببو بعبببل ال 
 هـونشر  ار الكساب اإلسبلمًوال اهرة.ٕٖٗٔ

 ـ الاىان  السنٌة شرح األلاٌة فً هفى  الا ن 

لمام  بن عب  ال اٌم البرمباىيو ةء منبنوسا ٌو ى راسبة  اسبن ببن مامب  المرةىقًورسبالة  كسبىراا بكلٌبة الشبرٌعةو امعة 
 سبلمٌة.اإلمام مام  بن سعى  اإل

( بالمكسبة المركةٌة ب امعة اإلمام مامب  ببن سبعى  9ٖٖ٘و 7ٖٗٔىنسرة هرري  مر ى ة مفىرة بالمٌكرىفلموىهً برقم)
 اإلسبلمٌة.

 ـ فىاس  الرامى، بشرح مسلم اللبى، فً هفى  الا ن 

 هـوبٌرى،.ٕٖ٘ٔام لعب  العلً مام  بن نلام ال ٌن األنفاري اللكنىيومفىرة عن  بعة الم بعة األمٌرٌة ببىالو ع

 ـ ال امى  الماٌ  

هبببـوم سسة 7ٓٗٔلمامببب  ببببن ٌع بببىب الاٌرىة با يوسا ٌو مكسبببب سا ٌبببو السبببراث فبببً م سسبببة الرسبببالةوال بعة اللانٌبببة 
 الرسالةوبٌرى،.

 ـ قانىن السأىٌ  

 هببببببـو ار ال بلببببببة للل افببببببةٙٓٗٔألبببببببً بكببببببر مامبببببب  ابببببببن العربًو راسببببببة ىسا ٌو مامبببببب  السببببببلٌمانًوال بعة األىلببببببى 
 اإلسبلمٌةو  ةوىم سسة علىم ال ر نو مشو.

 فً ضىء الكساب ىالسنة ىمواهب النا  فٌن   ال ضاء ىال  رـ 

 هـو ار النشر ال ىلً للنشر ىالسىةٌعوالرٌال.ٔٔٗٔلعب  الرامن لمامى وال بعة األىلى 

 ـ قىا ع األ لة فً األفى  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ًٔٗٔوال بعة األىلى لمنفىر بن مام  السمعانًوسا ٌو مام  اسن مام  اسن الشافع

 فً قىاع  األاكام  قىاع  األاكامـ 

 لعة ال ٌن عب  العةٌة بن عب  السبلمو ار المعرفةوبٌرى،.

 ـ قىاع  األفى  ىمعاق  الافى  مرسفر سا ٌو األم  فً علمً األفى  ىال    

هبـومن منشبىرا،  مركبة 9ًٓٗٔ بن عببا  الاكمًوال بعبة األىلبى لعب  الم من بن عب  الاو البؽ ا يوسعلٌو ىسا ٌو  .عل
 إاٌاء السراث اإلسبلمً ب امعة هم ال ري.

 ـ ال ىاع  الا وٌة  

 هـومكسبة الرش والرٌالوشركة الرٌال للنشر ىالسىةٌع.8ٔٗٔلٌع ىب البااسٌنوال بعة األىلى 

 ـ ال ٌا  الشرعً 

 ألبً الاسن البفريوم بى  مع المعسم .

 اشؾ عن المافى  فً علم األفى  ـ الك

امببب  عبببب  المى بببى وىعلً مامببب  معىلوال بعبببة األىلبببى هلمامببب  ببببن مامبببى  األفببباوانًوسا ٌو ىسعلٌبببو ى راسبببة عا   
 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.9ٔٗٔ

 شرح البة ىي  الكافًـ 

هبـومكسبة الرشبب  للنشببر ىالسىةٌببعو ٕٕٗٔلاسبام البب ٌن السؽناقًو راسببة ىسا ٌبو فرر البب ٌن سببٌ  مامب  قان،وال بعببة األىلببى 
 الرٌال.

 ـ الكافٌة فً ال    

هبـوم بعة عٌسبى الببابً الالببً 99ٖٔلعب  الملك بن عب  هللا ال ىٌنًوس  ٌم ىسا ٌو ىسعلٌو  /فىقٌة اسٌن مامى و ببع عبام 
 ىشركااوال اهرة.

 ـ الكام  فً السارٌخ 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٓٗٔة األىلى لعلً بن مام  بن األلٌروسا ٌو عب  هللا ال اضًوال بع

 ـ الكام  فً ضعااء الر ا  
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اللاللبة ى ق وبا علبى المر ى با، ٌاٌبى ؼةاىيوال بعبة  ةلعب  هللا بن ع ي ال ر انًوسا ٌو  /سوٌ  ةكاروقره ال بعب 
 هـو ار الاكروبٌرى،.9ٓٗٔاللاللة 

 ـ الكساب 

 هـومكسبة الران ًوال اهرة.ٕٓٗٔام  هارىنوال بع اللانٌة لعمرى بن علمان سٌبىٌنوسا ٌو ىشرح عب  السبلم م

 ـ كساب فً هفى  الا ن  

 مو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.99٘ٔلمامى  بن ةٌ  المشًوا  ن عب  الم ٌ  سركًوال بعة األىلى 

  كشاؾ اف بلاا، الانىنـ 

  ار الكسب العلمٌةو بٌرى،. هـو8ٔٗٔلمام  بن علً السوانىيوىضع اىاشٌن هام  اسن بسجوال بعة األىلى 

  كشؾ األسرار على المنارـ 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٙٓٗٔلعب  هللا بن هام  النساًوال بعة األىلى 

 ـ كشؾ األسرار عن هفى  فرر اإلسبلم البة ىي 

هبـونشر  ار 7ٔٗٔاللاللبة لعب  العةٌة بن هام  البراري الاناًوضب  ىسعلٌو ىسررٌج مام  المعسفبم بباهلل البؽ ا يوال بعبة 
 الكساب العربًوبٌرى،.

 ـ كشؾ الرااء ىمةٌ  اإللبا  عما اشسور من األاا ٌث على هلسنة النا  

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ٓٗٔإلسماعٌ  بن مام  الع لىنًوال بعة اللاللة 

 ـ كشؾ اللنىن عن هسامً الكسب ىالانىن 

 بل كاسب ال لبً ىالمعرىؾ باا ً رلٌاةو ار الاكروبٌرى،.للمىلى مف اى بن عب  هللا الشوٌر بالم

 ـ كشؾ الن اب الاا ب من مف ل  ابن الاا ب 

مو ار الؽبرب 99ٓٔإلبراهٌم بن علبً ببن فراىنو راسبة ىسا ٌبو امةة هببى فار وى .عبب  السببلم الشبرٌؾوال بعة األىلبى 
 اإلسبلمًوبٌرى،. 

 ـ الكااٌة فً علم الرىاٌة 

 هـو ار الكساب العربًوبٌرى،.ٙٓٗٔ ٌب البؽ ا يوسا ٌو ىسعلٌو  /هام  عمر هاشموال بعة اللانٌة ألام  بن علً الر

 ـ كااٌة الماساج لمعرفة من لٌ  فً ال ٌباج 

 (بالمكسبة المركةٌة ب امعة اإلمام مام  بن سعى  اإلسبلمٌة.8ٕ9ٕألام  بن هام  بابا السنبكسًومر ى  برقم)

 ا، الارىو اللؽىٌة( ـ الكلٌا،)مع م فً المف لا

ألبببً الب بباء هٌببىب بببن مىسببى الكاببىيو قابلببن علببى نسببرة ر ٌةوىهعبب ا لل بعوىىضببع فوارسببن  .ع نان  رىٌببشو ىمامبب  
 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.9ٔٗٔالمفريو ال بعة اللانٌة 

 ـ كنة الىفى  إلى معرفة األفى  

 لعلً بن مام  البة ىيومع كشؾ األسرار للبراري.

 نة العاشرة السانرة بأعٌان المـ الكىاكب ا

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ٔٗٔلمام  بن مام  الؽةيوىضع اىاشٌن رلٌ  المنفىروال بعة األىلى 

 ـ لب اللباب فً سارٌر األنساب 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٔٔٗٔلعب  الرامن بن هبً بكر السٌى ًوسا ٌو مام  هام وىهشرؾ هام و ال بعة األىلى 

 فً علم األفى   لباب المافى  ـ

هـو ار الباىث ىال راسا، اإلسبلمٌة ىإاٌاء ٕٕٗٔلاسٌن بن رشٌو المالكًوسا ٌو مام  ؼةالً عمر  ابًوال بعة األىلى 
 السراثو بً.

 ـ لال األلاال بوٌ   ب ا، الااال 

 لمام  بن فو  المكًوم بى  بوٌ  سوكرة الااال.

 ـ لسان العرب  
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هبببـو  ار إاٌببباء السببببراث ٕٔٗٔن منلىرونسبببب ن ىعلبببو علٌبببن علً شبببٌريو ال بعببببة اللانٌبببة لمامببب  ببببن مكبببرم ابببب 
 العربًوىم سسة السارٌخ العربًو بٌرى،.

 ـ لسان المٌةان 

هبـومفىرة ٖٖٔٔألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوسفاٌ   ماعة من العلماء من م بعة  انرة المعارؾو ال بعة األىلبى 
 ؾ العلمانٌةونشر  ار الكساب اإلسبلمًو ال اهرة. عن  بعة م بعة  انرة المعار

 ـ اللمع فً هفى  الا ن 

 إلبراهٌم بن علً الشٌراةيو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ لىامع األنىار البوٌة ىسىا ع األسرار األلرٌة شرح ال رة المضٌة فً ع ٌ ة الارقة المرضٌة 

 مكسب اإلسبلمًوبٌرى،.هـوالٔٔٗٔلمام  بن هام  الساارٌنًوال بعة اللاللة 

 ـ المانع عن  األفىلٌٌن  

 هـوىلم ٌشر للناشر.7ٓٗٔلعب  العةٌة بن عب  الرامن الربٌعةوال بعة اللانً 

 ـ مبااث العلة فً ال ٌا  عن  األفىلٌٌن 

 هـو ار البشانر اإلسبلمٌة لل باعة ىالنشر ىالسىةٌعوبٌرى،.ٕٔٗٔلعب  الاكٌم السع يو ال بعة اللانٌة 

  اث فً علىم ال ر نمباـ 

 هـوم سسة الرسالة وبٌرى،.8ٓٗٔلمنا  ال  انوال بعة اللانٌة ىالعشرىن 

 ـ مبا ي الىفى  إلى علم األفى  

( بالمكسبببة المركةٌببة ب امعببة اإلمببام مامبب  بببن سببعى  7ٓ7ٕلمامبب  بببن اسببٌن العبباملً الرافضًومر ى ومفببىر بببرقم)
 اإلسبلمٌة.

 ـ المب   فً شرح الم نع  

 هـوالمكسب اإلسبلمًوبٌرى،.ٓٓٗٔم بن مام  ابن مال  وال بعة األىلى إلبراهٌ

 المبسى  ـ 

هبببـول ار الكسبببب ٗٔٗٔهبببـوال بعة األىلبببى ٖٖٔٔلمامببب  ببببن هامببب  السررسًومفبببىر عبببن  بعبببة م بعبببة السبببعا ة عبببام 
 العلمٌةوبٌرى،.

 ـ الم   ىن فً اإلسبلم من ال رن األى  إلى الرابع عشر 

 هـو مكسبة ال ابوال اهرة.ٙٔٗٔ بع عام لعب  المسعا  الفعٌ يو

 ـ الم مى  شرح المووب 

 لٌاً بن شرؾ النىىيوسا ٌو مام  برٌ، الم ٌعًوال بعة األىلىومكسبة اإلرشا و  ة.

 م مى  فساىي شٌخ اإلسبلم ابن سٌمٌة  ـ

 ة.و ار عالم الكسبوالمملكٕٔٗٔ مع عب  الرامن بن مام  بن قاسم الن  ي ىابنن مام و بع عام 

 ـ المارر فً الا ٌث  

هبـ ٕٔٗٔلمام  بن هام  بن عبب  الوبا يو  راسبة ىسا ٌو  .ٌىسبؾ المرعشبلًوىمام  سبلٌموى ما  البوهبًو ال بعبة اللانٌبة 
 و ار المعرفةو بٌرى،.

 ـ الما ث الااف  بٌن الراىي ىالىاعً 

 هـو ار الاكروبٌرى،. ٗٓٗٔللاسٌن بن ربل  الرامورمةيوسا ٌو  /مام  ع اج الر ٌبو ال بعة اللاللة 

 ـ ماف  هفكار المس  مٌن ىالمسأررٌن من العلماء ىالاكماء ىالمسكلمٌن 

 لمام  بن عمر الراةيورا عن ىق م لن  ن عب  الر ىؾ سع ومكسبة الكلٌا، األةهرٌةوال اهرة.

 ـ المافى  فً هفى  الا ن 

و ىعلو على مىاضع منن سعٌ  عب  الل ٌؾ فى اوال بعبة لمام  بن عب  هللا بن العربًوهرر ن ىاعسنى بن اسٌن علً الٌ ري
 هـو ار البٌارووعمانوبٌرى،. ٕٓٗٔاألىلى 
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 ـ المافى  فً علم هفى  الا ن  

 م سسة الرسالةوبٌرى،. هـ ؤٕٗٔلمام  بن عمر الراةيوسا ٌو  ن  ابر العلىانًوال بعة اللانٌة 

   فٌما ٌسعلو بأفعا  الرسى   الما و من علم األفى ـ 

هبـو ار الكسبب األلرٌبة ٘ٓٗٔعب  الرامن الم  سًوا  ن ىعلو علٌن ىررج هاا ٌلن امب  الكىٌسًوال بعبة األىلبى  ألبً شامة
 للسا ٌو ىالنشر ىالسىةٌعو األر ن.

 ـ المالى 

 لعلً بن هام  بن اةم اللاهريوسا ٌو هام  مام  شاكرومكسبة  ار السراثوال اهرة.

 ـ الماٌ  بالسكلٌؾ 

ر بن سعٌ  الوم انً المعسةلًو معن الاسن بن هام  بن مسىٌةوسا ٌو عمر السٌ  عىمًوالم سسة المفبرٌة العامبة لعب  ال با
 للسألٌؾ ىاألنباء ىالنشروىال ار المفرٌة للسألٌؾ ىالسر مة.

 ـ مرسفر الفىاعو المرسلة على ال ومٌة ىالمع لة 

 هـو ار الا ٌثوال اهرة.ٕٔٗٔ ٌو سٌ  إبراهٌموال بعة األىلى لمام  بن هبً بكر بن ال ٌموارسفرا مام  بن المىفلً و سا

 ـ مرسفر  ب ا، الانابلة 

 هـ و  ار الكساب العربًوبٌرى،.ٙٓٗٔلمام   مٌ  بن عمر بن الش ًو راسة فىاة هام  ةمرلًوال بعة األىلى 

 ـ مرسفر فس  رب األرباب بما ههم  فً لب اللباب من ىا ب األنساب 

 رضىان الم نً وم بى  بوٌ  اللباب للسٌى ً.  لعبا  بن مام  بن

 ـ مرسفر الماساج إلٌن من سارٌخ الاافل هبً عب  هللا 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.٘ٓٗٔلمام  بن سعٌ  بن ال بٌلًوارسفرا مام  بن هام  الوهبًوال بعة األىلى 

 ـ مرسفر المنسوى 

 لعلمان بن عمر بن الاا ب الكر يومع بٌان المرسفر.

 نسرة هرري مع شرح العض .

 ـ م ارج السالكٌن بٌن مناة  إٌاك نعب  ىإٌاك نسسعٌن 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ٓٗٔالبن قٌم ال ىةٌةوسا ٌو مام  اام  الا ًو ال بعة اللانٌة 

  الم ر  إلى كساب اإلكلٌ ـ 

  ل باعة ىالنشر اإلسبلمٌةو ال اهرة.لمام  بن عب  هللا الااكم النٌسابىريوسا ٌو  .ف ا  عب  المنعمو ار ا

 ـ الم ر  إلى موهب اإلمام هام  بن انب  

عبببب  هللا ببببن عبببب  الماسبببن السركًوال بعبببة اللاللبببة .لعبببب  ال بببا ر ببببن هامببب  ببببن ب رانوفببباان ىقببب م لبببن ىعلبببو علٌبببن    
 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.٘ٓٗٔ

 ـ موكرة فً هفى  الا ن 

 هـومكسبة ابن سٌمٌةوال اهرة.9ٓٗٔألىلى لمام  األمٌن الشن ٌ ًوال بعة ا

 ـ مر ة ال نان ىعبرة الٌ لان فً معرفة ما ٌعسبر من اىا ث الةمان 

 هـو ار الكساب اإلسبلمًوال اهرة.ٖٔٗٔلعب  هللا بن هسع  الٌافعًوال بعة اللانٌة 

 فً شرح مرقاة الىفى  فً هفى  الا ن  مر ة األفى ـ 

 ةهرٌة للسراثو ال اهرة.لمام  مبلرسرىونشر المكسبة األ

 ـ مرس ى الىفى  إلى علم األفى  

 ألبً بكر ابن عافموم بى  مع نٌ  السى .

 ـ المةهر فً علىم اللؽة ىهنىاعوا 

لعب  الرامن السٌى ًوشران ىضب ن ىفاان ىعنىن مىضىعاسن ىعلو اىاشٌن مام  هام و ىعلً الب اىيوىمامب  هببى 
 الاض و ار ال ٌ  بٌرى،.
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 بن راهىٌن ىإسااو بن انب  مام هام  مسان  اإلـ  

هبـو ار ٕ٘ٗٔو سا ٌو رالب  الربا وىىنبام الاىشبًوى . معة فساًوال بعبة األىلبى الكىسجبن منفىر رىاٌة إسااو 
  الو رة للنشر ىالسىةٌعوالل بة.

 ـ مسألة الس رٌب بٌن هه  السنة ىالشٌعة 

 ٌبة.هـو ار  ٕٔٗٔلنافر بن عب  هللا ال ااريوال بعة األىلى 

 ـ المسان  األفىلٌة من كساب الرىاٌسٌن ىالى وٌن 

هبببـومكسبة ٘ٓٗٔلل اضبببً هببببً ٌعلبببى مامببب  ببببن الاسبببٌن البؽ ا يوسا ٌو عبببب  الكبببرٌم ببببن مامببب  البلاموال بعبببة األىلبببى 
 المعارؾوالرٌال.

 ـ المسان  الرمسىن فً هفى  ال ٌن 

 موالمكسب الل افً للنشر ىالسىةٌعومفر.989ٔىلى لمام  بن عمر الراةيوسا ٌو  / هام  ا اةي الس اوال بعة األ

 ـ المسان  المشسركة بٌن هفى  الا ن ىهفى  ال ٌن 

 هـو ار اافل.ٓٔٗٔلمام  العرىسًوال بعة األىلى 

 ـ المسامرة شرح المساٌرة 

ـوالمكسبة هببٕ٘ٗٔلكمبا  الب ٌن مامبب  اببن هببً شببرٌؾوسا ٌو ى راسبة كما  البب ٌن قباريوىعة الب ٌن معمٌشوال بعببة األىلبى 
 العفرٌة لل باعة ىالنشروبٌرى،.

 ـ المساٌرة فً الع ان  المن ٌة فً الررة ال امعة الف بلاا، السلؾ ىالماسرٌ ٌة ىاألشاعرة 

 لمام  ابن الوماموم بى  مع شراوا المسامرة.

 ـ المسس رك على الفاٌاٌن 

  كنونشر مكسبة ىم ابع النفر الا ٌلة.لمام  بن عب  هللا الااكم النٌسابىريو انرة المعارؾواٌ ر هبا  ال

 ـ المسسفاى من علم األفى  

 هـوالم بعة األمٌرٌة ببىالوومفر.ٕٖ٘ٔلمام  بن مام  الؽةالًو بع عام 

 ـ المسساا  من وٌ  سارٌخ بؽ ا  هى م ٌنة السبلم 

/قٌفببر هبببى فرحو بببع عببام لمامبب  بببن مامببى  بببن الن اروانس اء هامبب  بببن هبٌببك بببن ال مٌا ًوا  ببن ىعلببو علٌببن ىقبب م لن  
 هـو انرة المعارؾ العلمانٌةواٌ ر  با  ال كن. 99ٖٔ

 ـ مسلم اللبى، فً هفى  الا ن 

 لماب ال ٌن بن عب  الشكىروم بى  مع شران فىاس  الرامى،.

 ـ المسن  

 ألام  بن مام  بن انب و ار الاكر.

  مسلماإلمام المسن  المسسررج على فاٌ  ـ 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٔٗٔبوانًوسا ٌو مام  اسن الشافعًو ال بعة األىلى ألبً نعٌم هام  األف

  فً هفى  الا ن ـ المسى ة

ا  بن ىضبب  نفبن ىعلبو ل  سٌمٌةوهام  بن عب  الالٌم بن عب  السبلم ىهبىا ى  او مع هامب  ببن مامب  الانبلبً الارانبً و
 ٌلة للنشر ىالسىةٌعوالرٌال.هـو ار الاضٕٕٗٔ .هام  الورىيوال بعة األىلى  علٌن

 ـ مشاهٌر علماء األمفار 

 لمام  بن ابان البسسً عنً بسفاٌان م.فبلٌشورو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ المفباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر للرافعً 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٗٔٗٔألام  بن مام  الاٌىمًوال بعة األىلى 

 ـ المفنؾ 
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بن همام الفنعانًوُعنً بسا ٌو نفىفن ىسررٌج هاا ٌلن ىالسعلٌو علٌن ابٌب الرامن األعلمًوال بعة لعب  الرةاو  
 هـوالمكسب اإلسبلمًوبٌرى،.ٖٓٗٔاللانٌة 

 ـ الم لع على هبىاب الم نع 

 هـوالمكسب اإلسبلمًو بٌرى،.ٔٓٗٔلمام  بن هبً الاس  البعلً الانبلًو بع عام 

 فً مل  هه  األن ل  ـ م م  األنا  ىمسرح السأن  

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٖٓٗٔللاس  بن مام  بن راقانو راسة ىسا ٌو مام  علً شىابكةوال بعة األىلى 

 بشرح سلم الىفى  إلى علم األفى   معارج ال بى ـ 

و ار اببن هبـٖٔٗٔوال بعبة اللانٌبة  هببى عمبر لاافل بن هام  الاكمًوضب  نفن ىعلو علٌن ىررج هاا ٌلن عمر بن مامبى 
 ال ٌم للنشر ىالسىةٌعوال مام.

 ـ المعالم فً هفى  الا ن 

 لمام  بن عمر الراةيوم بى  مع شران شرح المعالم.

 ـ المعسةلة ىهفىلوم الرمسة ىمىقؾ هه  السنة منوا 

 هـو مكسبة الرش والرٌال.ٙٔٗٔلعىا  بن عب  هللا المعسووال بعة اللانٌة 

 ـ المعسم  فً هفى  الا ن 

الاسٌن مام  بن علً البفري المعسةلًواعسنى بسووٌبن ىسا ٌ ن مامب  امٌب  هللا بسعاىن مامب  بكروىاسبن اناًو ببع ألبً 
 هـو بع المعو  العلمً الارنسً لل راسا، العربٌةو  مشو.8ٖٗٔعام 

  المع ب فً سلرٌص هربار المؽربـ 

 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.9ٔٗٔألىلى لعب  الىاا  بن علً المراكشًوىضع اىاشٌن رلٌ  المنفىرو ال بعة ا

 ـ مع م األ باء هى إرشا  األرٌب إلى معرفة األ ٌب 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٔٔٗٔلٌاقى، بن عب  هللا الامىيوال بعة األىلى 

 ـ مع م البل ان 

 ٌةوبٌرى،.هـو ار الكسب العلمٓٔٗٔلٌاقى، بن عب  هللا الامىيوسا ٌو فرٌ  ال ن يوال بعة األىلى 

 ـ مع م الشٌىخ 

هببببـ ومكسبببببة الفبببب ٌو للنشببببر 8ٓٗٔلمامبببب  بببببن هامبببب  بببببن علمببببان الوهبًوسا ٌو مامبببب  الابٌببببب الوٌلةوال بعببببة األىلببببى 
 ىالسىةٌعوال انؾ.

 ـ مع م علىم اللؽة العربٌة)عن األنمة(  

 هـ وم سسة الرسالةو بٌرى،.٘ٔٗٔلمام  سلٌمان األش رو ال بعة األىلى 

 ر ـ المع م الكبٌ

 لسلٌمان بن هام  ال برانًوا  ن ىررج هاا ٌلن ام ي عب  الم ٌ  السلاًوال بعة اللانٌة.

 ـ مع م لؽة الا واء عربًوانكلٌةي 

 هـو ار الناان .8ٓٗٔلمام  رىا  قلعن  ًوى  /اام  فا و قنبًوال بعة اللانٌة 

 ـ المع م المرسص بالما لٌن 

 هـومكسبة الف ٌووال انؾ.8ٓٗٔمام  الابٌب الوٌلةوال بعة األىلى  لمام  بن هام  بن علمان الوهبًوسا ٌو  /

 ـ مع م المف لاا، الناىٌة ىالفرفٌة 

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،و ار الارقانواألر ن.9ٓٗٔلمام  سمٌر ن ٌب اللب يوال بعة اللاللة 

 ـ المع م الىسٌ  

 ؾ هللا هام وال بعة اللانٌة.إلبراهٌم هنٌ  مع عب  الالٌم منسفر ىع ٌة الفىالاً ىمام  رل

 ـ معراج المنواج شرح منواج الىفى  إلى علم األفى  
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هبـوم بعة الاسبٌن ٖٔٗٔلمام  بن ٌىسؾ ال ةري الشبافعًوا  ن ىقب م لن  /شبعبان مامب  إسبماعٌ وال بعة األىلبى  
 اإلسبلمٌةوال اهرة.

  معرفة الا ج الشرعٌةـ 

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٕٓٗٔالر ٌبوال بعة األىلى  ألبً الٌسر مام  البة ىيوسا ٌو عب  ال ا ر

 ـ معرفة الفاابة 

 هـو ار الى نوالرٌال.9ٔٗٔألام  بن عب  هللا هبً نعٌم األفبوانًوسا ٌو عا   العةاةيوال بعة األىلى 

 ـ معرفة علىم الا ٌث 

مو ار الفباو 979ٔم اسبٌنوال بعة اللاللبة لمام  بن عب  هللا الااكم النٌسابىريواعسنى بنشرا ىسفاٌان ىالسعلٌو علٌبن معل
 ال  ٌ ةوبٌرى،.

 ـ المعىنة فً ال    

هبببـو ار الؽبببرب 8ٓٗٔإلببببراهٌم ببببن علبببً الشبببٌراةيوا  ن ىقببب م لبببن ىىضبببع فوارسبببن عب  الم ٌببب  سركًوال بعبببة األىلبببى 
 اإلسبلمًوبٌرى،. 

 ـ المؽنً 

هـو ار 8ٓٗٔالسركًوى  /عب  الاساح مام  الالى وال بعة األىلى لعب  هللا بن هام  بن ق امةوسا ٌو  /عب  هللا بن عب  الماسن 
 ه روال اهرة.

 ـ المؽنً فً هبىاب السىاٌ  ىالع   

 لعب  ال بار بن هام  الوم انًوسا ٌو م مىعة بإشراؾ  . ن اسٌنولم ٌشر للناشر.

 ـ المؽنً فً هفى  الا ن  

هببـومن منشببىرا، مركببة إاٌبباء السببراث اإلسبببلمً ٕٕٗٔللانٌببة لعمببر بببن مامبب  الرباةيوسا ٌو  .مامبب  ملوببر ب اوال بعببة ا
 ب امعة هم ال ري.

 ـ مؽنً الماساج إلى معرفة معانً هلاال المنواج 

لمام  ببن مامب  الر ٌبب الشربٌنًو راسبة ىسا ٌبو ىسعلٌبو علً مامب  معىلوىعبا   هامب  عبب  المى ى وال بعبة األىلبى 
 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.٘ٔٗٔ

 السعا ة ىمفباح السٌا ة فً مىضىعا، العلىم ـ ماساح 

 ألام  بن مف اى الشوٌر ب اش كبري ةا او  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ الماساح فً الفرؾ 

 هـ وم سسة الرسالةوبٌرى،.7ٓٗٔلعب  ال اهر ال ر انًوا  ن ىق م لن   /علً سىفٌو الام وال بعة األىلى 

 األفى  ـ ماساح الىفى  إلى بناء الارى  على 

هبـوالمكسبة المكٌةومكةوىم سسبة الرٌبان 9ٔٗٔلمام  بن هام  السلمسانًو راسة ىسا ٌو مامب  علبً فركى وال بعبة األىلبى 
 لل باعة ىالنشر ىالسىةٌعوبٌرى،.

 ـ مار ا، هلاال ال ر ن 

 مشبببووال ار هبببـو ار ال لمو8ٔٗٔللاسبببٌن ببببن مامببب  الراؼبببب األفاوانًوسا ٌو فببباى، عببب نان  اىى يوال بعبببة اللانٌبببة 
 الشامٌةوبٌرى،.

 ـ الماوم لما هشك  من سلرٌص كساب مسلم 

ألامبب  هبببً العبببا  ال ر بًوا  ببن ىعلببو علٌببن ىقبب م لببن  ٌب مسسىوٌىسببؾ ب ىيوهامبب  السببٌ ومام  بةا وال بعببة األىلببى 
 هـو ار ابن كلٌرو ار الكلم ال ٌبو  مشووبٌرى،.7ٔٗٔ

 المشسورة على األلسنة  ـ الم اف  الاسنة فً بٌان كلٌر من األاا ٌث

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.7ٓٗٔلمام  بن عب  الرامن السراىي وسا ٌو عب  هللا مام  الف ٌووال بعة األىلى 

 ـ م اال، اإلسبلمٌٌن ىارسبلؾ المفلٌن 

هببببـوالمكسبة العفببببرٌة لل باعببببة ٙٔٗٔألبببببً الاسببببن علببببً األشببببعريوسا ٌو مام  ماببببً البببب ٌن عببببب  الامٌبببب و بع عببببام 
 ىالنشروبٌرى،.
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 ـ م اٌٌ  اللؽة  

 ألام  بن فار وسا ٌو عب  السبلم مام  هارىنو ار ال ٌ .

  مسلمفاٌ  م  مة ـ 

 .مسلمفاٌ  شرح النىىي للمسلم بن الا اج النٌسابىريومع 

 ـ الم  مة فً األفى  

مو ار الؽببببرب 99ٙٔلعلببببً بببببن عمببببر بببببن ال فبببباروقرهها ىعلببببو علٌوا مامبببب  بببببن الاسببببٌن السببببلٌمانًوال بعة األىلببببى 
 اإلسبلمًوبٌرى،.

 ـ م  مة فً هفى  الساسٌر 

 سٌمٌةوسا ٌو  /ع نان ةرةىرو ار ال ر ن الكرٌم.ابن ألام  

 ـ الم ف  األرش  فً وكر هفااب اإلمام هام  

هبببـومكسبة الرشببب  للنشبببر ٓٔٗٔإلببببراهٌم ببببن مامببب  اببببن مال وسا ٌبببو ىسعلٌو  .عبببب  البببرامن العلٌمٌنوال بعبببة األىلبببى 
 ىةٌعوالرٌال.ىالس

 ـ الم نع 

 لعب  هللا ابن ق امة الم  سًوم بى  مع اإلنفاؾ فً معرفة الرا   من الربلؾ.

 ـ المل  ىالنا  

 هـو ار المعرفة وبٌرى،.ٓٓٗٔلمام  بن عب  الكرٌم الشورسسانًوسا ٌو مام  سٌ  كٌبلنًو بع 

 ـ الملرص فً ال    فً هفى  الا ن 

 (.٘٘ٔ( هفى  ف نو كساب )9ٖ( بمكسبة ال امع الكبٌر الؽربٌة بفنعاء )ٕ٘م رقم )ألبً إسااو الشٌراةيو مٌكرىفل

 ـ من هعبلم ال رن الرابع عشر ىالرام  عشر 

 هـ و ار الشرٌؾوالرٌال.ٙٔٗٔإلبراهٌم بن عب  هللا الااةمًوال بعة األىلى 

 ـ مناه  العرفان فً علىم ال ر ن 

هببـو ار الكسببب 9ٓٗٔا ٌلببن ىىضببع اىاشببٌن هام  شببم  ال ٌنوال بعببة األىلببى لمامبب  عببب  العلببٌم الةرقببانًوررج  ٌاسببن ىها
 العلمٌةوبٌرى،.

  ابن ال ارى  ـ منس ى 

لعب  هللا بن علً بن ال ارى و م بى  مع ؼىث المك ى  بسربرٌج منس بى اببن ال بارى  ألببً إسبااو الابىٌنًو ال بعبة األىلبى 
 هـو  ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.8ٓٗٔ

 ـ المنسرب 

 هـو ار األرقموالكىٌ،.٘ٓٗٔب  بن امٌ  الكشًوسا ٌو ىسعلٌو مف اى بن الع ىي شلباٌنوال بعة األىلى لع

 ـ المنسرب من كساب السٌاو لسارٌخ نٌسابىر 

 إلبراهٌم بن مام  الفٌرفٌنًوضب  نفن رال  اٌ روالمكسبة الس ارٌةومكة.

 ـ المنسلم فً سارٌخ األمم ىالملىك 

ال ببىةي ال رشًو راسببة ىسا ٌو مامبب  عببب  ال ببا ر ع اورا عببن ىفبباان نعٌم ةرةىروال بعببة  لعببب  الببرامن بببن علببً بببن
 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٕٔٗٔاألىلى 

 ـ منسوى الىفى  ىاألم  فً علمً األفى  ىال    

 هـو ار الكسب العلمٌة.٘ٓٗٔلعلمان بن عمرى ابن الاا بوال بعة األىلى 

 ـ المنلىر فً ال ىاع  

م وىةارة األىقباؾ ىالشب ىن اإلسببلمٌة 99ٖٔببن بوبا ر الةركشًوسا ٌو  /سٌسبٌر فبانو هامب  مامى وال بعبة اللانٌبة لمام  
 بالكىٌ،.

  من  الرىل األةهر فً شرح الا ن األكبرـ 
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هببـو ار البشببانر 9ٔٗٔلعلببً ال اريوىمعببن السعلٌببو المٌسببر علببى شببرح الا ببن األكبببر لببىهبً ؼاى ًوال بعببة األىلببى  
 ةوبٌرى،.اإلسبلمٌ

 ـ المنرى  من سعلٌ ا، األفى  

 هـو ار الاكروبٌرى،.9ٔٗٔلمام  بن مام  الؽةالًوا  ن ىررج نفن ىعلو علٌن مام  اسن هٌسىوال بعة اللاللة 

 ـ منع المىانع عن  مع ال ىامع فً هفى  الا ن 

 ار البشانر اإلسبلمٌة لل باعة ىالنشر هـوٕٓٗٔلعب  الىهاب بن علً السبكًوسا ٌو  /سعٌ  بن علً الامٌريوال بعة األىلى 
 ىالسىةٌعوبٌرى،.

 ـ منواج السنة النبىٌة 

 هـومكسبة ابن سٌمٌةوال اهرة.9ٓٗٔألام  بن عب  الالٌم بن سٌمٌةوسا ٌو  /مام  رشا  سالموال بعة اللانٌة 

 ـ منواج الع ى  شرح منواج الىفى  

 لمام  بن الاسن الب رشًو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ المنواج فً سرسٌب الا اج 

 مو ار الؽرب اإلسبلمًوبٌرى،.987ٔلسلٌمان بن رلؾ البا ًوسا ٌو  عب  الم ٌ  سركًوال بعة اللانٌة 

 ـ منواج الىفى  إلى علم األفى  

 لعب  هللا بن عمر البٌضاىيومع نواٌة السى .

 نسرة هرري مع اإلبواج.

 ـ المىاف ا، 

نفبن ىقب م لبن ىعلبو علٌبن ىربرج هاا ٌث مشبوىر ببن اسبن    سبلمانوال بعة األىلبى إلبراهٌم ببن مىسبى الشا بًوضبب  
 هـو ار ابن عاان للنشر ىالسىةٌعوالربر.7ٔٗٔ

 ـ المىاقؾ فً علم الكبلم 

 لعب  الرامن بن هام  العض  اإلٌ ًومكسبة المسنبًوال اهرة.

 ـ مىسىعة اإل ما  فً الا ن اإلسبلمً 

 لل باعة ىالنشر ىالسىةٌعوبٌرى،.لسع ي هبى ابٌبو ار العربٌة 

 ـ المى أ)برىاٌة ٌاٌى اللٌلً( 

هببـو ار إاٌبباء السببراث ٙٓٗٔلمالببك بببن هن وفبباان ىرقمببن ىرببرج هاا ٌلببن ىعلببو علٌن مامبب  فبب ا  عببب  الببباقًو بع عببام 
 العربًوبٌرى،.

 ـ مىقؾ ابن سٌمٌة من األشاعرة 

 سبة الرش والرٌال.هـومك٘ٔٗٔلعب  الرامن بن فال  المامى وال بعة األىلى 

 ـ مٌةان األفى  فً نسانج الع ى  فً هفى  الا ن 

هبـوىةارة 7ٓٗٔلمام  بن هام  السمرقن يو راسة ىسا ٌبو ىسعلٌبو   /عبب  الملبك ببن عبب  البرامن السبع يوال بعة األىلبى 
 األىقاؾ ىالش ىن ال ٌنٌة بالعراوو ل نة إاٌاء السراث اإلسبلمً.

 ر ا  ـ مٌةان االعس ا  فً ن   ال

 لمام  بن هام  الوهبًوسا ٌو علً مام  الب اىيو ار الاكروبٌرى،.

 ـ النبو فً هفى  الا ن اللاهري 

لعلببً بببن هامبب  بببن اببةم اللبباهريوا و نفىفببن ىعلببو علٌببن ىرببرج هاا ٌلن مامبب  فببباً اسببن ابلووال بعببة األىلببى 
 هـو ار ابن اةموبٌرى،.ٖٔٗٔ

 اء األفى  ـ نبرا  الع ى  فً سا ٌو ال ٌا  عن  علم

 لعٌسى منىنوعنً بسفاٌان ىنشرا إ ارة ال باعة المنٌرٌةوم بعة السضامن األرىيوال اهرة.

  النبىا،ـ 

 



(٘٘ٙ) 

 مو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.98٘ٔألام  ابن سٌمٌةو بع عام  

 ـ نلر الىرى  على مراقً السعى  

هبـو ار المنبارة للنشبر ٘ٔٗٔ ًوال بعة األىلبى لمام  األمٌن الشن ٌ ًوسا ٌو ىإكما   /مام  ىلب  سبٌ ي ىلب  ابٌبب الشبن ٌ
 ىالسىةٌعو  ة.

 ـ الن ىم الةاهرة فً ملىك مفر ىال اهرة 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.ٖٔٗٔلٌىسؾ بن سؽري بر يوس  ٌم مام  اسٌن شم  ال ٌنوال بعة األىلى 

 ـ نةهة الرا ر العا ر شرح رىضة النالر ى نة المنالر 

 هـو ار الا ٌثوبٌرى،.ٕٔٗٔبن ب رانوال بعة األىلى  لعب  ال ا ر بن هام 

 ـ نةهة النلر فً سىضٌ  نربة الاكر 

ألام  بن علً بن ا ر العس بلنًوم بى  مع النك، على نةهة النلر لعلً بن اسن بن علً بن عب  الامٌ  األلريوال بعبة 
 هـو ار ابن ال ىةيوال مام.ٖٔٗٔاألىلى 

  ـ نشر البنى  على مراقً السعى 

 هـو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.9ٓٗٔلعب  هللا بن إبراهٌم العلىي الشن ٌ ًوال بعة األىلى 

 ـ نشر ال ىالع 

هببـ ومكسبببة العلببىم العفببرٌة ٕٖٗٔلمامبب  المرعشببً المعببرىؾ بسبب اقلً ةا اوسفبباٌ  نربببة مببن الما  ٌنوال بعببة األىلببى 
 ىم بعسوا.

 ـ نفب الراٌة ألاا ٌث الو اٌة 

 سؾ الةٌلعًوسا ٌو إ ارة الم ل  العلمً بالون و ار الا ٌث.لعب  هللا بن ٌى

 ـ نلم الع ٌان فً هعٌان األعٌان 

 لعب  الرامن بن هبً بكر السٌى ًواررا  /فٌلٌب اسًوالمكسبة العلمٌةو بٌرى،.

 ـ ناان  األفى  فً شرح المافى  

هـومكسبة نةار مف اى ٙٔٗٔوال بعة األىلى ألام  بن إ رٌ  ال رافًوسا ٌو عا   هام  عب  المى ى وىعلً مام  معىل
 الباةومكةوالرٌال.

 ـ النااة ال  سٌة فى هاكام قراءة ال ر ن ىكسابسن بالاارسٌة 

مىقبع مر ى با، األةهبر  (و مفىر من8ٕٕٖٗٗٔ)رقم مر ى ا، مكسبة األةهرًو من اسن بن عمار الشرنببللى الانال
 .www.alazharonline.org) )مفربالشرٌؾ 

 على كساب ابن الفبلح   ،النكـ 

 هـو ار الراٌة للنشر ىالسىةٌعو الرٌال.8ٓٗٔألام  بن علً ابن ا روسا ٌو ى راسة  .ربٌع بن ها ي عمٌروال بعة اللانٌة 

 ـ نواٌة األق ام فً علم الكبلم 

 لمام  بن عب  الكرٌم الشورسسانًواررا ىفاان الار   ٌىمومكسبة الل افة ال ٌنٌةوال اهرة.

 ة السى  شرح منواج الىفى  ـ نواٌ

 لعب  الراٌم بن الاسن األسنىي و ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ـ النواٌة فً ؼرٌب الا ٌث ىاأللر 

 المكسبة العلمٌةوبٌرى،. للمبارك بن مام  بن األلٌروسا ٌو  اهر الةاىيوىمامى  ال نااً و

 ـ نواٌة الىفى  إلى علم األفى  

هبببـوم ابع  امعبببة هم 8ٔٗٔاناًو راسبببة ىسا ٌو  /سبببعٌ  ببببن ؼرٌبببر السبببلمًو بع عبببام ألامببب  ببببن علبببً ببببن السببباعاسً ال
 ال ريومعو  الباىث العلمٌة ىإاٌاء السراث اإلسبلمًومكة.

 ـ نواٌة الىفى  إلى علم األفى  

 (بالمكسبة المركةٌة ب امعة اإلمام مام  بن سعى  اإلسبلمٌة.ٕٔٙللاسن بن م ور الالً الرافضًومٌكرىفلم برقم)
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 ـ نواٌة الىفى  فً  راٌة األفى   

هبـوالمكسبة ٙٔٗٔلمام  بن عب  الراٌم فاً ال ٌن الون يوسا ٌو  /فال  الٌىسبؾو ى /سبع  السبىٌ وال بعة األىلبى 
 الس ارٌةومكة.

 ـ نٌ  االبسواج بس رٌة ال ٌباج 

 ألام  بن هام  بابا السنبكسًو ار الكسب العلمٌةوبٌرى،.

 ىفى  ـ نٌ  السى  على مرس ى ال

هبـو ار عبالم الكسبب لل باعبة ىالنشبر ٕٔٗٔلمام  ٌاً الىالسً فاان ى ق ن ىرا عن بابا مام  عبب  هللا الىالسًو ببع عبام 
 ىالسىةٌع.

 ـ الو اٌة شرح ب اٌة المبس ي 

 لعلً بن هبً بكر المرؼٌنانًومع البناٌة فً شرح الو اٌة.

 كشؾ اللنىن ـ ه ٌة العارفٌن هسماء الم لاٌن ى لار المفناٌن من 

 إلسماعٌ  باشا البؽ ا يو ار الاكروبٌرى،.

 ـ الىاض  فً هفى  الا ن 

 هـوم سسة الرسالةو بٌرى،.ٕٓٗٔلعلً بن ع ٌ  بن مام  الانبلًوبسا ٌو  /عب  هللا بن عب  الماسن السركًوال بعة األىلى 

 ـ الىافً بالىفٌا، 

 بع بمساع ة المعو  األلمانً لؤلبااث الشرقٌة ببٌرى،.لرلٌ  بن هٌبك الفا يوسا ٌو م مىعةو ار فا روبٌرى،و 

 ـ الى ٌة فً هفى  الا ن 

 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،ومكسبة ال   وبؽ ا .٘ٓٗٔلعب  الكرٌم ةٌ انو بع عام 

 ـ الى ٌة فً هفى  الا ن 

 للنشر ىالسىةٌع. موالمكسب الل اف99ًٓٔلٌىسؾ بن الاسٌن الكرماسسًوسا ٌو  /هام  ا اةي الس اوال بعة األىلى 

 ـ ى ٌة الكبلم فً الوٌ  على  ى  اإلسبلم 

لمامبببب  بببببن عببببب  الببببرامن السراىيوسا ٌو  /بشببببار معببببرىؾو ىعفببببام الارسببببسانًوى /هام  الر مًوال بعببببة األىلببببى 
 هـوم سسة الرسالةوبٌرى،.ٙٔٗٔ

 ـ الىرقا، 

 .مع األن م الةاهرا،لعب  الملك بن عب  هللا ال ىٌنًو

 سا ٌ ا،.ىنسرن هرري مع ال

 ـ الىفى  إلى األفى  

 هـومكسبة المعارؾوالرٌال.ٖٓٗٔألام  بن علً بن برهانوسا ٌو  / عب  الامٌ  علً هبى ةنٌ وال بعة األىلى 

 ـ الىضع)مرسفر فً األفى  ىالا ن( 

 ان.لٌاً بن هبً الرٌر ال ناىنً اإلباضًوعلو علٌن إبراهٌم ه اٌشوال بعة السا سةونشر مكسبة االسس امةوعم

 ـ ىفٌا، األعٌان ىهنباء هبناء الةمان 

 ألام  بن مام  بن رلكانوسا ٌو  /إاسان عبا و ار فا روبٌرى،.

 

 

 

 

 

 



(٘٘8) 

 فهرس الموضوعات 

 الصفحة الموضوع

 ٔ البحث مقدمة

 ٕ اإلعبلن عن المىضى 

 ٕ هه اؾ الباث

 ٕ هسباب ارسٌار المىضى  ىبٌان ههمٌسن

 ٖ ال راسا، الساب ة

 ٗ ر ة الباث

 8 منوج الباث

 ٓٔ الفعىبا،

 ٔٔ شكر ىس  ٌر

 ٕٔ ومصادرها األصولٌة ةالقاعد معنىالتمهٌد:

 ٖٔ األفىلٌة ةال اع  المباث األى  معنى

 ٕٓ األفىلٌة ةال اع  المباث اللانً مفا ر

 ٕٓ هىالً  علم الكبلم

 ٕٕ لانٌاً  علم اللؽة العربٌة

 ٕٗ لمسان  الا وٌة ؟ه  ٌمكن هن سبنى ال ىاع  األفىلٌة على ا

 9ٕ لبناء األصول على األصول البا  األول:الدراسة التسصٌلٌة

 ٖٓ الفصل األول:حقٌقة بناء األصول على األصول

 ٖٔ المباث األى  سعرٌؾ بناء األفى  على األفى  

الً  سعرٌؾ البناء لؽة هى 
 

 ٖٔ 

 ٕٖ لانٌاً سعرٌؾ البناء اف بلااً 

 ٕٖ الفرفسىوىنالبناء فً علم الناى ى

 ٖٖ البناء فً علم الا ن

 ٖٗ البناء فً علم األفى 

 9ٖ لاللاً سعرٌؾ بناء األفى  على األفى 

 



(٘٘9) 

 

المباببث اللانً المىاةنببة بببٌن بنبباء األفببى  علببى األفببى  ىمببا ٌشبببون مببن 
 المف لاا،

ٖٗ 

الم لب األى   المىاةنبة ببٌن بنباء األفبى  علبى األفبى  ىسربرٌج األفبى  
 على األفى 

ٖٗ 

الم لببب اللببانً  المىاةنببة بببٌن بنبباء األفببى  علببى األفببى  ىقٌببا  األفببى  
 على األفى 

ٗ7 

 ٔ٘ المباث اللالث هنىا  بناء األفى  على األفى 

 ٔ٘ الم لب األى   هنىا  البناء من اٌث ا ٌ سن

 ٘٘ الم لب اللانً  هنىا  البناء من اٌث الكلٌة ىال ةنٌة

 8٘ ء من اٌث سع   األف  المبنً علٌنالم لب اللالث  هنىا  البنا

 ٓٙ بناء األفى  على األفى  المباث الرابع   شرى  فاة

 ٓٙ الشر  األى   ى ى  السؽاٌر بٌن  رفً البناء 

 ٔٙ الشر  اللانً   اسااو ال رفٌن فً همر  امع

 ٗٙ ه  ٌشسر  فً البناء هال ٌكىن الربلؾ لالٌاً؟

 7ٓ صول على األصول إلى األئمةالفصل الثانً:حكم نسبة بناء األ

 7ٓ هىالً  قٌا  كبلم اإلمام فً هف  على هف   رر ه  سف  نسبسن إلٌن؟

 7ٖ لانٌا  الةم كبلم اإلمام فً هف  ه  سف  نسبسن إلٌن؟ 

 7ٙ الفصل الثالث:فائدة بناء األصول على األصول

 79 الفصل الرابع: عالقة بناء األصول على األصول بسسبا  اللال.

 8٘ الفصل اللامس: الطرق الدالة على بناء األصول على األصول

 8ٙ المباث األى  نفىص األفىلٌٌن ىعباراسوم

 9ٗ المباث اللانً اال سوا  ىاالسسنبا 

 97 الفصل السادس:عناٌة األصولٌٌن ببناء األصول على األصول

 ٗٓٔ ٌهاالبا  الثانً: الدراسة التطبٌقٌة على مسائل األدلة المتفق عل

 ٘ٓٔ التمهٌد:المراد باألدلة المتفق علٌها 

 ٓٔٔ فصل األول: بناء األصول على األصول فً مسائل الكتا ال

 ٔٔٔ سموٌ   سعرٌؾ الكساب لؽة ىاف بلاا

 



(٘ٙٓ) 

 

 ٖٔٔ المباث األى  سااض  الكساب

 ٕٓٔ المباث اللانً سر مة معانً الكساب

 ٕٙٔ ناا؟ه  فً الكساب ما ال ٌاوم مع المباث اللالث 

 ٖٓٔ المباث الرابع النسخ ه  هى رفع هى بٌان؟

 9ٖٔ   اكم النسخمارالمباث ال

 ٔٗٔ  نسخ المأمىر بن قب  السمكن من الاع   المباث السا

 ٙ٘ٔ   رى  النسخ  مٌع األاكامسابعالمباث ال

 ٙ٘ٔ   قبى   مٌع األاكام للنسخ الم لب األى 

 ٖٙٔ بع  ىقىعوا اللانً  نسخ  مٌع السكالٌؾ  لبالم

 ٘ٙٔ  نسخ الاكم إلى ؼٌر ب  لامنالمباث ال

 7ٓٔ  نسخ الاكم مع ب اء السبلىةساسعالمباث ال

 7ٗٔ  نسخ الربرالعاشر المباث

 7ٗٔ األى   نسخ السكلٌؾ بالربر   لبالم

 77ٔ اللانً  نسخ م لى  الربر   لبالم

 8ٕٔ المباث الاا ي عشر  لبى، النسخ فً او من لم ٌبلؽن

 87ٔ المباث اللانً عشر الةٌا ة على النص ه  هً نسخ؟

 9ٓٔ المباث اللالث عشر نسخ الكساب بالسنة

 9ٓٔ األى   نسخ الكساب بالسنة المسىاسرة    لبالم

 9٘ٔ اللانً  نسخ الكساب بالسنة الاا ٌة   لبالم

 97ٔ المباث الرابع عشر نسخ السنة المسىاسرة بالكساب

 99ٔ م  عشر نسخ السنة المسىاسرة بالاا المباث الرا

 ٕٔٓ المباث السا   عشر نسخ الكساب ىالسنة المسىاسرة بالمسساٌل

 ٕٗٓ   ىالنسخ بن المباث السابع عشر  نسخ ماوىم المىاف ة

 ٕٙٓ ىالنسخ بن المباث اللامن عشر  نسخ اإل ما 

 ٕٓٔ ىالنسخ بن المباث الساسع عشر  نسخ ال ٌا 

 ٖٕٔ شرىن النسخ ب ى  الفاابًالمباث الع

 



(٘ٙٔ) 

 

 7ٕٔ المباث الاا ي ىالعشرىن إوا رىي الفاابً ربرا ىقا  بنسرن

 9ٕٔ ىالعشرىن نسخ اكم الار  بنسخ اكم األف  لانًالمباث ال

 ٕٕٔ الفصل الثانً: بناء األصول على األصول فً مسائل السنة

 ٕٕٕ سموٌ   سعرٌؾ السنة لؽة ىاف بلاا

 ٕٕٗ الماسم  لل بلة ىؼٌرا  الرسى  المباث األى  فع 

 ٕٕٙ المس ر  عن ال رانن  المباث اللانً  فع  الرسى 

 ٖٕٓ قب  ىرى  الشر   المباث اللالث  فع  الرسى 

 ٖٕٔ ه  سمسنع ع بل؟  المباث الرابع المعفٌة قب  ىرى  البعلة على النبً

 ٖٕٗ وم السبلم ـ بع  البعلةإمكان ىقى  المعفٌة من األنبٌاء ـ علٌ المباث الرام 

  ٕٖ8النبً من  ىقى  السوى ا  المباث الس

 ٕٓٗ ا ٌة الس رٌر من النبً المباث السابع

هبب  ٌبب   علببى ال ببىاة مببن  وببة الشببر  هى    س رٌببر النبببً لببامنالمباببث ال
 البراءة األفلٌة؟

ٕٖٗ 

 ٕ٘ٗ المباث الساسع  لبى، الع ان  بربر الاا 

 8ٕٗ كم  اا  ما لب، بربر الاا  هى منكراالمباث العاشر ا

 ٕٓ٘ فً الراىيالع الة  اشسرا المباث الاا ي عشر 

 ٕٕ٘ المباث اللانً عشر رىاٌة م وى  الع الة

 ٕ٘٘ المباث اللالث عشر  رىاٌة المبس  

 ٕٔٙ المباث الرابع عشر سار  الع   بالةٌا ة

 ٕٗٙ المباث الرام  عشر  قبى  رىاٌة الفاابً

 ٕ٘ٙ المباث السا   عشر  والة الفاابً

 ٕٙٙ فو  ٌام  على السما ؟ المباث السابع عشر إوا قا  الفاابً قا  النبً 

المباث اللامن عشر إوا رىي الفاابً ربرا ماسمبل لمعنٌٌن مسنافٌٌن ىاملبن 
 على ها هما

ٕٙ9 

 7ٕٕ المباث الساسع عشر اكم المرس 

 7ٕٗ األى   مرس  الفاابً  لبالم

 7ٕٙ اللانً   مرس  ؼٌر الفاابً  لبالم

 



(ٕ٘ٙ) 

 

 8ٕٕ  الربر إوا عم  بمى بن األكلر ه  ٌ   على فاسن؟المباث العشرىن

 8ٕٗ   العم  بما ى   فً الر  المضبى  الما و إلمامالمباث الاا ي ىالعشرىن

 87ٕ الفصل الثالث: بناء األصول على األصول فً مسائل اإلجماع

 88ٕ ا  لؽة ىاف بلااسموٌ   سعرٌؾ اإل م

 89ٕ المباث األى  ا ٌة إ ما  األمم الساب ة

 9ٕٕ المباث اللانً ا ٌة إ ما  ؼٌر الفاابة

 9ٕ٘ المباث اللالث اكم من  ا  م معا علٌن ؼٌر معلىم بالضرىرة

 98ٕ المباث الرابع  اشسرا  المعفىم فً اإل ما 

 ٖٓٓ راشسرا  بلىغ الم معٌن ا  السىاس المباث الرام 

 ٖٖٓ المباث السا   قى  الىاا  إوا لم ٌكن لم م سو  سىاا ه  ٌكىن إ ماعا؟

 ٖ٘ٓ المباث السابع لبى، اإل ما  ب رٌو الاا 

 8ٖٓ المباث اللامن اعسبار العامً فً اإل ما 

 ٖٔٔ المباث الساسع اعسبار السابعً مع الفاابة

 ٖٔٔ كان م سو اً ىق، إ ماعومالم لب األى   اعسبار السابعً مع الفاابة إوا 

 ٖ٘ٔ الم لب اللانً  اعسبار السابعً مع الفاابة إوا فار م سو اً بع  إ ماعوم 

 7ٖٔ المباث العاشر اعسبار األفىلً فً اإل ما  الا وً

 ٕٖٓ المباث الاا ي عشر اعسبار الااسو فً اإل ما 

 ٖٕٖ المباث اللانً عشر ه  ٌشسر  هن ٌكىن لئل ما  مسسن ؟

 7ٕٖ   اإل ما  عن قٌا المباث اللالث عشر

 ٖٖٔ المباث الرابع عشر إ ما  هه  ك  عفر ا ة على هه  العفر

المباث الربام  عشبر إوا ه مبع ههب  عفبر علبى اكبم فوب  لوبم هى لبعضبوم 
 الر ى  عنن؟

ٖٖٕ 

 ٖٖٗ هى ؼالبوم هى علمانوم معٌنالمباث السا   عشر  اشسرا  ان رال ك  الم 

 ٖٖٙ السابع عشر االسااو بع  االرسبلؾ ه  ٌكىن إ ماعا؟ المباث

 ٖٖٙ الم لب األى   االسااو بع  الربلؾ من هه  العفر 

الم لب اللانً  االساباو مبن ههب  العفبر اللبانً بعب  الرببلؾ مبن ههب  عفبر 
 سابو

ٖٖ9 

 



(ٖ٘ٙ) 

 

 ٕٖٗ المباث اللامن عشر  السعلٌ  بعلة ؼٌر علة الم معٌن

 ٖٗٗ  ما  السكىسًالمباث الساسع عشر اإل

 8ٖٗ المباث العشرىن إ ما  الرلااء األربعة

 ٖٔ٘ المباث الاا ي ىالعشرىن إ ما  هه  البٌ،

 ٖٗ٘ ىالعشرىن اإل ما  عن ربر ه  ٌكىن  لٌبل على فاسن؟ اللانًالمباث 

ىالعشبببرىن ه  ٌمكبببن ى بببى  رببببر هى  لٌببب  ال معبببارل لبببن  لالبببثالمبابببث ال
 بن؟ ىسشسرك األمة فً ع م العلم

ٖ٘7 

 9ٖ٘ الفصل الرابع: بناء األصول على األصول فً مسائل القٌاس

 ٖٔٙ سموٌ  سعرٌؾ ال ٌا  لؽة ىاف بلاا

 ٖٖٙ المباث األى  العم  بال ٌا  ع بلً 

 7ٖٙ المباث اللانً  رٌان ال ٌا  فً اللؽا،

 7ٕٖ المباث اللالث   رٌان ال ٌا  فً األسباب

 7ٖٙ ف  لب، باإل ما المباث الرابع  ال ٌا  على ه

 79ٖ المباث الرام  ال ٌا  على هف  لب، بال ٌا 

 8ٖٖ المباث السا   ال ٌا  على هف  مرسلؾ فٌن

 8ٖ٘ المباث السابع  العلة ه  هً باعلة هى م لرة؟

 9ٖٗ المباث اللامن سعلٌ  األاكام

 99ٖ المباث الساسع اشسرا  العك  فً العلة

 ٕٓٗ لى العلة ه  هى همر بال ٌا ؟المباث العاشر السنفٌص ع

 ٙٓٗ لبى، الاكم فً ما  النص بالعلة هم بالنص  المباث الاا ي عشر 

 ٓٔٗ المباث اللانً عشر المناسبة ه  سنررم بماس ة را اة هى مساىٌة؟

 ٗٔٗ المباث اللالث عشر لبى، العلة بال ىران

 8ٔٗ المباث الرابع عشر لبى، العلة بالشبن

 ٖٕٗ ام  عشر السعلٌ  بالاكمةالمباث الر

 7ٕٗ المباث السا   عشر السعلٌ  بالىفؾ المركب

 ٖٓٗ المباث السابع عشر السعلٌ  باالسم

 



(٘ٙٗ) 

 

 ٖ٘ٗ السعلٌ  بالاكم الشرعًالمباث اللامن عشر 

 9ٖٗ المباث الساسع عشر السعلٌ  بالعلة ال افرة

 ٗٗٗ المباث العشرىن السعلٌ  بالما  هى  ةنن

 8ٗٗ هى الع م ناًلا ي ىالعشرىن السعلٌ  باالمباث الا

 ٖ٘ٗ مسألة السعلٌ  ب ةء الىفؾ المناً

 ٗ٘ٗ المباث اللانً ىالعشرىن سعلٌ  الشًء ب مٌع هىفافن

 ٘٘ٗ المباث اللالث ىالعشرىن السعلٌ  باإلضافا،

 8٘ٗ ع م الشر  ىهبى ى  المانع ع م الاكم سعلٌ   المباث الرابع ىالعشرىن 

 ٔٙٗ فأكلر الرام  ىالعشرىن سعلٌ  الاكم الىاا  بعلسٌنالمباث 

 ٘ٙٗ سعلٌ  اكمٌن فأكلر بعلة ىاا ة المباث السا   ىالعشرىن 

 8ٙٗ اشسرا  هال  نكىن مسعب ٌن فً الاكم بال  ع؟  المباث السابع ىالعشرىن

 7ٓٗ المباث اللامن ىالعشرىن لبى، الناً األفلً بال ٌا 

 7ٖٗ رىن سرفٌص العلةالمباث الساسع ىالعش

 8ٕٗ المباث اللبللىن ه  ٌن  ع المسس   بالن ل؟

 8ٗٗ الةٌا ة فً العلة بع  سى ٌن الس ا  علٌوا  المباث الاا ي ىاللبللىن

 8ٙٗ المباث اللانً ىاللبللىن ال  ح بع م السألٌر

 9ٔٗ المباث اللالث ىاللبللىن ال  ح بالارو

 97ٗ بالارو بضرب من ضرىب الشبن المباث الرابع ىاللبللىن ال  ح

 98ٗ المباث الرام  ىاللبللىن المعارضة فً األف 

 ٔٓ٘ المباث السا   ىاللبللىن المعارضة فً الار 

 ٖٓ٘ ال ىاب إوا كان الس ا  عاما سرفٌصالمباث السابع ىاللبللىن 

 ٗٓ٘ المباث اللامن ىاللبللىن  ال  ح بع م العك 

 ٙٓ٘ ىن ال  ح بالكسرىاللبلل ساسعالمباث ال

 ٓٔ٘ البحث لاتمة

 ٕٙ٘ قائمة المصادر والمراجع

 8٘٘ فور  المىضىعا،

 



(٘ٙ٘) 

   


