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 شـــعــــــبـــة العلـــــــوم اإلســـــــالمٌة 
 

 .بحث مقدم لنٌل درجة الدكتوراه فً العلوم اإلسالمٌة 
  .فقه وأصوله : تخصص 

 

  
    

 

 
 :إشراؼ األستاذ                                                                 :إعداد الطالب   
 سيب خير الدين  / د .أ                       ثماف                       ر عػبلخي        

 لجنة المناقشة 
    جام ػػػػػػػػػػػػػ   لم ػػػػػػػػػػػػػاف                  أسػػػػػػػػػػػػػتاذ الت لػػػػػػػػػػػػػي  ال ػػػػػػػػػػػػػإب  محمدددددددددددددد  ددددددددددددد            –د .أ

 رئي ا 
 مشرفا           جام    لم اف        أستاذ الت لي  ال إب    خير الدين سيب     -د.أ
     جام ػػػػػػػػػػػػػ   لم ػػػػػػػػػػػػػاف               أسػػػػػػػػػػػػػتاذ الت لػػػػػػػػػػػػػي  ال ػػػػػػػػػػػػػإب        محمدددددددددددددد   ددددددددددددد س   –د .أ

 عضوا 
 عضوا          جام   ق نطين             أستاذ الت لي  ال إبد نذير حم دو          .أ
 عضوا         جام   اٛنػزائر      (      أ)حاضرػأستاذ ميحيى سعيدي         -د
 عضوا     جام   وهػراف          (    أ) حاضرػأستاذ مسليم ني      د الق در -د
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   داء ــإه 
 

 

إلى روح سماحة الجد سٌدي عبد القادر الماهر  -
 . -رحمه هللا  -بالقرآن

  ،صغٌرا ونالنً عطفهما كبٌراإلى من ربٌانً  -
والـــــَدّي حفظهما هللا ؛ وعلمانً بٌن ذلك علما غزٌرا 
 .تعالى 

إلى الصاحب بالجنب؛ زوجً وفقها هللا تعالى،وإلى  -
 . حورٌة أصلحها هللا تعالى :األمل المرجو 

ووقف بجواري من إخوة  ،  إلى من  ساندنً -
 .وأَقـــــارب وأصدقـــاء

 .لعمل المتواضع أُْهدي هذا ا
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 ,ٌلٌق بجالله أحمد هللا تعالى حمداً -

 أن وفقنً للدراسة , وأشكره شكرا جزٌال على نعمائه  
 .والبحث فً هذا االختصاص 

كما أثنً بالشكر الجزٌل على األستاذ  المشرف على  -
 البحث 

 خـــٌر الدٌن سٌب  ؛:  السٌد الفاضل الدكتور , 
 .وجمٌل صبره وأناته , على تؤٌٌده لً بثاقب حكمته 

 سٌتجشم معاناة قراءة البحث وأشكر سلفاً من  -
 .أعضاء لجنة المناقشة الموقَّرٌن : وتصوٌبه 

 .وأشكر كل من أفاد العون والدعاء بالتوفٌق  -
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وأشػػػهد أف ال إلػػػهلل إال اب و ػػػد  ال  ،قػػػراوة والبتابػػػ  لهػػػ  ال شػػػر الم   ،اٜنمػػػد ب رب ال ػػػاٞنٌن        

أرسلهلل ربهلل باٟنػد  وديػا اٜنػي ليههػر  علػي الػديا  ػػلهلل ، وأشهد أف ١نمدا ع د اب ورسولهلل , شريك لهلل 

 الله  صل عليهلل وعلي آلهلل وصح هلل أٗن ٌن ؛  ،ولو  ر  اٞنشر وف 

ومرشػػدا إٔب اٝنػػًن  ،نػػاس فبػػرا وعمػػبل فػػ ف التشػػريس اإلسػػبلمه جػػاو هاديػػا ٜنيػػاة ال: أمػػا ب ػػد        

وٟنػاا فهػو االطبلقػػا مػا هػػاا . فقػد شػػرع اب أ بامػهلل لتنهػي   يػػاة ال شػر وم اٛنػ  واق هػػ   ،والصػبلح 

 : اٟندؼ يقـو علي خاصيتٌن أساسيتٌن ٨نا 

ظػػرُب بالزمػػاف  فشػػري    اإلسػػبلـ شػػري   موجهػػ  ٛنميػػس النػػاس دوف قيػػد  , ال مػػـو  : الأوّ  -         

                                                                          وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل، اٞنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو 

 {       {." ) }                                                   :  أب

 . :4: سورة س أ  -                                                                         

 }                                                                        {                 :وقولهلل   أب أيضا   

 158:  ؼاألعػػػػرا سػػػػورة -                                                                         

  1". ىن مقطوع بهلل م " فخاصي  ال مـو  ا س ي وّن.             

وال ٫نفػي أف , أهنا جاوت لتحب   ال شر ُب أف اٟن  وواق ه  و صوره  وسػلو ه   :ثانٌا  -       

 . ياة ال شر شديدة الت قيد ُب أس اهبا و فاعبلهتا ومبلب اهتا 

واصػػط امه  بصػ ا  الػػديا , واالطبلقػا مػا  لػػك اٝناصػيتٌن فػ ف مرا ػػل قيػاـ  نهػػي   يػاة النػاس      

 : عرب اٞنرا ل التالي  ؛ ٬نر وٕنثله  ٟنديهلل الاي ٓندثنا عنهلل , ا ميتهلل عليه  و 

  وهػػو ,  ها ر  د   وفه  أ باـ الشري   و, ل  فه  اٞنراد اإلالهػػػه ػمر  :املسحلة األوىل

 . االطبلقا ما ضوابط وقواعد ٕنبا ما هاا الفه  , فه  جملرد  لك األ باـ 
                                                 

الط     ، القاهرة  -مبت   التوفيقي ػال ، 39ص ,  3جػ  ،وؿ الشري   ػػاٞنوافقات ُب أص ،يب ػػأبو إسحاؽ الشاط  1
 . ع د اب دراز : ٓنقيي و  ليي ، ـ  2003سن   ،بدوف : 
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  عػػا طريػػي قواعػػد وضػػوابط  -وإعػػدادها , األ بػػاـ صػػيام  هػػا   :املسحلــة الناىيــة

 .  ىت  بوف قابل  للتنػزؿ علي الواقس ِنصائصهلل ومبلب ا هلل  –وم الك 

  وهو ما ي ػمي مر لػ  , مر ل  اال٤ناز الف له ُب واقس  ياة الناس  :املسحلة النالنة

 . االتنفي

فهػػػه مبملػػػ  ؛  اال د  و بامػػػل مػػػا اٞنرا ػػػل عبلقػػػ    ػػػال بلقػػػ   وال بلقػػػ  بػػػٌن مػػػا سػػػ ي               

ؾ األ بػاـ هػو األصػل و ال يتوقػم األمػر ر  فػد   ،وال ي تاىن منه  عا وا دة ُنػاؿ  ،ل  ضها ال  ض 

 ، إذا    هلل  ط يي هػاا اٜنبػ  علػي وقػائس اٜنيػاة إاّل  ،وبهلل فقط ال يتحقي مراد الشارع  ،عند هاا اٜند 

 .ا ٪نقي مقاصد الشارع وهاا التط يي يلزمهلل صيام  أ باـ وفي هاا الواقس ّن

وال للمفػػػ  أمػػػا مر لػػػ  اال٤نػػػاز فنافػػػل اٜنػػػديم عنهػػػا هنػػػا ألهنػػػا مهمػػػ  لػػػي  لؤلصػػػوٕب              

 .أما دور٨نا ُب اٜنقيق  هو الفه  والتنزيل  ،والفقيهلل منها إال م اعدة مًن  

 : وبالف ل اهت  ال ابقوف هبما اهتماما ْنلي ُب ما يله            

اٞنػااهب  اجتهػادات  ففه الػااث الفقهػه الػاي وصػل إلينػا ٣نػثبل ُب :اهتمام تفريع  -          

ويبفػه أف النهػر   ،بل هاا الااث هػو التيةػ  ٟنػاا التػزاوج ،  زيل ػ٤ند  بامبل بٌن الفه  والتن, الفقهي  

 ،شػباال هلل فتةد  قد بىن فقههلل علػي واقػس أجػاب علػي إ ،أو مدوالتهلل  ر٘نهلل اب   أب ،إٔب موطأ مالك 

 .وهباا باقه اٞنااهب األخر  ،عند    شخص أ واؿ هلل وفي ػػففه  اٜنب  واستن طهلل وبنا  وصام

لػاي اللم ػهلل هنػا والبل هػهلل هػو االهتمػػاـ  والتق يػد  ، وا أي بػالتنهًن :اهتماام تؤياي   -         

ا مػػاب  ق يػػد  زيل ولبػػػرمػػ  أهنػػ  ملبػػوا قواعػػد وضػػوابط التنػػ, ّنػػنها الفهػػ  واال تفػػاو بػػهلل و ق يػػد  

 ،زع منػػػػزعا الهريػػػا ػفأصػػػ حب م ا ػػػم األصػػػوؿ  نػػػ ،واالالت ػػػا  لػػػهلل والتصػػػدي لػػػهلل ُب اٞن ا ػػػم األصػػػولي  

 . زيل ػهمل وسائل   ديد التنػو    ،يلم  فيهلل اإلبداع ُب وسائل   ديد الفه  واالستن اط 

الػػايا أدر ػػوا أ٨نيػػ  , إال االت اهػػات قليلػػ  لػػ  ض الفقهػػاو واألصػػوليٌن ,  وهػػاا مالػػب الػػااث         

وضوابط مراعاة هػاا الواقػس عنػد صيامتهلل و أسي  قواعد  ، اٛناالب الثاين دوف أف يبشفوا عا مناها 
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و ال ػز ابػا ع ػد ال ػبلـ  ، واإلمػاـ , اإلماـ ابػا القػي  اإلماـ ابا اٜناجب و ومنه  ,  ػ نػ زُّؿ األ ػػػػباـ 

  . ، ومًنه   ثًن الشاطيب 

_ علػػػػي مػػػػنها مػػػػا أصػػػػر علػػػػي اسػػػػتقبلٟنما _ ػدوالات األصػػػػولي  واٞنقاصػػػػدي  والػػػػدارس للمػػػػػػ        

زيل؛أقصد ١ناول  ال حم عػا أفضػل سػ ل   ػديد  نزيػل األ بػاـ ػيبل ظ االهتماـ النوعه بقضايا التن

الشرعي  ّنحاول  استةبلو مقاصد الشري   اإلسبلمي  وماياهتا ، ٍب النهر ُب الوقائس واأل داث وقواعد 

 . ا التحقيي فيه

زيل ػهػػاا مػػا أد  إٔب اعتمػػاد رؤ  ٢نتلفػػ  لطػػرؽ ذلػػك النهػػر الشػػرعه أالػػتا رؤ  ٢نتلفػػ  ُب  نػػ        

األ باـ الشرعي  ، وأثػر  بػالك الرصػيد اٞن ػرُب اإلسػبلمه ببػ  مػا أ بػاـ النػوازؿ والفتػاو  وهػو مػا 

 . فا الفتاو  والنوازؿ    أليم و صنيم عهيم  ُبػػػلهلل ُنر ػػنا الفقهه ، اقاف ذلك  ػالبل ههلل ُب  راث

علماو اٞنارب الوسيط فألفوا ٠نلدات موسػوعي  ؛ ول ل ما أسه  بق ط وافر ُب هاا ال  يل        

اٞن يار اٞن رب واٛنػامس اٞناػرب :" س ُب باب الفتاو  والنوازؿ  تاب ضاع البثًن منها ، وما أبرز ما ٗن  

( هػػػ  36;اٞنتػػوَب سػػن  ) بػػا ٪نػػٍن الوالشري ػػه  أل٘نػػد" عػػا فتػػاو  علمػػاو إفريقيػػ  واألالػػدل  واٞناػػرب 

 .بفاس 

هي  و١نورهػا ، فقّلمػا ال ثػر علػي  تػاب فقهػه أ لػم ب ػد  ػفهو ي د قطب الدراسػات الفقػ             

صوصا فقهيػػ  ػػػػال مصنم الفقهػػه قػػد ضػػ ّ ػهػػاا الػػ ما وأفّ لػػي  فيػػهلل القػػوؿ منػػهلل أو إ ػػاالت عليػػهلل ، ال سػػيّ 

 . ػتاليػػروف الػػػلااث ُب القأصيل  ضاعب ضما ما ضاع ما  تب ا

ُنػػي رافػػدا م رفيػػا مهمػػا ي ػػاعد علػػي ال حػػم عػػا قواعػػد _ مثػػل  تػػب النػػوازؿ _ وهػػو ٬نثػػل         

زيل اٞن تمدة عند الفقهاو ، الايا  اف  ثػًن مػنه  أصػوليا وهػ  أ  ػا مػا ي ػتطي وف الت امػل مػس ػالتن

 .ويتةاوزوف هفوا هلل وي ددوالهلل  زيل ويبتشفوف أخطاو ػالفروع  ُب الواقس فيض طوف التن

لالك   االب ها  الدراس  ال    حم عا مفهـو التنزيل وضوابطهلل ما خبلؿ  تب  ط يقي          

اهتمب بتنزيل األ باـ الشػرعي  ، وبالػاات  نػاوؿ ذلػك  لػهلل مػا خػبلؿ  تػاب اٞن يػار ٞنػا ٬نتػاز بػهلل مػا 
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ا االفااضػػات النهريػػ  الػػ  طاٞنػػا شػػ  ب البثػػرة فيمػػا ا تػػو  عليػػهلل مػػا النػػوازؿ وهػػه ٔنتلػػم أساسػػا عػػ

 . د هلل الفقهلل وضخمتهلل وعقّ 

رب ٬نتاز بأالهلل ٗنػس أجوبػ  اٞنتػأخريا مػا اٞنالبيػ  واٞنتقػدمٌن علػي اخػتبلؼ واق هػ     م  ػاٞن يار ال       

 . واالتشاره  ُب الارب اإلسبلمه ، وفيه  ما وصم باالجتهاد اٞنطلي واالجتهاد اٞناهيب 

 تػػاب اٞن يػار  ػػااث فقهػػه مػا شػػأالهلل أف يفػػتق أمامنػا آفاقػػا ر  ػػ  ، لػي  فقػػط مػػا دراسػ    إفّ        

النا ي  اٞن رفي  وما ٪نويهلل هػاا البتػاب الااثػه مػا مػادة منيػ  ُب هػاا اجملػاؿ ، بػل أيضػا ّنػا قػد يبشػفهلل 

 هلل علػي رص صا لنا شيوخ اٞناهب اٞنالبه ُب األقطار األرب   اٞناربي  ، ٍب هو لوفرة ماد هلل الفقهي  و   

أصػػ ق أثػػرا أساسػػيا ظػػل ب ػػد وفػػاة الوالشري ػػه ل ػػدة قػػروف أداة عمػػل ؛ بيػػاف طػػرؽ اسػػتن اط األ بػػاـ 

     . ُب الشاطه  ال لمه والقضائه  يوفضروري  ي وؿ عليها الفقهاو والقضاة اٞناارب

  .    هاـموضوع الدراسة وهدف: أوال        

الت وإشػباليات  ػوؿ هػاا التنػػزيل لؤل بػاـ الشػرعي  ة   ػػاؤ ما وصلنا إليهلل آالفا طػرح عػدّ  إفّ        

ٍب أهػػ  الضػػوابط والقواعػػد الػػ   أس ػػب لتحقيػػي ,واسػػتقبلليتهلل عػػا اٞنػػنها األوؿ ومااير ػػهلل لػػهلل و ار٫نػػهلل 

ٍب ومػػػس مزيػػػد اإلطػػبلع علػػػي فتػػػاو  اٞن يػػػار   لػػػورت هػػػا  .  مقاصػػد الشػػػري   االسػػػبلمي  ُب األ بػػػاـ 

رضػيات هنػا لػي  فروضػا بالصػورة ال ػائدة ُب ال حػوث البميػ  والف, الت اؤالت علي شػبل فرضػيات 

لػػػالك فهػػػا  الدراسػػػ  اٞنتواضػػػ    ،والػػػ    ػػػ ي للوصػػػوؿ إٔب ٓنديػػػد  عبلقػػػات ار  اطيػػػهلل بػػػٌن متاػػػًنات 

الحتال  فكرة التنزي  مكانة متميزة في فكر الفقهاا  ٍب اإلث ات اٞنلمػوس  ،ٓناوؿ ال حم 

عنهااا رإيااة و عماا  عيااا تنـاايم التنااـزي  ثق ـــااـانب, وأهاا  النااواز  والفتاااو  

ثام محاولاة ضابط عواعاد وأساا لها ا , والسيطرة عييه بعد القدرة عيا تحدياد  

 :هاا األخًن الاي ا ضق بأالهلل,  التنزي 

لتحقياق المقاياد العارعية لاـتي  , يياغة األحكام ماع مراعااة محالهاا           

 . األحكام
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سػػػتخراج أهػػػ  األسػػػ  اٞننهةيػػػ  الػػػ  اعتمػػػدها الفقهػػػاو ُب وقػػػد  اولػػػب ُب هػػػاا ال حػػػم ا          

مر ل  ال صر الوسيط لت ديد  نزيل أ باـ الشري   علي ٢نتلم الوقػائس واٞنناطػات  وهػه مر لػ  منيػ  

باآلراو الفقهي  اٞنمثل  ُب الفتاو  ال  عاٛنػب البثػًن مػا النػوازؿ واألقضػي  اٞنوا  ػ  ٞنختلػم األ ػداث 

ها النػػػػاس ُب منطقػػػػ  الاػػػػرب االسػػػػبلمه ، مصػػػػط ا  بالصػػػػ ا  ا ليػػػػ  ومتػػػػأثرة واٞن ػػػػتةدات الػػػػ  عاشػػػػ

 . باٞنؤثرات الوقتي  

وهػػػاا األمػػػر اٞنػػػا ور آالفػػػا ال يػػػت  دوف ١ناولػػػ  مربلػػػ  فتػػػاو  اٞن يػػػار سػػػليمها وسػػػقيمها ، ٍب          

 . اس ا وهو عمل ا تاج جهدا ووقػػتا و .استقراوها واستةبلو األس  ال  ٓنب  عملي  التنزيل 

 .  هاا هو موضوع الدراس  الاي قمب هبا    

 .     في ه ا الموضوع  أهـــــــمية البـــحث: ثانيا           

إف ال حػػػم ُب هػػػاا اٞنوضػػػوع يبت ػػػه أ٨نيػػػ  بالاػػػ  باعت ػػػار أف    :األهميدددل العلميدددل   -1          

  :و٥نا أماـ  التٌن  ،زيل األ باـ هو ماي  التبليم وٖنر هلل ػ ن

ي   الػػاها ولػػو ُب أعلػػي صػػورة ٟنػػا مػػػا ػػػػإمػػا أف   قػػي األ بػػاـ علػػي م ػػتو  النػػػهر    -        

،وهػه ضػد ال ػنا اإلٟنيػ  ُب  ر يػب ال مػل علػي ين شيئا ُب ميزاف اٝنًن وال ػ ادة ػػػف هنا ال  ا ،الصح  

 . ال ل   

فتػػػؤدي إٔب عػػػدـ , تط يػػػي ا  ط يقهػػػا دوف ضػػػوابط منهةيػػػ  وقواعػػػد   ػػػديد ٟنػػػاا الػو إّمػػػ -         

ػػلحي   اتوالاايػػ ،ٓنقيػػي مقاصػػدها الشػػرعي   أو يػػؤدي هػػاا األمػػر إٔب عصػػياف  ,  شػػري ها  وراو مػػااٞنص 

 . ُب وقب قصًن والنفور منها والتحلل ما ربق  التديا  األ باـ 

١نلػهلل  منػػهما يبػوف بػػ ياف صػيام  سػليم    ػتخرج اٜنبػ  وفػػي  سػل إٔب أ ةػاوز اال تمػالٌن فت       

ما مارس  نزيل األ باـ وبرز للتصػدي ٟنػا ، والقصػد بػالك أعػبلـ ب دراستها عند ػخصػػوصا إذا  اال

       . اٞن يار 
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زيل ػ بت ػػػب هػػػا  الدراسػػػػ  أ٨نيتهػػػا ال مليػػػػ  مػػػا  ػػػػوف قضػػػي   نػػػػ   : األهميدددل العمليددددل -2       

،  ٓنبػػي  الشػػػرع ه الػػدعوة ، خصوصػػا مػػس  نػػامُب واق نػػا اٞن اصػػػر الشػػري   و ط يقهػػا ؛ قضػػي   يويػػ  

 .فأصػػ حب  ٠ناال للػصراع الفبري ، وموقس  الهر و١نك اخت ار  ٤ناح أو فشل 

، فهػػػػو ي ػػػػػتند إٔب األصػػػػػوؿ ( الػػػػوازؿ اٞن يػػػػػار ) فاٞنوضػػػػوع وإف  ػػػػػاف يوظػػػػم اٞنػػػػػادة التار٫نيػػػػػ         

، الػاظرا ب ػٌن إٔب ( اج االسػتقراو واالسػتنت) وي تمػد علػي الدراسػ  اٞن رفيػ   ( مصادر التشػريس ) الشرعي 

 ط يقػه  مػنها ، وب ٌن أخر  إٔب اٞن تق ل ؛ ل لػهلل ي ػه  ُب إالضػاج    لك النوازؿالتاريخ ما خبلؿ  

 . د  نزيل األ باـ و ط يي الشري   يرشّ 

 .  أسباب اختيار الموضوع: ثالثا        

 :  الع مل  باألس   -1       

 .  وقد ظهرت آالفا: أ٨ني  اٞنوضوع  -       

 يػػم أف اٞنوضػػػوع مػػػًن م ػػ وؽ بشػػػبل ملفػػب ُب الدراسػػػات األصػػػولي  : جػػدة اٞنوضػػػوع  -       

وقػد أ ػد  األسػتاذ الصػادؽ الاريػاين ) ،  ما أف  تاب اٞن يار لي  متنػاوال مػا هػا  الزاويػ  األ اد٬ني  

 ( ٞنػّا  ّثين علي ذلك 

                       . ، ويهت  بهلل ويؤس  لهلل اٞننػزع التط يقه  اٜنديم ينػزع  اإلسبلمهود اْنا  ُب الفبر اػػوج -        

موضوع ال  مال ا ما   طه الهرة  وؿ اٞنوضوع ػ وفر ٠نموع  ما الدراسات النقدي  ُب ال -         

ومثػػػالهلل مػػا  ت ػػهلل األسػػتاذاف ع ػػد اجمليػػد ) قػػد ال   طػػه النتػػائا ولبػػا  فػػتق آفػػػػػاؽ ال حػػم للطالػػب و  ،

 (.١نمد فتحه الدريين النةار و 

 :  األس  ب الخ صل   -2      

إف مػػا يػػدف ين لل حػػم ُب هػػاا اٞنوضػػوع  هػػو اهتمػػامه الػػدائ  بالدراسػػات الػػ    ػػىن بتنػػػزيل         

و نػػب قػػد خطػػوت خطػػوة أؤب ُب اٞنوضػػوع ُب مر لػػ   الشػػري   اإلسػػبلمي  بنةػػاح علػػي واقػػس النػػاس ،

 اٞنشػرؼ ٍب ٓنفيػز الػد تور ،  ( فههلل اب   ػأب ) جام   وهراف  اٞناج تًن مس األستاذ زقور أ  ا ما
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لػػاي أ ػػد ٕب أف هػػػاا وأخػػًنا  ن يهػػات األسػػتاذ ١نمػػد الصػػادؽ الاريػػاين اعلػػي دراسػػ   تػػاب اٞن يػػار ، 

 . اٛناالب مًن م حوث وال متناوؿ 

 : م ض ع في هذا الالدراس ت الس بقل : رابع       

أّف اٞنوضوع هباا الشبل مًن م حوث ، ولبا مس ذلػك فػ ف  – ُب  دود علمه –أ اد أجـز      

ب ض ال حوث ال لميػ  الػ   ناولػب موضػوع التنزيػل بشػبل عػاـ ، وموضػوع  وقيػس الشػري   اإلسػبلمي  

 :ومنػها 

فقػػهلل التػػديا فهمػػا و نػػزيبل ؛ لؤلسػػتاذ ع ػػد اجمليػػد النةػػار ، ُب جػػزئٌن ، مػػا منشػػورات  تػػاب   -

والضػػرورة اٞنلحػػ  لطػػرح هػػاا اٞنوضػػوع و ػػاوؿ أف يت ػػىن قضػػيتهلل ،  فصػػل األدلػػ . األمػػ  بقطػػر 

 . ويرسه م اٞنهلل ، فةزا  اب   أب خًن اٛنزاو 

 . مناها االجتهاد بالرأي ُب التشريس اإلسبلمه  ، لؤلستاذ ١نمد فتحه الدريين   -

  .ُب االجػػتهاد التنػزيله ، لؤلستاذ مولود جحيش ، ما إصدارات  تاب األم  بقطر   -

دراسػػػات اٞنلتقػػػي الػػػدوٕب اٝنػػػػام  للمػػػاهب اٞنػػػالبه  ػػػػوؿ النػػػوازؿ ُب الاػػػرب اإلسػػػػبلمه ،   -

 . والاي شارؾ فيهلل ٦ن   ما علماو األم  ومفبريها ، ما داخل الوطا وخارجهلل 

ال  ػػد التنزيلػػه ُب التنهػػًن األصػػوٕب عنػػد اإلمػػاـ الشػػاطيب ، وهػػو  تػػاب اسػػتفدت منػػهلل ُب هػػا    -

 . ، فقد  اف جهد صادؽ ٢نلص  الرسال  أيػّما استفادة

 .منهج الدراسل :  خ مس          

واٞنقصػود , زيل مػا خػبلؿ فتػاو  اٞن يػار  ػٓنػاوؿ ٓنديػد فبػرة التنػال  بػٌن أيػدينا إف الدراس          

لػػالك  ػػاف اعتمػػادي علػػي اٞنػػنها التحليلػػه , و  ػػٌن م اٞنػػهلل , بالتحديػػد مبلم ػػ   ػػدود هػػاا اٞنوضػػوع 

ٍب اعتمػػادي علػػي اٞنػػنها االسػػتقرائه وذلػػك . ليػػل أهػػ  فتػػاو  اٞن يػػار ُب هػػاا اٞنيػػداف الػػاي يتػػيق ٕب ٓن

ٍب اٞنػػػنها . بتت ػػػس شػػػوارد هػػػاا اٞنفهػػػـو ُب ثنايػػػا البتػػػاب اٞنختلفػػػ  بايػػػ  لػػػػّمها واٜنبػػػ  علػػػي ٠نموعهػػػا 

 .االستنػتاجه الاي يتيق التق يد  والتحصيل ب د االستقراو لآل اد 
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 :ض ما رجحب الت امل بهلل ما خيارات  االب قائم  أمامه و٩ندر يب أف أبٌن ب     

 . مفصل لل حم  و فهرس. وا تو  علي فهرس اٞنصادر واٞنراجس : الفهارس  -              

ودوالب فيها الضروري  رصا علي , أما اٟنوامش فقصدت أف ال  ثقل ال حم : التهميش  -       

 . ما س ي 

أو آيػػ  , أو مباالػػا بينتػػهلل , فػػ ف  ػػاف لفهػػا مري ػا شػػر تهلل , ألرقػاـ و ػل هتمػػيش اسػػت ملب فيػػهلل ا       

فػ ف  ػاف اٜنػديم قػد روا  ال خػاري  ، ورقمػهلل أو  ديثا بينب روا هلل  ،قرآف البرًن ػال  تها ٞنباهنا ما ال

 . ذ رت درج  اٜنديم عند علماو التخريا , ف ف روا  مًنه   ،ما علقب  ،أو م ل  أو مالك 

.         الػ  أراهػا مناسػ   أف ال  ػا ر ُب اٞنػ  ,أ تػاج اٟنػامش لػا ر ب ػض الت ليقػات وأ ياالا  نب       

 . ب ت  دعددالص: س دس  

 : إف ما األمور ال  أبطأت ما سًن ال حم        

ذلػك إٔب عػدـ ٓنقيػي الن ػ   بػٌن ب ػض  ص وب   ناوؿ اٞنادة ال لمي  ُب  تاب اٞن يار ، ومػردُّ  -      

صص للحػديم عػا مشػا ل اٞن يػار اٞن ػرب ػػػاٞنفتٌن ، وهو ما أشرت إليهلل ُب اٛنػزو اٞنخ األجوب  وب ض

 . 

ملب  ػل البتػاب ، فبػاف ُب م ػق الفتػاو  ػسػ  واٞن ػتقرأة والػ   شػو ا  اع اٞن ػا   اٞندر  -       

 . و ت  ها  لها ما ٩ن ل عمل اٞنرو قاصرا ظاهرة ثاور  

أو  ىت ب ض  ت هلل ال   ، حم  وؿ  ياة اإلماـ الوالشري ه عدـ  وفر اٞنصادر بالن    لل -       

 . وهه الادرة وص    النوؿ , ط  ب 

 . وال حم   ،  زيل ٓب يفرد بالتػوضيقػأف موضوع التن هلل  موضوع ُب  د ذا هلل ما وج  ػط ػػػي   ال -    

 . خطل ال حث:  س بع         

 :؛  اآلٌب فصوؿ    قها مقدم  أرب    نق   الدراس   إٔب       
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وذ ػػػر  , ذ ػػػرت فيهػػػا أسػػػ اب اختيػػػار اٞنوضػػػوع مػػػس  وضػػػيحهلل علػػػي سػػػ يل اإلٗنػػػاؿ  :مقدمػػػ   -     

 . أ٨نيتهلل ال لمي  واٞن رفي   واٞننها اٞنت س فيهلل 

عػػرؼ فيػػهلل ببتػػاب اٞن يػػار وصػػفا وسػػربا ، والاٗنػػ  لصػػا  هلل أ  و اولػػب أف  :الفصددا األو   -       

ـ النوازؿ والفتاو  و ت هما ، وأه  خصػائص  تػب الفتػاو  بػاٞنارب اإلماـ الوالشري ه ، ٍب ذ ر مفهو 

 . باـ اإلفتاو ػػػػػاألوسط ، مس بياف أ 

، االطبلقا ما رؤ  ال لماو ، و ناسػ ا مػس اٞن ػاين دراس  ٞنفهـو التنزيل و١ناور   : الفصددددا الث ني -  

رة التنزيػػل  و ْنػػػّارها ُب الفبػػػر وُب الفصػػػل أيضػػا  أصػػػيل لفبػػػ.اللاويػػ  الػػػ  يفرزهػػػا ال حػػم اٞن ةمػػػه 

 .القرآين والن وي 

وفيػهلل  ػاوؿ ال حػم رصػد اٞنفهػـو وأهػ  قواعػد  مػا خػبلؿ  لػك الفتػاو    :الفصا الثدد لدث  -    

ػػ  هػػا  النزعػػ  وهػػا  الرم ػػ  ُب الػػدفاع عػػا  والنػػوازؿ واأل بػػاـ الػػ  ٗن هػػا صػػا ب البتػػاب ، ٍب  ل مُّ

 .اٞنفهـو ُب ثنايا البتاب

وُب استخبلص أهػ  األسػ  اٞننهةيػ  والضػوابط البيفيػ  اإلجرائيػ  الػ  الػزؿ   :ددددرابع صا الالف -  

 . و ف ق ها علماو اٞن يار أ باـ الشري   اإلسبلمي  ، واض ٌن الصب أينه    ا الت ديد 

 وُب آخر هاا ال رض ، ال ي  ين إال أف أ٘ند اب عز وجل علي  وفيقهلل ُب هاا ال مل ، إالهلل وليهلل    

 . 

 ما أجدد الشبر إٔب ما  اف لػهلل  الفضػل ُب إخػراج هػاا ال مػل ومتاب تػهلل ، األسػتاذ خػًن الػديا      

سػػػيب ، وذلػػػك رمػػػ  االشػػػااال هلل البثػػػًنة ُب اللةػػػاف  ال لميػػػ  وال حػػػوث األ اد٬نيػػػ  ، فلػػػهلل مػػػين خػػػالص 

 .الشبر والتقدير 

فهػو , ْنػاوز  بفضػل اب   ػأب  وال ١نا ،التقصًن هاا ما  ي ر ٕب  ر ي هلل وُنثهلل ، عا  ا علي الف ه    

 . وآخر دعواالا أف اٜنمد ب رب ال اٞنٌن . وّٕب ذلك والقادر عليهلل 
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 اإلمام الونشـــرٌسً وكتابه المعٌار

 

 :  ثالثة مباحثوفيه  

 .التعرٌف باإلمام الونشرٌسً : المبحث األول
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  .معربالتعرٌف بكتاب المعٌار ال:  المبحث الثانً
تثثثثارٌن النثثثثوازل وخصائصثثثثها :  المبحثثثثث الثالثثثثث
 .بالمغرب اإلسالمً

 
 
 
 
 

      : 
ُب  تػػػػاب اٞن يػػػػار  يفيػػػػ    امػػػػل علمػػػػاو اٞناػػػػرب األوسػػػػط وفقهائػػػػهلل مػػػػس النػػػػوازؿ إف دراسػػػػ        

علػػػػي إصػػػػاب  اٞنقاصػػػػد الشػػػػرعي  لؤل بػػػػاـ  بتنزيلهػػػػا علػػػػي   التحػػػػوًن خبلصػػػػتهلل بشػػػػم ٕنيػػػػزا فريػػػػدا 
  ػػػ ا   هػػػا  اٞن لمػػػ  الفقهيػػػ  ؛ ال لمػػػاو مػػػا جػػػاو ُب وقػػػد عػػػدّ .ت بشػػػبل سػػػديد الوقػػػائس واٞنناطػػػا

 .  قيقيا ٞن ًنة ال مل التنزيله 
وأوؿ  مػػػا ين اػػػه أف ي نهػػػر إليػػػهلل ويوق ػػػػم عنػػػػد  ق ػػػل ال حػػػم ُب مقومػػػات اٞننهومػػػ  التنزيليػػػػ      

واالػب مػا عموما ، وُب  تاب اٞن يار خصوصا هػو ؛ بػدو الت ريػم باإلمػاـ الوالشري ػه و لمػ  ج
و   ػػرؼ مػػواطا القػػوة ُب فبػػر  و ػػأليم ، ،  يا ػػهلل ، فقػػد  نةلػػه ب ػػ ب ذلػػك  ثػػًن مػػا اٜنقػػائي 

 ىت ي نهر إٔب ما  ر هلل ما  راث وعمل الهرة موضػوعي  منصػف  ، ذلػك أّف ،وبالتإب ظروؼ  يا هلل 
إٔب ومػػس التطػػرؽ .  رٗنػػ  ال لمػػاو وال حػػم ُب  ػػاريخ  يػػاهت  جػػزو مػػا هػػويته  الفبريػػ  والثقافيػػ  

ي نهر ُب  راثهلل ومؤلفا هلل وي   ط اٜنديم عا اٞن يار اٞن رب الاي مشلتػهلل  –ر٘نهلل اب   أب  –سًن هلل 
 .ها هلل الدراس  

فػ ف جػزوم مػا  ،  تػاب فتػاو  وأقضػي  ي  دالاي  البتابومس األخا ب ٌن االعت ار  صنيم    
 .هاا الفصل سي حم ُب  اريخ النوازؿ وأ٨نيتها وخصائصها 
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وبػػػالنهر إٔب أف هػػػاا الفصػػػل مػػػس مػػػا يلحقػػػهلل  اٝنػػػادـ للمخػػػدـو ، فلػػػا أطنػػػب فيػػػهلل  ومػػػا ٍب م     
 : تناوؿ ما يله ػحقيقا لتوازف ال حم ، وسيػػ 

مػا الا يػ  اٞنولػد والنشػأة ، ٍب يتطػرؽ إٔب أعمالػهلل  ػهلل ويتضما   ريفػا ُنيا :الم حث األو       
بقػػدر اإلمبػػاف علػػي اٞنبل هػػات الػػ   ومنةزا ػػهلل ، وي  ػػرّج علػػي ال صػػر الػػاي عػػاش فيػػهلل مػػس التن يػػهلل

 . ٬نبا أف  رد بناو علي ال بلق  بٌن أي عآب ، ومتاًنات عصر  الهرفي   يم ما  االب 
 . ويتضما   ريفا ببتاب اٞن يار  :الم حث الث ني     
 . وأقم فيهلل علي مفهـو الفتاو  والنوازؿ وخصائصها و ار٫نها  :الم حث الث لث     

 
 
 
 

 : ألّولاملِبَحُث ا
 

 
 

 : وفيه ثالثة مطالب

 
 . التعرٌف بحٌاة اإلمام الونشرٌسً :  المطلب األول

 

 . التعرٌف بعصر اإلمام الونشرٌسً :  المطلب الثانً
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عوامل ومحددات ظاهرة اإلبداع عند اإلمام :  المطلب الثالث

 .الونشرٌسً 

 
 
 
 
 

       
 
 

ا هو ا تفػاو بأفبػار  ومؤلفا ػهلل ، وٞنػا  ػاف فبػر  عآب واال تفاو بهلل إ٧ن إف الت ريم بأيّ      
 يئ  وظػػروؼ الشػػأة صػػا  هلل ، خ صػػص هػػاا اٞن حػػم للت ريػػم ُنيػػاة ػمر  طػػا أشػػد االر  ػػاط بػػ

 :الوالشري ه ، وقد ق   إٔب ثبلث  مطالب 
وي حم ُب  يا هلل مػا الا يػ  اٞنولػد والنشػأة وطلػب ال لػـو واٞن ػارؼ  :المطلب األو      

 . ليم آوأه  األعماؿ والت
 . ي حم ُب الهروؼ ال  ط  ب عصر   :مطلب الث ني ال   
 . ال وامل ال  سا٨نب ُب إالضاج فبر اإلماـ الوالشري ه  :لمطلب الث لث ا   
ال ػػػػػادة اقتضػػػػػب أف ي ػػػػػدأ ال ػػػػػا ثوف اٜنػػػػػديم عػػػػػا عصػػػػػر  والػػػػػاي ٬نبػػػػػا مبل هتػػػػػهلل أفّ     

 بلقػ  اٛندليػ  بػٌن ال ا ػم صا ب الاٗن  ، ولبا هاا ال حم ينحػو منحػا ٢نالفػا ، ألف ال
وعصر   فرض التطرؽ ُب مطلب ال صر إٔب عبلق  التأثر والتأثًن بينهما ، وهاا ال يبوف إال 

 .ر اٞن ىن اٞنراد وُّ بلع علي  ياة اإلماـ الوالشري ه ، ولو ف رض التقدًن ما ًب  ص  ػػب د االط
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 1.  التعرٌف بحٌاة اإلمام الونشرٌسً: المطلب األول    

 :اسم اإلم م ال نشريسي ونس ه    -3

  2. هو أبو ال  اس أ٘ند با ٪نٍن با ١نمد با ع د الوا د با عله الوالشري ه       
واٜنػي أف والشػري  منطقػ  واسػ   .  3" ال    إٔب ج ل والشري  " ب بالوالشري ه ول ق        

 . 4 قس ضما الطاقها ج اؿ الوالشري  
د مػػا وقػػس فيػػهلل الدارسػػوف ُب ها ػػهلل الت ػػمي  ، ف  ضػػه  مػػًن أالػػهلل ٩نػػب أف القػػم هنػػا عنػػ       

النػػوف وشػػينٌن م ةمتػػٌن " ، وب ضػػه  يػػا ر  5الواالشري ػػه ، بزيػػادة ألػػم ب ػػد واو : يقػػوؿ 
 .  و ردد ب ضه    6" وراو بينهما ٍب ياو 

                                                 

أصل  راج  االماـ الوالشري ه ؛  تاب فهرس أ٘ند اٞننةور ، ٓنقيي الد تور أ٘ند  ةه ، وعنهلل ينقل م ه   1
يهلل فأخا ما يبفه اٞنؤرخٌن ، ويرجس ال  ب ُب ذلك إٔب أف أ٘ند اٞننةور ما  بلميا ابنهلل ع د الوا د ومصا    

  .ٗن  لهلل  ي البفاي  للا 

 3لي يا ، ط  –أ٘ند بابا التن ب  ، اليل االبتهاج بتطريز الدي اج ، منشورات  لي  الدعوة اإلسبلمي  ، طرابل    2
 .    357: ،  ص  ;:;3: ، سن  النشر 

وداد قاضه  ، ال اة عا اٞندرس  ُب اٞنارب  ىت أواخر القرف التاسس اٟنةري ُب ضوو  تاب اٞن يار للوالشري ه   3
 .   83: ، ص  43، ال دد  3:;3بًنوت ، ل ناف ،  –٠نل  الفبر ال ريب ، م هد اإل٧ناو ال ريب  ،

وهو ما وقفب عليهلل ُب اٞنلتقي الدوٕب  وؿ االماـ الوالشري ه الاي الهمتهلل والي    م يلب باٛنزائر خريم   4
عليها الوالشري  وهه  وهاد  لها يطلي ،  يم  نقل الوفد ُب هناي  اٞنلتقي إٔب هضاب وج اؿ و ;422

 .   شمل عدة واليات 

دار البتاب ، الدار " االستقصا ألخ ار دوؿ اٞنارب األقصي " وهو ما ٤ند مثاال لهلل عند الناصري ُب  تابهلل   5
 . 387: ، ص  6، جػ  77;3: اٞنارب  ، سن  النشر  –ال يضاو 

   . ة  ال لداف  ، وال  تهلل لياقوت اٜنموي ُب م 83وداد قاضه ، مرجس سابي ، ص   6
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ػ       إٔب ٓنريػم الن ػ   وزيػادة الػواو أو الشػٌن  لػاٞنيػ األسػتاذة لطيفػ  اٜن ػين إٔب أفّ  رت  وذ  
والقػػراُب ُب  قػػس فيػػهلل مػػا  ػػرج  لػػهلل مػػا اٞنشػػارق  ، مثػػل يػػاقوت اٜنمػػوي ُب م ةػػ  ال لػػداف ،و 

        1.  وشيق الدي اج 
  2" دوف ألػػػػػم  –الوالشري ػػػػػه  –اٞنصػػػػػادر اٞناربيػػػػػ   لهػػػػػا   تمػػػػػد الن ػػػػػ   " ي أّف ػػػػػػػواٜن     

    3. وينتهض للدفاع عا ذلك  صريق صا ب الاٗن  بن  هلل ُب  تابهلل اٞننها الفائي 
 : أصا اإلم م ال نشريسي ووالدته  -2      
يبػاد ٩نمػػس الدارسػوف علػػي أف أصػل اإلمػػاـ الوالشري ػه هػػو الوالشػري  ، وأّف  لم ػػاف       

و قولػػهلل ُب   5د   ػػبلـ الوالشري ػػه ُب  تابػػهلل اٞنػػنها الفػػائي ويؤّ ػػ،  4ًنػػػػدار إقامػػ  ووالدة ال م
  6." اٜن ا با عطي  الوالشري ه وس ئل بلدينا أبو عله :" إ د  فتاو  اٞن يار 

      
أمػػا والد ػػهلل فنبػػاد ال ٤نػػد الصػػا مػػا اإلمػػاـ صػػا ب الاٗنػػ  يؤ ػػد فيػػهلل مبػػاف والد ػػهلل ،        

فيػهلل اٜنػديم عػا والد ػهلل  ب  ا يو ه بػأف  لم ػاف  االػب دارة النشػأة ، وْننمػولبننا ٤ند لهلل الص  
يقػػػوؿ أضػػػ م ع يػػػد اب :"  ،  يػػػم جػػػاو ُب  رٗنتػػػهلل لنف ػػػهلل ُب مقدمػػػ   تابػػػهلل اٞنػػػنهق الفػػػائي

                                                 

لطيف  اٜن ين ، مقدم  ٓنقيي  تاب اٞننها الفائي ، أليب ال  اس الوالشري ه ، منشورات وزارة األوقاؼ  1
 . 73: ـ ، ص  9;;3. اٞنارب  –والشؤوف اإلسبلمي  

 .  2:: وداد قاضه ، مرجس سابي  ، ص  2

منشورات ىن البلئي بآداب اٞنوثي وأ باـ الوثائي  ، الوالشري ه أبو ال  اس ، اٞننها الفائي واٞننهل الرائي واٞن  3
 .  5;3: ، ص   ـ 9;;3. اٞنارب  –وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمي  

وإف  اف ب ضه  شا  ما ف ل رضا  حال  ُب م ة  اٞنؤلفٌن ، والناصري ُب االستقصا ، وأ٘ند  ةه ُب   4
يار  ، وشا ال ادادي م ه    ٌن ذ روا أف ألم سن  ما الوفيات ، و راجس عنهلل ُب ٓنقيي  تاب اٞن 

 . الوالشري ه  لم اين األصل والوفاة 

 .  5;3: الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، ص  أبو ال  اس 5

الوالشري ه ، اٞن يار اٞن رب واٛنامس اٞنارب عا فتاو  علماو إفريقي  واألالدل  واٞنارب ، دار الارب اإلسبلمه   6
 47  :، ص  6جػ .  3:;3: نشر بًنوت ، ل ناف ، سن  ال –
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أ٘ند با ٪نٍن با ١نمد با ع د الوا د با عله ، الوالشري ه األصل ، التلم ػاين اٞننشػأ ...
 "..1  
والد ػػهلل   وإٔب ذلػػك ذهػػب  ثػػًن مػػا الدارسػػٌن ومػػنه  ١نقػػي  تػػاب اٞن يػػار فقػػد أ ػػد بػػأفّ       

 2." ب اٛنزائر َن اؿ الوالشري  ال    د أ ثر البتل اٛن لي  ار فاعا ُب مر "  االب 
ول ػػل االخػػتبلؼ ُب مبػػاف والد ػػهلل  ػػاف سػػ  هلل الػػادد ُب زمػػاف االتقػػاؿ أجػػداد  و أسػػر هلل       

وب ػػػػد والد ػػػػهلل بقليػػػػل ،  نقػػػػل والػػػػد " أسػػػػر هلل سػػػػبنب الوالشػػػػري   إٔب  لم ػػػػاف ، فالاالػػػػب أفّ 
وهػػه اٟنةػػرة األؤب للوالشري ػػه  مػػا  ؤ ػػد   3." الوالشري ػػه أبػػو ز ريػػاو بأسػػر هلل إٔب  لم ػػاف 

باٞنارب األوسط ما فػ   لّ  لدراسات اٞنختلف  والوثائي اٞنتوفرة ، و اف أه  عامل فيها ما ا
مػػس أهلػػهلل ُب  –ب ػػ ب الفػػ  ال ياسػػي   –االتقػػل مػػا م ػػقط رأسػػهلل والشػػري  "واضػػطراب ، فػػػ

  4." م تدأ عمر  ُنثا عا االستقرار النف ه واألما اٛن دي ُب مدين  ال ل   لم اف
ق أف يبوف  اريخ ميبلد  سن  أملب ما  رج  لهلل رجّ  ريخ ميبلد  ، ف فّ ورجوعا إٔب  ا       

   5.ـ  3652 -هػ  56:
وعمػػػػر  الػػػػاي الػػػػاهز  –ر٘نػػػػهلل اب  –واٞنبل ػػػػظ أف ذلػػػػك راجػػػػس إٔب م رفػػػػ   ػػػػاريخ وفا ػػػػهلل      

 .هػ  56:الثماالٌن ، فتوصلوا إٔب التية  مفادها أالهلل ولد سن  
 :ه تددنشأ  - 2

                                                 

 .  5;3:الوالشري ه أبو ال  اس ، اٞننها الفائي ، ص   1

أ ،وخالم ُب ذلك ب ض الدارسٌن منه  : ، ص 3أ٘ند  ةه ، مقدم  ٓنقيي  تاب اٞن يار اٞن رب ، جػ   2
  . 83: الد تورة وداد قاضه ، ال  أ دت علي أف  لم اف مباف والد هلل ، مرجس سابي ، هامش ص 

 . 7: لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص   3

  . 74: اٞنرجس الف هلل ، ص    4

و منه   ابا مرًن التلم اين  ، ال  تاف ُب ذ ر األولياو وال لماو بتلم اف ، ديواف اٞنط وعات اٛنام ي  ،   5
 .  76: ص .   8:;3:اٛنزائر ، سن  النشر 
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، وهبػػا   لػػ  و أخػػا عػػا شػػيوخها اٞنػػربزيا ، فلػػ  ٫نػػرج  1والشري ػػه وبتلم ػػاف الشػػأ ال        
ق ػػل هةر ػػهلل الثااليػػ  إٔب فػػاس ، بػػل  لقػػي علومػػهلل  –علػػي األقػػل  –منهػػا فيمػػا يػػا ر  اٞنؤرخػػوف 

 . علي يد شيوخها الوافديا إليها واٞن تقريا هبا  
ما  اف عليهلل  اؿ ها ، وهاا ِنبلؼ بر  وٓب ٫نرج ما  لم اف إال ٞنا ارٓنل إٔب فاس م         

. ٓب يرٓنلوا لطلب ال ل  والوزارة ، ر لوا لل يا   أو للحا أو ال مرة  م اصريهلل ، الايا إف  
واٜنقيق  أف ذلك مرد  إٔب االستقرار الاي عاشتهلل  لم اف ُب أواسط القرف التاسس مقارال  

رة  لم اف الاي  ّنا  اف عليهلل اٜناؿ ُب الضف  اٞنتوسطي  الشمالي  ، وأيضا االتفاو داعه مااد
 اف ١نصورا ُب طلب ال ل  ما الشيوخ اٞننهريا ، ٍب ابت اد  الن يب عا مناصب  ت لي 

 رؼ بأالهلل  اف ٣نا قرهب  بال فر  مناصب الوالي  وال فارة والوزارة والػقضاو ، إذ ٓب ي  
 .ال لطاف أو  قربوا إلػيهلل 

ات ،وسػػبوت اٞناٗنػػػٌن عنهػػػا ، ظ عػػػػلي ها ػػهلل الفػػػاة مػػػا  يا ػػهلل قلػػػ  اٞن لومػػػػو٣نػػا يبل ػػػ      
ول ػػػل ذلػػػك راجػػػس إٔب أف الوالشري ػػػه ٓب يشػػػتهر إال ب ػػػد اٝنػػػروج منهػػػا إٔب فػػػاس ، فلػػػ  ي ؤبػػػهلل 
لتلػػػك الفػػػػاة مػػػا  يا هلل،وقػػػػد ي ػػػػز  ذلػػػك إٔب الهػػػػروؼ ال ياسػػػي  واالجتماعيػػػػ  ال ػػػػائدة ُب 

 مػا أالػهلل اػين عػا مػثله  ،، ما  اف لبثرة ال لمػاو ُب  لم ػاف واالتشػار صػيته  مػا ي  2عصر  
 . ا  اف عليهلل ما  واضس ع رؼ ُب سلو هلل م  تحدث عا  لك الفاة ما  يا هلل،ل  ٓب ي  
 :   ل ه للعلم  – 3     

"  يم أخػا  3"والد  للدرس منا صار  علي أ ابر علماو عصر   هلل  ه  وجّ " و بتلم اف      
  :وال تطيس أف الق   مرا ل   لمهلل لل لـو إٔب ق مٌن  1" عا شيوخ بلد   لم اف 

                                                 

   .أ : ، ص 3أ٘ند  ةه ، مرجس سابي ، جػ   1

 . و ما سوؼ يشار إليهلل ال قا وه 2

 .  85: ص . وداد قاضه ، مرجس سابي  3
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وهػػو اٞنر لػػ  األؤب مػػا عمػػر  ، والقصػػد سػػا الطفولػػ  ، وال ٤نػػد مػػا  :القسممه األول  -    
نا ٤نـز بأالهلل   ل  فيهػا مثػل مػا يػت ل  األبنػاو ُب ذلػك الػزما أالّ  ثنا عا  فاصيل ذلك ، مًن  ٪ندّ 

 ػػػاف الهػػػاـ الت لػػػي  وا ػػػدا بالضػػػف  اٛننوبيػػػ  للمتوسػػػط ، فالطفػػػل ُب   باألالػػػدل  واٞناػػػرب ، إذ  
  لي  الصاار ُب ذلك ال هد الػاهاب إٔب  اٞنر ل  ، ٫ن  طمط لهلل وال يربما لنف هلل ، وعادة  ها  

تّػػػػػاب ٜنفػػػػػظ القػػػػػرآف ق ػػػػػل ال اشػػػػػرة ، ٍب   لّػػػػػ ائل الفقػػػػػهلل مػػػػػا  ػػػػػ  م ػػػػػائل اٜنػػػػػديم ، ومالب 
  2 .اٞنختصرات ، وم ائل النحو 

التخصصػي  علػي  وهو مر ل  الضا وا تماؿ ٧نو ، ومنها   دأ دراسا هلل : القسه الثاني -    
يد الشيوخ اٞنػربزيا ، فقػد ٓنققػب أليب ال  ػاس الوالشري ػه ، اسػتفادة   ػًنة مػا أعػبلـ  ػاالوا 
مػػا خػػًنة اٞنرا ػػز ال لميػػ  بػػاٞنارب األوسػػط ُب عصػػر  ، مػػنه  ال ػػابر لتلم ػػاف ومػػنه  اٞنقػػي  

 .فيها 
دري  ُب  لػك وق ل التفصيل با ر شيوخهلل ٤ند إشارات ُب اٞن يار اٞن رب عا طػرؽ التػ      

س    ػا لفصػوؿ ال ػن  ، ففػه فصػل الشػتاو   ػد رس ال لػـو رّ د  الفاة ، فقد  االب فروع ال ل    ػ
  3.الديني  ما  ف ًن و ديم وفقهلل وأصوؿ ألف هاا الفصل أ ثر  يوي  

 خلػبل ظهػر ُب اٞننهومػ  الت ليميػ  بػدليل مػا ورد ُب أ ػد أسػئل  اٞن يػار ، وفيػهلل أفّ  أفّ مػًن      
د يلتـز بال اـ الدراسه ، وإ٧نا أخا يبتفه باإلقراو شهريا أو ثبلث  مػا درسٌن ٓب ي   ب ض اٞن

  1.ال ن  ، ويهل بطال  بقي  شهور ال اـ ، مس أالهلل يق ض مر  هلل عا سن   امل  
                                                                                                                                                        

  372: ، ص التن ب  ، مرجس سابي   1

مقدمػ  ع ػد الػر٘نا بػا : ينهر ُب م أل  عادة أهل األالدل   ُب   لي  الصاار والفرؽ بينه  وبٌن أهل اٞنارب   6
: سػػن  النشػػػر , بػػدوف : الط  ػػ  , مصػػر / اهرة القػػ –اٞنبت ػػ  التةاريػػ  البػػرب  ,  ومػػا ب ػػدها 537ص , خلػػدوف 

 . بدوف 
 

، وُب فصل الصيم  درس ال لـو ال قلي  والل االي  و هه  :45ص  – 9اٞن يار ، جػ  أبو ال  اس الوالشري ه، 3
 .  98:وداد قاضه ، مرجس سابي ، ص . " ال ربي  وال ياف واٜن اب والفرائض واٟنندس  
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 : 2وأما شيوخهلل فنا ر منه       
) القاسػ  ضل وأبػو ػػػالتلم ػاين أبػو الف :اإلم م ق سم بن سعيد بن محمد العق  ني  -     

،وصػػل درجػػ  االجتهػػاد ، ولػػهلل اختيػػارات خارجػػ  عػػا اٞنػػاهب ،  اإلسػػبلـشػػيخ ( هػػػ 76: ػػػ 
وٕب القضػػاو بتلم ػػاف ُب صػػار  ، وعبػػم علػػي   لػػي  ال لػػـو ، لػػهلل   ليػػي علػػي ابػػا اٜناجػػب 

   3. الوالشري ه ، وأ ثر ما النقل عنهلل ُب الوازلهلل  اإلماـ  ومنه  عالفرعه ، أخا عنهلل ٗنا

الشػػػػهًن بػػػػابا ال  ػػػػاس : حمد بددددن  يسددددى الع دددد دي دبددددن الع دددد س بددددن مدددد محمددددد -      
ا الهّػػارا ، لػػهلل  ػػآليم  مػػشػػيخ الشػػيوخ ُب وقتػػهلل بتلم ػػاف ،  ػػاف إما( هػػػ  93: ػػػ ) التلم ػػاين 

 شرح المي  األف اؿ ُب التصريم ، وشرح ٗنل اٝنو٤نه ، ولػهلل عػدة فتػاو  القػل الوالشري ػه 
  4.، وأ  ا األدب م هلل  اإلطبلؽعلي  خ شيوخهلل ، ال آبػػٗنل  منها ، ووصفهلل بشي

 2:: ػػ )  :م بدن سدعيد العق د ني دضا ق سددخ أبدي الفددأب  س لم إبراهيم بن الشي -     
شػيخنا اإلمػاـ :" م  ، الفقيهلل الفاضل ، القل عنهلل الوالشري ه  ُب م يار  وقاؿ ال آب ال بّل ( هػ

 5." القاضه الفاضل 

 فيػػد ( هػػػ93: ػػػ ):  العق دد ني الملمسدد ني محمددد بددن أحمددد بددن ق سددم بددن سددعيد -     
  6.قيهلل ال آب اٞنتصوؼ ال ارؼ بالنوازؿ ، وٕب قضاو اٛنماع  بتلم اف ػالشيخ أبو الفضل الف

                                                                                                                                                        

 .  457-457:   ، ص 9اٞن يار اٞن رب ، جػ    1

 . سنهمل ذ ر ب ض الشيوخ الايا ذ ر اٞنؤرخوف بأالهلل إ٧نا أخا عنه  إجازة أو مبا    مي ا  2

 ;36-:36: و ابا مرًن التلم اين ، مرجس سابي ، ص .  587: أ٘ند بابا التن ب  ، مرجس سابي ، ص   3
.  

ف ريا والنحاة ال آب علي اإلطبلؽ ، ثاما  وُب شيخ شيوخنا ، شيخ اٞن:" فقد قاؿ الوالشري ه ُب وفيا هلل    4
, واالهر  رٗنتهلل ُب الف  الصفح  .  769: القبل عا اليل االبتهاج ، ص." عشر ذي اٜنة  عاـ أ د وس  ٌن 

 .  445: وُب ال  تاف ،ص 

 .  87: لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص    5

 . 446: ابا مرًن التلم اين ، مرجس سابي ، ص  6
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( هػػػػ 97: ػػػػ : )  محمدددد بدددن  يسدددى المييلدددي الشدددهير بددد ل  ب الملمسددد ني -         
اويػهلل ُب اٞن يػار ، و ػبل  ُب الفقيهلل ال آب اٜنافظ ٞن ائل الفقهلل ، القل عنهلل الوالشري ه ب ػض فت

  1" حافظػشيخنا ا صل ال" وفيا هلل بقولهلل 

 :محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيدب بدن مدرزول الع يسدي الملمسد ني  -         
أخػػا عنػػهلل اإلمػػاـ الوالشري ػػػه ، ووصػػفهلل ُب وفيا ػػهلل بالفقيػػػهلل ( هػػػػ 23; ػػػ ) الشػػهًن بػػالبفيم 

 2.ا ُب الوازلهلل اٜنافظ اٞنصقس ، مًن أالهلل ٓب ينقل عنهلل شيئ

هػػ  86: ػػ )  الشدهير بد لمر ي:  ريدأب    د اهلل محمد بن  لدي بدن ق سدم األنصد -     
  3" . شيخنا ومفيدالا اٞنقدـ :" ، قاؿ عنهلل الوالشري ه ُب وفيا هلل ( 

وإف  ػػاف  –وهػػه مر لػ  اال تمػػاؿ والنضػا ال لمػػه ، وهػه مر لػػ   :القسممه الثالممث  -     
ال اصػم  " مػًن أالػهلل قػد أفػاد منهػا ، فقػد ر ػل إٔب  –مياديا ال ل  جل  فيها لل طاو ُب قد 

ال لميػػػ  فػػػاس ، لياػػػاؼ مػػػا مناهػػػل شػػػيوخها ُب مقت ػػػل عمػػػر  ، فبػػػاف يلقػػػا ال لػػػ  لاػػػًن  ، 
        4." ويلقنهلل ما مًن  لنف هلل 

 : و٣نا أفاد منهلل  ثًنا ُب ها  اٞنر ل        
قاضه ( هػ :3; ػ) ، اليفرني المان سيب   د اهلل محمد بن أحمد بن   د اهللأ -      

اٛنماعػػػ  بفػػػاس ، الفقيػػػهلل ال ػػػآب ال مػػػدة الفاضػػػل اٞنطلػػػس ال ػػػارؼ باأل بػػػاـ والنػػػوازؿ ،  ػػػؤب 
                                                 

  . 458: ، ص  اٞنرجس الف هلل  1

 .  473: وال  تاف ، ص .   797 – 796: التن ب  ، مرجس سابي ،  ص   2

 .  759: القبل عا اليل االبتهاج  ، ص   3

ال ٬نن هلل ما التحصيل واستفادة ، و ا تماؿ علـو شخص ما .  74: لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص   4
د اال تماؿ ال ينقصهلل قدر  ، فاإلماـ الوالشري ه أخا ال ل  ا  ال ل  ب الدرر ما أصحاهبا ، وُب الف  الوقب أخ  

ُب فاس ، ولبا اٜني علي خبلؼ ما يتصور ال  ض أالهلل إ٧نا اماؼ علومهلل ما فاس ، فاإلماـ الوالشري ه عندما 
لد ما طرؼ علماو  اضرة فاس و ا مها اٞنباال  البلئق  بهلل ، فأجل و  علي أه   ل بفاس ق دـ لئلقراو ، وق  

  .وهاا ما يدؿ أالهلل ٞنا ر ل إٔب فاس  اف عاٞنا الضا علمهلل وا تمل  بوينهلل .ال لمي   البراسه
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ل  إليهلل الشػيخ أبػو ال  ػاس الوالشري ػه ب ػد  لولػهلل هبػا ػػقضاو فاس أزيد ما ثبلثٌن سن  ، ج
  1. ، والقل ُب م يار   ثًنا ما فتاويهلل 

 :  ى مدينل ف سه رته إل -4      
يصرح اإلماـ الوالشري ه ُب بداي   تابهلل اٞننها الفائي إٔب أف فاس  االب موطنا وقرارا       
 صلب لهلل  " ، فاٞنصادر  ؤ د علي أّف هةر هلل ما  لم اف إٔب فاس  االب فرارا فقد  2

فاس إلػي مدين    ائن  ما جه  ال لطاف ُب أوؿ ١نـر عاـ أربس وس  ٌن ، فاالته ب دار  وفرّ 
ُب مياب م طيات ماابط  دقيق   –ه ها  الواق   ي قي ػول ل ما ذ  ر ف 3. " فاستوطنها 

  ال ينفس شيئا ُب الاٗن  والتأريخ ، و الاي أورد هلل  تب الااج  أف ذلك  اف ٠نرد  وسّ  -
ْنا  ال لط  اٜنا م  ذلك الوقب " البائن  " ب  ب ما اصطلحب عليهلل  لك البتب بػ 

ل  ُب ال لطاف ، و ٓب يف ر أ د م ىن البائن  ، وٓب يا روا بدق  اس  ال لطاف بتلم اف ٣نث
 . وال  يفي  اٝنروج 

إال أّف الاي ذ ر  ١نقي  تاب اٞن يار أف صدعهلل باٜني وعدـ مدارا هلل لل لطاف  اف       
   وبلغ أرب ٌن سن  ، وهو يومئا قواؿ للحي ال  أخا  ُبٞنا بلغ أشدّ " ما أس اب ١ننتهلل فػ 

  ْ ." ب دار  فخرج إٔب فاس اب لوم  الئ  ، مضب عليهلل ال لطاف أبو ثابب الزياين وأمر بنهلل 
وقد  بوف عوامل عدـ االستقرار ال ياسه واألمين أ د األس اب األساسي  ٝنروجهلل ما  4

ب ض اٟنػما ٣نا لهلل جرأة  ٍب إفّ "  لم اف ، فقد صرح بالك اإلماـ الوالشري ه بقولهلل 
  5."اؿ واٞنها ، االته هلل ما ٗنل  أس اب مين و  لط علي األمو 

                                                 

 .   7:7: التن ب  ، مرجس سايي ، ص    1

 .   5;3: الوالشري ه ، اٞننها الفائي ،  ص أبو ال  اس    2

 .  357: التن ب  ، مرجس سابي ،  ص     3

   .جػ : أ٘ند  ةه ، مرجس سابي ، ص  4

 .  ;9: ٓنقيي ٘نزة أبو فارس  ، ص  ري ه ، عدة الربوؽ ُب ما ُب اٞناهب ما اٛنموع  والفروؽ ، الوالش 5
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وُب ظل عدـ  وفر اٞن لومات البافي  عا واق   هةر هلل ا تملب وداد قاضه أف         
ٟنا عبلق  بالوضس اٞنختل ل لط  بين زياف بتلم اف زما سلطاهنا اٞنتو ل أيب ع د " يبوف 

هػ و اف 32;_ هػ  96:ٌن سن  با ١نمد الثاين الاي  ؤب ال لطن  ب( الرابس ) اب ١نمد 
هػ  باًن رضي سلطاف اٜنفصيٌن القوي آالااؾ  93:منا سن  أي  ، فيها ما ق ل سيطم

٣نا  –هػ  5;:/هػ  ;5:الاي  ب  ما بٌن سن   ( الرابس ) أيب عمر عثماف با ١نمد 
ن  أد  إٔب أف يازو  اٜنفصيوف  لم اف مر ٌن ُب ال قد الثاما ما القرف التاسس ، مرة س

  1. 96:ومرة أخر  ل لها سن   93:
أما اس  ال لطاف فقد  ضاربب أقواؿ ماٗنيهلل ُب ٓنديد اس  ال لطاف الاي  اف         

ملبها أبو ع د اب "  دٕب إٔب  رجيق أف يبوف ػذهب اٞنهدي ال وع ، و وراو ها  الفاج   
 شةي هلل لل لماو ا بهلل ماشتهر ورم  ما ١نمد با أيب ثابب اٞنتو ل علي اب ، الاي 

 اوؿ إخضاع أ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه ، فصادر أموالهلل ، واقتح  إاّل أالهلل ... ورعايته  
    2." عليهلل دار  فهدمها ، و اف أمبنهلل الت لل منها فمر عليهلل اٝنطر ب بلـ 

آالفا   ما أ ث ب و رجحب األستاذة لطيف  اٜن ين ُب مقدم  ٓنقيي اٞننها الفائي ،          
ول ل  .( هػ  2;: -هػ  88:) فاة  بمهلل ما  أّف  ، وأ دوا ثًن ما اٞنؤرخٌن ر   وذ 

 : ما أه  األس اب الداعي  إٔب ها  اٜنادث  
االتقاد اإلماـ الوالشري ه ٞنوقم ال لطاف أيب ثابب ال ليب ْنا  استااثات _        

 . اٞن لمٌن ُب األالدل  و  لهفهلل علي البرسه 

                                                 

 . 84: وداد  قاضه ، مرجس سابي ، ص   1

اٛنواالب اجملهول  ما  رٗن   ياة اإلماـ أ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه ، ٠نل  األصال  ، ملحي اٞنهدي ال وع دٕب ،  2
 .  44: ص . 2:;3أوت _جويلي  6:_5:فبر االسبلمه ، ال دد خاص باٞنلتقي الرابس عشر لل
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. ري ه بالوالو للملك اٜنفصه أيب عمرو عثماف وم ياي تهلل إيا  ػػاـ الوالشاـ اإلمػاهت_         
1 

 :  س ددإق ممه بف -5      
ق ل أ  ا استق اؿ هػ واست   96:التحي اإلماـ الوالشري ه بفاس ُب بداي  ١نـر عاـ      

واال ة  بأهلها  يم س قب شهر هلل هةر هلل ، فأ رمهلل الزمبلو ما ال لماو واألفاضل ما 
  ، و قدـ ما طرؼ ال لطاف اٞنريين  لتدري  اٞندوال  واٞنختصر الفرعه البا اٜناجب ، الطل 

و اف يدرس أوؿ األمر ُب اٞن ةد اٞن لي بالشراطٌن َنوار دار اٜن   ال   اف ي بنها ، ٍب 
  2. االتقل للتدري  م تلما أه  البراسه الوقفي  بب ار مدارس فاس وم اجدها 

 
      

 :  وف تده -6      
ال شػػريا مػػا صػفر سػػن  أربػػس عشػػرة  ويػػـو الثبلثػا"  ػوُب اإلمػػاـ أبػػو ال  ػاس الوالشري ػػه       

. مدينػػػ  وهػػػراف ُب يػػػد االسػػػت مار االسػػػ اين  اوهػػػه ال ػػػن  الػػػ  سػػػقطب فيهػػػ 3." و  ػػػ مائ  
 :  4ما وخواصا بوفا هلل وأالشد ب ضه  اوقد  أثر الناس عو . ودفا بفاس 

 اف قطب اوٕب ال ليا ػن          علي فقد  رب  ػزيػرأيب ٤نـو الديا   به    
   ذوي الفتيا ػػ٠ني          علي الوالشري ه رئي:اا ؟ فػقالبػوما ه:فقلب   
 مب الداليا ػػلػنا       علي فقد  ما ماب أظػويلنا ثػ  ويػل: فصحنا وقلنا   

                                                 

 .  78: لطيف  اٜن ين  ، مرجس سابي ، ص   1 

  . 79: ، ص  اٞنرجس الف هلل   2

 .  387: ، ص  6الناصري أبو ال  اس ، مرجس سابي  ، جػ   3

 .  94، ص ، القبل عا لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي  528: ، ص  5اٞنقري ، أزهار الرياض ، جػ   4
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  قيا ود والػثوا  مػس اٛنػد مػضل ر ػم           اهػػعليهلل ما الر٘نا أف  
 

 : جه د اإلم م ال نشريسي العلميل  -7
  :المدريس  -أ        

  الهلل  صدّ أرم  أف اإلماـ الوالشري ه  اف مشار ا ُب  ثًن ما ال لـو والفنوف ، مًن         
وقد ٔنرج علي  1.لتدري  الفقهلل ، ذلك أالهلل أ اط بأصوؿ وفروع ماهب إماـ دار اٟنةرة 

 :   ػػػو منهيديهلل ٗناع  ما ال لماو والفقها

، و اف يلقب بالوالشري ه الصاًن ،  أب  محمد   د ال احد بن أحمد ال نشريسي -    
 77;هػ ،  فقهلل وبرز ُب عقد الشروط والوثائي ، مات شهيدا سن   96:ولد بفاس سن  

  2. هػ 

، وٕب القضاو ( هػ  9;: ػ )  أب    د اهلل محمد بن محمد اليرديس الميل ي -    
أبيهلل ، وهو صا ب اٞنبت   ال  ٗن ب النفائ  وال  اعتمد عليها شيخهلل بفاس ب د 

 3.الوالشري ه ُب ٗنس فتاويهلل 

أخا عا اإلماـ الوالشري ه ( هػ  49; ػ )  أب  زكري  يحيى بن مخل ف الس سي -      
  4. صم باألستاذ اٞنتفنا الر ل  د ، و   وعا ولد  ع د الوا

                                                 

  .  84: وداد قاضه ، مرجس سابي ، ص    1

  4:5، ص  3وينهر ابا ٢نلوؼ ، شةرة الػنور الز ي  ، جػ .  ::3أ٘ند بابا التن ب  ، مرجس سابي ، ص   2
 .  :7: ولطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص . 

 . هػ  –د : ، ص  3أ٘ند  ةه ،  مقدم  ٓنقيي  تاب اٞن يار ، جػ   3

 .  :8:   اٜن ين ، مرجس سابي ، ص لطيف  4
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منه  ؛ الفقيهلل أبو عّ اد با مليق اللمطه ، و الفقيهلل  و تلما عليهلل أيضا خلي  ثًن      
، وأبو اٜن ا عله با موسي با ( هػ  78; ػ ) ا دث ١نمد با ع د اٛن ار الور دمًني 

 1.ًنه   ثًن ػػ، وم( هػ  73; ػ ) هاروف اٞنضاري 
  :المأليف  –ب      

  ػدت ذلػك إٔب التػأليم ،  دري  ، وإ٧نػاػإّف جهود اإلماـ الوالشري ه ٓب  قتصر علي التػ    
 : زؿ،وما أبرز ما ألفهلل اإلماـ الوالشري ه او اف أملب  ت هلل مت لقا بالفقهلل والنو 

واألندددددلس إفريقيددددل  لمدددد   و ال دددد مع الميددددرب  ددددن فمدددد و   المعيدددد ر المعددددرب  -   
 . والؤجل اٜنديم عنهلل إٔب م حم م تقل  . والميرب

ٚنيػػػب بػػػالك ألهنػػػا ٠نموعػػػ  م ػػػائل وردت ، و  ػػػرؼ باٞن ػػػائل القل يػػػ  ، و األج بدددل  -     
 .  ل أيب ع د اب ١نمد القل ه علي اإلماـ الوالشري ه ما ق  

وهػو  تػاب ُب القواعػد  .م لدك أبدي   دد اهلل  إيض ح المس لك الى ق ا د اإلم م  -     
لػهلل أ٨نيػ  قصػو  عنػد اٞنالبيػ  ولػد  أئمػ  " الفقهي  علي ماهب اإلماـ مالك ، وهػو  تػاب 

، إذ ٩ن لوالػػهلل ضػػما البتػػب الػػ  ٩نػػب علػػي اٞنفػػ  قراو ػػػها واستحضػػار قواعػػدها ق ػػل اٞناػػرب 
 :و٣نا جاو علي ل اف مدا هلل ما الفقهاو  2".إصدار الفتو  

 3عليك ب يضاح اٞن الك أوال      فقد ضّ  أالفاسا الفائ  واعتبل              

                                                 

  . 85-84: وداد قاضه  ، مرجس سابي ، ص   1

 .  649: ، ص  6وي الث اليب ، الفبر ال امه ُب  اريخ الفقهلل اإلسبلمه ، جػ ػاٜنة  2

جػ   ، 4:;3: ع د الر٘نػا اٛنيبلٕب ،  اريخ اٛنزائر ال اـ ، ديواف اٞنط وعات اٛنام ي  ، اٛنزائر ، سن  النشر   3
 .  99: ، ص   5
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. ب الم ثق وأحا م ال ثد ئق المنهج الف ئق والمنها الرائق والمعنى ال ئق بآدا -      
وهػػو  تػػاب  نػػاوؿ بالدراسػػ  علػػ  الوثػػائي وآداب التوثيػػي ، وي ػػرؼ البتػػاب أ ياالػػا اختصػػارا 

  1. بالفائي ُب عل  الوثائي 
وهػػػو  تػػػاب .   ددددة ال دددرول فدددي جمدددع مددد  فدددي المدددذهب مدددن ال مددد ع والفدددرول -      

هلل الو دة ما األ باـ الفقهي  موضوعهلل الفروؽ الفقهي  وبياف اٜنب  ُب اختبلؼ ما ي دو في
  2.ُب أبواب ٢نتلف  

، وعػػػػػػػػا  3، وهػػػػػػػػو  تػػػػػػػػاب يتحػػػػػػػػدث عػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػض اٝنطػػػػػػػػط الشػػػػػػػػرعي  ال اليدددددددد ت  -      
 . ب ض الواليات الديني  

، وهػػػػػػػػو  تػػػػػػػػاب ذ ػػػػػػػػر فيػػػػػػػػهلل شػػػػػػػػيوخهلل ، وشػػػػػػػػيوخ شػػػػػػػػيوخهلل ، ال ػػػػػػػػ هلل إليػػػػػػػػهلل الفهرسددددددددل  -     
مهمػػػػػ  القػػػػػل عنهػػػػػا  صػػػػػا ب  تػػػػػاب دليػػػػػل مػػػػػؤرخه اٞناػػػػػرب ، و  تػػػػػرب هػػػػػا  الفهرسػػػػػ  وثيقػػػػػ  

 4. ثًنوف منه  صا ب سلوة األالفاس فيما أقرب ما ال لماو والصلحاو بفاس 
، وقػػػػػػد يبػػػػػػوف هػػػػػػو فددددددي معرفددددددل اصددددددط ح ابددددددن الح جددددددب  ال اجددددددب صدددددددالق -     

  5. اٞنقصود عند ذ ر ب ضه   تاب الت ليي علي ٢نتصر ابا اٜناجب الفرعه 

                                                 

 .   ١نمد سادسالبتاب منشور ما طرؼ وزارة األوقاؼ اٞناربي  ، بأمر ما اٞنلك   1

  . :9: والبتاب لي  موضوعهلل مقاصد الشري   اإلسبلمي  ،  ما ذ رت ١نقق   تاب اٞننها الفائي ، ص   2

 ،والقضاو  ،هيمي  ُب الدول   اإلمام  اٞنرا ب التنعلي  هو أف اٝن طط  طلي: الفرؽ بٌن اٝن ط ط واٝن ط ط   3
.) خطط البوف  : يقاؿ ،وال مراف ُب اٞندين  أو الدول   ،وأما اٝن ط ط و ف هنا ع ارة عا اٞن اين ،واٜن    

٢نتار  ،و الرازي ١نمد با أيب ببر  ،وما ب دها    287ص  ، 7جػ  ،ل اف ال رب  ،ابا منهور : ينهر 
 .(  76ص  ،الصحاح 

 9;;3: ، سن  النشر  3ل ناف ، ط  –ودة اٞنري ، دليل مؤرخ اٞنارب األقصي ، دار الفبر ، بًنوت ابا س  4
 ، ص 

 د : أ٘ند  ةه ، مقدم   تاب اٞن يار ، ص    5
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وهػػػػػػو  تػػػػػػاب  ضػػػػػػما .   ليغنيددددددل المع صددددددر والمدددددد لي فددددددي  ددددددرح وثدددددد ئق الفشدددددددم -   
 1. شػػرح وثائي أيب ع د اب الفشتإب 

وهنػػػػػاؾ البثػػػػػًن مػػػػػا اٞنؤلفػػػػػات والبنػػػػػوز ع ػػػػػارة عػػػػػا رسػػػػػائل والػػػػػوازؿ أجػػػػػاب عنهػػػػػا ، أو     
قضػػػػػايا خاصػػػػػ  وموضػػػػػوعات مفػػػػػردة ر ّد عليهػػػػػا ،وقػػػػػد ضػػػػػّما  تابػػػػػهلل اٞن يػػػػػار البثػػػػػًن منهػػػػػا ، 

 : وما ذلك 
  2. اؾ صلق بٌن ابا ص د واٜن ّ  ن يهلل الطالب الدرّاؾ علي  وجيهلل ال -   

نػػػػػهلل النصػػػػػار  وٓب يهػػػػػاجر ، ومػػػػػا وطمػػػػػا ملػػػػػب علػػػػػي  أ بػػػػػاـأسػػػػػىن اٞنتػػػػػاجر ُب بيػػػػػاف  -   
  3.يا ب عليهلل ما ال واقب والزواجر 

   
   

 
 

 . التعرٌف بعصر اإلمام الونشرٌسً :  المطلب الثانً

بثػػػػًن مػػػػا التقل ػػػػات إف الفػػػػاة الػػػػ  عاشػػػػها اإلمػػػػػػاـ أبػػػػو ال  ػػػػاس الوالشري ػػػػه عرفػػػػب ال    
وشهدت أيضا االتقاالت  ثًنة لل لط  ما  ا   إٔب ،  ال ياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  

لحػظ بشػدة بدايػ  االالب ػار ُب الدولػ  آخر ، وما سلط   ا م  إٔب أخر  زا فػ  ،  مػا ي  
اإلسػػبلمي   ُب األالػػدل  أو اٞناػػرب ، مػػا خػػبلؿ اٜنمػػبلت الصػػلي ي  اإلسػػ االي  علػػي سػػوا ل 

                                                 

  . 2:: لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص    1

 .   2;5: ، ص  8الونشريسي ، المعيار المعرب ، جـ  2

  . 2;: ص   ،  4المصدر نفسه ، ص ، جـ   3
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ك  ضارة   شرؽ ، وهنػا أخػر  ٕنيػل إٔب الاػروب للضف  اٛننوبي  للمتوسط ،  يم ال وهناا
 . 
ول ػػػػل  ػػػػل ذلػػػػك أثّػػػػر ُب اإلمػػػػاـ الوالشري ػػػػه مػػػػا  يػػػػم اسػػػػتقرار  ال لمػػػػه ، فالتػػػػأليم     

والبتاب  إ٧نا  بثر ُب األجواو اٞن تقرة ، وهو مػا البل هػهلل عنػد االتقالػهلل إٔب اٞناػرب واالسػتقرار 
ك ،  ما  اف للش ور بالهل  ؤناذؿ اٜنبػاـ و صػ لك اجملتم ػات أثػر ُب النزعػ  الن يب هنال

 .  اإلصبل ي  والصدع باٜني ، و اٝنوض ُب مواضيس ٢نتلف  ٟنا عبلق  بالك 
و٣نػػػا يبل ػػػظ أيضػػػا أف فػػػاة عمػػػر  الػػػ  بلاػػػب الثمػػػاالٌن يبػػػاد يت ػػػاو  فيهػػػا مقػػػدار مػػػا     

ف  االػػب اٞنػػدينتاف ال ٔنتلفػػاف ُب  قاليػػد٨نا وال عاشػػهلل ُب فػػاس ، ومػػا عايشػػهلل ُب  لم ػػاف ، وإ
 . ف عليهلل خروجهلل ما  لم اف واماابهلل بفاس وّ ٧نطهما اٞن يشه واالجتماعه وهو ما ه  

 :ال  نب السي سي   -   
أما ُب  لم اف فالاالب علي فاة مبوثهلل هبا  ، عدـ االستقرار ال ياسه و صدع اٜنب    

نػػازع أفػػراد األسػػرة الوا ػػدة  ػػوؿ اإلمػػارة، ٍب مػػا شػػهد هلل واٞنػػودة ، وأهػػ  مههػػر لػػالك هػػو ؛  
تحػالم مػس ب ػض بػين زيػاف ، و االػب   صي  الػ   االػب ػالدول  الزياالي  ما أطماع الدول  اٜنف

 وه  ب منه  أمراو ، ومال ا ما يػنقض األمػراو عهػوده  وينقل ػوف علػي مػا الّصػنصّ  ثًنا ما    
 .1  

اع اٝنارجي  التية  هاا الوضس الداخله اٞنتفبػك ، األطم اٞنبل ظ أيضا هو ما  نامي     
ومػػػا ٫نفيػػػهلل مػػػا عوامػػػل التنصػػػًن واالالتقػػػاـ لتلػػػك الوقفػػػ  ال هيمػػػ  لػػػ  ض سػػػوا ل اٛنزائػػػر الػػػ  

                                                 

: ع د الر٘نا اٛنيبلٕب ،  اريخ اٛنزائر ُب القدًن واٜنديم ، ديواف اٞنط وعات اٛنام ي  ، اٛنزائر ، سن  النشر   1
 وما ب دها  47، ص  5، جػ  4:;3
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وهػو مػا أد  ،   1ة ما ١نا   التفتيش والتنصًن ُب األالػدل  استق لب هةرات أالدل ي  فارّ 
هػػػ ومدينػػ  وهػػراف  89:  عنابػػ  سػػن  ٔب سػػقوط ب ػػض اٞنػػدف اٛنزائريػػ  مثػػل مدينػػإُب النهايػػ  

 2. هػ  37;سن  
اف ، ذلك ألف االستقرار اال ػدـ م أما ُب اٞنارب فالوضس ٓب يبا باأل  ا مقارال  بتل    

ؿ عليػػهلل مػػا   اقػػب عػػدد  ثػػًن مػػا اٜنبػػاـ علػػي ال ػػلط  ُب زمػػا ي ػػًن ،  ُب اٜنبػػ  ، وال أدم 
سػػندوا أ  هنػنه  وبػٌن  فػاواهت  ،  ػىت أ مػا يؤ ػد  أيضػا ٔنػ ط األمػراو والػوالة وفقػد الثقػ  بيػ

ال  ػػػطاو ، فاشػػػت لب ثػػػورة القضػػػاو علػػػي  اوزارة اٞناليػػػ  ليهػػػوديٌن ، فةم ػػػا الضػػػرائب وأرهقػػػ
اليهود وال لطاف ع د اٜني ، وداف اٜنب  لل لط  الوطاسػي  الػ  مرقػب بػدورها ُب ٓنػديات  

  رجاؿ الديا الػايا  ػاالوا فيه االازو اٝنارجه الاي آند ألجلهلل البل ّنصد  ثًنة ، أ٨نها 
أوؿ ما  صد  لهلل ، وال أدؿ عليهلل ما الشػهداو الػايا قضػوا ومػنه  ع ػد الوا ػد ابػا اإلمػاـ 

  3. الوالشري ه 
 : ال  نب االقمص دي   -   

يههر  ردي األوضاع االقتصادي  واٞن يشي  لاالب سباف  لم اف و فاس ُب ها     
االشااؿ الط ق  اٜنا م  ُب الزاعاهتا الداخلي  ، ٍب  الفاة ، وذلك راجس إٔب عدة عوامل منها

                                                 

للوالشري ه وقف  مس  لك اٟنةرات فرارا بالديا وال رض والنف  ، آخا فيها عدـ اٞنهاجريا ب د ا تبلؿ   1
  ٌن مؤال  وآخا  عليها ب ض الدارسٌن الايا ٘نلو  م ؤولي  ال قوط التاـ لؤلالدل  ومنه  أوطاهن  ، 

وما أسىن اٞنتاجر فيما ملب علي وطنهلل النصار  وٓب يهاجر : ، ينهر  تاب ُب مقدم   تاب أسىن اٞنتاجر 
ار اٞن رب ،  ما ط س لئلماـ أبو ال  اس الوالشري ه ، وقد ورد ُب اٞن ي ، يا ب عليهلل ما ال قوبات والزواجر

، صحيف  م هد الدراسات اإلسبلمي   ، مدريد ، اس االيا ، اجمللد اٝنام  ،   مفردا بتقدًن   ٌن مؤال 
3;79    .  

 . وما ب دها  65: ، ص  5ع د الر٘نا اٛنيبلٕب ، اٞنرجس ال ابي ، جػ  2

لطيف   ؛وما ب دها القبل عا  62 :، ص  ١3نمد  ةه ، اٜنر   الفبري  باٞنارب ُب عهد ال  ديٌن ، جػ   3
 ( . بتصرؼ ) وما ب دها  47: اٜن ين ، مرجس سابي ، ص 



69 

 

ةر عنهلل أوبئ   وأمراض  ػشار اٛنفاؼ والابلو ُب األس ار ، و فّشه الفقر واجملاع  ، ٣نا اال  تاال
 .  ثًنة 

و ىت  وإفريقيا،إال أف اٞنبل ظ هو ازدهار  ر   التةارة اٝنارجي  مس ال وداف الاريب     
لضف  الشمالي   صقلي  ، و الك االتشار اٜنرؼ وازدهار مس ب ض اٞندف ال ا لي  ُب ا

 1.ب ض الصناعات  صناع  اٛنلود والن يا ، واٞنرا ب و صناع  اٝنشب 
 : ال  نب االجمم  ي   - 
رت اٛنواالب االقتصادي  علي اٜنياة االجتماعي  ، وذلك بأف عرفب  لم اف وفاس أثّ   

صا  ها ما القص النشاط الزراعه وقل   ٠نموع  ما األزمات ، ٕنثلب ُب األوبئ  ، وما
 . اٞننتوجات وما ٍب  اجملاعات 

إف اٞنؤرخٌن يا روف التائا أخر  للادي االقتصادي ومهاهر للف اد االجتماعه ، ما   
،  ما يا ر ُب 2مثل الف اد األخبلقه واالتشار ظاهرٌب ال هر واللػواط وشرب اٞن برات 

ش وذة ، ٣نا أد  ُب األخًن إٔب ٣نارس  عملي   لك الفاة ظهور األدعياو وأصحاب ال
 3. التنصًن بشبل عميي و٣نتد 

 : ال  نب الثق في والفاري :  ثد لثد   -  
مػػػًن أالػػػهلل ٬نبػػػا , علػػػي الػػػرم  مػػػا  ػػػأثًن الوضػػػس ال ياسػػػه علػػػي التقػػػدـ الفبػػػري والثقػػػاُب   

وثقافيػا ٣نػثبل ُب  أالهلل خبلؿ ها  الفاة عرفب  لم اف وفاس ازدهارا علميا ،القوؿ باطمئناف 

                                                 

وع د الر٘نا اٛنيبلٕب ، مرجس سابي ، جػ  . وما ب دها  333، ص  6الناصري أبو ال  اس ، مرجس سابي ، جػ  1
  .وما ب د   8:: ، ص  5

 .  :6لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص  2

 ( بتصرؼ ) وما ب دها  344: ،ص  6سابي ، جػ  الناصري ، مرجس 3
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أمػػا  ، 1 و لقػػات الػػدروس و ثػػرة ال لمػػاو و امػػػله ال لػػ  ،تواصل ال لمػػه ػازدهػػار التػػأليم والػػ
 : أس اب ذلك فيمبا  صرها ُب مايله 

علػي خػبلؼ سػلفه  اٞنو ػديا , مػاهب مالػك  الصػرة  ػين ال ػلط  اٞنرينيػ  والزيااليػ   – 1
 . دخل ُب شؤوهن  ال لمي فا وا بالك اٜنري  للفقهاو دوف , والفاطميٌن 

و الك ُب إطػار , أص حب  لم اف مزارا لل لماو الايا ٗن وا بٌن ال ل  وال فارة  - 2  
باعت ارهػػػػا اٞن ػػػػرب بػػػػٌن الشػػػػماؿ ,  ػػػػادؿ الزيػػػػارات ، و مػػػػرور البثػػػػًن مػػػػا ال لمػػػػاو علػػػػي فػػػػاس 

واالتشػػػػػار أسػػػػػلوب , واٛننػػػػػوب والشػػػػػرؽ والاػػػػػرب ، وسػػػػػاعد ذلػػػػػك ُب سػػػػػهول   نقػػػػػل البتػػػػػب 
 . راسبلت ال لمي  اٞن

بػػروز ظػػاهرة التنػػاف  علػػي رضػػي ال لمػػاو الػػايا أصػػ حوا هػػ  ٗنػػاؿ الدولػػ  ورمػػوز  - 5   
 . عزها ُب دول   بين مريا وبين ع د الواد 

هاا اٛنػو ال لمػه مػا األسػ اب الػ  دفػػ ب الوالشري ػه  وما اٛندير أف الشًن إٔب أفّ       
فهاهنػػػا متػػػػاح لػػػػهلل التحصػػػػيل , اسػػػػػػرة إٔب مػػػػًن فإٔب االسػػػػتاناو عػػػػا فبػػػرة الػػػػػهة-ر٘نػػػهلل اب –

  .بل ولقاو رفػاؽ ما أقراالهلل  ،ومراسل  ال لماو  ،والشر ما ألػفهلل  ،ال لمه والتػ لي  والتػأليم 
عوامل ومحددات ظاهرة اإلبداع عند اإلمام :  لثالمطلب الثا
  .الونشرٌسً 

 :  ظ هرة اإلبداع  ند اإلم م ال نشريسي -  
أبو ال  اس الوالشري ه م لغ ال لماو الب ار ، وعبل شأالهلل بٌن أقراالهلل ، وال بلغ اإلماـ    

فهلل بأوصاؼ اإل  ار ما طرؼ الب ار،فهاا اإلماـ ابا مازي صا ب أدؿ عليهلل م ا وص  
لو أّف رجبل  لم بطبلؽ زوجتهلل أّف أبا ال  اس الوالشري ه :" الفهرسب والفتاو  يقوؿ 

                                                 
 .وما ب دها  57: لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص   1
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حر أيب ػف بارا ُب ٬نينهلل وال  طلي عليهلل زوجتهلل ، لت أ اط ّناهب مالك أصولهلل وفروعهلل ، لبا
  2 ما  اف يلقب ُنرب فاس و لم اف ،    1." ال  اس و ثرة إطبلعهلل و فههلل وإ قاالهلل 

دـ لتقلد أه  البراسه ال لمي   لك الشهادات ال    ّله هبا استحقها ، وألجلها ق      
 . بفاس ، ومنها  رسه اٞندوال  

و ػاف  ،دة عوامػل  سػا٨نب ُب إالضػاج فبػر اإلمػاـ الوالشري ػه ٬نبا اٜنديم عا عػو     
هػػاا التةديػػد الػػاي ٓب ٫نتلػػم فيػػهلل اثنػػاف  ،ٟنػػا األثػػر ال ػػالغ ُب ٓنديػػد ظػػاهرة التةديػػد عنػػد  

  مػػػا د  وذلػػػك مػػػا خػػػبلؿ مػػػا  ػػػاف يػػػر   ،فقػػػد أ ػػػد م اصػػػروا اإلمػػػاـ الوالشري ػػػه علػػػي ال ومػػػهلل,
عنػهلل  لقيػهلل مراسػبلت مػا علمػاو إفريقيػ    مػا أ ثػر  ، م ائل ي تفتيهلل فيها ب ض علمػاو ال صػر

 .واٞنارب ،وما خبلؿ اعااؼ ب ض اٞن تفتٌن لهلل باٞنباال  ال امي  
 مػػػا الػػػو  بػػػهلل مػػػا  ػػػرج  لػػػهلل  صػػػا ب ال  ػػػتاف ُب ذ ػػػر ال لمػػػاو واألوليػػػاو بتلم ػػػاف،      

   3"  امل لواو اٞناهب علي رأس اٞنائ  التاس   : "عندما قاؿ فيهلل 
ت عوامػػل عػػدة ُب بلػػورة هػػا  الشخصػػي  الفػػاة منهػػا عوامػػػل ذا يػػ  قػػد  ضػػافر قلنػػا إذف     

 : وأخر  موضوعي  
 : ل ديدالع اما الذات -       
 : يلدصف ته النفس -  1  
ٍب الصػػبلب  ُب , فقػد ٕنيػػز اإلمػػاـ الوالشري ػػه بصػػفات الف ػي  أ  ػػ تهلل التفػػوؽ والػػػن وغ      

صػم بأوصػاؼ  ر فػس روؼ وال يئػات ، وو  ٍب اٞنروالػ  ُب الت امػل مػس الهػ, مواجه  التحديات 
س ػوؿ اٜنػي ، ول ػل مػا وقػػػػاٛنرأة ُب ق؛ وما الصفات ال  أهلتهلل للن وغ   بهلل إٔب مرا ب علي  ،

                                                 

 .  أ٘ند  ةه ، مرجس سابي ، ص جػ   1

  . 83لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص  2

 .  75: ابا مرًن التلم اين ، مرجس سابي ، ص    3
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طاف  لم ػػػػاف لػػػػهلل دليػػػػل عػػػػل ذلػػػػك ػػػػػػوإخػػػػراج سل –  ػػػػب وصػػػػفهلل  –لػػػػهلل مػػػػس ب ػػػػض اٟنمػػػػا 
ئر علػػي ال وائػػد وهػػو الثػػا ؟ يػػم،    ضد  أالػػهلل ٓب يبػػا ٣نػػا قػػرهب  ال ػػلطاف وال  قربػػوا لػػهلل ػ،ويػػ

 1.الق يح  و التشرذـ ال ايض 
ومػػػا الصػػػفات النف ػػػي  الػػػ  ٬نبػػػا ذ رهػػػا هنػػػا هػػػو  أدبػػػهلل مػػػس أهػػػل ال لػػػ  مػػػا شػػػيوخهلل     

   . ذلك أالهلل  اف يا ره  وين ته  بصفات اإلجبلؿ , ومًنه  
ي التواضػػػػس ، وآخػػػاا بالزهػػػػد والافػػػػس ، ال ي ػػػػتنبم أف ٪نضػػػػر ػػػػػػ مػػػا  ػػػػاف متخلقػػػػا ِنل     

  3 .ر  وفػػل   ٣نا يل   الناس وير ب ٣نا يػا  اف يػػػ،  م 2ل ل  ٠نال  ا
 :منه ه في  لب العلم   -2 

وال أدؿ عليػهلل جلوسػهلل لؤلخػا عػا , وال شك أف هاا  اف لهلل بالغ األثػر ُب  بوينػهلل اٛنيػد   
ٗنيػػػس ال لمػػػاو والشػػػيوخ ٣نػػػا التقػػػي هبػػػ  وقػػػد  ػػػدثنا ُب  تابػػػهلل اٞن يػػػار عػػػا البػػػ  البثػػػًن مػػػا 

فقػػد   ،ٍب إالػهلل ٓب يقتصػػر ُب هػاا اٞنػػنها علػي علػػ  دوف علػ    ،و الػػايا   ا ػم م هػػ  ال لمػا
 . ٍب اللا  والنحو  ،واألصوؿ  ،والفقهلل  ،طلب اٜنديم 

 ،أعطتػهلل القػدرة علػي اإل يػاف باٛنديػد  1 رف  موسػوعي  ػوال شػك أف هػاا  لػهلل أ  ػ هلل مػ    
موضػػوعات  ت ػػهلل ومػػا خػػبلؿ  ٍب القػػدرة علػػي عػػرض هػػاا اٛنديػػد مػػا خػػبلؿ أسػػلوبهلل ُب طػػرح

 .  اال تةاج ٟنا و إبطاؿ مًنها

                                                 

  . ;9: الوالشري ه ، عدة الربوؽ  ، ص  1

ينهر دو   الناشر ، . ر ب ض دروس أيب ع د اب ١نمد با ع د اب اليفرين ػثر عنهلل أالهلل ٞنا قدـ فاس ،  ضإذ أ  2
 .  ;7وما ب دها ، القبل عا لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ،  69: البا ع بر ، ص 

لقادر ال افي  ذ ر ابا ع بر ُب دو   الناشر أالهلل  اف ير ب اٜنمار ويل   القشاب   ، وعلي األستاذ ع د ا  3
 بوُب اٞنارب اٜنمار ال ير  هلل إال ض اؼ الناس ألف ٘نر اٞنارب صاًنة اٜنة  ال ٬نلبها ُب األمل:" قاؿ 

القبل عا لطيف  اٜن ين ، مرجس " وها  القشاب  باٞنارب هه ل اس اٞنتواض ٌن والفقراو ... إال الض فاو ، 
 .  ;7: سابي ، ص 
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 : الع اما الم ض  يل  -    
لي ب ال وامل الاا ي  و دها البافي  لتفتيي اٞنواهب ما ٓب  تفاعل مس عوامل خارجي      

بر  ػػػػوصػػناع  ف ،علػػي إبػػراز ال ػػوغ اإلمػػاـ الوالشري ػػه  ،وقػد عملػػب ب ػػض ال وامػػل ٠نػػػتم    ،
 :ومنها 
وهنػاؾ بيئػػات  ،ال شػػك أف هنػاؾ بيئػات خاذلػ  مث طػ   :بيئدل تلمسد و وفد س -1    

د  الشػاف ه وُب ذلػك أّ ػ ،وٞنا  ػاف اإلال ػاف وليػد بيئتػهلل ف هنػا  ػن ب  عليػهلل  ،داف   منشط  
مػا هنػا فػ ف الوالشري ػه قػد وجػد ُب  ،2 أف الليم أفقهلل ما مالك ولبػا قومػهلل ٓب ينهضػوا بػهلل

هبػػا  و ،س فيهػػا   ػػار الشػػيوخ ويػػدرّ  ،هػػا ال لمػػاو مػػا  ػػل مبػػاف يفػػد إلي ؛ال يئتػػٌن مر ػػس علػػ  
وُب فػاس و لم ػاف , وذلك شأف عهد هلل  واضر ال آب اإلسبلمه  ،يقي   ل خطيب ووزير 

 .إضاف  إٔب  وفر٨نا علي ذخائر ما البتب  ، قبلع  ثًنة للتدري  وال ل 
ة علػػي اٞننػػاظرة واٜنةػػاج ال ت ػػاب قػػدر  ،ر فرصػػ  لئلمػػاـ الوالشري ػػه ػإف هػػاا اٛنػػو وفّػػ    

ص مػػا االجتمػػاع إٔب مػػًن  مػػا ال لمػػاو ػوهػػه عوامػػل يبت ػػ ها الشخػػ ،والنقػػد واال تةػػاج،
 .٣نا ه  ُب مر  تهلل أو أرفس منهلل ،

فواقػػس اٜنيػػاة ُب بيئػػ  الوالشري ػػه قػػد ٕنيػػز بالف ػػاد علػػي أ ثػػر  :تحدددي ت واقدددعه  -2     
و  طػل م ػًنة  ،تشػار ال ػدع والضػبلالت وخصوصا الػديين والفقػػػهه ٣نػثبل ُب اال ،ما ص يد 

                                                                                                                                                        

 ضر سي ويهلل ألخا النحو  لو:  ىت  اف ب ض ما ٪نضر  دري هلل يقوؿ :" س قاؿ عنهلل أ٘ند اٞننةور ُب الفهر   1
 ما يدؿ = = .جػ : ، ص  3القبل عا أ٘ند  ةه ، مقدم  ٓنقيي  تاب اٞن يار اٞن رب ، جػ ." ما فيهلل 

علي  لك اٞنوسوعي  ،  آليفهلل اٞنختلف  ُب فنوف شىت مثل الفقهلل والفروؽ والقواعد والفتاو  ، والتأريخ 
   .، وال ياس  الشرعي  ، والتصوؼ والوثائي  للوفيات

اٞن هد ال اٞنه للفبر , ٠نل  إسبلمي  اٞن رف  ,  170ص, مقتطفات ما ما رات الشيخ , ١نمد الازإب   2
 .ـ  1997/هػ1417.ال ن  الثاالي  , ال دد ال ابس , واشنطا , اإلسبلمه 
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وقػد قيّػد اإلمػاـ الوالشري ػه ذلػك  لػهلل ُب اٛنػزو األخػًن مػا   ،اإلجتهػاد والت ػاهل ُب الفتػو  
 . تاب اٞن يار 

ُب خدمػ  اٞنقاصػد  اإلسهاـاألثر ال الغ ُب "،وقد  اف لههور ال دع ُب ال صر اٞنا ور      
وإ يػػاو إرادة ال لمػػاو واٞنفبػػريا لل مػػل علػػي  ، وذلػػك مػػا خػػبلؿ ٓنفيػػز اٟنمػػ  ،وبنػػاو  ياهنػػا 

بػػػداع وفػػػي الضػػػػوابط  نشػػػيط  ر ػػػ  االجتهػػػاد الشػػػػرعه الصػػػحيق القػػػائ  علػػػي االخػػػػااع واإل
 1." الشرعي  اٞن لوم  

خصوصا مس , وما الا ي  أخر  فقد  اف اإلماـ الوالشري ه ينهر إٔب ما ٪ندث ألمتهلل      
فهػاهه قػػبلع اٞناػػرب اإلسػبلمه   ػػقط الوا ػػدة  ، بالػب قػػو  االسػت مار اٞن ػػيحه عليهػػا 

 .          لو  األخر 
مػػا  يػػم أف ذلػػك , إذف فقػػد أ  ػػ ب هػػا  الضػػارة اإلمػػاـ الوالشري ػػه صػػبلب  وقػػوة     

ْ  دافػػػس لئلصػػػبلح والتوجيػػػهلل والتايػػػًن   ،وقػػػد الشػػػأ ُب ظػػػروؼ مشػػػاهب   ،شػػػبل رّد ف ػػػل قػػػوي 
، والشػاطيب   والشو اين ،وابا  يمي   ،وف زع اإلصبلح والتايًن  ابا خلدػأملب ما الزعوا من

 . والوالشري ه أيضا و لد ما ر   ها هلل األزم   .ومًنه  
صػػلتهلل , إف مػػا أهػػ  مػػا يتميػػز بػػهلل اٞنػػاهب اٞنػػالبه  :  يعددل المددذهب المدد لاي  -  3

 ،خبلؿ  لقػات متواليػ   ،الوثيق  واٞنتميزة ّنقاصد الشري   اإلسبلمي  امتداد ما بيئ  اٞندين  
وهه  ثرة األدل  إذ ي ترب اٞناهب اٞنالبه مشا ا مػس مػًن   ،با اٜنديم عا ميزة ثاالي  و ٬ن

 ،أ ثػػر مروالػػ  وأقػػرب  يويػػ  " ،وهػػو مػػا ٩ن لػػهلل , وزائػػدا عػػنه  بػػأخر   ،ُب  ثػػًن مػػا األدلػػ  
و ب  ػػػػارة جام ػػػ  أقػػػرب إٔب الفطػػػػرة  ،ومػػػا ٪ن ػػػػوف ومػػػا يشػػػ روف  ،وأدىن إٔب مصػػػاّب النػػػاس 

                                                 

: الط    , الرياض  –مبت   الرشد ,  150، ص –لبه اٞنقاصد ُب اٞناهب اٞنا, الور الديا ٢نتار اٝنادمه    1
 ـ 2002: سن  النشر , األؤب 
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ْن ل منػهلل اٞندرسػ  األـ واٞنػاهب " وها  اٝنصائص  1 ." يشاؾ فيها الناس ال  ،اإلال االي  
 2." اٛنماعه ل بلسل ذه ي  ما النهار واٜنااؽ ُب األثر و الرأي

ُب إ ػػد  ال يػػػئات الػػ  سػػاد فيهػػا اٞنػػاهب اٞنػػالبه سػػيادة "وأمػػا الوالشري ػػه فقػػد الشػػأ     
ال حػػػػم عػػػػا الصػػػػاّب و  ،اإلبػػػػداع وهػػػػاا مػػػػا شػػػػأالهلل أف يػػػػدفس  بػػػػهلل إٔب التةديػػػػد و  3 "مطلقػػػػ 

 فػرد مػا  ،وهػاا مػا ج لػهلل ٪نمػل بػاور قػوة  ، تصبلح واالستح ػافػػػواٜن ا ما خبلؿ االس
 .   خبلٟنا ّن ا٨نات قيم  ُب الشري   و وفقهها 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .بدوف : سن  النشر , بدوف : الط    , القاهرة  –دار الفبر ال ريب ,  359ص , مالك , ١نمد أبو زهرة  1

٠نل   ,379ص , آفاؽ اٞناهب اٞنالبه ُب القرف اٛنديد ما خبلؿ أصولهلل وخصائصهلل ,عز الديا ٪نٍن   2
/ ـ 2004, ال ن  األؤب ,ال دد األوؿ , جام   اٛنزائر   -٢نرب ُنم الشري  , ال حوث والدراسات اإلسبلمي  

 .هػ  1425

،  7: اٞن هد ال اٞنه للفبر اإلسبلمه ، واشنطا ، ط , الهري  اٞنقاصد عند اإلماـ الشاطيب , أ٘ند الري وين   3
 . 57، ص    7;;3: سن  النشر 
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 :ثانيِبَحُث الامل
 

 
 

 : مطلبان وفيه 

 
 .  وصف كتاب المعٌار وبٌان أهمٌته :  المطلب األول

 

 .  مــــــــــصادر كــــــتاب الـــــمـــعٌار:  الثانًالمطلب 
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إف أهػػػػ  عمػػػػل خلفػػػػهلل اإلمػػػػاـ الوالشري ػػػػه ، هػػػػو ٗنػػػػس فتػػػػاو  اٞنتػػػػأخريا مػػػػا اٞنالبيػػػػ       
لػػالك  ي حػػم هػػاا اٛنػػزو  تػػاب ،  1بػػاٞنارب األوسػػط ، فأصػػ ق أ ػػد٨نا علمػػا علػػي اآلخػػر 

ومػػا ينتهػػر ال لمػػاو الدارسػػٌن مػػا م ػػا٨نات إلصػػبلح اٞن يػػار وأ٨نيتػػهلل ، مػػربزا أهػػ  مشػػا لهلل ، 
 : هاا اٞن حم إٔب مطل ٌن وقد ق   الشر البتاب وٓنقيقهلل ، 

وي حم ُب وصم البتاب وما أشتمل عليهلل ما مواضيس ، ٍب  ر ي هلل  :المطلب األو      
ؿ الا يػػب الػػاي   ػػارؼ عليػػهلل أهػػل الفقػػهلل ، ٍب بيػػاف أ٨نيتػػهلل الب ػػًنة ُب ٠نػػاالت الفقػػهلل واألصػػو 

  .  والنوازؿ أو ُب م تويات أخر  اجتماعي  و ار٫ني
أهػػ  اٞنػػػشا ل الػػ   صػػادؼ قػػػارئ اٞن يػػار ، ومػػػػةمل م ُب ػي حػػ :لب الثدد ني دمطددال     

 .  ال ق ات ال    ػاض االستفادة الػقصو  ما النوازؿ والفتاو  ُب فاة ما الفاات 
   
 
 
 
 
 
 

 
 .  بٌان أهمٌته وصف كتاب المعٌار و:  المطلب األول   

 :  وصف كم ب المعي ر -     

                                                 

 بل   مازيارٌب للوالشري  موطا أصلهلل ، ولفاس موطا إقامتهلل ،  أثناول  ذلك ما شاهد هلل ودهشب لهلل ؛ وما أمث 1
 .سيدي أ٘ند اٞن يار :  بقوٟن  ،    ار ال ا والشيوخ بهلل  
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هػػػػا فائػػػػدة وأ ثرهػػػػا وهػػػػو أشػػػػهر  تػػػػب اإلمػػػػاـ الوالشري ػػػػه علػػػػي اإلطػػػػبلؽ ، ومػػػػا أجلّ      
عرب وال ددد مع الُميدددرب  دددن فمددد و  دُ عي ر المددددمددددال: و ػهػػػػفامل ػالبػػػمهلل ػأمػػػا اسػػػ.  1االتشػػارا 
 .  إفريقيل واألندلس والميرب  لم  
ر اٞن رب بط  ػ  دار الاػرب اإلسػبلمه ُب ثبلثػ  عشػر ٠نلػدا ، األخػًن اب اٞن ياػس  تػػيق     

رة سن  ما ال مل ،  يػم ػد  عشػةاز  إ ػضي االػ  ، وقد اقتػرس  عامػي فهػمنها اشتمل عل
، وا تػػو  البتػػاب  2رف ال اشػػر ػه ال ػػن  األؤب مػػا القػػػتابتهلل فػػػتهي مػػا  ػػػأف الوالشري ػػه االػػ

 .  الدل  واٞنارب علي الوزؿ وفتاو  الفقهاو ُب األ
و البتػػػاب اٞنن ػػػوب لئلمػػػاـ الوالشري ػػػه ، وٓب ين ػػػب لػػػهلل ػػػػػ يار اٞن ػػػرب هػػػػػاب اٞنػو تػػػ      

  3.ا أف لهلل  تاب جامس اٞن يار ومًن  ػدارسٌن ، مػػر  ، إال ما  و٨نهلل ب ض الػم يار مي
 
 

 :  أهميل كم ب المعدي ر  -     
وقػػس قػػد  و.  4" ليػػهلل التػػأليم ُب النػػوازؿ قمػػ  مػػا وصػػل إ" اٞن يػػار اٞن ػػرب  تػػاب ي ػػد       

االهتمػػاـ هبػػاا البتػػاب منػػا  أليفػػهلل ، مػػا خػػبلؿ إشػػادة أقراالػػهلل و بلميػػا  بػػػهلل ، ومػػا خػػبلؿ مػػا 
لػم ب ػد  منا عصر اٞنؤلم إٔب أيامنا ها  ،  ىت ال  باد ْند  تابػا فقهيػا أ  " م  ولهلل ، لّ أ  

                                                 

 .  85وداد قاضػه ، مرجس سابي ، ص   1

األشااؿ ، و اًن األ واؿ ، يـو و اف الفراغ  ما  قييد  مس مزا٘ن  :" قاؿ اإلماـ الوالشري ه ُب هناي   أليفهلل   2
 .  7;5: ، ص  34اٞن يار اٞن رب ، جػ ." األ د الثاما وال شريا لشواؿ عاـ وا د و   مائ  

اٛنزو اٜنادي عشر والثاين عشر خصصهما ٞن ائل متنوع  جام   ، فتوه  ال  ض ُب ذلك أّف وذلك راجس إٔب   3
)  99، وينهر أيضا لطيف  اٜن ين ، مرجس سابي ، ص  ز :  أ٘ند  ةه ، مقدم  اٞن يار ، ص : ينهر . 

  ( .اٞن  واٟنامش 

ع د الوا د ذالػوف طهلل ، أ٨ني  البتب الفقهي  ُب دراس   اريخ األالدل  ، ٧نوذج  ط يقه عا  تاب اٞن يار  4
 .  347: ص . اٞنارب  – 4;;3اٞن رب للوالشري ه ، ٠نل  اٜنضارة األالدل ي  ُب الزماف واٞنباف ، 
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ٞن يػػػار اٞن ػػػرب أالػػػهلل ال ػػػظ اهتمػػػاـ ي اوأ ػػػد ١نّقػػػ 1. " إال وفيػػػهلل القػػػوؿ منػػػهلل أو إ ػػػاالت عليػػػهلل 
سػػوالهلل هبػػاا البتػػاب  ػػىت أالػػهلل  ػػاف يتهي ػػهلل ، فيقػػدـ علػػي اٞنوافقػػات ، الفقهػػاو الػػايا  ػػاالوا يدرّ 
وذ ػػر صػػا ب فهػػرس الفهػػارس أف  تػػاب اٞن يػػار   2.  قػػدـ عليػػهللوال ي  وعلػػي ٢نتصػػر خليػػل ،

  3.ما أعه  البتب ال   ادت ٓنيط ّناهب مالك 
ا ي اعد علي ال حػم عػا هم  ٬نثل رافدا م رفيا م   –ل  تب النوازؿ مث –و تاب اٞن يار     

الفقهػػػػاو ، الػػػػايا  ػػػػاف  ثػػػػًن مػػػػنه  أصػػػػوليا ، وهػػػػ   لػػػػد زيل اٞن تمػػػػدة ػقواعػػػػد اإلفتػػػػاو والتنػػػػ
 . ي تطي وف الت امل مس الفروع ُب الواقس فيض طوف التنزيل 

، يفػػتق آفاقػػا ر  ػػ  4قهيػػ  هػػاا البتػػاب الػػاي و سػػ  باٞن لمػػ  الفقهيػػ  أو اٞنوسػػوع  الف إفّ   
 راثي  مني  ، وّنا قد يبشفهلل لنا الشيوخ ُب أقطار اٞنارب ػػػم رفيا ّنا  وا  ما مادة  

أثػػرا أساسػػيا ب ػػد وفػػػاة  اإلسػػبلمه األرب ػػ  مػػا بيػػاف طػػرؽ اسػػتن اط األ بػػػاـ ، لػػالك ظػػلّ 
بػػػػػ  ُب الوالشري ػػػػه ل ػػػػدة قػػػػروف ، وأداة عمػػػػػل ضػػػػروري  ي ػػػػوؿ عليهػػػػػا الفقهػػػػاو والقضػػػػاة اٞناار 

 .الشاطه  ال لمه والقضائه 
وإٔب جاالب ها هلل األ٨ني  الفقهي  ،هنػاؾ جواالػب بػدأ الا يػز عليهػا  ػديثا ، وهػه مػا       

٪نتويػػػػهلل مػػػػا جواالػػػػب اجتماعيػػػػ  و ار٫نيػػػػ  وسياسػػػػي  ، وذلػػػػك باشػػػػتمالهلل علػػػػي  ػػػػل األال ػػػػاؽ 
ي ٩ن ػػػػل منػػػػهلل األمػػػػر الػػػػا" االجتماعيػػػ  واأل٧نػػػػاط االقتصػػػػادي   وال ػػػػادات واألل  ػػػػ  ومًنهػػػػا ، 

           5." مصدرا وثيقا للمؤرخ واالجتماعه مثلما هو للفقيهلل 

                                                 

 . ط : ، ص  3أ٘ند  ةه ، مقدم   تاب اٞن يار ، جػ   1

 . ط : ، ص  3اٞنرجس الف هلل ، جػ   2

 .  85: وداد قاضه ، مرجس سابي ، ص   3

 .  98: ، ص  5ع د الر٘نا اٛنيبلٕب ، مرجس سابي ، جػ  4

 . ح : ، ص  3أ٘ند  ةه ، مقدم  ٓنقيي  تاب اٞن يار ، جػ  5
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ػػػاٞن يػػػار ذ   تػػػاب ف لػػػي سػػػ يل اٞنثػػػاؿ ٤نػػػد ُب         ر  ثػػػًن مػػػا علمػػػاو اٞنػػػاهب وآثػػػاره  ،   
ا ػػػتفظ بأٚنػػػاو و م ػػػتندات   ػػػد فرامػػػات ُب  ػػػاريخ اٞناػػػرب الوسػػػيط ، –بالتػػػإب  –فػػػاختزف 

 ػػرؼ إال مػا خػبلؿ اٞن يػار ، مػا اشػتمل علػػي ًنه  ٣نػا ال ي  ٠نموعػ  مػا األعػبلـ اٞنفتػٌن ومػ
 تخرج منها أٚناو القضاة وال دوؿ واألسر واٝنطط فضبل  عا شػارات مػا وثائي قضائي  ي  

  1.سةبلت اٜنباـ وسًن اٞنؤس ات االجتماعي  والثقافي  
مػػا  تػػب وبػػاف اهتمػػاـ الدارسػػٌن بتلػػك اٛنواالػػب ُب اٞن يػػار مػػا خػػبلؿ مػػا  ػػوأب الشػػر       

  2. يات عربي  وأجن ي ور ود
وال الاػػادر اٜنػػديم عػػػا األ٨نيػػ  دوف البشػػػم عػػا البثػػػًن مػػا القصػػػائد الػػ  ال همػػػب      

ُب ختػػػاـ  لبتػػػاب اٞن يػػػارٞنػػػدح هػػػا  اٞن لمػػػ  ومنهػػػا مػػػا ذ ػػػر  اٞنشػػػرؼ علػػػي الط  ػػػ  اٜنةريػػػ  
 :3البتاب 

 ي ػّنا وفي جّل الفتاو  ػأرىب عل    س  ػػل جامػهاا  تاب للم ائ       
  ه جامس القضايا أ ػرفا ػػمد      والشريػقد صامهلل شيخ النوازؿ أ        

 ر با      و ػ ا بهلل  ل الػػوالة م فػّوقا ػواعد للقضاة م ػقػض ط الق       
 :  ما قاؿ آخر     
 رع علي عةل إٔب اٞن يار ػػوأعوز ك عويصػ      فاهػ وإذا و٨نب          

 ب  وما آثار ػدة عل  شػػرع ال ينا     ػ  فػػيهلل ما  فهو ابا َن       
 حػقيي واألسػػرار ػُنر ما ال ػل  النفي  رمي لػنا    بآللػئ الت       

                                                 

 ربي  لتاريخ اٞنارب ما الفتق اإلسبلمه إٔب هناي  ال صر اٜنديم ، منشورات  لي  ١نمد اٞننوين ، اٞنصادر ال  1
 .   :34: ـ ، ص  5:;3: الرباط ، سن  النشر  -اآلداب وال لـو اإلال االي  ، 

. ومنها  تاب الد تور  ماؿ أبو مصطفي ، جواالب ما  ضارة اٞنارب االسبلمه ما خبلؿ الوازؿ الوالشري ه  2
  .تاذة وداد قاضه ، ال اة عا اٞندرس  ما خبلؿ  تاب اٞن يار ، ومًن٨نا  ثًن ومنها ُنم األس

 . وما ب دها  ;;5: ، ص  34الوالشري ه ، اٞن يار اٞن رب  ، جػ  3
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 امس ل حار ػما ُب مًن  وزيػادة      فاعػػةب ل حػر ج قد ضػػ ّ        
 : ما ال نشريسي ومنه ه في المعي ر  -  
اٞن يػػػػار اٞن ػػػػرب مػػػػا بػػػػٌن اٛنمػػػػس و الا يػػػػب والت ليػػػػي  نػػػػوع عمػػػػل اإلمػػػػاـ الوالشري ػػػػه ُب    

:" س إليػػهلل ُب مقدمػػ  اٞن يػػار  يػػم قػػاؿ ػػػػ، ال م ذلػػك ل القػػوؿ ُب ل أف الفّصػػػواإلضػػاف  ، وقػػ
فهػػػاا  تػػػاب ٚنيتػػػهلل باٞن يػػػار اٞن ػػػرب ، واٛنػػػامس اٞناػػػرب ، عػػػا فتػػػاو  علمػػػاو إفريقيػػػ  ؛  د  وب  ػػػ

ر الوقوؼ       يال صريٌن ومتقدميه  ما  واألالدل  واٞنارب ، ٗن ب فيهلل ما أجوب  متأخريه 
.. علي أ ثػر  ُب أما نػهلل ، واسػتخراجهلل مػا مبامنػهلل ، لت ػدد  و فريقػهلل ، واال هػاـ ١نلػهلل وطريقػهلل 

ػػ هل األمػػر فيػػهلل علػػي النػػاظر ، وصػػر ب بأٚنػػاو اٞنفتػػٌن إال ُب ر  تػػهلل علػػي األبػػواب الفقهيػػ  لي  
  1..." الي ًن النادر 

ألفػػػٌن ومائػػػ   وٙنػػػ   وثبلثػػػٌن فتػػػو   الشري ػػػه ، هػػػو ٗنػػػس وأوؿ شػػػهو قػػػاـ بػػػهلل اإلمػػػاـ الو    
 ها علي األبواب الفقهي   اآلٌب ػٍب ر م  ، روف متقدموف عليهللػم اصروف لهلل وآخ اؿػػأصدرها رج

 : 
الػوازؿ  –الػوازؿ الز ػاة  –الػوازؿ اٛننػائز  –الػوازؿ الصػبلة  –الػوازؿ الطهػارة  :ال ز  األو   -

 . الوازؿ اٜنا  –االعتباؼ

 –الػػوازؿ األ٬نػػاف والنػػاور  –األشػػرب  والضػػحايا  الػػوازؿ الصػػيد والػػابائق و:  يال ددز  الثدد ن -
 . الت زيرات  الواز ؿ الدماو واٜندود و

 . الوازؿ النباح :  ال ز  الث لث -

الوازؿ اإليبلو والههار والل اف  –الوازؿ اٝنلس والنفقات واٜنضاال  والرج   :  ال ز  الرابع -
 . االسترباو الوازؿ التمليك والطبلؽ وال دة و  –

                                                 

 ،  3:، ص  3أبو العباس الونشريسي ، المصدر السابق  ، جـ   1
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 . الوازؿ اٞن اوضات  وال يوع :  ال ز  الخ مس -

الػػوازؿ  –الػػوازؿ الػػرها و الصػػلق واٜنمالػػ  واٜنوالػػ  واٞنػػدياف والتفلػػي  :  ال ددز  السدد دس -
 . الصلق 

 . الوازؿ األ ػػػ اس :  ال ز  الس بع -

ات الػوازؿ اإلجػار  –الػوازؿ الشػف   والق ػم   –م ػائل مػا اٞنيػا  واٞنرافػي :  ال ز  الثد من -
 . الوازؿ ما الضرر وال نياف –بقي  الوازؿ اٞنيا   –واأل ري  والصناع 

الػوازؿ اٟن ػات والصػدقات –الػوازؿ الودي ػ  وال اريػ   -بقيػ  الػوازؿ الضػرر:   ز  الم سدعدال  -
 –الػػػوازؿ الاصػػػب واإل ػػػرا  واالسػػػتحقاؽ  –الػػػوازؿ الوصػػػايا وأ بػػػاـ ا ػػػاجًن  –وال تػػػي 

 . الوازؿ االستحقاؽ 

الػػوازؿ الشػػهادات  –الػػوازؿ األقضػػي  والشػػهادات والػػدعاو  واأل٬نػػاف  :  ز  الع  ددردالدد -
 . الوازؿ الو االت واإلقرار واٞندياف  –الوازؿ الدعاو  واأل٬ناف  –

 . الوازؿ اٛنامس :   ز  الح دي  شردال -

 .  ابس الوازؿ اٛنامس :   ز  الث ني  شردال -

، الػػاي  ػػاؼ  1تصػػر اٞن يػػاروُب اٞن يػػار فتػػاو  مبػػررة ، يػػدؿ علػػي ذلػػك مػػا قػػاـ بػػهلل ٢ن     
 رب ، لبػا اٞنوضػوعي  و  ػوخه ٓنقيػي ػمػػم يار الػالػ تػاب ر  ةػ   ػا ػاٞنبرر مػا الفتػاو  فص  

اٟنػػػػدؼ مػػػػا  أليفػػػػهلل هػػػػو الػػػػاي أملػػػػي علػػػػي اإلمػػػػاـ الوالشري ػػػػه أف يبػػػػرر الفػػػػ  الفتػػػػو  مػػػػا 
هول  اٜناؿ ال  وما أمثل  اٞنبرر ما ورد ُب الوازؿ النباح ما ال ؤاؿ عا اٞنرأة اجمل. ا ي  دم مت د  

  2.قدمب ما  ب ض اٛنهات و طلب ما القاضه  زو٩نها 
                                                 

ال خ  ٢نطوط  ، ينهر الرابط التإب علي  أ٘ند با س يد الفاسه ، االعبلـ ّنا ُب اٞن يار ما فتاو  األعبلـ ، 1
: ش ب   اٞن لومات الدولي  

http://www.azahera.net/showthread.php?p=15005   

  . 422 – 355 – 334ص :  ، يم  بررت ُب الصفحات  5الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ  2
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مػػػػب عليػػػػهلل أف ٩نمػػػػس لػػػػنف  النازلػػػػ  ال ديػػػػد مػػػػا األجوبػػػػ   مػػػػا أّف الفػػػػ  الػػػػدوافس  تّ        
ومثالػػهلل مػػا أورد  ُب عشػػر صػػفحات إجابػػ  عػػا الازلػػ   والبثػػًن مػػا اآلراو ، وهػػو عمػػل شػػاؽ ،
  1.ها األوؿ ػػج ت لي ّنا  زوج امرأة وب د مدة قدـ زو 

الفتػػػػاو  اٞنت ػػػػددة للنازلػػػػ  الوا ػػػػدة  يشػػػػًن إٔب اسػػػػتخداـ الوالشري ػػػػه عػػػػرض  ما أفّ ػ ػػػػ        
أسػػػػػػلوب اٞننػػػػػػاظرات ُب اإلفتػػػػػػاو ، وهػػػػػػو أسػػػػػػلوب يقػػػػػػـو علػػػػػػي اٛنػػػػػػدؿ الفقهػػػػػػه واألصػػػػػػوٕب ، 

 . وي  تخلص منهلل عيوف األ باـ واألدل  ، و لطائم االستدالؿ والتخريا 
علػػي شػػبل منػػاظرة  ػػوؿ مػػا   لػػم  يػػار ا أورد  مؤلػػم  تػػاب اٞن و مثػػاؿ لػػالك مػػ        

سدديدي أبدد  الق سددم  وسػػئل:" بػالثبلث ال ز ىن ، ف الػػهلل ٪ننػػم باٞنضػػاج   دوف وطو ، والصػػها 
عا رجل  اف ليل  علػي مػًن اسػتقام  مػس مػوال  فنػدـ علػي ذلػك ، فحلػم بػالطبلؽ ال رزلي 

هػر ُب هػا  اٞن ػأل  أالػهلل ٪ننػم هبػا  يه:  فأجد ب... هل ٪ننػم . الثبلث ال زاليب ب د هاا 
وأجد ب  نده اإلمد م أبد    دد اهلل ...منها أالهلل قصد اٞن اعدة عا اٞن صػي  : األشياو لوجهٌن 

الهػػػاهر اٜننػػػم ألف ال  ػػػاط دؿ علػػػي قصػػػد اجتنػػػاب ا ػػػـر : سددديدي محمدددد بدددن مدددرزول 
فقهد   وأجد ب  نده مدن ...   ل  أف اٜننم ُب م أل  ال ؤاؿ أقػو   ومن هن .... قلت ..

 2..."  ب  يل  أب    د اهلل محمد بن ق سم المشدالي
  

                                                 

 يم أورد جواب الفقيهلل الصاّب أبو سآب ابراهي  با ع د اب اليزالاسه ، .  59: ، ص  5اٞنصدر الف هلل ، جػ   1
وجواب الفقيهلل أبو ع د اب ١نمد با ع د البرًن ، وجواب الفقيهلل أبو ١نمد ع د ال زيز القًنواين ، وجواب الفقيهلل 

 .أبو١نمد ع د اب با ٫نلم القطراين ومًنه  

  .ما ب دها  و 526: ، ص  6اٞنصدر الف هلل ،     اس الوالشري ه ، أبو ال   2
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ي أيػػػػضا ُب التن ػػيي بػػٌن الفتػػاو  و ر ي هػػا ٍب  صػػػنيفها ، دور اإلمػػاـ الوالشري ػػه ْنلّػػ        
ُب ويشػػػهد لػػػهلل االتهامهػػػا وخروجهػػػا  الػػػدر ُب ال قػػػد منػػػته  ، وذلػػػك مػػػا شػػػرطهلل علػػػي الف ػػػهلل 

 .  ما الا يب ب د التفريي والت دداٞنقدم  
متػػدخبل ُب ب ػػض  ػػاف اإلمػػاـ الوالشري ػػه   يضػػا عنػػد االسػػتقراو األمػػٌن أفّ أواٞنبل ػػظ         

 ، الفتػػػاو  م لقػػػا عليهػػػا م طيػػػا ب ػػػض آرائػػػهلل واختيارا ػػػهلل وم تشػػػهدا بػػػ  ض األدلػػػ  واللطػػػائم
. مؤصػبل مػا ٪نتػػاج إليػهلل ومػا يقتضػػيهلل اٞنقػاـ ، مػػس اٞنيػل إٔب الاجػيق والتضػػ يم والق ػوؿ والػػرد 

 مػػا  ػاف يوجػػهلل وين ػػهلل    2"فػػ ف قلػب  ، قلػػب  :" وقولػهلل  1" الهػػاهر خبلفػػهلل  قلػب  :" قولػػهلل ومنػهلل 
 لػييدؿ دالل  واضػح  ع؛ قلب  بلـ هايا الفاضلٌن :" د ب ض الافبلت ومنها قولهلل وي دّ 

  3." ُب اٞن أل  للمتقدـ ما أصحابنا  أهنما ٓب يطل ا علي الص  
جهػب للشػيخ الوالشري ػه أو الػوازؿ أجػاب لػ  و  اٞن يػار ملػهو باألسػئل  ا تػاب  ما أف         

ل  مػػػا أو تػػػب إّٕب مػػػا  لم ػػػاف ي ػػػألين عػػػا م ػػػ:" عنهػػػا ، ومنهػػػا قولػػػهلل ُب الػػػوازؿ األ  ػػػاس 
  4..." الصها .. األ  اس ، الزلب بصا  نا الشامه 

مًن أف الاي ي بل ظ أف اإلماـ الوالشري ه ٓب ٩نمػس النػوازؿ اٞنت لقػ  باأل بػاـ الشػرعي       
فقط ، وإ٧نا ٗنس ما  فرؽ ما األسئل  واٞن ائل اٞنشبل  ، فةمس الفتاو  ُب ال قائد  ال ملي 

 5.واألصوؿ ، ومشبل أقواؿ الفقهاو والبتب ومًنها 
وقد  صدر عدد ما ال لماو للتأليم  وؿ اٞن يار اٞن رب ، مػنه  مػا أهػت  بتلخيصػهلل ،    

  1. و اؼ ما  اف مبررا فيهلل 
                                                 

  85: ، ص  3، جػ ال ابياٞنصدر  1

  325: ، ص  3اٞنصدر الف هلل ، جػ   2

  . 86: ، ص  3، جػ الف هللاٞنصدر  3

 .  576: ، ص  9اٞنصدر الف هلل ، جػ  4

  .ينهر اٛنزواف األخًناف ما اٞن يار   5
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 أسػلوب عػػرض ال ػؤاؿ علػي اٞنفػػ ؛  هػػا فالاالػب ن  واإلجابػ  عطريقػػ   لقػه اٞن ػأل أمػا   
 ه اٞن اشر ما ال ائل الف ػهلل، أو مػا متخاصػمٌن ُب ٠نلػ  القضػاوػرض الشفهما خبلؿ ال 

ل ػػؤاؿ عػػا ، وأ ياالػػا يػػأٌب ا ال ػػرض الشػػفهه بالواسػػط  بػػٌن ال ػػائل واٞنفػػ ، أو عػػا طريػػي 
 .طريي اٞنبا    بٌن ال ائل واٞنف 

مػػا  االػػب االسػػتفتاوات   ػػدأ بػػا ر اسػػ  اب عػػّز و جػػّل والثنػػاو عليػػهلل والصػػبلة ومال ػػا      
، ٍب ذ ػػر مناقػػب اٞنفػػ  أو الػػا   عليػػهلل والػػدعاو لػػهلل ، ومنهػػا مػػا ذ ػػر  اإلمػػاـ علػػي ال يػػهلل 

 أبػػػوم ػػػأل  مػػػا األ  ػػػاس سػػػئل عنهػػػا الفقيػػػهلل الصػػػاّب :" الوالشري ػػػه ُب الػػػوازؿ اٞنيػػػا  واٞنرافػػػي 
سػيدي أعلػػي : القػًنواين ر٘نػهلل اب ، والػص ال ػػؤاؿ ب ػد اٜنمػد ب فػارس ع ػد ال زيػز بػا ٘نػػد 

  2..." د ُب الصاٜنات ذ ر   ، ع ا    صفحوا اب قدر   ، وخلّ 
 مػػػػا  االػػػػب األسػػػػئل  متميػػػػزة بالطػػػػابس ا لػػػػه و املػػػػ  لبثػػػػًن مػػػػا الصػػػػ اات الوقتيػػػػػ       

ف  للتحػػػػػوالت واأل ػػػػػداث ال ياسػػػػػي  واالجتماعيػػػػػ  ، فتةػػػػػد عنػػػػػاويا مثػػػػػًنة ومشػػػػػوق  و اشػػػػػ
 : ال وسيولوجي  ، ومنها 

 .ما أجاب بهلل الواملي ه عا عوائد فقراو الزوايا   -  
 .   ب  فرض اٝنراج علي الرعي   -  
 . مناظرة بٌن ابا رشيي وق ي   -  
  3.أناذ الببلب للحراس   -  

،  مػا  1ٌن  وأسئل  اٞن يار أسػئل  ٓنمػل ُب صػدورها األٚنػاو واٞنقامػات واٞنهػا للم ػتفت     

                                                                                                                                                        

:     جس سابي ،  ال خ  ٢نطوط  ، ينهر الرابط التإب علي ش ب   اٞن لومات الدولي  أ٘ند با س يد الفاسه ، مر   1
http://www.azahera.net/showthread.php?p=15005   

 .  66: ، ص  :اٞنصدر ال ابي ، جػ أبو ال  اس الوالشري ه ،   2

 . ذلك ، اٞنصدر ال ابي ، اٛنزو األخًن وما ق لهلل  يراجس ُب  3

http://www.azahera.net/showthread.php?p=15005
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  ليقػا يوضػػق  –ر٘نػػهلل اب  – االػب ب ػض األسػػئل  م تػورة عػػا مواضػي ها في لػػي الوالشري ػه 
وسػػئل الفقيػػهلل أبػػو :" اإلشػػباؿ ، والهػػًن  مػػا ورد ُب الػػوازؿ اٞن اوضػػات وال يػػوع ،  يػػم قػػاؿ 

بػػػا ال  ػػاس بػػػا قنفػػػا اٝنطيػػػب الق ػػنطيين ر٘نػػػهلل اب عػػػا م ػػػأل   ههػػر مػػػا جوابػػػهلل ، إذ ٓب ٬ن  
 2." مهلل وذهاب أ ثر   ؤاؿ لتشرُّ إث ات ال

، ٍب أمػػا األجوبػػ  فباالػػب ٓنػػوي االبتػػداو بال  ػػمل  واٜنمدلػػ  والصػػبلة علػػي النػػيب      
 ،  3 (فػػػ ف قلػػػت  قلنػػػا ) اجملاملػػػ  والػػػدعاو مػػػس ب ػػػط اٛنػػػواب ، وعػػػرض الػػػردود بصػػػيا  الفنقلػػػ  

هػػػا األالػػػدل  ي     اٜنػػػديم عػػػا التفاضػػػل ُب إقامػػػ  اٛنم ػػػ  بفػػػاس بػػػٌن جامومثالػػػهلل مػػػا ورد عنػػػد 
 ن يػهلل اٜنػاذؽ النػدس علػي خطػأ : والقرويٌن ، وقد أجاب فيها بنف هلل ر٘نهلل اب   ػأب وٚناهػا 

وقػس ُب الػوازؿ ابػا اٜنػاج  قلدتَ فػ ف :" ما سو  بٌن جامس القرويٌن واألالدل  ،  يم قاؿ 
ٔب القصػػور ،   ػػ ما  ضػػمنهلل جوابنػػا إْ  ال ػػ هلل ابػػا عرفػػ  قلددت . ، مػػا ٫نػػالم هػػاا اٞننهػػاج 

   4."ٞنا ور ا
د واٜن ة ػاج واالعػااض علػي اٝنصػـو ُب النقػاش الفقهػه ، دوف ولا الاػادر أسػلوب الػرّ      

وهػػػػو أسػػػػلوب يتوقػػػػس فيػػػػهلل اٞنفػػػػ  . ألالػػػػا القػػػػوؿ ... ال يقػػػػاؿ : أف الشػػػػًن إٔب اسػػػػت ماؿ ع ػػػػارة 
مػػػس مػػا يتػػػوارد إٔب الػػاها مػػػا اللطػػائم الػػػ  قػػد ي  ػػػر  اإلشػػباالتاالعااضػػات فيػػدفس بػػػهلل 

 .   فائدة جليل  ٟناا األسلوب و في ذلك ت  ، ػأف ٩ندها ُب مًن ذلك إال مشت للطالب

                                                                                                                                                        

الوزاع  عند الوالشري ه االشااؾ ُب ٖنا خروؼ ٍب ) ، والوزاع  54، ص  7وما ذلك ذ ر  ٞنهن  الدالؿ جػ   1
 . ومًنها  ثًن   59والفراف ص  57ص ( اقت اـ ٜنمهلل 

 .  ;6، ص  7اٞنصدر الف هلل ،  جػ  2

لٌن و١ناوريا متو٨نٌن ، ٍب ي تةمس جواالب دتحم النف  علي فرض صور جملاأسلوب الفنقل  أسلوب قدًن ي  3
 .، و٩نيب عليها بصورة يتضق م ها اٛنواب  اإلشباالت

 .  :47: ، ص  3أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ   4
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ومثالػػػهلل مػػػا ورد ُب م ػػػأل  إٜنػػػاؽ اٝننزيػػػر بالبلػػػب ،  يػػػم قػػػاؿ القاضػػػه أبػػػو  فػػػص       
٦نتػػار القػػوؿ بالت ليػػل ، ٍب الػػدعه أف ال لػػ  ُب األصػػل هػػػه : ال يقدد   .. :" عمػػر القلشػػاين 

لػو  ػاف اٞن تػرب ُب األصػل ٠نػرد االسػتقاار الطػػرد وٓب : نقد   دّ ندأل... االسػتقاار ال النةاسػ  
  1..." يطرح 

 مػػا أ ثػػر ُب البتػػاب اسػػت ماؿ أسػػلوب األلاػػاز ، الستحضػػار بديهػػ  اإلدراؾ واإلٞنػػاـ        
إف مثػػػػل اٞنػػػػؤما  :" ُب  ػػػديم  باٞنوضػػػوع ، وهػػػػو أسػػػلوب شػػػػائس ، قػػػػد اسػػػت ملهلل النػػػػيب 

 ..."   مثل شةرة 
ُب  تاب اٞن يار ما أورد  الوالشري ه جوابا لنازل  الرجل الاي ٓب ٩نػد مػاو  وما ذلك      

ُب ألاػػػاز القاضػػػه : قلػػػب :"  يػػػم قػػػاؿ . اْب ..وال  رابػػػا فػػػأ ـر بالصػػػبلة فخػػػرج منػػػهلل ريػػػق 
. صػػبلة ال   طػػل ب ػػ ي اٜنػػدث وال مل تػػهلل : ديا بػػا فر ػػوف مػػا الصػػهلل ؛ فػػ ف قلػػب  ػػػػػبرهػػاف ال

 رابا علي القوؿ بأالهلل يصله ، ف ف س ي اٜنػدث ال يضػر  ألالّػهلل  هو ما ٓب ٩ند ماو وال: قلب  
    2. " يرفس اٜندث بطهور ، وأما   مد  لالك فهو رفض للصبلة ِنبلؼ األوؿ 

ب ث ػػات اٚنػػهلل وأ ياالػػا  ار٫نػػهلل وإمضػػائهلل  ػػىت ال  ٢نتومػػ ومال ػػا مػػا  االػػب أجوبػػ  اٞنفػػ        
  بال لػد الوا ػػد ، أجػاب الشػيخ ال نوسػػه ، ومنػػهلل مػا ورد ُب م ػأل    ػػدد اٛنم ػ.زومر عليػهلل   ػ

علينػػا وعلػػيب  ب صػػبلح القلػػوب واألقػػواؿ  اّ ػ  مػػػواب اٞن ػػؤوؿ أف ي:" مػػا قالػػهلل أورد وُب ختػػاـ 
صػبلة وسػبلما دائمػه البثػرة  واألف اؿ ، َنا  مصطفا  مػا خلقػهلل سػيدالا وموالالػا ١نمػد 

 ػػػػد اب ١نمػػػػد بػػػػا يوسػػػػم مػػػػس اال صػػػػاؿ ، وال ػػػػبلـ علػػػػيب  ور٘نػػػػ  اب وبر ا ػػػػهلل ، و تػػػػب ع
  3."ال نوسه لطم اب   أب بهلل 

                                                 

 . :32: ، ص  3أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ  1
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 :  معي ردا الددددمن مشدد ك -   

لػب عليػهلل ب ػض اٞنتاعػب مػا جل ل ال مل الضخ  الاي قاـ بهلل اإلماـ الوالشري ه قػد       
وما أبػرز ، 1ط  ا هلل أو  ىت الن خ  األصلي  ما أخطاو و صحيفات خبلؿ ما لو ظ علي 

 : اٞن يار  ا لمش
وبيػػاف ،  نػػوازليٌن وعػػدـ م رفػػ  اٟنويػػ  اٜنقيقيػػ  لل ، مفتٌنـنسثثبة الفتثثاوى إلثثى الثث -     

        .إلماـ الوالشري ه   ليقات ابٌن و  ،ٍب التداخل بٌن أجوب  الشيوخ الفاصل بٌن األجوب  
 ػػاف اإلمػػاـ الوالشري ػػه قػػد اجتهػػد ُب  نهيمػػهلل ، واجتهػػد ١نققػػهلل ُب   ويػػب ط  تػػهلل   ولػػئا     

 جػػػػدتػػػػاو  وبػػػػٌن أصػػػػحاهبا ، والػػػػاي أو  فة هػػػػا مػػػػًن أف الن ػػػػ   مػػػػًن متحققػػػػ  بػػػػٌن عػػػػدّ و نقيح
  . ومًنها "  وقولهلل "  –" وس ػئل : "  ألفاظب د خت ػػ  الفتاو  بو االبتداو ؛ هاإلشباؿ 

دراستها واستخراج لوواضق وم لـو أف االستفادة ما النوازؿ والفتاو  علميا باستابلٟنا      
زيل فيهػػا ال يبػوف إال ؛ بت ػػمي  ػو  ػػىت التخػريا عليهػػا ، ودراسػ  مرا ػػب التنػالقواعػد منهػا، أ

ػػػػصريػػػ صػػػا ب ال ػػػؤاؿ   ػػػمي م  واب  ، مػػػس ذ ػػػر ػػػػػةه  و  ػػػمي  صػػػا ب اٛنػر الػػػح  مػػػس ذ  
 . صوي لبلستفادة ما النازل  ػػالتاريخ ، هاا  لهلل ي طه للدارس ف الي  ق

  قػػػدًن م طيػػات مالوطػػػ  وخاطئػػػ   ؛مػػػ  واألشػػد مػػػا ذلػػك اإل٨نػػػاؿ لتلػػػك اٞن طيػػات اٟنا      
  بالقدر الباُب ما ي ود ب ٢نتلف  ،وال الت ٌّن ق  يم  داخل الفتاو  ما مفتٌن ُب    ػما  

 2. إٔب  ل فقيهلل منه  

                                                 

ال  ها األستاذ عمر با ٘نادي ،إٔب االعتماد علي الن خ  اٞنط وع  علي اٜنةر ، وعدـ ال حم علي  1
 =ما مشا ل  تاب اٞن يار للوالشري ه؛ال   : ٢نطوطات أخر  للمقارال  ، ينهر  إٔب مقاؿ لهلل ب نواف  

الق   األوؿ ، ٠نل  دراسات أالدل ي  ، ال دد  –  إٔب أصحاهبا والهروؼ ال   فب ب ٤ناز  وظهور  الفتاو =
  . 88: ص . اٛنمهوري  التوال ي   – وال   –، اٞنط    اٞنااربي   4223، جاالفه  47

 .  92اٞنرجس الف هلل ، ص   2
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قػػد عمػػل مػػا ُب وسػػ هلل ، يؤيػػد  قولػػهلل ُب  –ر٘نػػهلل اب  –واأل يػػد أف اإلمػػاـ الوالشري ػػه       
ن ػػب ذلػػك  و٬نبػػا أف ي   1." إال ُب الي ػػًن النػػادر  ب بأٚنػػاو اٞنفتػػٌن وصػػرّ " بدايػػ  التػػأليم 

 لػػػهلل إٔب التصػػػحيم الػػػاي ٜنػػػي أملػػػب  تػػػب اٜنقػػػب الػػػ  شػػػهدت الزاعػػػات وعػػػدـ اسػػػتقرار 
 . سياسه وْناذب فبري 

لمفتٌن مػس مػا لبل عهيما ينتهر اٞنتفرمٌن لل حم ما خبلؿ مقارال  ما ورد مًن أف عم         
ػػػػ وفتػػػػاو   –فتػػػػاو  ابػػػػا رشػػػػد : مثػػػػاؿ  تػػػػاب س ٟنػػػػ  مػػػػا فتػػػػاو  ُب  تػػػػب خاصػػػػ  ، مػػػػا أٗن 

أو  ػػػػىت مػػػػا خػػػػبلؿ اجملػػػػاميس . وفتػػػػاو  القاضػػػػه عيػػػػاض  –وفتػػػػاو  اللخمػػػػه  –الشػػػػاطيب 
واٞنوسػػػػوعات  الػػػػدرر اٞنبنوالػػػػػ  ُب الػػػػوازؿ مازوالػػػػػ  ، والػػػػوازؿ الػػػػربزٕب ، أو ػػػػػىت اٞن يػػػػار اٛنديػػػػػد 

 .  للمهدي الوزاين 
، مػا م ػأل  التفضػيل  2 ػر ُب اٞن يػار وما بٌن الفتػاو  الػ  أثػارت جػدال واسػ ا مػا ذ        

سػػئل عنهػػا اإلمػػاـ الػػ  فتػػو  الوالهػػاهر أف . بػػٌن ال ػػارفٌن بػػاب وال ػػارفٌن بأ بػػاـ اب   ػػأب 
 ب هػه الػ  سػ م . بالقػػرآف  ب  نبػر الػدعاو إال  ػافر مبػاّ ال ي  : ابا رشد ق لها  وؿ موضوع 

وسػئل عػا قػػوؿ أيب : اؿ الوالشري ػه اإلشػباؿ ،  يػم أالػهلل ٞنػا االتهػي مػا اإلجابػ  عليهػا ، قػ
والر  ػػ  : رف  اب سػ حاالهلل و  ػأب وال لػػ  بػهلل ، قػاؿ ػػػػ ػر م ذ   بػهلل اإل يػػاو ٞنػاّ ا امػد الاػزإب ُب  ت

ال ليػػػػا ُب ذلػػػػك لؤلال يػػػػاو ٍب األوليػػػػاو ٍب ال ػػػػارفٌن ٍب ال لمػػػػاو الراسػػػػخٌن ٍب الصػػػػاٜنٌن ، فقػػػػدـ 
 . اْب ...وفضله  عليه   ماولاألولياو علي ال 
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أف يبوف صا  هلل هو اإلمػاـ ابػا رشػد  1 ثًنوف   رددويههر اإلشباؿ ُب اٛنواب الاي       
يػػػػ  اٞنبت ػػػػ   مػػػػا أدلتهػػػػا مل، فقػػػػد جػػػػاو فيػػػػهلل مػػػػا يػػػػدؿ علػػػػي أف م رفػػػػ  األ بػػػػاـ الشػػػػرعي  ال 

لػ  يصػل إليهػا ال ػارفوف بػاب ، وذ ػرت الفتػو  أف اث شػيئا مػا األ ػواؿ التفصيلي  ، ال  ػور  
أ ثره  ال يطي وف و يم وه   ، وأفّ أي الفقهاو ثًن ما علماو األ باـ عند   الف ي فاش  

  2. مًن م تقيمٌن و٩ناال وف اٝنشي  
الحدود الفاصلة بٌن متن الجواب والرأي األمٌن الواضح لصاحبه  -   

، ومثالهلل ما أورد  صا ب اٞن يار ما استفتاو ب ضه   وبٌن استشهاداته واستطراداته
وؿ قياـ ب ض اٞنرابطٌن واٞنرابطات ب ادات مري   باالجتماع وال ًن ليبل ري   اإلماـ اٞناز  

مس الا ر ، فأجاب م تشهدا بأقواؿ مالك وأيب ببر اٞنالبه واإلماـ أبو ببر ال اقبلين ٍب 
  3.قاؿ الازإب : أورد ع ارة للازإب ، ابتدأها بقولهلل 

قي ُب مقدم  ٓنقيقهلل رد  ا ،  وقد أو  صعوبة بعض المصطلحات الخاصة -      
بتلك الفاة أو الدال  علي أشياو مابرة ، أو  ىت ما را بص وب  ب ض األلفاظ اٝناص  

است ماؿ ب ض األلفاظ الدارج  ال  ال الدري ؛ هه  صحيم ما ؟ ب د اإلماـ الوالشري ه 
د ، ػػػللدالل  علي وج( أصاب)   علي ما  اف ٠ناالا ، و لم  ػػللدالل( باطبل )  لم  : مثل 

  4. وما ينقصهلل ما قًناط   للدالل  علي( وما ٫نصهلل ما قًناط ) و ع ارة 
ُب التأليم  -مثلما أف  برر الفتاو  لي  منقص   -واٜنقيق  أف ذلك لي  منقص        

بل هو قم  اٞنوضوعي  واألماال  ال لمي  ال  ج لب اإلماـ الوالشري ه ينقل وال يتصرؼ وال 
                                                 

ودخلتنا ري   ُب شأالهلل رفقها .. لقد صدمنا هاا اٛنواب  ثًنا :" ومنه  األستاذ عمر با ٘نادي الاي قاؿ   1
 .  5:اٞنرجس ال ابي ، ص ، ."  ًنة 

 . وما ب دها  539: ، ص 341اٞنصدر ال ابي ، جػ الوالشري ه ،   2

  . 93هر هامش مقاؿ عمر با ٘نادي ال ابي ، ص ػػػوما ب دها ، وين 583، ص   34اٞنصدر الف هلل ، جػ  3

 . ز : ، ص  3أ٘ند  ةه ، مقدم  ْنقيي  تاب اٞن يار ، جػ  4
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أو األسئل  ال  مال ا ما يطر ها ال واـ أو ٔنص األلفاظ اٞنت ارؼ يزيد وال ينقص األجوب  
 . عليها ُب األسواؽ أو بٌن الن او ومًنها 

 
 .  مصادر كتاب المعٌار :  ثانًالمطلب ال

مػػػا   تحػػػدث  تػػػب الػػػااج  علػػػي أف اإلمػػػاـ الوالشري ػػػه ، اسػػػتفاد اسػػػتفادة بالاػػػ        
 : لبتاب اٞن يار  ثبلث مصادر أساسي  شبلب اٞنادة األولي 

وهه مبت    لميا  ١نمد با ١نمد الاػػردي  التالػيب ،  يػم  : سالغرد يمكتبة آل  -أ     
د اب   أب لهلل مبت    لميػا  والػ  هاجر إٔب فاس قيّ  ٞناّ  –ر٘نهلل اب  –أف اإلماـ الوالشري ه 

أيب ال  ػاس ، ففتق  لميا  رفوفها أماـ شػيخهلل  1" الفائ   تب اٞنارب واألالدل  " ا توت 
ّنػػا  و ػػػهلل  لػػػك الرفػػػوؼ مػػا مطػػػوالت و٢نتصػػػرات الفقػػػهلل اٞنػػالبه أصػػػػػولهلل وفروعػػػهلل ، وشػػػرو هلل 

 . فتاويهلل والوازلهلل ، وقواعد  ووثائقهلل و و  اليقهلل 
 لػػػػك اٞنبت ػػػػ  ال ػػػػامرة ،  وقػػػػد اشػػػػتهرت بػػػػٌن ال لمػػػػاو مػػػػا أقراالػػػػهلل اسػػػػتفاد هلل ال الاػػػػ  مػػػػا     

شػػفاو الاليػػل ُب  ػػل مقفػػل ابػػا مػػازي ُب  تابػػهلل  و نوزهػػا اٞنختلفػػ  ، ومنهػػا مػػا أورد  صػػا  هلل
وقد  اف صا  نا الفقيهلل ا صل أبو ال  اس أ٘نػد الوالشري ػه :" خليل ،  يم أورد ما يله 

ٞنا بلاهلل عين هاا الت قب أ اين َنزو  ما وضس اإلمػاـ ال بلمػ  أيب ع ػد  – فههلل اب   أب  –
طل ػين عليػهلل ، أ  ما هو بػهلل ضػنٌن ، و اب با مرزوؽ علي هاا اٞنختصر ، استخرجهلل ما خزاال
الهػػرؾ لنهػػر  ا٘نػػد اب علػػي موافقػػ  : فػػ ذا بػػهلل   قػػب  ػػبلـ اٞنؤلػػم بنحػػو مػػا قلنػػا  ، فقػػاؿ ٕب 

 "..2 
و  تػػػرب هػػػا  اٞنبت ػػػ  مصػػػدر الػػػوازؿ اٞن يػػػار اٝناصػػػ  َنهػػػ  اٞناػػػرب األقصػػػي و واضػػػرها           

 .  وبواديها ، وأيضا الوازؿ أهل األالدل  
                                                 

 . ، ص هػ  3، جػ  اٞنصدر ال ابي 1

١نمد با أ٘ند با مازي ال ثمػاين ، شػفاو الاليػل ُب  ػل مقفػل خليػل ، منشػورات مر ػز ٤ني ويػهلل للمخطوطػات   2
 . ;34-:34: ، ص 3ـ ، جػ  :422: ، سن  النشر  3: القاهرة ، ط –وخدم  الااث 
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الوالشري ه  هبا أبو ال  اسطريق  عةي   يتصرؼ ؛ ر ُب الدو   با ابا ع ويصم لن     
البتػب  ػراري  وأوراقػا ٪نملهػا علػي دابػ  إٔب  كّ فبػاف يف ػ:" يقػوؿ  مس  ل  لك اٞنؤلفات إذ  

د ثيابػهلل وبقػه ُب قشػاب  صػوؼ ٪نػـز ص  جرّ ر    لهلل ٬نشه إليها ُب  ل يـو ، ف ذا دخل ال   ص  ر  ع  
٩ن ػل  لػك األوراؽ علػي  ػدة ُب صػفٌن  ، م رأسهلل ، و اف أصػلسعليها ّنضّم  جلد ويبش

، وهػػو ٬نشػػه ُب الصػػفٌن ويبتػػب ، والػػدواة ُب  زامػػهلل والقلػػ  ُب يػػد  والباميػػد ُب األخػػر  
ذا فرغ ما جل ها علي اٞن أل  ، قيّػد مػا عنػد  ومػا يههػر لػهلل مػا إالنقوؿ ما  ل ورق  ،  ىت 

   1." د والق وؿ ر ال
وهو اٞن مي جامس م ائل األ باـ ٞنا الزؿ ما القضايا  : يلُِزِرُبب م كتاب نوازل ال   

مػػػد بػػػا اٞن تػػػل ال لػػػوي القػػػًنواين ١ن٘نػػػد بػػػا أالقاسػػػ  بػػػا  أبػػػو: بػػػاٞنفتٌن واٜنبػػػاـ ، وصػػػاج هلل 
هػػػ و ػػوُب  :95، ولػػد سػػن   واين النشػػأة واألصػػل ًن وهػػو قػػ –أبػػو الفضػػل  –الشػػهًن بػػالربزٕب 

 ( هػ  25: ػ ) اـ ابا عرف  الورممه ػػمنه  اإلم تلما علي شيوخ   ار . هػ  63:سن  
:   ابػػا مػػرًن التلم ػػاين بقولػػهلل اشػػتهر  تابػػهلل بػػٌن الفقهػػاو واٞنفتػػٌن وال ػػا ثٌن ، وقػػد  ػػبّل     

 2. الديواف الب ًن ُب الفقهلل والفتاو  
ليحػٍن بػا أيب عمػراف اٞنايلػه قاضػه بلػدة  : الدرر املكنونة يف نوازل مازونة -جم    

ٌن األخػػػًنيا الػػػديواالقػػػد اسػػتفاد اإلمػػػاـ الوالشري ػػه مػػػا هػػاذيا و   .(  هػػػ  5:: ػػػػ ) مازوالػػ  
 . ( إفريقي  و لم اف ) لتقييد الوازؿ اٞناربٌن األدىن واألوسط 

    
 

                                                 

  .و : ، ص  3، القبل عا ١نمد  ةه ، مرجس سابي ، جػ  :١6نمد با ع بر ، دو   الناشر ، ص  1

،  3ل ناف ، ط   –دم  ٓنقيي  تاب  فتاو  الربزٕب ، دار الارب اإلسبلمه ، بًنوت ػيب اٟنيل  ، مقػ١نمد اٜن   2
 . وما ب دها  7:  ، ص 4224: سن  النشر 
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 : وفيه ثالثة مطالب

 .  الــنوازل بالتعرٌف :  المطلب األول
 

 .  ــوازل تارٌن النـــ:  المطلب الثانً
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 . خصائص النوازل فً الغرب اإلسالمً :  المطلب الثالث 
 
 
 
 
 

 .  بالــنوازل التعرٌف :  المطلب األول   

ؿ بػوزف القفػل مػا ز  النػ ػ: " جػاو ُب ٢نتػار الصػحاح  :تعريف النوازل يف اللغمة   -3
زيل أيضػا ػو التنػ ..يقاؿ ط اـ  ثًن النػزؿ  يسو النزؿ أيضا الر ، واٛنمس األالزاؿ ، زيل ػيهيأ للن

  1" .و النازل  الشديدة ما شدائد الدهر  نزؿ بالناس، زؿ النزوؿ ُب مهل  ػو التن، ر يب ػػػالت

زؿ بالنػاس مػا أ ػواؿ  قتضػه أ بامػا ػويههر ما الت ريم اللاوي ال ابي م ىن مػا ين ػ     
 . شرعي   ض طها ، وٓنقي م ها مقاصد الشارع اٜنبي  

االتقػػل مفهػػـو  النػػوازؿ مػػا اٞن ػػىن اللاػػوي إٔب اٞن ػػىن  :ي التعريممف اطالمم     –  4
طلق يػػدؿ ػػػػػوبػات هػػاا اٞنص. الفقهػػاو والقضػػاة  اال ػرُب الػػاي ا فػػي عليػهلل أهػػل هػػاا الفػػا مػ

األحداث والمصرف ت ال اقعل فع  ضمن محيط زم ني وماد ني معدين و والمدي : علػػي 
 .  فيه الم أ أصح به  إلى المعرف  لى حام الشريعل 

للنوازؿ ؛ وذلك للدالل  أالهلل ال يتصدر للت امل مػس " فقهلل " ومال ا ما ٤ند إضاف   لم       
 هللرع والواقػػػػس ، وقػػػػد عّرفػػػػػػػػػػ لػػػػك اٞن ػػػػتةدات والوقػػػػائس اٞنتشػػػػابب  إال الل يػػػػب ال ػػػػارؼ بالش

                                                 

: الط    , بػًنوت  -مبت   ل ػناف,  273ص ,  ٢نتػار الصحاح ,  ادرػالق ر با ع دػ١نمد با أيب بب الػرازي 1
 .١نمود خاطر  : ٓنقيي ,  ـ  1995 /هػ  1415: سن  النشر  , بدوف 
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فقػػهلل  علػػي أفّ  بت ريػػم أّ ػػد فيػػهللاٞنتخصػػص ُب قضػػايا النػػوازؿ الػػد تور مصػػطفي الصػػمدي 
خصوصػي   ف  فيهػا الفقهػاو فأجػابوا وهػ  ي تحضػروفألسػئل  الػ  اسػت  ا ؛ هو  لػكالنوازؿ 

 1. الواقس والف ي  اٞن تف  
الوقػػائس واٞن ػػائل اٞن ػػتةدة الػػ   نػػزؿ :" وعرفهػػا األسػػتاذ ع ػػد القػػادر بػػا عػػزوز بقولػػهلل      

 2." بال آب الفقيهلل ، في تخرج ٟنا  بما شرعيا 
مػا اٞنصػطلحات الشػائ   :المصطلحات التً تعبثر عثن فقثه النثوازل  -5

 اْب ..الفتو ،األ باـ،األجوب ،اٞن ائل:وال  مال ا ما  نوب عا هاا اٞنصطلق،مصطلحات
وسػػوؼ ٥نػػػاوؿ الت ريػػػم بتلػػك اٞنصػػػطلحات ومبل هػػػ  الفػػروؽ اٛنوهريػػػ  بينهػػػا وبػػػٌن       

 .اٞنصطلق الاي ٥نا بصدد  وضيحهلل 
 : الفم     -      

   اإلخ ار باٜنب  الشرعه ما مًن إلزاـ :  عرفها ال لماو بقوٟن  :تعريفه . 
 يم يههر الفرؽ بٌن قوؿ اٞنف  وقوؿ القاضه ، ما خبلؿ إلزاـ قوؿ األخػًن وعػدـ إلػزاـ 

ػػفػػ ذا مػػا أجػػػاب م  . قػػوؿ ال ػػابي عنػػػهلل  عػػا واق ػػػ   ت لػػي بأ ػػل ٜنػػػ  م ػػٌن ، فػػ ف النػػػاس  ب  ف 
، و ت لػي أيضػا ّنت لقػات الفتػو    د واإلطبلؽيُّ ٫نتلفوف ُب األخا هبا ل دة عوامل  ت لي بالتق  

أمػػا القاضػػه إذا أخػرب ُنبػػ  شػػرعه فػػ ف . ،ٍب هبػو  الػػنف  الػػاي يػػؤدي بصػا  هلل إٔب ال ػػوار 
 . إذا  اف ما  ب  فيهلل ٣نا ي نيه  ويهمه   ، عمـو الناس ملزموف باألخا بهلل

                                                 

. اربي   وار  ه ، موقس الرابط  ا مدي  لل لماو علي ش ب  االالااليب ، اٞنملب  اٞن 1
http://arrabita.ma/7iwar/7iwar.aspx 

منشورات وزارة الشؤوف الديني   واألوقاؼ اٛنزائري   النوازؿ الفقهي  ُب الارب اإلسبلمه ،ع د القادر با عزوز ،  2
 وؿ اٞنلتقي اٝنام  للماهب اٞنالبه ، واٞنن قد ّندين  عٌن الدفلي ، ينهر الرابط التإب علي ش ب  

  smalikia/sm5.pdf-dz.org/cms/media/pdf-http://www.marwakf:ل اٞني  اٞن لومات ا

http://www.marwakf-dz.org/cms/media/pdf-smalikia/sm5.pdf
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 إخ ػػار بػػػاٜنب  الشػػػرعه  -؛ إف الفتػػػو   : الفددرل بدددين الفمددد   وبدددين الن زلدددل
. إخ ػار ُنبػ  شػرعه قػد يايػب ال ػؤاؿ عنػهلل  -د يقػس أو ال يقػس ،  مػا أالػػها علي  ب  ق

عػػا عػػػدـ شػػدهتا وي ػػر الت امػػػل  –االطبلقػػا مػػػا ذلػػك  –وُب الفػػ  الوقػػب ٬نبػػػا اٜنػػديم 
٣نا ٩نن نا ال حم عا ٓنقي مقصدها ، م ها ل دـ  ش ب واق ها أو عدـ  شخصها أ ياالا 

ريا أي ُب فه  اٜنب  الشرعه واستخراجهلل واق ا ، فيبفينا ُب ذلك ال حم ُب مقصدها اله
 . زيلهلل ػال  ن

فػػػاٞنبل ظ أهنػػػا  ت امػػػل مػػػس واقػػػس متشػػػخص اٞن طيػػػات  ػػػاال وزماالػػػا  :أمددد  الن زلدددل            
، وهاا يتطلب  ارا ُب   ين  ب  شرعه ٪نقي مقصد الشارع اٜنبي  ،  ما  وأثرام ومباالا 

 األسػػػػئل ابهلل ، يتةلػػػػي ذلػػػػك ُب لحبػػػػ  مػػػػا أصػػػػحلع ػػػػارة عػػػػا واقػػػػس فيػػػػهلل طلػػػػب أف النازلػػػػ  
وهػا مػا ٪نيلنػا إٔب فػرؽ . ال  ي رضها أصحاهبا علي أرباب ال قػوؿ واٝنػربات  واإلشباالت

قػد ر زؽ الػورا  " االجتهػاد ، وصػا  هلل  اقدر زائد عػ لهللثالم يت لي باٞنت امل وهو النوازٕب ، و 
وصػػربها علػػي ٘نػػل  ي ػرؼ بػػهلل النفػػوس ، ومراميهػػا و فػػاوت إدرا هػػا ،وقػوة ٓنملهػػا للتبػػاليم

أع ائها أو ض فها ، وي رؼ التفاهتا إٔب اٜنهوظ ال اجل  أو عدـ التفاهتا ، فهو ٪نمل علي  
ذلػك هػو اٞنقصػود الشػرعه ُب  علػي أفّ   ل الف  ما أ بػاـ النصػوص مػا يليػي هبػا ، بنػاوم 

 1."  لقه التباليم 
زؿ بالنػاس ػنػيمػا  -لاػ   -أف النازل  وإف  االب   ػين محصل   ٞنا س ي فالاي يههر           
علػػي  لئل٬نػػاو باٚنهػػا لاػػ م ًب اال تفػػاظ ، و  للداللػػ  علػػي جواهبػػااالتقػػل ٠نػػازا م ناهػػا  ، إال أفّ 

 .اٞنشق  وطلب الناس  ب  الشرع فيها 
، وفتػػػاو  ابػػػا (هػػػػػ5:8ت)فتػػػاو  ابػػػا أيب زيػػػد القػػػًنواين : ومػػػا أشػػػهر  تػػػب الفتػػػو        
ز ٕب (هػػ2;9ت)، وفتاو  الشاطيب (هػػ742ت)رشد   (.هػػ63:ت)، وفتاو  الرب 

                                                 

 .  2:: ، ص  6الشاطيب ، اٞنرجس ال ابي ، جػ  1
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والػػػاي يههػػػر هػػػو مل ػػػ  اصػػػطبلح الفتػػػو  علػػػي  تػػػب اٞنشػػػارق  ، واختصػػػاص اٞنااربػػػ         
 .ّنصطلق النوازؿ 

ويقصػد هبػا أجوبػ  اٞنفػ  عػا األسػئل   :األج بل و أو األسئللو أو األسدئلل واألج بدل  -   
األجوبػػ  أليب اٜن ػػا : اٞنؤلفػػات ُب ذلػػكومػػا  .مب إليػػهلل ليفػػ  فيهػػا ُب أمػػر مشػػبلالػػ  قػػدّ 

، (هػػػػ4;9ت)، واألسػػئل   مػػد بػػا إبػػراهي  بػػا ع ػػاد (هػػػػ625ت)علػػه بػػا ١نمػػد القاب ػػه 
 (.هػػ:99ت)وأسئل  وأجوب  أل٘ند با قاس  اٛناامه الفاسه 

: ومػػا ذلػػك.وهػػه مال مػػا مػػا  ت لػػي بػػأبواب األقضػػي ، واٞن ػػامبلت اٞن ػػتةدة :األحادد م -   
للقاضػػػػػػػه أيب اٞنطػػػػػػػرؼ ع ػػػػػػػد الػػػػػػػر٘نا بػػػػػػػا قاسػػػػػػػ  الشػػػػػػػ يب اٞنػػػػػػػالقه (( بػػػػػػػاـاأل )) تػػػػػػػاب 

جػػػامس : ومنهػػػا. وهػػػو مػػػا أوائػػػل مػػػا صػػػنم ُب هػػػاا اللػػػوف مػػػا الفقػػػهلل اٞنػػػالبه(.هػػػػػ9;6ت)
 (.هػػ63:ت)م ائل األ باـ ٞنا الزؿ ما القضايا باٞنفتٌن واٜنباـ للربزٕب 

 
 .  تارٌن النـــــوازل :  المطلب الثانً    
 ػػػدويا النػػػوازؿ  والتػػػأريخ لتػػػدوينها ، ذلػػػك أف  للنػػػوازؿمػػػا التفريػػػي بػػػٌن التػػػأريخ  ال بػػػد       

شػػأالهلل ُب ذلػػك شػػأف بقيػػ  الفنػػوف الػػ  ٓب ي ػػدأ  ػػدوينها إال ُب  صػػوٟنا ، عػػا  ػػأخر الفقهيػػ  

 .ال صر الاهيب لتدويا ال لـو الشرعي ، الاي دوف فيهلل الفقهلل واٜنديم والتف ًن ومًنها

شبل علي الناس في ػألوف عنهػا ، فقػد ورد أوؿ مػا ورد اٞن ائل ال     أما اٛنواب علي       

عنهػا الصػحاب   هللفي ػأل قد  االب النوازؿ  قس ُب عهد الرسوؿ ُب القرآف البرًن ، ف

نػػػزؿ ربػػػهلل   ػػػأب عليػػػهلل قرآالػػػا ُب ذلػػػك موّضػػػحا بػػػهلل مػػػا أشػػػبل علػػػي النػػػاس فيحقػػػي اٞنقصػػػد في   ؛

ومال ػػا مػػا  االػػب اإلجابػػات القرآاليػػ   ػػأٌب وفػػي . وي ػػدد النفػػس  ػػىت يرضػػي النػػاس بػػهلل ٗني ػػا 

   . "ي ألوالك " صيا  
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؛ لت لػي  النػاس أمػور أمصػار عػدة الصػحاب  إٔب الفػرا مػا أرسػل   ما ث ب أف النػيب       

  ػػػافو النػػػوازؿ؛ الوقػػػائس و ب ػػػض  ٟنػػػ ، فباالػػػب   ػػػرض القػػػوًن  ابديػػػا  ديػػػنه ، ودعػػػوهت  إٔب

 1. ٓب ٩ندوا اجتهدوا آراوه ، ف ف فيها إٔب اب ورسولهللاٞنرجس 

رت اٜنػػوادث ، فبػػػاف الصػػحاب  ٩نتم ػػػوف للتػػدارس  وٟنػػػا و  ث ػػػ النػػيب ق ػػػ ض وٞنػػا       

،     يػٌن خليفػ  رسػوؿ ابالازلػ   َبللنهػر  ه عااجتم ب  اب   أب فيها ، وما ذلك  

 .قتاؿ ماال ه الز اة لبل فاؽ علي م واتاج ما 

ـ، و ثرت الفتو ات، واالتشر اإلسبلـ، وزاد الداخلوف فيهلل وعندما ا   ب رق   اإلسبل      

تاب ػػػػعلي ٢نتلم أعراقه ، وأل نته ، وعاداهت ، الزلب باٞن ػلمٌن الػوازؿ  ثػًنة، فرج ػوا إٔب  

 2.، ف ف ٓب ٩ندوا اجتهدوا آراوه  ، ف ف ٓب ٩ندوا رج وا إٔب سن  رسوؿ ابعّز وجلّ  اب

 ػدوف اٞن ػػائل الفقهيػ  ، وإ٧نػا ا تفػػه بنقػل النػػوازؿ مػا ط قػػ  وإٔب مايػ  هػا  اٞنر لػػ  ٓب       

 3.ألخر ، وما بلد آلخر

دوالػػػػب الفنػػػػوف  وُب عصػػػػر التػػػػدويا واألئمػػػػ  اجملتهػػػػديا،  ا ازدهػػػػرت  ر ػػػػ  التػػػػأليموٞنػػػػ      

                                                 

،  2;;3: اٛنزائر ، سن  النشر  –صر البتاب ، ال ليدة ػػاف األشقر ،  اريخ الفقهلل اإلسبلمه ، قػػػعمر سليم 1
 . وما ب دها   77: ص 

 . وما ب دها  96: اٞنرجس ال ابي ، ص  2
: ، ينهر الصفح  االلباوالي  التالي   ُب  دويا النوازؿ الفقهي  جهود فقهاو اٞنالبي  اٞناارب ،  م ارؾ جزاو اٜنريب  3
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وقػد بػدأ  صػنيم الفقػهلل ُب هػاا ال صػر ٢نتلطػام بال ػن  . اٞنتنوع ، وما ها  الفنوف علػ  الفقػهلل

موطػػػأ اإلمػػػاـ مالػػػك، : ومػػػا األمثلػػػ  علػػػي ذلػػػك. ر عػػػا الصػػػحاب  والتػػػاب ٌنالن ويػػػ ، ومػػػا أثػػػ

ووجػػد َناالػػب الفقػػهلل اٞنخػػتلط . واٛنػػامس الب ػػًن ل ػػفياف الثػػوري، واخػػتبلؼ اٜنػػديم للشػػاف ه

ٍب .باٜنديم  تب الفقهلل اجملردة عا ال ن  واآلثار،  البتػب ال ػت   مػد بػا اٜن ػا الشػي اين

 . هاا   وأب التأليم ُب ذلك إٔب يومنا

 : بدء حركة التؤلٌف فً النوازل فً المذهب المالكً -       

مػا  ْم  قدًن وأصيل ُب اٞناهب اٞنالبه؛ بدو دويا النوازؿ  أفب القوؿ ل لهلل ما اآل د       

، أقػػدـ  تػػاب وصػػلنا (هػػػػ462ت)القػرف الثػػاين، فاٞندوالػػ  لئلمػػاـ سػػحنوف بػػا سػػ يد التنػػوخه 

تػػاب الػػوازؿ بامتيػػاز، وهػػه ع ػػارة عػػا أسػػئل  سػػئل عنهػػا ع ػػد ُب اٞنػػاهب ب ػػد اٞنوطػػأ؛ و  ػػد  

؛ فأجػاب عنهػا ّنػا  ػاف ٚن ػػهلل مػا شػيخهلل مالػك بػػا (هػػػػ3;3ت)الػر٘نا بػا القاسػ  اٞنصػري 

 1. ، و اف إذا ٓب ٩ند ُب اٞن أل  جوابام ٞنالك ٩نيب عنها باجتهاد (هػػ;39ت)أال  

أمػا ب ػػد . لف ػل أو  ػىت مػػًن الواق ػ  مػًن أف اٞنبل ػظ أف التػػدويا مشػل النػوازؿ الواق ػػ  با     

اٞن ػائل  علػيظهػرت  تػب النػوازؿ  فػرع م ػتقل مػا اٞنؤلفػات الفقهيػ ، ال  شػتمل إال ذلػك 

ال   دثب بالف ل، وال  تناوؿ ما اٞنادة الفقهي  إال ما يت لي هبا  اٞن ائل ما أ باـ، مس 

بلب ػػػػات ا يطػػػػ  هبػػػػا،  ػػػػرؾ هػػػػامش مهػػػػ  فيهػػػػا الجتهػػػػاد اٞنفػػػػ  ؛ لًناعػػػػه ظػػػػروؼ النازلػػػػ  واٞن
                                                 

، دوف دار الشر ، ص  3: ، ط  5;;3: عمر اٛنيدي ، ميا م ُب اٞناهب اٞنالبه ُب اٞنارب ، سن  النشر  1
 .وما ب دها    347: 
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وبػػػػػالك ظلػػػػػب النػػػػوازؿ م ػػػػػتةي   ٞنتطل ػػػػػات  يػػػػػاة . واألعػػػػراؼ اٝناصػػػػػ  الػػػػػ   لػػػػـز مراعاهتػػػػػا

اٞن لمٌن اٞنتاًنة   ب الهروؼ واألقالي ، وبقه اٞن لموف يتحا موف إٔب شري   اب آمنػٌن 

 1.علي دمائه  وأمواٟن  وأعراضه ، وسائر مصاٜنه 

 :لي  ُب ها  اٞنر ل وما أبرز اٞنؤلفات النواز      

اإلعبلـ بنوازؿ األ باـ البا سػهل األسػدي، أيب األصػ غ عي ػي بػا سػهل األسػدي  -    

 (.هػػ6:8ت)القرطيب 

 (.هػػ742ت)فتاو  ابا رشد، أيب الوليد ١نمد با أ٘ند القرطيب  -

  (.هػػ766ت)مااهب اٜنباـ ُب الوازؿ األ باـ، للقاضه عياض با موسي ال      -

علػػػػي  ػػػػدويا النػػػػوازؿ  تر أثّػػػػ اعػػػػات اٞن ػػػػلمٌن ب ػػػػد ذلػػػػك الػػػػ  الضػػػػ م الػػػػ   إّف ٍب       

وظهػػػر هػػػاا جليمػػػا ُب الػػػوازؿ األالدل ػػػيٌن؛ ب ػػػ ب االضػػػطرابات ال ياسػػػي  اٞنتبل قػػػ  . الفقهيػػػ 

 .، واالتهب دول  اإلسبلـ باألالدل (هػػ9;:) ىت سقوط مرالاط  سن  

وذه  علػػػػي اٞناػػػػربٌن األوسػػػػط واألدىن؛ وُب القػػػػرف ال اشػػػػر ب ػػػػط األ ػػػػراؾ ال ثمػػػػااليوف الفػػػػ     

فتػػدالب فيهمػػا الدراسػػات ال ربيػػ ، وزو ػػ  اٞنػػاهب اٞنػػالبه باٞنػػاهب اٜننفػػه الرٚنػػه للحبػػاـ 

، وجزئيػا ُب  الػاي سػل  مػا األ ػراؾاأل راؾ، وٓب ي ي عمليما الشاط لفقهلل النوازؿ إال ُب اٞنارب 

                                                 

، ينهر الصفح   ا النوازؿ الفقهي ُب  دوي جهود فقهاو اٞنالبي  اٞناارب  ٧ناذج ما،  م ارؾ جزاو اٜنريب  1
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 . ما خبلؿ قبلع  وات و  واضر الصحراو  اٛنزائر 

 : تب ها  اٞنر ل   وما أبرز

جػػامس م ػػائل األ بػػاـ ٣نػػا الػػزؿ بػػاٞنفتٌن واٜنبػػاـ، للػػربزٕب أيب القاسػػ  بػػا أ٘نػػد القػػًنواين  -

 (.هػػ63:ت)

اٞن يػػار اٞن ػػرب واٛنػػامس اٞناػػرب عػػا فتػػاو  أهػػل إفريقيػػ  واألالػػدل  واٞناػػرب، للوالشري ػػه  -

 (.هػػ36;ت)أ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه 

 (.هػػ;342ت)الطالب اٞنري الفاسه الوازؿ ابا سودة، ١نمد التاودي با  -

النػػوازؿ البػػرب ، للػػوزاين أيب عي ػػي ١نمػػد بػػا اٞنهػػدي بػػا ١نمػػد الػػوزاين ال مػػراين الفاسػػه  -

 (.هػػ3488ت)

 

 

 

 

 

 

 

 . خصائص النوازل فً الغرب اإلسالمً :  المطلب الثالث      
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 : خصائص المدونات المالكٌة فً النوازل  -        

الػػ  قراو ٠نمػػل  تػػب النػػوازؿ أف التػػأليم فيهػػا  نػػوع    ػػا للمػػادة ال ػػتطيس ب ػػد اسػػت      

 : وذلك يت س هدؼ  دوينها ، فمنه   ،ٗنس أصحاهبا 

  ، بل ٫نػػتص فيهػػػا ّن ػػػائل دوف فػػػمػػا قصػػػد ٗنػػس النػػػوازؿ  صػػرا  زماالػػػا ومباالػػا

ا بصػػدد ٥نػػعلػػي ذلػػك مػػا  تػػاب اٞن يػػار الػػاي  ؿّ وال أد  .  آخػػر  ػػآب دوفب، وال  أخػػر 

ٗن ػػػػػب فيػػػػػهلل مػػػػػا أجوبػػػػػ  متػػػػػأخريه  :" هلل  يػػػػػم يقػػػػػوؿ صػػػػػا  هلل ُب مقدمتػػػػػهلل الت ريػػػػػم بػػػػػ

  1." ال صريٌن ومتقّدميه  ما ي  ر الوقوؼ علي أ ثر  ُب أما نهلل 

جػػامس م ػػػائل األ بػػػاـ ٞنػػػا الػػػزؿ مػػػا :  مػػا الػػػا ر هبػػػاا الصػػػدد موسػػػوع  الػػػربزٕب   

أسػػئل  هػػاا  تػػاب قصػػدت فيػػهلل إٔب ٗنػػس :"وقػػاؿ ُب مقدمتػػهلل .  القضػػايا بػػاٞنفتٌن واٜنبػػاـ

اختصرهتا ما الوازؿ ابا رشد وابا اٜناج ، واٜنػاوي البػا ع ػد النػور ، وأسػئل  عػز الػديا 

ومًنه  ما فتاو  اٞنتأخريا ما أئم  اٞنالبيٌن ما اٞناارب  اإلفريقيٌن ٣نا أدر نا  وأخاالا 

عنهلل ، أو مًنه  ٣نا القلوا عنه  ومًن ذلك ٣نا اخاالا  ووق ب بهلل فتواالػا أو اختػار  ب ػض 

2 ."م ٌن وج لهلل خالصا لوجههلل البرًن ػ٫ننا ، الف نا اب بالك أجمشا
 

 ػػػ د أصػػػحابهلل ؛ ٗنػػػس الػػػوازؿ اختصػػػب هبػػػا أمػػػا الق ػػػ  الثػػػاين فهػػػو مػػػا  ػػػاف قص 

                                                 

 .  3: ، ص  3أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ  1

أ٘ند ال لوي التوال ه الربزٕب ، جامس م ائل األ باـ ٞنا الزؿ ما القضايا باٞنفتٌن واٜنباـ ، دار  أبو القاس  با 2
،  3، ٓنقيي  ١نمد اٜن يب اٟنيل  ، جػ  4224: ، سن  النشر  3: ل ناف ، ط  –الارب اإلسبلمه ، بًنوت 
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ابا سػػػهل األسػػػدي أمصػػػار م ينػػػ  بػػػااهتا فمػػػنه  مػػػا ٗنػػػس الػػػوازؿ بػػػبلد األالػػػدل   صػػػرا ،  ػػػ
مػػا فتػػاو  يػػم يبػػاد ٫نلػو  ،   اإلعػػبلـ بنػػوازؿ األ بػاـ؛ هلل تابػهػػػ  ، ُب   6:8ػ ػػ الارالػاطه 

بتػػػاب الػػػدرر اٞنبنوالػػػ  ُب الػػػوازؿ ومػػػنه  مػػػا ٗنػػػس الػػػوازؿ مدرسػػػ  مازوالػػػ   . مػػػًن األالدل ػػػيٌن 
 .مازوال  مازوال  ، للمازوين اٞنايله ، ٗنس فيهلل أجوب  اٞنتأخريا ما علماو اٛنزائر و اضرة 

  ثبلث  أصناؼوأما ثالم األق اـ فهو ما ٗنس لفقيهلل وا د وهو علي : 

، وٓب ٪نصر عملهلل ُب موضػوع دوف آخػر ،  جمع فيه ص ح ه م  أفمى به الفقيه صنف -   
وهو صنم زاد عدد مؤلفا هلل علي اٞنائ  ، وال زاؿ ١نققػوا اٞنخطوطػات ٫نرجػوف  ػل يػـو  نػوزا 

 يػػم ٗن هػػا  لميػػػا  ( هػػػػ742)فتػػاو  ابػػا رشػػد اٛنػػػد : أمػػا أمثلتػػػهلل فػػػ . مػػا هػػاا الصػػنم 
و ط  تهػػا دار الاػػرب اإلسػػبلمه بتحقيػػي ؛  (هػػػػ765ت)وزاف ا الػػػػػػػػػ١نمػػد ابػػا أيب اٜن ػػا اب

اٞنختار با الطاهر التليله ، وي ػد البتػاب ضػما  تػب النػوازؿ اٞن تمػدة ُب اٞنػاهب اٞنػالبه 
وإف  االب ها  الفتاو  ما ٗنس ب ض  بلميا  ،، إذ ض  أسئل  مفيدة وأجوب  فقهي  دقيق  

والبتػػػاب  مػػػا هػػػو ظػػػاهر  ط يػػػي لتقريػػػر . هلل ، إال أف  تػػػب الػػػااج  عػػػدهتا مػػػا ٗنلػػػ   صػػػااليف

وفتػاو  القاضػه  1.األ باـ الشػرعي  ُب القضػايا الػ  عرضػب علػي ابػا رشػد واسػتف  فيهػا 
 يػم ٗن هػا ابنػهلل (( مااهب اٜنباـ ُب الوازؿ األ باـ: ))وهه ب نواف( هػػ766ت)عياض 
ٞنتفرقػ ، وهػه ب د أف  االػب ع ػارة عػا بطػائي أو جػااذات مػا الفتػاو  ا( هػػ797ت)١نمد 

، الػ  (هػػػ5:8ت)فتاو  ابا أيب زيد القػًنواين : ومنها. ما أقدـ مؤلفات اٞناارب  ُب النوازؿ
  .٘نيد ١نمد ٜنمر/ ٗن ها الد تور

ومال ػػا مػػا  وهػػاا النػػوع  ثػػًن ، ؛وصددنف لعدد لم واحددد أيضدد  ولاددن فددي م ضدد ع واحددد  -

                                                 

، ٓنقيي اٞنختار با الطاهر  9:;3: شر ، سن  الن 3"ينهر مقدم  ٓنقيي البتاب ، دار الارب اإلسبلمه ،  1
 . التليله 
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ت  ػػػوؿ ب ػػػض يبػػػوف ع ػػػارة عػػػا رسػػػائل ضػػػما  تػػػب ، أو فقػػػرات مطولػػػ  مػػػا مراسػػػبل
 : وأما أمثل  ذلك فبثًنة الورد ما  اف لئلماـ الوالشري ه منها . اٞن ائل 

1. أسىن اٞنتاجر فيما ملب علي وطنهلل النصار  وٓب يهاجر  -
 

2. رفس النزاع ُب ٓن ي  اٛنزو اٞنشاع   -
 

 .رؾ ػػػدرؾ ، علي ما أفىت ما فقهاو فاس بتضمٌن الراعه اٞنشتػػإضاوة اٜنلك واٞنرجس بال -
3

 

و مثالهلل لاًن صا  نا الوالشري ه ، الازل   لب ُناضرة  وات ،  يم استقو  اليهػود ،      
واستشػػر  الف ػػاد مػػنه  ، فتنػػاوؿ ذلػػك علمػػاو  ثػػر ، ول ػػل أشػػده  طر ػػا اإلمػػاـ ١نمػػد بػػا 

،   مصػ اح األرواح ُب أصػوؿ الفػبلح:  هلل تابػُب   ،(هػػػ;2;ػ ػ)التلم ػاين  لػهياٞناع ػد البػرًن 

.   وات ، وأفىت ب جبلئه يطلب منهلل  وضيق ما يلـز يهود الا ي  عا سؤاؿ فقد أجاب 
4
  

وردت عليػػهلل مػػا جهػػ  وا ػػدة ،  وصددنف أخيددر تندد و  فيدده صدد ح ه م مدد ع أسددئلل  -    
األجوبػػ  الصػػار  ، لئلمػػاـ أيب : و بفػػل باإلجابػػ  عنهػػا ، وال أوضػػق مثػػاؿ عليػػهلل مػػا  تػػاب 

وب ػد أ رمنػا اب وإيػاؾ :" مػ   تابػهلل ١نمد ع ػد القػادر بػا علػه الفاسػه ،  يػم قػاؿ ُب مقد
بتقػػوا  ووفقنػػا وإيػػاؾ ٞنػػا ٪ن ػػهلل ورضػػا  ف الػػهلل قػػد ا صػػل بنػػا مػػا قػػ لب  مبتػػوب ، يشػػتمل علػػي 
الوازؿ زعمت  أالهلل الت   عليب   بمها وم ائل است ه  علػيب  فهمهػا ، خصصػتموين فيهػا 

                                                 

لئلماـ أبو  ، وما يا ب عليهلل ما ال قوبات والزواجرأسىن اٞنتاجر فيما ملب علي وطنهلل النصار  وٓب يهاجر  1
، صحيف  م هد   ال  اس الوالشري ه ، وقد ورد ُب اٞن يار اٞن رب ،  ما ط س مفردا بتقدًن   ٌن مؤال 

  .    79;3   ، مدريد ، اس االيا ، اجمللد اٝنام  ، الدراسات اإلسبلمي

 .  75، ص  :أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر الف هلل ، جػ  2

 .  336: ، ص  :اٞنصدر الف هلل ، جػ   3

 . وما ب دها  475: ابا مرًن التلم اين ، مرجس سابي ، ص  4
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1 ."باٝنطاب وعينتموين لرد اٛنواب ، و لفتموين أف أ تب لب  ما يبوف 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

: ، سن  النشر  3اد الناشريا اٞنوريتاين ، ط د القادر با عله الفاسه ، األجوب  الصار  ، آنػحمد عػم بوأ  1
 . 5: ص . ـ  4225
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 التنزيل ؛ المفهوم والتأصيل             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : 

اصػػػػط اغ الفبػػػػر  األصػػػػوٕب  ، التنػػػػػزيلمفهػػػػـو الػػػػاي ي بل ػػػػظ عنػػػػد الوقػػػػوؼ علػػػػي ُنػػػػم    
نػػا ال ال ثػػر علػػي عقػػد مػػًن أالّ  ،بػػهلل قػػه أزمػػاف ٢نتلفػػ  لّػػم و لػػوُّف مػػا أ   ،والفقهػػه  هبػػاا اٞنفهػػـو 

 ،لالك فال حم عا مفهـو التنػػزيل  ،يههر فيهلل   ريفهلل أو أس هلل بوضوح ,  منته  اٜنلقات
 ػػػىت ٫نػػرج الػػػدارس  ،  صػػػر االسػػت ماؿو اللاػػوي و ت ػػس ١نػػػاور  يقتضػػه الوعػػػا مػػا االسػػػتقراو 

 . و هو اٞنت  س ُب هاا الفصل ،مفهـو ُب الااث الفقهه  ػ٪ندد هاا ال ،باستخبلص أمٌن 
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زيل ، إ٧نػػػا ي ػػتدر مػػا اٞن ػػػاين اللاويػػ  الػػػ  ػو مفهػػـو التنػػو ال شػػك بدايػػ م أف اسػػػتةبل      
ٓنمػػل اٞن ػػاين األصػػلي  والػػ  مال ػػا مػػا  تناسػػب مػػس اٞن ػػاين االصػػطبل ي  ، ومػػا ٍب فػػ ف هػػاا 

 :  1اٞن حثٌن التاليٌن الفصل سيتطرؽ إٔب 
، وم رفػػػػ  اٞنناسػػػػ   بػػػػٌن اٞن نيػػػػٌن ٓنديػػػػد مفهػػػػـو التنزيػػػػل ويتضػػػػما   :الم حددددث األو   -

 . واالصطبل ه  اللاوي

، للتأ يػد علػي أف مراعػاة التأصيل الشػرعه ٞنفهػـو التنزيػل ويتناوؿ  :الم حث الث ني  -
١ناؿ األ باـ منها أصيل ُب الشري   ، ٔنلي بهلل ال لماو وأخاوا بهلل االطبلقا ما ذلك 

 . 
 

 
 
 
 
 
 

 : املِبَحُث األّول
                                                 

وهراف ُب هاا الفصل أ٬نا خدم  ، وأالا إذ أذ ر ذلك   لنيل درج  اٞناج تًن ما جام  ـخدمين ُنثه اٞنقد  1
 . شبر اٞنشرؼ علي ال حم األستاذ زقور أ  ا علي فضلهلل و وجيههلل أ
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 : وفيه ثالثة مطالب

 
 .  رب التنزٌل فً لغة الع:  المطلب األول

 

 .  التنزٌل فً اصطالح العلماء :  المطلب الثانً
 

 . المناسبة بٌن المعانً اللغوٌة واالصطالحٌة :  المطلب الثالث

 
 
 
 
 

      

       
 

مػػػػػػػػػػرات عديػػػػػػػػػػدة ،   .ز.و: إّف م ػػػػػػػػػاج  اللػػػػػػػػػػػا  ال ربيػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػلب بػػػػػػػػػػا ر مػػػػػػػػػادة        
 ػػػاين اٞنطلوبػػ  ُب هػػػاا ال حػػػم ، والسػػت ماالت مػػػػختلف  ، وبالػػػػنهر إٔب ٠نموعهػػا  نػػػػحصر اٞن

ّ ًب اسػػػػت ماؿ أشػػػػهر  تػػػػب اٞن ػػػػاج  ، و اقت   ػػػػب ال  ػػػػارات بشػػػػبل ي لػػػػّ  ّن ػػػػىن هػػػػاا  ومػػػػا ٍب 
ول ل اٞن اين اللاوي  هه ال  ٓنمل اٞن اين االصطبل ي  ،و . اٞنفهـو خاليا ما أي با فاسد 

زيػػػػل عنػػػد ال لمػػػػاو االػػػػطبلقا مػػػا ذلػػػػك  لػػػهلل ،  طػػػػرؽ هػػػاا اٞن حػػػم إٔب اسػػػػت ماالت لفػػػظ التن
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القػػدامي وأشػػهره  اإلمػػاـ الشػػاطيب صػػا ب الفتػػاو  البثػػًنة ُب اٞن يػػار  وا ػػدثٌن وأشػػهره  
األستاذ ع د اجمليد النةار  ،  ما ٓب يافل اٞن حم ذ ر است ماؿ اٞنصطلق ُب  تاب اٞن يػار 

 . اٞن رب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 .  التنزٌل فً لغة العرب :  المطلب األول    

قػػاؿ  ،النػزوؿ اٜنلػوؿ  :  "  .ز.ومػػػادة  شػرحه ػا  فػػج  وقػوامي  اللػػػااو ُب م ػػجػ        
 :قاؿ أبو اٜن ا  .وٓب يا ر وجهلل الفرؽ ،لب و أالزلب و اف أبو عمرو يفرؽ بٌن الزّ  :سي ويهلل 

و أالػػزؿ  :لػػب ُب قػػراوة ابػػا م ػػ ود لػػب وأالزلػػب إال صػػيا  التبثػػًن ُب الزّ ال فػػرؽ عنػػدي بػػٌن الزّ 
وقوؿ ابا جين  اٞنضػاؼ واٞنضػاؼ إليػهلل عنػده  وُب  ثػًن مػا  ،ؿ زّ ػأالزؿ  نو  1.ب   نزيبلاٞنبلئ

                                                 
أو , وخالم الرس  ال ثماين ,ف ذا صق ال ند , راو ما ٓب يصق سند  والشاذ عند الق, قراوة ابا م  ود شاذة  1

,  1جػ, جبلؿ الديا ال يوطه الشاف ه , اإل قاف ُب علـو القرآف .) قواعد لا  ال رب فهه قراوة آ اد 



:: 

 

زيبلت ُب ػزيبل هنا ألالهلل أراد للمضاؼ واٞنضاؼ إليهلل  نػإ٧نا ٗنس  ن ،الوا د   االس زيبلهت   ػ ن
 اسػتنزلهلل ّن ػىن وو  ،فبىن بالتنزيبلت عػا الوجػو  اٞنختلفػ   ،زل  االس  الوا د ػوجو   ثًنة من

ؿ مػػا هػػٍنو ز  ػؿ و النػػل  و النػػز  ػزوؿ ُب مهػػػو التنػػزؿ  النػػ ، زيل أيضػػا الا يػػبػنػػوالتّ  ،زيبل ػلػػهلل  نػػالزّ 
هلل أف ػه  مػػااوه  ومػػا يصػػلق م ػػػٟن  أي أقمػػب لػػمب ٟنػػ  الػػز  ػوم ػػىن أقػػ,للضػػيم إذا الػػزؿ عليػػهلل

الشػػدة مػػا ازل  ػحب  و النػػػوٗن هػػا النػػزاؿ  اٞنػػ ،   الشػػديدة  نػػزؿ بػػالقـوػو النازلػػ ,ينزلػػوا عليػػهلل
ؿ بالتحريػػك ريػػس مػػا يػػزرع أي ضل و النػػز  ػؿ  الريػػس والفػػز  ػو النػػ ،بالنػػاس  شػػدائد الػػدهر  نػػزؿ 

 ؿمبػػاف الػػز  :وقػػاؿ أبػػو عمػػرو .. ثػػًن الفضػػل وال طػػاو والرب ػػ  ،ؿ ورجػػل ذو الػػز   ,ز ػػاؤ  وبر تػػهلل 
ابػػػا زاد  ..الهت  أي علػػػي اسػػتقام  أ ػػواٟن  الهت  و الػػز  و ر ػػب القػػػـو علػػي الػػز   ..واسػػس ب يػػد 

  1 ." سيد   ال يبوف إال ُب   ا اٜناؿ 
 ،واٛنمػس األالػزاؿ  ،ؿ بػوزف القفػل مػا يهيػأ للنزيػل ز  النػ ػ: " او ُب ٢نتار الصحاح ػوج         

و التنػػزؿ النػػزوؿ ُب  ،و التنزيػػل أيضػػا الا يػػب  ..يقػػاؿ ط ػػاـ  ثػػًن النػػزؿ  يػػسو النػػزؿ أيضػػا الر 
 2" . نزؿ بالناس و النازل  الشديدة ما شدائد الدهر ،مهل  
وهػػػػػو ُب األصػػػل ا٥نطػػػاط مػػػا , النػػػزوؿ بالضػػػ  اٜنلػػػػوؿ :" وجػػػاو ُب  ػػػاج ال ػػػػروس          
قػػػػاؿ ...واسػػػػتنزلهلل ّن ػػػػىن وا ػػػػد  ،ومنػػػػزؿ  مةمػػػػل  ،وأالزلػػػػهلل إالػػػػزاالم  ، والزّلػػػػهلل  نػػػػزيبل ... علػػػػو  

                                                                                                                                                        

راج هلل , ـ  1996/ هػ  1416: سن  النشر , األؤب : الط    , ل ناف / بًنوت –دار الفبر ,  208ص
 .(د اٞنندو س ي: ودققهلل 

  - ادرػدار صػػ , 659إٔب ص  656ص ,  11جػػػ , الػػزؿ: مػػادة رب،ػ اف ال ػػػلػػ ،١نػػػمد بػػا مبػػـر  ابػػا منهػػور  1
 . بدوف : سن  النشر , األؤب : الط    ,  بًنوت

: الط    , بػًنوت  -مبت   ل ػناف,  273ص ,  ٢نتػار الصحاح ,  ادرػالق ر با ع دػ١نمد با أيب ببالػرازي  2
 .١نمود خاطر  : ٓنقيي ,  ـ  1995 /هػ  1415: سن  النشر  ,  بدوف
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ّزؿ ػو نػ... ه واإلالزاؿ دف ػ ،فقالوا التػنزيل  در٩نه  ،وفرؽ ٗنػاع  ما أرباب الػحقيي : شيخنا
  1 ." الزؿ ُب مهل   ،

... و نػػػػػزؿ الػػػػػزؿ ُب مهلػػػػػ  ... النػػػػػزوؿ اٜنلػػػػػوؿ : " وقػػػػػاؿ صػػػػػا ب القػػػػػاموس ا ػػػػػيط       
  2 ." علي استقام  أ واٟن   –بب ر الزاي وفتحها  –و ر ته  علي الزالهت  

 3 " .ووض هلل منزلهلل ، والتنزيل  ر يب الشهو : " او ُب م ة  مقايي  اللا  ػ ػػما ج      
 -وهػػػه ضػػػروري  ٜنصػػػر م ػػػاين األلفػػػاظ  –اللاويػػػ   لهػػػا  وب ػػػد ذ ػػػر هػػػا  الت ػػػاريم      

 :يبل ظ اٞن اين التالي  
 .التمهل والتدرج :  المعنى األو  -       
 .واختبلؼ مواطنهلل وطرقهلل التبثًن و  دد الوجو  ُب ذلك التنزيل:  المعنى الث ني -       
 ،الػػػ  ٪ن ػػػا الت امػػػل م هػػػا  ،شػػػديدة مػػػا شػػػدائد الػػػدهر ال  : المعندددى الث لدددث -       

 . ويقّدر فيهػػا ما ال يقّدر ُب مًنها 
 . اٜنلوؿ:  المعنى الرابع -       
 .و إصبلح مباف النزوؿ  ،و التهيئ   الا يب:  المعنى الخ مس -       
و  ػنهلل  ،ٜنػاؿ واسػتقام  ا ،والرب ػ  وال طػاو  ،س والفضػل ػػػالري: المعنى السد دس -       

. 

                                                 
فصل النوف ما ,  اج ال روس ما جواهر القاموس , ١نب الديا أيب الفيض ١نمد مر ضي اٜن يين , الزبيدي   1

: سن  النشر , بدوف : الط    , بًنوت  -منشورات دار مبت   اٜنياة , 133ص,   8جػ, باب البلـ 
 .بدوف 

دار ,  58و ص 57ص ,  4جػ , باب البلـ , فصل النوف ,٠ند الديا ١نمد با ي قوب ,  يوز أبادالفًن  2
 .بدوف : سن  النشر , بدوف : الط    . بًنوت  -اٛنيل  

: الط  ػػ , بػػًنوت  -دار اٛنيػػل ,   417ص ,  5جػػػ , م ةػػ  مقػػايي  اللاػػ  , أيب اٜن ػػٌن أ٘نػػد , ابػػا فػػارس   3
 . ع د ال بلـ ١نمد هاروف : ٓنقيي وض ط, ف بدو : سن  النشر  , بدوف 
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 1. ووس هلل  ،ب د مباف النزوؿ :  المعنى الس بع -       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
      
 .  التنزٌل فً اصطالح العلماء :  المطلب الثانً 

ػدثٌن ػاع اسػتخداـ مصػطلق التنػػػشػ       ح 
مػػًن أف هنػاؾ ب ػض االسػػتخدامات  ،زيل عنػد اٞن

أمػػػػا اٞن ػػػػىن األوؿ فهػػػػو اٞنػػػػرادؼ للػػػػو ه  ،  فهػػػػ  ي ػػػػت ملوالهلل ُب م نيػػػػٌن ،متقدمٌن ػعنػػػػد الػػػػ
وهػو اسػت ماؿ قػرآين ق ػل  ػل ,زوؿ القػرآف ػصدوف الػػويقػ. حاب  التنزيػل ػشػهد الصػ:  قػوٟن  ،

 : قولهلل س حاالهلل و   أب ،ا هللػشهو و وقد جاو ُب  ثًن ما آي
{                                                      } 2 

  :دمين لهذا اللفظ اسمخدام الممق -      
                                                 

 .وما ب دها  48، مرجس سابي ، ص   عثماف بلخًن  1

 .  02اآلي  : سورة األ قاؼ  2
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مػنه   ، زيل بنف  اٞن ىن اٞنقصود ُب ال حػم ب ػض اٞنتقػدمٌنػوقد استخدـ لفظ التن       
وبياف ذلك أف الػدليل :" ة مرات منها قولهلل اإلماـ الشاطيب الاي است مل هاا اٞنصطلق عدّ 

 1 ."  م نا  التنزيل علي اٞنناط اٞن ٌن ،اٞنأخوذ بقيد الوقوع 
ودليػػل مراعػػاة  ،ٞننػػاط الف ػػل ا بػػـو عليػػهلل  وجػػود  بػػ  مػػراع،  ػػارة ال ػػابق  وم ػػىن ال      
 ". بقيد الوقوع " أو ا ل قولهلل  ،اٞنناط 
زؿ األ بػػاـ ػٓب  تنػػ,ولػػو فػػرض ار فػػاع هػػاا االجتهػػاد : " واسػػت ملهلل مػػرة أخػػر ُب قولػػهلل      

 2 ."الشرعي  علي أفػ اؿ اٞنبلفٌن إال ُب الاها 

    
 

فقػػػد عػػػرب بلفػػػظ التنػػػزؿ عػػػا اٞن ػػػىن الػػػاي  ،موضػػػح  جليػػػا للمػػػراد  ،ة بّينػػػ  وهػػػا  ع ػػػار      
وّنفهػـو ٢نػالم  ،وهو اٜنب  علي أف اؿ اٞنبلفٌن ٠نردة عػا التوابػس والتقييػدات ، است امهلل 

 . فالتنزيل هو  ب  الشرع علي ف ل اٞنبلم ُب الواقس ١ناطا ّنبلب ا هلل وظروؼ  دوثهلل
: "  ػػٌن قػػاؿ   ػوا هػػاا اٞنصػػطلق اإلمػػاـ ابػػا قػػي  اٛنوزيػػومػػا اٞنتقػػدمٌن الػػايا اسػػت مل     

  3 ."قهلل  نزيل اٞنشروع علي الواقسػوالف ,والواقس شاهد هباا

                                                 
   .  64وص,  63ص  , 3جػ   الشاطيب أبو اسحاؽ ، مرجس سابي ، 1
 .76ص ,  4جػ , اٞنرجس الف هلل   2

, 14: الط  ػػ  , بػػًنوت -مؤس ػػ  الرسػػال  ,   472ص,  5جػػػ , زاد اٞن ػػػاد ُب هػػدي خػػًن ال  ػػاد , ابػػا القػػي   3
 .   ع د القادر األرالاؤوط و ش يب األرالاؤوط: ٓنقيي , ـ 1986 /هػ 1407: سن  النشر 

لبػػا عارضػػهلل  ػػوف القلػػوب ٠ن ولػػ  علػػي  ػػب ال نػػٌن واختيػػاره  علػػي : "والػػنص البامػػل لت  ػػًن اإلمػػاـ ابػػا القػػي  
ضػػاعب الطفلػػ  وصػػارت إٔب ف ػػاد , ص األالوثػػ  و راهػػ  ال نػػات ُب الاالػػب والقػػ, ال نػػات فػػ ذا اجتمػػس القػػص الرم ػػ  

 . " ي  ر  بلفيهلل والواقس شاهد هباا والفقهلل  نزيل اٞنشروع علي الواقس
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 يػم أف اإلمػػاـ ابػا القػػي   ػاف يتحػدث عػػا رعايػ  ال نػػب  ،ولػهلل الفػ  اٞن ػػىن ال ػابي      
ػػالػػدليل علػػي     ،وبػػاف مػػا خػػبلؿ مػػا ذ ػػر  مػػػا وقػػائس اٜنػػاؿ ، و فههػػا  ػػػحف   ،   ب    ُب ب 

 .فصاغ اٜنب  وفي ذلك الواقس ،الواقس   شهد ٟناّنا ٕنليهلل مصلح   ،الفقهلل 
وهػػػػه اٞنشػػػػروع ويقصػػػػد بػػػػهلل  ،ويلحػػػػظ ُب اسػػػػت مالهلل ٟنػػػػاا اللفػػػػظ جليػػػػا أر ػػػػاف ثبلثػػػػ        

زيل الػاي  ػػدؿ ػوف ػل التنػ ،١نػاؿ األ بػاـ ومناطاهتػا والواقػس ويقصػد بػهلل  ،األ بػاـ الشػرعي  
وهػػه إرادة اجملتهػػد أو مػػا يقػػـو ب مليػػ   ،وق تػػا علػػي م ػػىن النػػزوؿ صػػيامتهلل علػػي إرادة وف ػػل 

 .التنزيل 
 :  اسمعم   ال نشريسي لمصطلح المنزيا -

عنػػػػد التفتػػػػيش ُب  تػػػػاب اٞن يػػػػار ؛ ٤نػػػػد ب ػػػػض االسػػػػت ماالت الػػػػ   فيػػػػد مػػػػا ٥نػػػػا بصػػػػدد  
 وضػػيحهلل ،  يػػم وأثنػػاو اٜنػػديم عػػا   ػػا   ػػديد الفتػػاو  لااعػػه ١ناٟنػػا ْنقيقػػا ٞنقاصػػد 

والفػػرؽ اٞنػػا ور هػػو ايضػػا الفػػرؽ بػػٌن علػػ  الفتيػػا وفقػػهلل " :لشػػارع ، قػػاؿ اإلمػػاـ الوالشري ػػه ا
الفتيػػا ، ففقػػهلل الفتيػػا هػػو ال لػػػ  باأل بػػاـ البليػػ  ، و علمهػػا هػػػو ال لػػ  بتلػػك األ بػػاـ مػػػس 

  1."  نزيلها علي النوازؿ 

   ػػا ث ػػب اإلمػػاـ الوالشري ػػه ، فرقػػا بػػٌن ٠نػػرد ال لػػ  باأل بػػاـ الشػػرعي  وبػػٌنفقػػد أ
ا إشار هلل ١نػاذير عػدـ التفريػي ، ومػا مّ ض    ديدها علي الوقائس ، وهو إذ يشًن إٔب ذلك ، ي  

  .ٍب عدـ القدرة علي  نزيل األ باـ ،فيؤدي األمر إٔب مفاسد  ثًنة 

 2 .ما است ملهلل بػػػنف  اٞن ىن ما اٞنتقدمٌن مًن٨نا  الها الاالبوٓب أجد ُب  دود      

                                                 
 .   :9، ص  32، جػ   ال ابيو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر أب   1
آالفا ال ز با ع د ال بلـ ُب قواعد عنده  علي هاا اللفظ باٞن ىن الاي   ارفنا عليهلل  بوما بٌن ما ُنث  2

واآلمدي , وابا  يمي  ُب الفتاو  , والشاف ه ُب الرسال  , اٛنصاص الرازي ُب الفصوؿ ُب األصوؿ , األ باـ 
 .وال  به ُب اإلهباج ومًنها  ثًن واب أعل  , والازإب ُب اٞن تصفي , ُب األ باـ 
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  : خرين  لهذا المصطلحاسمخدام الممأ -    
ولبػػػا  ،القليػػػل مػػػنه   ال ػػػددإف ا ػػػدثٌن مػػػا ال لمػػػاو ٓب ٪نفلػػػوا هبػػػاا اللفػػػظ  ثػػػًنا إال     

ومػنه  الػد تور ع ػد  .لت ريفػهللاللفظ  أي يا ر, است ماٟن  لهلل  اف الاالب فيهلل إرادة الت ريم 
هلل ومقاال ػػهلل و ػػاوؿ ٓنػػدث عػػػنهلل ُب  ت ػػفقػػد  ،1اجمليػػد النةػػار الػػاي اهػػت  هبػػاا اٞنوضػػوع  ثػػًنا 

" : فنةد  ي ػت ملهلل عنػد اٜنػديم عػا مفهػـو  ط يػي الشػري   اإلسػبلمي  بقولػهلل . التن ػيهلل إليهلل 
 2  ".زيل األ باـ الشرعي  الشامل  علي  ياة اإلال افػػنػ 

الػػ   ،وال ػػين بالتنػػػزيل صػػًنورة اٜنقيقػػ  الدينيػػ  : " وقػػد ضػػ ط مفهومػػهلل وعّرفػػهلل بقولػػػػهلل        
 3 ." ْنري عليهلل  ياة اإلال اف ُب الواقس ،ها ُب مر ل  الفه  إٔب ٧نط عمله لثُّ م  ػوقس    

 ،زيل الشػًن إٔب أف هػاا اٞن ػىن قػد عػرب عنػهلل بلفػظ ٢نتلػمػو ُب إطار ض ط مفهـو التن       
 : 4لالك الا ر ما اٞنصطلحات التإب 

أي  نفيػػا , وقػػد اسػػت مل اإلمػػاـ الشػػاطيب ببػػػثرة  لمػػ  اإليقػػاع  :لفثثظ اإلٌقثثاع  -     
رعي  علػي ػولالك يوقس اجملتهػدوف األ بػاـ الشػ: " ػهلل ، مثل قول واق ا ليص ق اٜنب  الشرعه

 5  ."النوازؿ   ثًن ما  ُبفاظ ػوي تربوف األل، الوقائس القولي  الىت لي ب ب ربي  

                                                 
ما جام   األمًن ع د القادر لل لـو اإلسبلمي  ُب أ د  جرت مناقش  مهم  مس األستاذ ع د القادر جدي 1

ال  اأالبر  دخل النةار ُب  لك القضايا ُنة  ٔنصصهلل ال قدي ، وها يم اٞنلتقيات ُنضور أستاذ فاضل ؛ 
 .  زيل ػهو التنالدائ  الك ، فاهتمامهلل   اف ٔنصصهلل    ف فيقدح ُب طر هلل ، 

مط     205ص . قه للشري   اإلسبلمي   نزيبل علي الواقس الراها ُب اٞننها التط ي, النةار ع د اجمليد عمر   2
 .ـ 1991 :سن  النشر , بدوف : الط    , أبو ظيب  -جام   اإلمارات ال ربي  اٞنتحدة 

مط    فضال  , سل ل   تاب األم  . 15ص ,  2جػ , فػه فقهلل التديا فهما و نزيبل , النةار ع د اجمليد عمر  3
 .هػ 1410 : سن  النشر , األؤب :  الط   , اٞنارب  -
 . وما ب دها  49ينهر ٞنزيد التفصيل ؛ بلخًن عثماف ، مرجس سابي ، ص   4
 . 134،  ص  4، جػ  الشاطيب ، مرجس سابي  5
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: " و قػػد اسػػت مل األسػػتاذ النةػػار مصػػطلق التط يػػي  قولػػهلل :لفثثظ التطبٌثثق    -       
ه ٞنػػا ًب ٓنصػػػيلهلل بػػالفه  مػػػا األ بػػػاـ الشػػرعي  علػػػي واقػػػس ػي فهػػو اإلجػػػراو ال ملػػػوأمػػا التط يػػػ

  1 ."اؿػاألف 

: ، ُب مثػل قولػهلل"جػراواإل" القػراُبفقػد اسػت مل اإلمػاـ   :لفظ إجراء األحكام   -      
وائد مػػػس  اػػػًن  لػػػك ال وائػػػد خػػػبلؼ اإلٗنػػػاع وجهالػػػ  ُب ػإجػػػراو األ بػػػاـ الػػػ  مػػػدر ها ال ػػػ"

  2 ." الديا
بل ػػػػظ وجػػػػود مصػػػػطلحات أخػػػػر  قػػػػد هػػػػاا اللفػػػػظ األخػػػػػًن ي   التحػػػػدث عػػػػاحا ػوالػػػػ       

قػػػاؿ  -جريػػػاف األ بػػػاـ- شػػػاهبهلل ُب اٞن ػػػىن ولبنهػػػا ٔنالفػػػهلل مػػػا وجػػػهلل مهػػػ  ُب اٞن ػػػىن مػػػا مثػػػل
  3 " النفوس ؼ  تشوم ف ال بر م  أل باـ عليهلل  اليظ  ػقلنا جرياف األ : " الازإب 
 ي   ،ؿ الاػػػػػزإب ٛنريػػػػػاف األ بػػػػػاـ اسػػػػػت ما أفّ  فػػػػاالختبلؼ الاشػػػػػئ مػػػػػا       

 
ؿ ز  ػنػػػػػافػػػػػل دور اٞن

 .ِنبلؼ ما لو است مل ع ارة إجراو األ باـ  ،زيل ُب هاا اٛنرياف ػوعملي  التن
٥نصػػل , طبلقػػات عنػػدما القػػـو بتفبيػػك هػػا  اإل :تحليددا المعدد ريف االصددط حيل  -   

 :التنزيل  مفهـوعلي ثبلث أر اف  رب   شبل 

                                                 
.  247ص, ٠نل  اٞنوافقات, فقهلل التط يي أل باـ الشري   عند اإلماـ الشاطيب ,  النةار ع د اجمليد عمر  1

 .ـ 1992 : سن  النشر , األوؿ : ال دد , اٛنزائر  -ل إب ألصوؿ الديا  اٞن هد الوطين ا
,  218ص  , اإل بػاـ ُب ٕنييز الفتاو  عا األ باـ و صرفات القاضه واإلماـ , القراُب شهاب الديا   2

ع د : ٓنقيي . ـ  1995: سن  النشر , الثاالي  :الط    , سوريا  /  لب -مبتب اٞنط وعات اإلسبلمي   
 .الفتاح أبو مدة 

, الثاالي  : الط    ,  دمشي - دار الفبر, 29ص , 1جػ,  اٞننخوؿ ُب   ليقات األصوؿ,  الازإب أبو  امد  3
 . ١نمد   ا هيتو.  د : ٓنقيي , هػ 1400 : سن  النشر 
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لهلل واسػتن اطهلل ٠نػردا عػا أي مبلب ػات خارجيػ  ثّ م  ػرعه الاي وقس    اٜنب  الش :أوال  -   
وهػػو ثابػػب ّننػػاها النهػػر الشػػرعه الػػ    تمػػد أصػػوؿ الفقػػهلل وسػػيل  لل حػػم ُب ، أو إضػػافي  

 .النصوص الشرعي  
 .الزماالي  واٞنباالي  ١نفوف  ّنبلب اهتا  ،الواقس  والقصد بهلل اٜنياة ُب سًنورهتا   :ثانيا  -  
ج ػػل النهػػر الشػػرعه  ،فوجػػود اٞن طػػي الثػػػاين  ،القػػائ  ّنهمػػ  النهػػر التنزيلػػه   :ثالثااا -  

 ،ال يبتفػػه باسػػتخراج أ بػاـ ٠نػػردة بػػل أعطػا  مهمػػ  جديػػدة  ،٣نػثبل ُب االجتهػػاد واإلفتػاو 
الػاي عليػهلل هػا  اٞنػرة أف ٩نمػس بػٌن اٞن طيػٌن ال ػابقٌن  ،يقػـو هبػا اجملتهػد أو اٞنفػ  أو الفقيػهلل 

وهػػػو ٪نتػػػػاج هنػػػا لوسػػائل الهػػر جديػػػدة و مػػًن الػػػ   ،اق ػػػ  ١نػػددة اٞن ػػآب لي ػػتخرج  بمػػا لو 
فهػو الػر ا الثالػم مػا أر ػاف م ػىن  ،ي تخرج هبا اٜنب  اجملرد اٝنإب ما التوابس واإلضػافات 

 .هاا اللفظ 
 المناسبة بٌن المعانً اللغوٌة واالصطالحٌة :  المطلب الثالث    

. 

  ال ػػػابق  الػػػا ر أهنػػا م ػػػاف   ػػػؤدي الفػػ  مػػػرض اللفػػػظ ُب اٞنبل ػػظ مػػػا اٞن ػػػاين اللاويػػ     
 يػم أف  لػك اٞن ػاين اللاويػ  ال ػ س اٞنتوصػل إليػػها   ،وٓنقي ماػزا   ،است مالهلل االصطبل ه 

أمر ما ُب مبػاف ب يػد   لوؿ :إذا جػم ب للدالل  علي شهو ف هنا  دور ُب فلك وا د هو 
ألف , ال علي أي وجػهلل  ، ي الوجهلل البلئي بهللعل ،واسس اٞن ػا   مس ما ي نيهلل هاا اال  اع ، 

علي  د، م تماٞنهيأ لهلل، ُب  ر يب ١نب ، والهر ثاقب ، ُب اٞنوضسوجو  الزولهلل مت ددة و ثػػًنة 
و٪نػيط األمػر  ،واسػتقام  اٜنػاؿ اؿػّنا ٩نلػب البمػ  ،بت امل  ػار ال عشوائه  ،ٕنهل و درج 

 .ماو وال طاو والرب  ػبالن
إذ أف مراعاة ١نل األ بػاـ عنػد  ،لحوظ  ُب االست ماؿ االصطبل ه وهه اٞن اين اٞن      

هػػػو الػػػوع مػػػا التقػػػدير الػػػاي ٪نقػػػي مقاصػػػد الشػػػارع مػػػا وراو , االجتهػػػاد أو النهػػػر الشػػػرعه 
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وهػػاا التقػػدير هػػو اختيػػار مػػا عػػدة ا تمػػاالت قػػد  ناسػػب ا ػػل فيتحقػػي ,  شػػريس األ بػػاـ 
قػػ  هػػاا االختيػػار ضػػابطها الفػػس ال بػػد أف ود, اٞنقصػػد الشػػرعه مػػا  شػػريس األ بػػاـ  أو  ال 

 ،ومفاسػد  ػدرأ ٓنقيقػا ٞنقصػد اٜنبػػ    ،أو مصػاّب ٓنصػػل  ،وضػرر ال بػد أف ي ػزاؿ , ٪نصػل 
 :ه آٌب ّنثاؿ الوقس أطراؼ اٞنقارال  عليهللػطبل ػوللمقارب  بٌن اٞن نيٌن اللاوي واالص

: الجاء رجل إلى ابن عباس رضً هللا عنهمثا فقث: قال" عا س د با ع يدة  

قثال فلمثا ذهثب قثال لثه . ال؛ إالّ النثار: ألـمن قتل مإمنثاً متعمثداً توبثةا قثال

إنثً : قثال. أهكذا كنت تفتٌناا كنت تفتٌنا أّن لمن قتل توبة مقبولثة: جلساإه

فبعثثثوا فثثً أثثثره : قثثال. ألحَسثثُبه رجثثالً مغضثثباً ٌرٌثثد أن ٌقتثثل رجثثالً مإمنثثاً 

 1." فوجـدوه كذلك
أدرؾ ابػػػا ع ػػػاس بثاقػػػب بصػػػًن هلل خصوصػػػي   : ابدددن   ددد س واقعدددلالمعليدددق  لدددى هدددذا  -

لنشوو مناط , عارض الاضب علي ذلك الشخص ، وأف  الهلل يقتضه استدعاو  ب  آخر
٫نتلم عا اٞنناط ال اـ للتوب  أصال  ؛ لبوف ظاهرة الاضب  ن ُّ عا الي  اإلقػداـ علػي جر٬نػ  

، وال ػؤاؿ ٓب يبػػا مػًن التمػػاس للمػػربر الشػرعه مػػ ا اٞنفػ ، ٣نػػا  ػػمل ابػػا ع ػػاس القتػل ا ػػـر
زائدا عا  ب  التوب  اٞن تن ط ما الدليل  بػدالم  ،علي مراعاة م ىن  واق ه  ُب ١نل اٜنب  

 : 2وهاا اٞنثاؿ مفّصل ُب اٛندوؿ التإب  ،ما  اٜنب  األصله للتػوب  النصوح

املعاىي 

 اللغوية

 املعاىي االصطالحية مـننلة يف تيزيل حكه التوبة على واقعة

 ابً عباس

                                                 
. 27753 :رق   ٓنب ,  ما قاؿ لقا ل ال مد  وب : باب ,  الديات:  تاب , روا  ابا أيب شي   ُب مصنفهلل  1

 لخيص اٜن ًن ُب ٔنريا أ اديم الراف ه .) رجالهلل ثقات : وقاؿ اٜنافظ ابا  ةر ُب  لخيص اٜن ًن 
 .(بدوف : سن  النشر , بدوف : الط    , مؤس   قرطػ   ,  344 ص ,  4جػ , الب ًن 

 . وما ب دها  54بلخًن عثماف ، مرجس سابي ، ص  2
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 . إليهلل الزؿلقد  ل  ب  ابا ع اس علي واق   هاا اٞن تف  و  الحلول

تعدد وجوه 

 النزول

لقد   ددت ا تماالت النزوؿ عند ابا ع اس بٌن اإلفػتاو بق وؿ التوب  
 .أو عدـ ق وٟنا  ،

الترتٌب 

 والتهٌئة
 .بنهر ثاقب ب يد عا ال شوائي   ،اختيار  ٛنواب عدـ ق وؿ التوب  

 لّشدٌدةا
أو سوو , أّي عدـ ض ط للةواب و  ةل  ،قتل اٞنؤما عمدا شديدة 

 .يؤدي إٔب ما  ؤدي إليهلل النازل  الشديدة بالناس ، قدير و  امل

 بعٌد َو وسعٌ 

وورد هنا  ادث  ُب  ،ورد  رم  دـ اٞنؤما وأ باـ التوب  ُب مواض ها
يبوف ُب   اف ٬نبا أف  ،ُب فاة م ين  ووضس م ٌن  ،٠نل  ابا ع اس 

 .فمباف النزوؿ واسس متش ب  ،٠نل  آخر وُب بلد آخر 

استقامة الحال 

 البركة, 

ب د أف أ اطوا َنواالب ، ودليلها ار ياح أصحاب با ع اس ٛنوابهلل
يقتضه ،ومفهـو اٞنخالف  ما قولهلل ،اٜنب  الاي الزّلهلل علي  لك الواق  

 . وقد وجدو   الك ٞنا استقاـ األمر،أالهلل لو أفىت لهلل باًن 

ػػ     علػػي االختيػػار الػػدقيي اٝناضػػس  ظ التنػػػزيل يػػدؿّ وقػػد أصػػ ق اسػػت ماؿ اٞن ػػىن اللاػػوي للف 
ولبػػػا يلمػػػ  فيػػػهلل م ػػػىن ، وم ػػػايًن و٬نبػػػا أف أذ ػػػر هنػػػا مثػػػالٌن ٟنػػػاا الّلفػػػظ لاػػػ   تالعت ػػػارا

 :يار ػػػاالخت
مػػػا  ُب ١نػػػرر   هػػػاا  قريػػػر مػػػا ذ ػػػر  أبػػػو الرب ػػػات ابػػػا  يميػػػ :"قػػػاؿ ابػػػا القػػػي :األو  -    

   1."زيل  الص أ٘ند علي ها  ا امل الثبلثػ ن

                                                 
 . 443ص,  5جػ ,  ػاد ُب هدي خًن ال  اد زاد اٞن, ١نمد با أيب ببر, ابا القي   1
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 الهػر هػاا قاصػر  قػد يقػاؿ إفّ  ألالػهللزيل ػلنا هػاا التنػزّ ػ نػ وإ٧نػا"   قػاؿ ابػا  يميػ  :الث ني -    
 1  ." قهلل ُبلض م آل  االجتهاد  اٞن أل ها   ُبولي  اجتهاد  قائما ، 

ممعددد يدمحام فدي هدذا الحمدا حما من ؛ وال تفيد منها أف م ىن التنزيل ُب اللا       
 . ال اقع أو ت ابع إض فيل 

و  ،إّف هػػػػػا  اٞنقارالػػ   بػػٌن االسػػت مالٌن اللاػػوي واالصػػطبل ه   ػػٌن اٞنناسػػ   بينهمػػا        
 ار أف عمليػػ  التنػػػزيل عمليػػ  ث ػػب إٗنػػاال أهنػػا دقيقػػ  يراعػػي ػباعتػػ ،وعا مػػا اٞن ػػؤولي  ػٓنّمػػل الػػ
 يػػػم ي ػػػفر ،ا التقػػػدير والصػػػيام  ػت هلل فيهػػػا إٔب   ػػػػينػػػو  ،قصد  ػومػػػ ،حل اٜنبػػػ  ػفيػػػػها مػػػ

 . التنزيل علي الصبلح
وهػػو اٞنػػراد عنػػد  ػػل اسػػت ماؿ  ،بقػػه هنػػا أف ال ػػتخلص   ريفػػا ٪نػػوي اٞن ػػاين ال ػػابق        

 .زيل ػب د اآلف ُب هاا ال حم للفظ التن
: بأالػػػهللزيل ػمػػػا خػػػبلؿ مػػػا سػػػ ي ٬نبػػػا أف أعػػػرؼ التنػػػ :المعريدددف المقمدددرح وأبعددد د  -     

مقمرند   والنظر الشر ي السمخ ص حادم  در ي يحادم أفعد ال أو تصدرف ت أو قضد ي  
 .بحيثي ت تلك ال ق ئع والند از 

بػػػا أف ال ي حػػػم وال ينصػػػب عليػػػهلل الهػػػر ,زيل ػإف مفهػػػـو التنػػػ       لبػػػا الشػػػرع ,  ػػػاف ٬ن 
م طيػٌن  وا تل مباالا راؽ ُب اٞننهوم  التشري ي  لوجود – ما سوؼ الرا    -أصل مفهومهلل  

 : ا تب  إليهما  ل ما أ٨نتهلل فبرة  نػزيل أ باـ الشرع و٨نا  ،هامٌن 
وضػػػػػػ ب هػػػػػػا  الشػػػػػػري   مػػػػػػػػا خػػػػػػبلؿ , أف لشػػػػػػري   اإلسػػػػػػبلـ مقاصػػػػػػد ومايػػػػػػات  -      

 .   أ ػػػبامها اٞنختلف  ألجل ٓنقيقها ٞنصلح  ال  اد 

                                                 
, بدوف : الط    ,بًنوت  -دار البتب ال لمي  ,  126ص , 5جػ , الفتاو  البرب  , ابا  يمي   قه الديا  1

 .بدوف : سن  النشر 
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بػػػػػل إف , هيػػػػػػما أف األف ػػػػػاؿ والوقػػػػػائس واأل ػػػػػداث ٔنتلػػػػػم فيمػػػػػا بينهػػػػػا اختبلفػػػػػا ع -      
 .فبل  باد ْند واق    ش هلل أخر  , االختبلؼ سن  ما سنا اب ُب اٝنلي 

, إف اعتمػػاد رؤيػػ  وا ػػدة ُب النهػػر الشػػرعه قائمػػ  علػػي وجػػود  بػػ  ٞن ػػمي م ػػٌن        
وأف القتػػل ال مػػد ال يث ػػب  ،وعػػدـ إٜنػػاؽ ولػػد الزالػػا بن ػػب األب  ، حرابػػ  اٜنػػد الشػػرعه لل

ؤدي أ ياالػػا إٔب ػيػػ, ووجػػود مقصػػد وا ػػد  ،وقػػائس  ثػػًنة ٞن ػػمي وا ػػد مػػس وجػػود .. باٞنثقػػل 
لػػػػالك ا تةنػػػػا لنهػػػػر زائػػػػد عػػػػا الهػػػػر  ؛٢نالفػػػػ  مقاصػػػػد الشػػػػارع مػػػػا وراو  شػػػػريس األ بػػػػاـ 

 . زيل ػاالستن اط وهو الهر التن
 ألالهلل الزوؿ ما م ػتو  النهػر والتةريػد إٔب الواقػس ومفػػػردات النازلػ , وإ٧نا ٚنه  نػزيبل       

 ،شرع ػػػوهو ال يبوف إال بال قػل م ػتندا إٔب ال ،ف الت ريم يا ر م تو  النهر الشرعهأل ،
ليػػنتا  ؛فػػباف ذلك النهر مقاالا بتلك الواق   فبأالهلل الزوؿ إليها  ،وم تو  آخر وهو الواقس 

 .عنهلل  ب  لتلك الواق   بقواعد ذلك النهر 
، ُب ٘نػػػل اٞن ػػػىن اٞنشػػػروح آالفػػػػا بقػػػه أف الشػػػًن إٔب أف لفػػػظ التنزيػػػل أوعػػػب مػػػا مػػػًن       

إضاف  إٔب أف مصطلحات أخر   مصطلق التط يي قد  فه  علي مًن ما   نيهلل مثػل مر لػ  
ولي  هاا مػا  ،اال٤ناز الف له أي  ط يي الشري   ُب دول  أو ببلد وال مل علي التمبٌن ٟنا 

 . رم  أالهلل مطال   مشروع  ال نيهلل 
 
 
 
 
 
 



322 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الثانياملِبَحُث 
 

 
 

 : وفيه ثالثة مطالب
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 .  مالحظة َمْلَمح التنزٌل فً أحوال التشرٌع :  المطلب األول
 

 .  مالحظة ملمح التنزٌل فً القرآن الكرٌم :  المطلب الثانً
 

مالحظة ملمح التنزٌل فً السـنة :  المطلب الثالث             
 .النبوٌة  

 
 
 
 
 

 : 
والريػػد  مػػا  ،ُب هػػاا اٞن حػػم التأصػػيل لفبػػرة التنػػػزيل  -بتوفيػػي اب   ػػأب  –٥نػػاوؿ       

ال حػػػم عػػػا إعطػػػاو التنزيػػػل اٞنباالػػػ  اٜنقيقيػػػ  لػػػهلل ضػػػما م ا ػػػم الدراسػػػات األصػػػولي    ورائػػػهلل
اسػػػتقراو أ ػػػواؿ علػػػي قػػػـو  يوُب  قيقػػػ  األمػػػر ُب جػػػزو   ػػػًن مػػػا هػػػاا التأصػػػيل  ،والفقهيػػػ  

ُب مػػػنها  -أف الشػػػػػرع راعػػػي  للخػػػروج ّن ػػػتندات ي هػػػّا م هػػػا ،التشػػػريس ومبل هػػػ  عادا ػػػهلل 
علػػي سػػ يل اٜنبػػ   ،تػػهلل وأ بامػػهلل وفػػي مػػا اقتضػػا  الواقػػس و االػػب أدلّ  ،واقػػػس اٜنػػاؿ  -التشػػريس

 . ما خبلؿ اعت ار  أثناو التشريس  ،ما يؤدي مقاصد هاا التشريس ب  ولبا    ، عليهلل 
:" اٞنقػاـ اهػا ُب -ولهلل جزو   ًن ما الفتػاو  ُب  تػاب اٞن يػار  –قاؿ اإلماـ الشاطيب      

وال ػن  وجػدها علػي وفػي هػاا األصػل  ،والفتاو  اٞنوجػودة ُب القػرآف   وما اعترب األقضي.. 
ذلػػػك أف الشػػػارع مػػػػا وضػػػس " الن ػػػي اٞنتبامػػػل أل ػػػواؿ التػػػػشريس الواضػػػق اٞنػػػػ آب  إالّػػػهلل  1 ." 

                                                 
 .69ص ,  3جػ  الشاطيب ، مرجس سابي ،   1
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 ،وقػد سػػلك لػػالك طرقػػا  ،وأمػػر النػػاس با  اعهػا إال إلصػػبلح م اشػػه  ومػػػ اده   ،الشػري   
س ػهل  ،ف ذا عػرفب الطريػي الػ  ي ػلبها واٞنصػاّب الػ  اعتػّد هبػا  ،وبىن أ بامهلل علي قواعد 

    1 . "والنػ ا علي منوالهلل وال مل لتحقيي أمراضهلل  ،عند االستن اط اقتفاو آثار  
 
 

 مالحظة َمْلَمح التنزٌل فً أحوال التشرٌع :  المطلب األول      
 . 

ما ي ػا ر  ُب هػاا اٞنقػاـ ػُب التشػريس ومػّنراعاة ١نػاؿ األ بػاـ بي  ارع اٜنػػاهت  الش        
 :يله  ما

 .مرا  ة الط ع ال شري في المشريع : أوال        
 ،فقػػد راعػػب الشػػري   اإلسػػبلمي  ُب إث ػػات ب ػػض األ بػػاـ الشػػرعي  ط  ػػس االال ػػاف         

 .باـ الشرعي  فباف هاا الط س ال شري عامبل ما عوامل ٓنديد قاالوف سّا األ 
 ،ومنهلل ال تنتا أّف مػا عػادة الشػري    ػوخه ضػ ط أ بامهػا مػس اعت ػار الط ػس ال شػري     

 ،أ د٨نا  ما  اف شاهد الط ػس خادمػا لػهلل وم  ينػام علػي مقتضػا  : اٞنطلوب الشرعه ضرباف ف
   2  .والثاين ما ٓب يبا  الك . وف الطػ س اإلال اين باعثا علي مقتضي الػطلب ػُنيم يب

 ،فالشػػػػػري   اإلسػػػػػبلمي    تمػػػػػد ُب ب ػػػػػض اٞنطلوبػػػػػات علػػػػػي مقتضػػػػػي اٛن   لّػػػػػ  الط ي يػػػػػ       
 والػ م علػي الػوازع ال اعػم علػي  ،وما ٍب ف هنا ال  ؤ د الطلب وال  ػ ل زمهلل  ،وال ادات اٛناري  

ومثػػل هػػاا ظػػاهر ُب عػػدـ جػػـز النصػػوص الشػػرعي  ُب طلػػب األ ػػل  ،اٞنوافقػػ  دوف اٞنخالفػػ  
 .والنباح الاي ٪نفظ الن ل  ،س الاي يقه ما  ر وقر والشرب والل ا

                                                 
, ال اب   : الط    , القاهرة  –ل ريب دار الفبر ا,  03ص , أصوؿ التشريس اإلسبلمه , عله   ب اب   1

 .ـ  1997/ هػ1417: سن  النشر 

 .109و  108، ص  3جػ ينهر  وؿ هاا اٞنفهـو اإلماـ الشاطيب ، مرجس سابي ،  2



325 

 

ُب  ٌن أف الشرع جـز ُب األمور والنػواهه الػ  ال  بػوف ط ػائس النػاس خادمػ  ٟنػا وال      
وهػػػاا ظػػػاهر أيضػػا ُب مػػػا  ّلفنػػػا بػػػهلل مػػا ع ػػػادات  الطهػػػارة والصػػػبلة والصػػػياـ  ،م  ينػػ  عليهػػػا 

   .فهه ٠نّرد  باليم ،واٜنا 
  اس ػاٞنشػهور قػوؿ ابػا القػػ" ولػهلل شػواهد ومنهػا أف ،د  ُب مػاهب مالػك وهػاا ال ػي ٤نػ    

 ،مضػػطر مت مػػدا أو جػػاهبل أعػػاد أبػػدا ٤نػػ    أف مػػا صػػلي بثػػوب  ،   وروايتػػهلل عػػا مالػػك،  بػػهلل
وقػاؿ ابػا .. وإف صلي الاسيا أو جاهبل بنةاسػ  أو مضػطرا إٔب الصػبلة فيػهلل أعػاد ُب الوقػب 

  1 ". ايوال  اإلعادة ُب الوقب استح اب
 ػػػػىت إذا , فاعتمػػػػد علػػػػي الػػػػوازع الط ي ػػػػه وا اسػػػػا ال اديػػػػ  وأطلػػػػي لفػػػػظ االسػػػػتح اب    

  .خالم الط س ب ت ّمد التلّ   بالنةاس  رجس إٔب األصل ما الطلب اٛناـز 
 ،اٞنراعػػػػه لط ػػػػائس ال شػػػػر  ،هػػػػاا اٞننحػػػػي ُب  شػػػػريس األ بػػػػاـ وضػػػػ ط األوامػػػػر والنػػػػواهه    

د التشػػػريس وهػػػو عػػػٌن مػػػا ي قصػػػد عنػػػد إطػػػبلؽ مفهػػػـو رع راعػػػي ا ػػػل عنػػػػشػػػاهد علػػػي أف الشػػػ
 .  زيل ػالتن
 .الق ا د الشر يل ج ريل  لى العم م الع دي : ث ني      
 مراعػػػاة إٔب أفّ  ،قصػػػد الشػػػارع اٜنبػػػي  إجػػػراو القواعػػػد الشػػػرعي  علػػػي ال مػػػـو ال ػػػادي      

الواقس جزئيا هلل متشػ     ذلك أفّ  ،أ ثري  ال عام     أب ؛ ال وائد ال  قد جرت هبا سن  اب 
ع اب أ بامػػػهلل ال ٬نبػػا أف يشػػرّ  ومنػػهلل ل ، بّينػػاو٢نتلفػػ  ظػػروؼ أفػػراد  اختبلفػػا  ، شػػ  ا   ػػًنا 

واٞنشػق  ٢نتلفػوف ،فالنػاس ُب اٞنػرض والقػدرة  ،وال أ واؿ جػن  ، ال ام  وفي ظروؼ صنم 
 .وُب االستطاعات مت اينوف  ،

                                                 
ص , 1جػ ,  التاج واإل ليل ٞنختصر خليل,  ١نمد با يوسم با أيب القاس  ال  دري أبو ع د اب, اٞنواؽ  1

 .هػ 1398: سن  النشر , الثاالي  : الط    ,  ل ناف / وت بًن  – ار الفبرد,  131
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 ػلك ُب التشػريس هػو مراعػاة ٟنػاا الواقػس اٞنتشػ ب وال ريب أف أنػاذ الشػري   ٟنػاا اٞن       
إذ لػػو  ػػاف  ػػاٟن  وا ػػدا مػػا اقتضػػي إجػػراو األ بػػاـ علػػي  ،اٞنختلػػم الهػػروؼ واأل ػػواؿ  ،

وهو أيضا م لك مؤذف باعت ار ا اؿ أيضا .ال ادي ُب األ واؿ واٞنتوسط ُب االستطاعات 
 .زيل الشري   علي الواقس ػعند  ن

 .لرخص  اسمثن ً  من األصا و مرا  ًة أل ذار خ صل تشريع ا: ث لث        
وخصصػوا  ٟنػا م ػائل  ثػًنة , فقد ُنم األصوليوف الرخص  ضما م ا م األ بػاـ      

 .بّينوا ما خبلٟنا أف الرخص   طلي علي ما يشاؾ فيهلل ال ام  مس اٝناص   ،
ل  لػه ت ث ين  مػا أص ػطلػي علػي مػا اسػا أ ياالػا    ألهنّ  ،فاس  الرخص  لل ام  الصيب منهلل      

. وضػرب الديػ  علػي ال اقلػ   ، ػالقرض والقػراض واٞن ػاقاة ،  ولبا لي  فيهلل م ػىن اٞنشػق   ،
، و طلي الرخص  أيضا علي ما وضس عا ها  األم  ما التباليم الاليه  واألعماؿ الشاق  

ألف  ، مػػا  طلػػي علػػي مػػا  ػػاف فيػػهلل م ػػىن التوسػػ   علػػي ال  ػػاد مطلقػػا .وهػػو راجػػس إٔب اللػػٌن 
 .فقد  رّخص ٟن   ،فمىت أباح ٟن  الشرع اليل  هوظه  , األصل فيه  ال  ودي  

والواضػػػق أف الرخصػػػ  هػػػه مراعػػػاة مػػػا الشػػػارع  ػػػل اٜنبػػػ  واعت ػػػارا ٞنػػػا   ػػػار عليػػػهلل      
 ،ضػػام ب ػػد اسػػتقرار اٜنبػػ  وإ٧نػػا عر   ، فتشػػريس الػػرخص لػػي  ابتػػداوم  ،  1 اإل يػػاف ب ز٬نػػ  األمػػر 

وهػػػه رخػػػص ال  ،ب ػػػد اسػػػتقرار  بػػػ  الصػػػبلة والصػػػـو  ،هلل القصػػػر والفطػػػر جيػػػز لػػػفاٞن ػػػافر أ  
 .فتقتصر علي موضس اٜناج   ، ت د  ١نلها 

ثًن مػا م ػالبهلل قػد بػٌّن أالػهلل ال بػد مػا اعت ػار الواقػس ػرع مػا خػبلؿ  ػػوظهر لنا أف الش     
 .خروج عا م هود الشارع ُب التشريس  هللف الػوإم   ،ري عليهلل األ باـ ػالاي ستة

                                                 
مس , ورعاي  ٜناجته  , األ باـ ال  شرعها اب   أب بناوا علي أعاار ال  اد : عرؼ األصوليوف الرخص  بأهنا   1

 دار الفبر,  110ص ,  1جػ, أصوؿ الفقهلل اإلسبلمه , وه   الز يله .) بقاو ال  ب اٞنوجب للحب  األصله 
 .(ـ 1986/ هػ1406: سن  النشر , األؤب : الط    . دمشي  –دار الفبر , اٛنزائر  –
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 .من مق صد الش رع رفع الحرج  ن المالفين : رابع        
 ،والتوسػػػ   ُب  يػػػاهت   ،فأصػػػل الشػػػري   م ػػػين  علػػػي رفػػػس اٜنػػػرج والضػػػيي عػػػا النػػػاس       

واعت ػػارا ٞنػػا يػػدخل علػػيه  ب ػػ  هلل مػػا ال ػػوارض  ،وهػػاا اٜنػػرج إ٧نػػا رفػػس مراعػػاة ٜنػػاؿ اٞنبلفػػٌن 
وباػػػض  ،وؼ مػػػا االالقطػػػاع مػػػا الطريػػػي ومنهػػػا اٝنػػػ، الػػػ   ػػػؤدي إٔب مػػػًن مقصػػػود الشػػػارع 

و راه  التبليم ،  و خوؼ التقصًن عند مزا٘ن  الوظائم اٞنت لق  بال  د اٞنختلف  , ال  ادة 
 .األالواع مثل قيامهلل علي أهلهلل وولد  إٔب  باليم أخر  

ويبر  التبليم وضس اب  ،وينفر ما ال  ادة  ،وألجل أف ال ينقطس اإلال اف ُب الطريي    
ويههػػػر هػػػاا مػػػا  ،   هػػػا ٟنػػػ  بػػػالك  ،وجػػػل الشػػػري   اإلسػػػبلمي   نيفيػػػ  ٚنحػػػ  سػػػهل  عػػػز 

 1. البثًنة ال  أمر اٞن لمٌن فيها بأخا ما يطيقوالهلل ما األعماؿ   أ اديم النيب 
 .  مالحظة ملمح التنزٌل فً القرآن الكرٌم :  المطلب الثانً

التنزيػل  لػ   شػًن ُب ٠نملهػا إٔب أفّ أ ي ال لماو علي ذ ر  ثػًن مػا اٝنصػائص القرآاليػ  ا    
مفهػػـو أصػػيل ُب م ػػالك وأ ػػواؿ القػػرآف البػػرًن وُب مػػا يلػػه استقصػػاو ٞنػػا ذ ػػرو  متفرقػػا ُب 

 : أ٥ناو  راثه  الاي خلفو  
 . القرآو الاريم را ى معه د الن س : أوال     
ػػنوف      ولػػو جػػػاو  ،فهمػػهلل فقػػد أ ػػي القػػرآف و ف ػػي  مقتضػػي عقػػوؿ النػػاس وّنػػا ي  رفوالػػهلل  و٪ن    

وٓب يدخػػػػػلوا ٓنػػػػب أ بػػػػاـ ،  علػػػػي مػػػػػًن مػػػػا اقتضػػػػا  م ػػػػتو  عػػػػػقوٟن  ٓب  بػػػػا أدلػػػػ م لل  ػػػػاد
، وٝنرج الناس ما ربق  التبليػم  ،ٍب لباف التبليم ّنقتضاها شاقا  ،التػبليم  ّنقتضاها 

 مػػا سػػقط عمػػا ال ,ل ػػقط عنػػهلل التبليػػم  ،ألف ال اقػػل إذا أ ػػا  مػػا ال ٬نبػػا  صػػديقهلل بػػهلل 
 2. مثل اٞن تو  والصيب والنائػػػػ   ،لهلل ليص د ؽ أو ال يصدؽعقل 

                                                 
 . ينهر مبل ه  مراعاة ١نل اٜنب  ُب سن  النيب صلي اب عليهلل وسل  ُب مطلب ال ي ما ها  الرسال   1
 .   وما ب دها  333بلخًن عثماف ، مرجس سابي ، ص   2
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وفيهلل مػا ال ي قلوالػهلل مػا  ،القرآف البرًن خاطب ال شر عه أفّ علي ما يدّ  ال لماووقد رد    
فخػػػرج عػػػا   ،فػػػوا ق ال ػػػور ال يت لػػػي هبػػػا  بليػػػم  أفّ  وافػػػا ر . وفػػػوا ق ال ػػػور  ،اٞنتشػػػاهبات 

والنادر ال  ب  لػهلل وال  ،بل هو الادر ُب القرآف البرًن  ، والهلل دليبل ُب األعماؿ والتباليم 
 .خـر  بهلل القاعدة ال ابق ن 

ومػا  ػوّه  ذلػك  ،بل ذلك يتو٨نػهلل الػ  ض  ،أما اٞنتشابهلل فبل ي ارض مقتضيات ال قوؿ    
وأما  ,  ما الصب علي ذلك آي  التشابهلل الواردة ُب سورة آؿ عمراف   ،ف ناو علي ا  اع  هوا   

ال ٞنخالفػػ  الشػػرع  ، فؤلمػػر خػػارجه ص ػػّدت عنػػػهلل ال قػػوؿ   ػػأب ؛  هػػا إال اب ال ي لم وهنػػا 
 .  ٞنقتضي ال قل 

 جريػػاف األدلػػػ  الشػػرعي  علػػي مقتضػػي عقػػوؿ النػػاس مراعػػػاة ٌّن ػ ػػػيوُب هػػاا قػػدر  ػػاؼ      
 1 .لقدرهت  علي الفه   وم تواه  ُب اإلدراؾ 

 . الماي والمدني واخم ف المرحلل : ث ني       
ضػػػ طا  ،ورا ػػػوا يضػػػ طوالهلل آيػػػ  آيػػػ   ،لقػػػد اعتػػػىن ال لمػػػاو قػػػد٬نا و ػػػديثا ّننػػػازؿ القػػػرآف      

 ػرؼ بػهلل  اػًن اٝنطػاب ي  ،  وهاا الض ط عماد قوي ُب  اريخ التشريس ،  ٪نّدد الزماف واٞنباف
طلي أف ال لػ  بػاٞنبه واٞنػدين يػورث ال لػ  ػو االػب عنػايته  مػا منػ. والتدرج مػا ُب األ بػاـ 

فاٝنطػاب ٢نتلػم  ،يراعػه مقتضػي اٜنػاؿ ، فلبػل مقػاـ  مقػاؿ  ، القرآف وم البهلل  اليبػبأس
 .واؿ بيئته  ػوأ  ،باختبلؼ أالػػماط الناس وم تقداهت  

فػالقرآف اٞنبػػّه  ،اعت ار زمػا النػزوؿ  ؛وأه  ما قيل ُب ٓنديد الفرؽ بٌن اٞنبه واٞندين      
 1 .دين ما الػزؿ ب د اٟنةرة ولو باًن اٞندين  والقرآف اٞن ،ًن مب  ػػما الزؿ ق ل اٟنةرة ولو با

                                                 
, وابا اٜناجب ,والنووي , واختار  الضحاؾ , لموف  أويلهلل ػف ُب ال ل  ي الراسخو :قاؿ ال يوطه ُب اإل قاف  1

." إال م رفتهلل , ّنا ال س يل أل د ما خلقهلل , ألالهلل ي  د أف ٫ناطب اب ع اد  ,إالهلل األصق :" وقاؿ النووي 
 .(07ص, 3جػ, جبلؿ الديا ال يوطه ,اإل قاف ُب علـو القرآف)
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ومػػا هػػاا اٞننػػػطلي اسػػتثمر ال لمػػاو اٜنػػديم عػػا اٞنبػػه واٞندالػػػه لصػػاّب قضػػي  التنزيػػل      
ٍب ُب اٞندينػ  شػرع  ،فبل هوا  يم أف القػرآف اٞنبػه أجػر   ليػات الػديا وقواعػد  البػرب  ،

وأيضا ال ػػػظ هػاا ُب سػائر ال ػور إذا  ، اب   أب ُب بياف أق اـ أف اؿ اٞنبلفٌن و فاصيلها
    .اله ر إليها مس ب ضها ال  ض ُب الا يب 

 ،واالخػػتبلؼ بػػٌن القػػرآف اٞنبػػه والقػػرآف اٞنػػدين يشػػمل اختبلفػػا ُب اٝنطػػاب واٞنضػػموف    
 .وهاا االختبلؼ راعي الواقس الزماين واٞنباين الاي يوجد فيهلل اٞن لموف 

الختبلؼ ُب صور التبػاليم  يػم أّف  بػاليم مبػ  مطلقػ  و٣نا يؤيد  ما ٤ند  ما ا     
مػا  يػم ، و يرجس ذلك  إٔب االختبلؼ بٌن اٞنػر لتٌن  ،و باليم اٞندين  مض وط  مقدرة 

والفوسػػه  الػػ  ال  لتفػػب للحػػدود واٜنقػػوؽ  ،وٓنملهػػ  ٞنشػػاؽ الػػديا  ، قػػوة عز٬نػػ  الصػػحاب  
ػػػػا   يػػػػم اختلػػػػم األمػػػػر ُب اٞندينػػػػ  ف ػػػػدت  ، ُب مبػػػػ   مػػػػا ب ضػػػػه  فػ ل ت ػػػػات  ُب ٢نالفػػػػ  وم 

 . اٞنشروعات 
يلتفػػب  –مػػس مػا ينتهمهمػػا مػػا و ػػدة التشػػريس  –إف التأمػل ُب مبػػّه القػػرآف ومداليّػػهلل      

 مػػا ي ػػرّب عػػا االهتمػػاـ بػػأمر  ط يػػي الشػػري   و نزيلهػػا مػػس ،   إٔب مراعػػاة الشػػارع  ػػل التنػػػزيل
التنزيػػػػػػػل  ػػػػػػػه ٪نقػػػػػػػي اٜنبػػػػػػػ   وضػػػػػػػ ط األ بػػػػػػػاـ والتػػػػػػػزاـ آليػػػػػػػات لت ػػػػػػػديد،  مراعػػػػػػػاة اٜنػػػػػػػاؿ

فالتشػػػريس اإلسػػػبلمه ال يفػػػرض شػػػببل م ػػػّ قام للواقػػػس االجتمػػػاعه لتنػػػػزيل أ بامػػػهلل ."مقصػػد 
واسػتطاعتهلل وأ والػهلل ، وإ٧نا اإلال اف واجملتمس هو ١ن لُّ خطابهلل و بمػهلل ُب سػائر ظروفػهلل  ،عليهلل 

وقػد  .سػ   السػتطاعتهللفين ػ زؿ عليػهلل األ بػاـ اٞننا ،وي دأ مس اجملتػػمس واإلال اف ما  يم هو. 
اجملتمػػس القػػدوة ب ػػدة مرا ػل وعػػدة اسػػتطاعات، و ػػاف لبػػل  الػػ  أو  مػر اجملتمػػس األ٧نػػوذج أو

وهػػو ُب طريقػػػهلل إٔب اٞندينػػ  مط ػػػي .. مر لػػ  أ بامهػػػا،فهو ُب مبػػ  مط ػػػي أل بػػاـ اإلسػػػبلـ
                                                                                                                                                        

الط    , بًنوت  –مؤس   الرسال  , ( بتصرؼ ) وما ب دها  51ص , رآف م ا م ُب علـو الق, مناع القطاف  1
 .ـ  1985/ هػ 1405: سن  النشر , اٝنام   عشر : 
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وا والػايا قضػوا مػا الصػحاب  ُب مبػ  أو ُب الطريػي إٔب اٞندينػ  فقػد ط قػ.. أل باـ اإلسػبلـ
وُب .. ُب اٞندينػػ  ط ػػي أ بػػاـ اإلسػػبلـوالرسػػوؿ.. اإلسػػبلـ اٞنبلفػػٌن بػػهلل ُب  لػػك اٞنر لػػ 

 1 ".ولبل مر ل  استطاعتها و بمها و بليفها.. بدر وأ د و نٌن
 . القرآو الاريم يعممد ن  ين من الخط ب : ث لث       
ومػػا  ،اٞنخاط ػب وراعػي فيهمػػا  ،فػالقرآف البػػرًن اعتمػد علػػي الػوعٌن مػػا طػرؽ اٝنطػػاب     

وأقػػػاـ اب   ػػػأب فيػػػهلل  ،فػػػالطريي األوؿ اعتمػػػد  ُب ٢ناط ػػػ  مػػػا ٫نالفنػػػا ال قيػػػدة  ،يليػػػي ُنالػػػهلل 
 .و أوقس بهلل االستدالؿ علي اٞنخالم  ، وما ٩نري ٠نرا  ،اٜنة  بالربهاف ال قله 

و خطابػػػػهلل م ػػػػين علػػػػي بيػػػػاف  ،أمػػػػا الطريػػػػي الثػػػػاين فهػػػػو م تمػػػػد ٞنػػػػا يوافقنػػػػا ُب ال قيػػػػدة     
 .فأدلمتهلل دال  علي األ باـ الشرعي  ال ملي   ،أل باـ الشرعي  ا

أمػا اٝنطػاب األوؿ  طريقػهلل . واختبلؼ اٝنطابٌن الاشػئ عػا اخػتبلؼ مػا ٫ناط ػب هبمػا    
وقػػػػػد   2{                                                  }: قولػػػػػهلل   ػػػػػأب،الربهػػػػػاف ال قله

وم يػػػار هػػػاا  ،اٜنػػػاؿ مػػػا بػػػٌن أالػػػواع عػػػدة مػػػا األدلػػػ  ظهػػػر منػػػهلل اختيػػػار الشػػػارع مػػػا يناسػػػب 
إذ لػو فػرض ٢ناط ػ  اٞنخػالم ِنػػطاب التبليػم   ،االختيار  ػحقيي اٞنقصد مػا هػػاا اٝنطػاب

 دالل  األوامر والنواهه ٞنا ٓنقي الارض ما  وجيهلل اٞنخالم ما التأمل ب قلهلل إلدراؾ صدؽ 
  ل الدعوة إٔب اب وهو خطاب است ملهلل األال ياو  ثًنا ُب مرا ،التوجهلل  
 :ومنهلل قولهلل عز وجل ،  أب 

{                                                                                   }3 
                                                 

,  ب دها وما  11ص , عمر ع يد   ن  (  -أ٘ند بوعود  – أصوؿ وضوابط.. فقهلل الواقس)مقدم   تاب  1
ال دد ,   دول  قطر  -الشؤوف اإلسبلمي  مر ز ال حوث والدراسات بوزارة األوقاؼ و  ,األم سل ل   تاب 

 .بدوف  : سن  النشر , األؤب : الط    .اٝنام  وال   وف
 . 22اآلي  : سورة األال ياو  2

 . 258اآلي   : سورة ال قرة  3
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 . الشرع أخرج من ا م  ر  م  ال يليق ب ل مه ر : رابع        
 ،لتبليػػػم ّنقتضػػػػاها و٘ن ػػػل النػػػػاس علػػػي ا ،فالشػػػري   اإلسػػػبلمي  وأثنػػػاو بيػػػػاف م االيهػػػا     

و ر ب الطريي الثاين الاي ال يليي باٛنمهور  ،اختارت الطريي التقرييب الاي يليي  باٛنمهور 
 . 

فهػػػػ     ػػػػومدوا علػػػػي  قريػػػػب اٞن ػػػػاين بألفػػػػاظ قري ػػػػ   ،و  لػػػػك عػػػػادة ال ػػػػرب ُب الت ليػػػػغ        
ٞنقصػػد باإلفهػػاـ وال لػػ  ُب هػػاا االختيػػار هػػو مراعػػاة  صػػوؿ ا. أو بياالػػات سػػهل   ،ماادفػػ  
ٍب  ،فيحصػػل فهػػ  اٝنطػػاب بػػهلل , واعت ػػار  ػػاٟن  ُب فهػػ  اٞن ػػاين مػػا الطػػرؽ القري ػػ  ،والت ليػػغ 

 .االمتثاؿ و فػ ق هلل 
ـ  مناسػػ ت هلل للةمهػػور أخرجػػهلل " ب بػػ  الطريػػي الثػػاين الػػاي ال يليػػي بػػاٛنمهور          ف ػػد

 1 ." ب  ُب الػديا مػا  ػرج  ل علػيػومػا جػ ،    اٞنػراـ ػ البهلل صػػألف مػ, ما اعت ار الشمػرع 
2 

 . المشريع القرآني ا ممد  لى م دأ المدرج في سن األحا م: خ مس     
وهػػو إذ   ،علػػي م ػػدأ التػػدرج ُب سػػا األ بػػاـ الشػػرع   ،التشػػريس القػػرآين فقػػد اعتمػػد      

ؿ والاي يتأمل الزو ،  ف الهلل يؤّس  ٞننها  يراعه الواقس وأب اد  ُب عملي  التشريس ،يف ل ذلك 
وم املتػػػهلل ٟنػػػ  بػػػالرفي  ، و خطػػػاب اٝنلػػػػػي بػػػهلل ،القػػػرآف  البػػػرًن يبل ػػػظ   عػػػادة اب ُب إالزالػػػهلل 

 .    و والهلل  ػ ن ػزمؿ ٟن  بالتقػػػػريب واٞنبلطف  والت لي  ُب الف  اٞن امل  بهلل...واٜن ىن 
ىن وقػد  ن ػهلل ال ػلم ٟنػاا اٞن ػ ،والػاي يػا ر منهػا عػادةم ٓنػرًن اٝنمػر  ،وأمثل  ذلك  ثػًنة    

سػورة مػا اٞنفصػل  ، إ٧نا الزؿ أوؿ ما الزؿ منهلل: "  رضي اهلل  نه  ىت قالب ال يدة عائش   

                                                 
 . 42ص  ،  1 جػ, اٞنرجس ال ابي الشاطيب ،  1
سورة {  ُب  الد يا  م ا    ر ج  م لم   أ ب يب    إ بػ ر اه ي    و م ا ج   ل  ع ل ي ب     }:آخر  بلمهلل جزو ما آي  وهه قولهلل   أب  2

 . 78اآلي  : اٜنا 
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ػػفيهػػا ذ   ولػػو الػػزؿ  ، الػػزؿ اٜنػػبلؿ واٜنػػراـ ، ػػىت إذا ثػػاب النػػاس إٔب اإلسػػبلـ  ،ر اٛننػػ  والنػػار   
دع ال الػػ :ولػػو الػػزؿ ال  زالػػوا لقػػالوا ،ٝنمػػر أبػػدا ا ال الػػدع : لقػػالوا ،  شػػربوا اٝنمػػر أوؿ شػػهو ال

  1 ."الزالا أبدا
 .مالحظة ملمح التنزٌل فً السـنة النبوٌة  :  المطلب الثالث   

 ػػاف يصػػدر  وذلػػك أف النػػيب  ،أصػػيل  ُب ال ػػن  الن ويػػ   لكػػػػم  زيلػػػػفم ػػلك التن    
مراعاة للحاالت اٞن روضػ  عليػهلل وُب سػياؽ ٪نقػي مقاصػد الشػري   مػا  لػك  ،أ باما شرعي 

ومػػػا  ،واعيػػػام بط ي ػػػ  االخػػػتبلؼ اٞنوجػػػود بػػػٌن شػػػخص وآخػػػر   ػػػاف فػػػالنيب  .األ بػػػاـ 
 .               اف يدري أي أمر يصلق ٟناا وأي  بلـ يناسب ذاؾ ، اؿ إٔب  اؿ بفراستهلل 

٫ناطب الناس   ػب أفهػامه   وما ي ت رض ال ًنة الن وي  الشريف  ٩ند النيب       
بر  وي امله  و٫ناط ه    ب قدراهت   ما  اف يراعه أ ،

 
 .  واٟن  ُب اٞننشط واٞن

  وسنا ر البثًن ما األمثل  ال   دؿ علي اعت ار اٜناؿ واٞنآؿ ُب  صرفات النيب      
والنػػػاظر جملمػػػوع  لػػػك اآلثػػػار ومواقػػػس ورودهػػػا ُب ال ػػػن   ،وأبػػػػرز  ُب مناسػػػ ات شػػػىت  ،وأقوالػػػهلل 

 : الشريف  يدرؾ أهنا  نته  ُب الضوابط التالػي  
 .راعاة المآالت قوال وفعال مـ: أوال      

،  قػػػد أنػػػا مػػػا مراعػػػاة مػػػآؿ األف ػػػاؿ واألقػػػواؿ والتصػػػرفات فنةػػػد أف رسػػػوؿ اب      
بل ه  أ واؿ ال ػن  الن ويػ  يػربز الضػابط األوؿ ػػو ب د م ،م لبا ُب   ػليغ األ باـ للناس 

 : ٌن ػما خبلؿ قاعد ٌن مهمت
وذلػك :     مخ فل أو تفرض  لى الند سأل م صلى اهلل  ليه وسلمترُك الن ي  -أ    

ياؾ   وعدـ استطاعته  ٓنمُّل مشاقهلل ، فقد  اف النيب ، مراعاة ٜناٟن  باعت ار ض فه 
                                                 

 .  4707 :رق  ٓنب  ,  أليم القرآف :باب ,  فضائل القرآف:  تاب, أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  1
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ػػػرض علػػػيه  ، ومػػػا أمثلػػػ  ػمل بػػػهلل مػػػػحب أف ي ػػػػال مػػػل وهػػػو يػػػ خاف  أف ي مػػػل بػػػهلل النػػػاس فيػ ف 
 .  يق وقب الضحي و   ر هلل الت ،  قياـ الليل ُب رمضاف  رؾ النيب   القاعدة ال ابق  

  أف رسػوؿ اب "  رضدي اهلل  نهد  عائشػ فقػد روت ال ػيدة  :الحدديث األو   -   
ٍب  ,ر النػػاسٍب صػػلي مػػا القابلػػ  فبث ػػ،  فصػػلي بصػػبل هلل الػػاس   ،صػػلي ُب اٞن ػػةد ذات ليلػػ  

قد :قاؿ فلما أص ق  ،    ٫نرج إليه  رسوؿ اب ػفل ، اجتم وا ما الليل  الثالث   أو الراب  
فدددرض ي خشددديت أو تُ فلدددم يمنعندددي مدددن الخدددروج إلددديام إال أن ددد , رأيدددت الدددذي صدددنعمم

 1 ." وذلك ُب رمضاف:قاؿ. ليام
مػػس أف  ،مػػا االفػػااض  هػػاا وقػػد أشػػبل علػػي ب ػػض ال لمػػاو هػػػاا الت ليػػل ِنوفػػهلل     

 ، وف ػلوات اٝنمػ  وهػه عنػد اب  ػػ أب ٙنػػػٞنػا أثػػػ ب الصػ ،اب   ػػأب ال يػ   ػػّدؿ القػػوؿ لديػهلل
ه ػي نػػػ ، راض قيػػػاـ الليػػػلػاف مػػػا افتػػػػ ػػػ وفهلل ػأف خػػػبػػػ" ولبػػػا قػ يّػػػػد ،ُب  ػػػػديم اإلسػػػراو 

 2 ."ل بالليلفّ ػشرطا ُب صح  التن ،اٞن ةد ٗناع   ج ل التهةد ُب
قالػب  زوج النػيب ه السيدة   ئشل رضدي اهلل  نهد  ددم  روت  :الحديث الث ني  -    

وإف  ػػاف رسػػوؿ  ،ه ألسػػ حهاػوإالػػ،الضػػحي قػػط  يصػػله سػػ ح   مػػا رأيػػب رسػػوؿ اب:" 
 3. "خشي  أف ي مل بهلل الناس فيفرض عليه  ،أف ي ملهلل  و ٪نبُّ ػوه  ع ال ملد  ػ  لي اب 

                                                 
 هو الااويقالاميب ُب قياـ رمضاف و  : باب,  صبلة اٞن افريا وقصرها: تاب : أخرجهلل م ل   ُب صحيحهلل  1

ٓنريض النيب  : اب ػب,  أبواب التهةد  بالليل:  تاب , وأخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل . 761:رق   ػحب 
 . 1077: رق  ٓنب , ..صلي اب عليهلل وسل   علي صبلة الليل والنوافل 

دار  , 09 ص,  2جػ,  س ل ال بلـ شرح بلوغ اٞنراـ ما أدل  األ باـ,  ١نمد با إٚناعيل الصن اين األمًن 2
١نمد ع د ال زيز : ٓنقيي , هػ  1379:سن  النشر , الراب   : الط    ,  بًنوت – إ ياو الااث ال ريب

 . اٝنوٕب

 . 357:رق  ٓنب ,  صبلة الضحي: باب , قػصر الصبلة ُب ال فر :  تاب , أخرجهلل مػالك ُب اٞنوطأ  3
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ترك الن ي صلى اهلل  ليه وسلم لمطل ٍب خ ف  من حدوث مفسدة أ ظدم مدن  -بد    
        :مصلحل ذلك المطل ب

 : او ال يب ، وقتل اٞننافقٌن ُب شأف بن ومثالهلل ما روي عا النيب    
عػػا  النػػيب  سػػألب :قالػػب  ,رضددي اهلل  نهدد   عػػا عائػػػش  :الحددديث األو   -    

ػػ, اٛنػػدر   إوّ  :قػػاؿ؟ لو  ُب ال يػػب ػفمػػا بػػاٟن  ٓب يدخػػ: قلػػب . نعددم  :قػػاؿ؟ ا ال يػػب هػػو أم 
 مك دذلدددك قددد ادفعددد :قػػػاؿ ؟هلل مر ف ػػػاػا شػػػأف بابػػػػفمػػػ: قلػػػب .  ق مدددك قصدددرت بهدددم النفقدددل

 وهد ب ل  هليدددل د ددد   ال أو ق مدددك حدددديثدلددد ، خل ا مدددن  ددد ؤوا ويمنعددد ا مدددن  ددد ؤواليدددد
 1 ."هم أو أدخا ال در في ال يت وأو ألصق ب به في األرضدنار قل بد ف أو تدفأخ
إذ أالهلل ي رب عا ضابط هػاـ ُب الشػري   وهػه  ،وباف منهلل وجهلل االستشهاد  هباا اٜنديم    

الوقوع ُب  ا   رؾ اٞنصلح  ألم  " وي تفاد منهلل ،  فاسد  رؾ ب ض االختيارات ل ل   دوث اٞن
تهلل ّنػا فيػهلل ػي ػوس رعيػ اإلمػاـوأف  ، وع ُب أالبػر منػهللػو رؾ إالبار اٞننبر خشػي  الوقػ ، اٞنف دة

  2 ."ما ٓب يبا ١نرما ، إصبل ه  ولو  اف مفضوال
وم يػػػػػػػػػار  قػػػػػػػػػدير اٞنصػػػػػػػػػاّب واٞنفاسػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػو  وقػػػػػػػػػس الصػػػػػػػػػبلح والف ػػػػػػػػػاد عنػػػػػػػػػد  نػػػػػػػػػػزيل     
 .وما يؤدي إليهلل ،و فػاعلها مس الواقس ،اـاأل ب

                                                 
 . 6817: رق  ٓنب , وبنياهنا  فضل مب : باب ,  اٜنا: تاب , أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  1
 ,  523ص , 3جػ ,  ٓنف  األ وذي بشرح جامس الاماي,  حمد ع د الر٘نا با ع د الر ي  اٞن ار فوريػم 2

 .بدوف : سن  النشر , بدوف : الط    ,  بًنوت  -دار البتب ال لمي 
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قد ف لوها واب لئا رج نػا  : ع د اب با أيب ّ  أالهلل ٞنا قاؿ " روي :  الحديث الث ني -      
فقػػاؿ  ،دعػػين أضػػرب عنػػي هػػاا اٞننػػافي : قػػاؿ عمػػر  .إٔب اٞندينػػ  ليخػػرجا األعػػز منهػػا األذؿ

 1 ". حمدا يقما أصح بهدال يمحدث الن س أو مو  د ه : صلى اهلل  ليه وسلم
 .مناطات التنزل اختالف الحكم تبعا الختالف : ثانٌا      

فػ ذا ٓب  تحقػي اٞنصػلح   بػ   ،ياػًّن اٜنبػ     ػا لتاػًن اٞنصػلح   فقد  اف النػيب     
   ػػػا  ،يتاػػػًن  بمػػػهلل ُب الفػػػ  القضػػػي  إذا  اػػػًن مناطهػػػا  لػػػالك ٤نػػػد النػػػيب  ،ّنػػػا ياػػػاير  

 .لهروؼ ذلك اٞنناط 
 الواقػس  فيد هاا اٞن لك ُب  ايًن اٜنب  بتاػًّن ٩ندها  والناظر إٔب أ اديم للنيب      

و٬نبػػا الهػػ   لػػك اٞنواقػػم الن ويػػ  ُب ثػػبلث  ،وذلػػك ُب مناسػػ ات عػػدة  ،زؿ عليػػهلل ػالػػاي يتنػػ
 :١نطات  رب  هه 

للصدددح بل  دددن سدددبا  واحدددد ب ج بددد ت  صدددلى اهلل  ليددده وسدددلمإج بدددل الن دددي  - أ
ألهنػػا أسػػئل  ٟنػػا , سػػئ ل أسػػئل  ال ٓنتمػػل إال جوابػػا وا ػػدا  ب  يػػم أف رسػػوؿ ا: مخملفددل

ػل علػي إطبلقػهلل أو عمومػهلل " ، فباالب إجابا هلل ٢نتلف  ،الف  اٞنضموف   ل وا د منهػا لػو ٘ن 
 شػػػػم أف ال ػػػػؤاؿ ورد مػػػػا ،لبػػػػا التػػػػدقيي  2 ."الق تضػػػػي مػػػػس مػػػػًن  التضػػػػاد ُب التفصػػػػيل,

إمػػػػا بػػػػا ر أفضػػػػل  ،إجابتػػػػهلل فباالػػػػب  ،وبهػػػػروؼ ٢نتلفػػػػ   ،أشػػػػخاص ٔنتلػػػػم أ ػػػػواٟن  
 . األعماؿ علي اإلطبلؽ، أو ُن ب الشخص واٜناؿ وواجب الوقب

                                                 
,  الصر األخ ظاٞنا أو مهلوما :باب ,   واآلداب, األدب الرب  والصل  :   تاب , أخرجهلل م ل   ُب صحيحهلل  1

سواو عليه  أستافرت  :قولهلل :باب,  التف ًن :  تاب , و أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل . 2584: رق  ٓنب 
 . 4622 :رق  ٓنب , ٟن  أـ ٓب   تافر ٟن  لا يافر اب ٟن  إف اب ال يهدي القـو الفاسقٌن 

 . 81،  ص  4جػ  الشاطيب ، مرجس سابي ،   2
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    إج ب ت مخملف ت ع  لمن   ت مخملفل تمعلق بسباٍ   دن أفضدا األ مد :
 :و ت س  األ اديم الن وي  يوضق اختبلؼ اٛنواب  وؿ أّي األعماؿ أفضل 

سئل أي ال مػل  رسوؿ اب  أف رضي اهلل  نه عا أيب هريرة :الحديث األو   - 
ٍب : قيػػل. ال هدد د فددي سدد يا اهلل: ٍب مػػاذا؟ قػػاؿ: قيػػل. إيمدد و بدد هلل ورسدد له: أفضػػل؟ فقػػاؿ

 1  ".حج م رور: ماذا؟ قاؿ
سػػألب رسػػوؿ اب :قػػاؿ"  رضددي اهلل  نددهع ػػد اب بػػا م ػػ ود  عػػػا :الحددديث الث نددددي -
 بدر ال الدددين :أي ؟ قػاؿ ٍب :، قػاؿ قلػب الصد ة ل قمدده : أي ال مػل أفضػل؟ قػاؿ  ،

  2 ." فما  ر ب أستزيد  إال إرعاوم عليهلل.  ال ده د في س يا اهلل :ٍب أي؟ قاؿ:قاؿ قلب 
 :سئل  أف رسوؿ اب"  رضي اهلل  نهعا أيب س يد اٝندري  الحديث الثدد لث - 

قلػب .  راتالدذاكروو اهلل كثيدرا والدذاك: قػاؿ  ؟اب يـو القيام  عندأي ال  اد أفضل درج  
ركين دددلد  ضدرب بسديفه فدي الافد ر والمش: قػاؿ؟ الاازي ُب س يل اب  ا  يا رسوؿ اب وم  :

 3 " .اهلل أفضا منه درجلً  لا و الذاكروو ,حمى يناسر ويخمضب دم 

مدن قد   :قػاؿ  أف رسػوؿ اب "  رضدي اهلل  ندهعا أيب هريرة  : الحديث الدرابع -
في ي م ووه   لى كا  ي  قدير والملك وله الحمدوله ال إله إال اهلل وحد  ال  ريك 

و وكم ت لده م ئدل حسدنل ومحيدت  نده م ئدل سديئل  وك نت له  د   شر رق ب  ,م ئل مرة

                                                 
، 26: رقػػػػ ، ٓنػػػػب  إف اإل٬نػػػاف هػػػػو ال مػػػل: مػػػا قػػػػاؿ: ، بػػػػاباإل٬نػػػاف تػػػػاب , هلل ال خػػػػاري ُب صػػػحيحهلل أخرجػػػ  1

، ٓنػب  بيػاف  ػوف اإل٬نػاف بػاب   ػأب أفضػل األعمػاؿ: ، بػاباإل٬نػاف: ُب  تػاب, وأخرجهلل أيضػا م ػل  ُب صػحيحهلل
 .ولفظ اٜنديم ٞن ل   .  83: رق  

: رق  ، ٓنب  بياف  وف اإل٬ناف باب   أب أفضل األعماؿ:،باب اإل٬ناف  تاب , أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل  2
85. 

: قاؿ الاماي ,  3376:رق  ٓنب ,  باب منهلل : باب,  الدعوات : تاب , أخرجهلل الاماي ُب اٛنامس  3
   - :;::  ديم رق  , ي نهر ض يم الاميب والاهيب  –وض فهلل الشيخ األل اين ,   ديم مريب
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ولدم يدأت أحدد بأفضدا ممد  جد    ووك نت له حرزا من الشيط و ي مه ذلدك حمدى يمسدي
 1 ."إال أحد  ما أكثر من ذلك وبه

أي  :  النػيب سػئل:قالػب"  اهلل  نهد  رضديعػا عائشػ    :الحديث الخد مس -   
 2 ."د     المر  لنفسه :قاؿ؟ أفضل  ال  ادة

بػل  ،فها  األ اديم ومًنها  ػدؿ ّنةموعهػا علػي أف هػاا التفضػيل لػي  عامػا مطلقػا  
 . قصد  األفضلي  بالن    للوقب أو ال ائل يش ر بأف النيب 

  أي المسددلمين إج بدد ت مخملددف ت عدد  لمن  دد ت مخملفددل تمعلددق بسددبا   ددن
 : خير 
الػػػ  ٩نيػػػب فيهػػػا عػػػا أي اٞن ػػػلمٌن  فقػػػد وردت ٠نموعػػػ  مػػػا أ اديػػػم النػػػيب       

 : و االب اإلجابات  قتضه مراعاة  اؿ ال ائل  ،خًن 
إف  :قػػاؿ ": رضػػه اب عنهمػػا بػػا ال ػػاص عػػا ع ػػد اب بػػا عمػػر  :الحددديث األو   -

مددن سددلم المسددلم و مددن لسدد نه  : قػاؿ ؟ أي اٞن ػػلمٌن خػػًن  رجػبل سػػأؿ رسػوؿ اب  
 3 ".ويد 

أي   أف رجػػػبل سػػػأؿ رسػػػوؿ اب:"  عػػػا ع ػػػد اب بػػػا عمػػػرو : الحدددديث الث نددددي  -  
  4 ." تطعم الطع م وتقرأ الس م  لى من  رفت ومن لم تعرف :قاؿ ؟اإلسبلـ خًن 

                                                 
  3119.: رق  ٓنب , ..باب صف  إبلي  وجنود   :باب , بدو اٝنػلي: تاب ,هلل أخرجهلل ال خاري ُب صحيح 1
ينهر األدب اٞنفرد  لئلماـ  -وض فهلل الشيخ األل اين.   715: رق  ٓنب  ,أخرجهلل ال خاري ُب األدب اٞنفرد  2

سن  , الثالث  : الط    , بًنوت  –دار ال شائر اإلسبلمي  , ;46ص ,  3جػ, ١نمد با إٚناعيل ال خاري 
 .الشيخ ١نمد الاصر الديا األل اين : خرج أ اديثهلل , ـ  ;:;3/هػ ;362: النشر 

 . 40:رق  ، ٓنب بياف  فاضل اإلسػبلـ وأي أمور  أفضل:، باباإليػماف: تاب ,حيحهلل ػػػأخرجهلل م ل  ُب ص  3 

 . 39:رق  ٓنب ,  أمور  أفضلأي بياف  فاضل اإلسبلـ و  :، باباإليػماف: تاب ,ل  ُب صحيحهلل ػػأخرجهلل م  4
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 قػػػػاؿ عػػػػا النػػػػيب " رضددددي اهلل  نددددهفاف ػػػػػػثماف بػػػػا عػا عػػػػػعػػػػ:الحددددديث الث لدددددث  -  
  1 ."من تعلم القرآو و ّلمه خيركم:
أف الاسػػػا مػػػا األالصػػػار ": رضدددي اهلل  نددده عػػػا أيب سػػػ يد اٝنػػػدري  :الحدددديث الرابدددع  - 

مددد  :قػػػاؿ ، مػػػا عنػػػد   ا ػػػىت إذا الفػػػ،ٍب سػػػألو  فأعطػػػاه  ,فأعطػػػاه    وؿ ابػسػػػألوا رسػػػ
 ومن يسمين يينه اهلل , ن يسمعفف يعفه اهللددومويان  ندي من خير فلن أدخر   نام 

  2 ".وم  أ طي أحد من  ط   خير وأوسع من الص ر وومن يص ر يص ر  اهلل و
 : وص ي  مخملفل ب خم ف الح    -بد
ومال ػػا مػػا  ػػاف  يأ يػػهلل الوا ػػد مػػنه  طال ػػا , يتخػػّوؿ أصػػحابهلل بالوصػػايا  فقػػد  ػػاف النػػيب   

طلػػب مػػنه   سػػواو ّن ػػادرة منػػهلل أو ب -,واٞنبل ػػظ ُب ها ػػهلل الوصػػايا  لهػػا  ،النصػػق  ُب األعمػػاؿ 
بػػما يصػلق  النهر ال ميي للنيب  وضابط هاا االختبلؼ هو ،أهنا ٔنتلم ُب اٞنضموف  –

 . الوا د منه  دوف اآلخر 

 :  أما األ اديم ال  ،  ن هلل علي اعت ار الواقس فهه

  أ يػػػب رسػػػوؿ اب : قػػػاؿ" رضدددي اهلل  نددده عػػػا أيب أمامػػػ : الحدددديث األو   -   
 3  ."َ َلْيَك بِ لصَّْ ِم فَِ نَّدُه ال ِمْثَا َلهُ : قاؿ. م ر  آخ ا    ع ن ك  م ر ين  ب أ  : فػ ق ل ب  

، أوصػين  أف رجػبل قػاؿ للنػيب :" رضي اهلل  ندهعا أيب هريرة : الحديث الث ندي -
 1 ." ال تيضب :فردد مرارا قاؿ .ال تيضب :قاؿ

                                                 

رقػػػػ  ، ٓنػػػػب خػػػػًن   مػػػػا   لػػػػ  القػػػػرآف وعلمػػػػهلل:، بػػػػاب ففضػػػػائل القػػػػرآ: تػػػػاب,اري ُب صػػػػحيحهلل ػػػػػػػػأخرجػػػػهلل ال خ  1
:5027. 
 .1053 :رق  ٓنب ,  فضل الت فم والصرب : باب,  الز اة:  تاب , يحهلل ػػػأخرجهلل م ل  ُب صح 2

 بػاب , الصػياـ:  تػاب, ائه ُب اٞنػػةتىوأخرجػهلل الن ػ.   3425:رقػ  ٓنب , ابا   اف ُب صحيحهلل أخرجهلل   3
.  2220:رقػػػ  ٓنػػػب ,  ذ ػػػر االخػػػتبلؼ علػػػي ١نمػػػد بػػػا أيب ي قػػػوب ُب  ػػػديم أيب أمامػػػ  ُب فضػػػل الصػػػائ  :

 -.  6266:   ديم رق  , ينهر صحيق وض يم اٛنامس الصاًن  –.وصححهلل الشيخ األل اين 
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يػػا  :قػاؿ قلػػب " رضدي اهلل  ندده عػا سػػفياف بػا ع ػػد اب الثقفػػه :الحدديث الث لدددث  -
  2 ". قا آمنت ب هلل ثم اسمقم: قاؿ . دا ب دؾ ػػأؿ عنهلل أ ػػقل ٕب قوال ال أس ،وؿ ابػرس

 ، أبػػػا ذر لقػػػه رسػػػوؿ اب  :قػػػاؿ" رضدددي اهلل  ندددهعػػػا أالػػػ   :الحدددديث الرابددددع  - 
ذر أال أدلك  لى خصلمين همد  أخدف  لدى الظهدر وأثقدا فدي الميدزاو مدن  أب ي   :فقاؿ

ذي ف الّد و ليدك بحسدن الخلدق و د   الصدمت :قػاؿ.بلػي يػا رسػوؿ اب : قاؿ ؟ غيرهم 
  3 ."م  ت ما الخ ئق بمثلهم ؛ نفسي بيد  

 .ورفدضه  من آخدرين , ق    العطد ي  -جد
 ػػل ُن ػػػب , رضددد او اهلل  لددديهمُب ق ػػػوؿ الصػػدقات بػػػٌن الصػػحاب    فقػػد فػػرؽ  
رضدي   ػل مالػهلل،وما عمػر   نده رضدي اهللما أيب ببػر  فق ل  ،وّنا فيهلل صبل هلل،  الهلل 
ٞنػا عػرض عليػهلل  ػل مالػهلل  رضدي اهلل  ندهواعاض علي   ب با مالك  ،شطر مالهلل  اهلل  نه

 :  و األ اديم اٞن ين  ٟناا التفريي هه ، ، ورد آخر جاو  ّنثل ال يض  ذه ا 

 أمرالػا رسػوؿ اب :قػاؿ" رضدي اهلل  ندهعا عمر با اٝنطاب :  الحديث األو  - 
فةئػب بنصػم :فوافي ذلك ماال،فقلب اليـو أس ي أبا ببر إف س قتهلل يوما،قاؿأف التصدؽ، 

وأ ي أبو ببر ببل ما عنػد ، . مثلهلل:؟ قلب م  أبقيت ألهلك : مإب،فقاؿ رسوؿ اب 

                                                                                                                                                        
 .5765 :رق  ٓنب , ... الاضب اٜنار ما: باب ,  األدب: تاب , أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل   1
وقػاؿ   7874: رق  وأخرجهلل اٜنا   ُب اٞن تدرؾ ٓنب  . 942: رق  ٓنب , ابا   اف ُب صحيحهلل أخرجهلل   2

   -.  7;65:   ديم رق  , ينهر صحيق وض يم اٛنامس الصاًن  –. صحيق : الشيخ األلػػ اين 
 

ٓنب ,  عا  ل ما ال ي نيهلل و رؾ اٝنوض فيهللُب فضل ال بوت :فصل  ,ال يهقه ُب ش ب اإل٬ناف  أخرجهلل 3
: ي نهر  –و  نهلل الشيخ األل اين.3298:ٓنب رق  ,بقي  م ند أال , وأخرجهلل أبو ي لي ُب م ند .4941:رق 

 -.  :626:  ديم رق  ,و صحيق وض يم اٛنامس الصاًن. :5;3: ديم رق  , ال ل ل  الصحيح  
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واب ال أسػ قهلل إٔب : أبقيػب ٟنػ  اب ورسػولهلل،قلب:؟ قػاؿ م  أبقيت ألهلدك: يا أبا ببر:فقاؿ
 1 "   . داػػشهو أب

 نػػػا عنػػػد رسػػػوؿ اب :قػػػاؿ" عػػػا جػػػابر بػػػا ع ػػػد اب األالصػػػاري  :ديث الث نددددي الحددد -    
  ، إذ جػػاو  رجػػل ّنثػػل بيضػػ  مػػا ذهػػب، فقػػاؿ يػػا رسػػوؿ اب، أصػػػ ب هػػا  مػػا م ػػدف

ٍب أ ػػا  مػػا ق ػػل ر نػػهلل  ، فخػػاها فهػػه صػػدق ، مػػا أملػػك مًنهػػا، فػػأعرض عنػػهلل رسػػوؿ اب 
  ما ق ل ر نػهلل األي ػر فػأعرض عنػهلل رسػوؿ اب األ٬نا،فقاؿ مثػل ذلك ، فأعػرض عنهلل ، ٍب أ ػا

فحافػهلل هبػا، لػو أصػابتهلل  ٍب أ ػا  مػا خلفػهلل، فأخػاها رسػوؿ اب , صلى اهلل  ليه وسدلم
هددددذ  : يدددأتي أحدددددكم بمددد  يملددددك فيقددد  :  ألوج تػػػهلل ،أو ل قر ػػػهلل ، فقػػػاؿ رسػػػػوؿ اب 

 2  ."صدقلو ثم يقعد يسماف الن س و خير الصدقل م  ك و  ن ظهر غنى

رضددي اهلل ٚن ػػب   ػػب بػػا مالػػك :قػػاؿ"بػػا   ػػب  عػػا ع ػػد اب :لحددديث الث لددث ا -  
صدلى  صػدق  إٔب اب وإٔب رسػولهلل ,يا رسوؿ اب إف ما  وب  أف أ٦نلػس مػا مػإب :يقوؿ   نه

فػػ ين أم ػػك : قلػػب  ، لددك أمسددك  ليددك بعدد  م لددك فهدد  خيددرٌ :قػاؿ  ,اهلل  ليدده وسددلم
 3 ."سهمه الاي ِنيرب

                                                 
والاماي ُب ,  1678:ٓنب رق  ،  ُب الرخص  ُب ذلك: اب، بلز اة  تاب ا, أخرجهلل أبو داود ُب سننهلل   1

: وقاؿ . 3675:رق  ،  ٓنب ُب مناقب أيب ببر وعمر رضه اب عنهما  ليهما:، باب اٞنناقب: سننهلل   تاب
 -.  8243 ديم رق  , مشباة اٞنصابيق : ي نهر  –. و  نهلل الشيخ األل اين .  ديم   ا صحيق 

ضّ فهلل الشيخ األلػ اين  .1673:رق  ، ٓنب الرجل ٫نرج ما مالهلل:، بابالز اة:  تاب,هلل أبو داود ُب سننهلل ػػأخرج 2
  -.  :;::  ديم رق  , إرواو الاليل ُب ٔنريا أ اديم منار ال  يل : ي نهر  -.
إذا  صدؽ أو أوقم ب ض مالهلل أو ب ض رقيقهلل  :باب, الوصايا  تاب  :  تاب ,يحهلل ػػاري ُب صحػػأخرجهلل ال خ 3

 . 2606: رق  ٓنب , فهو جائزأو دوابهلل 
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 ، ػػاف ي ػػرؼ خصػػائص أصػػحابهلل  ا  األ اديػػم أف النػػيب فههػػر مػػا خػػبلؿ ذ ػػر هػػ
ق ػل اٞنػاؿ دوف  ،فلما رأ  ال ز٬ن  عند أيب ببر وعمػر , و٪ندد ٟن  ما يناس ه  ما األ باـ 

 . وأمر    ا أف ٬ن ك ب ض مالهلل  ،رد بيض  الاهب  ،وٞنا رأ  اختبلفا ُب األ واؿ  ، ردد 
 .ذلك لل ع  والنهي  ن , األمر بم لي م   اليميم  -د    
باعت ارها الوعػا , إف األصل ُب األ باـ الشرعي  أف والي  األيتاـ ما أ  ا الطاعات     

 مػػا أف إمػػارة اٞن ػػلمٌن ,ُب اٛننػػ   الػػاي ي ػػتحي صػػا  هلل مرافقػػ  النػػيب  ، مػا التضػػاما
 .و بل٨نا ما أفضل األعماؿ ٞنا قاـ فيهلل ُني  ،أو   د الواج ات ياـ بشؤوهن  ما ػػػوالق

, وم رفػػ  مػػا يصػػػلق لئلمػػارة ٣نػػا ال يصػػػلق , فتقػػدير أ ػػواؿ النػػػاس  ،س هػػػاا ػػػػػػلبػػا م    
٬نن همػػػػا عػػػػا ب ػػػػض  ج لػػػػب النػػػػيب  ،ومػػػػا ي ػػػػتطيس واليػػػػ  اليتػػػػي  ٣نػػػػا ال يقػػػػدر عليهػػػػا 

 : الصحاب  
 :قػاؿ   عػا النػيب  " رضدي اهلل  ندهسػهل بػا سػ د  عػا :   الحديث األو  -     

 1 ."وقاؿ ب ص  يهلل ال  اب  والوسطي . هاذا أن  وك فا اليميم  في ال نل
 رسػوؿ اب :قػاؿ : قػاؿ"  رضي اهلل  ندهعا ع د اب با عمرو   :الحديث الث ندي  -    
 :  ّو لددى منددد بر مددن ندد ر  ددن يمدددين الددرحمن  ددز وجدددا  و اهلل نددد المقسددطين  إو 

 2  ".وم  ول ا و وأهليهم , الذين يعدل و في حامهم  و وكلم  يديه يمين
يدد  أبدد   :قػػاؿ  أف رسػػوؿ اب "  رضددي اهلل  ندده عػػا أيب ذر: الحددديث الث لددث  -    

 ينّ وال تد لّ و  لى اثندين  روّ ال تأمّ  و ذر إني أراك ضعيف  وإني أحب لك م  أحب لنفسي
 1  ."ْ  م   يميم

                                                 
  .5659 :رق  ٓنب .  فضل ما ي وؿ يتيما : باب, األدب: تاب, أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل   1
واٜنم علي الرفي  , وعقوب  اٛنائر, فضيل  اإلماـ ال ادؿ: باب , ة اإلمار  تاب , أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل  2

 .1827 :رق  ٓنب ,  والنهه عا إدخاؿ اٞنشق  عليه ,بالرعي  
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مػػػا   ػػػوٕب  رضدددي اهلل  ندددهقػػػد منػػػس أبػػػا ذر  فالػػػاي ي ػػػتنتا ٣نػػػا سػػػ ي أف النػػػيب       
وقػد صػرح  ،و ػالك  ػوٕب أمػواؿ اليتػامي   ،وصرب و بم  ,ا ٓنتاجهلل ما جلد وقوة اإلمارة ٞن

 م دوإنه  ي ووإنه  أم نل  و ي  أب  ذر إنك ضعيف : ديم آخر بتلك ال ل  قوؿ النيب 
     2 ".من أخذه  بحقه  وأد  الذي  ليه فيه  ّْ إال ,القي مل خزي وندامل

 شرط ما شػروط   ،قوة والصبلب  ُب اٜني لالك وضس فقهاو ال ياس  الشرعي  شرط ال 
 ،ُب إقام  اٜندود  ،أف يبوف ٣نا ال  لحقهلل رق  وال هوادة "  وٕب اإلمام  البرب  وما ذلك 

  3 ." وال جزع لضرب الرقاب
  :  للصح بل بأد يل مخملفل صلى اهلل  ليه وسلمد  ؤ   --هد

ٞنػا رأ  فيػهلل متاالػ  , اؿ ببثػرة اٞنػ رضدي اهلل  ندهدعا ألال  با مالػك  فقد ث ب أالهلل 
ُب يػػد  ال ُب قل ػػػهلل، يتخػػػا  وسػػػيل  ٝندمػػػ  اإلسػػػبلـ   الػػديا وقػػػوة الػػػنف  وأالػػػهلل سػػػية ل اٞنػػػاؿ

الدعاو لث ل   با  اطػب   واٞن لمٌن ال درؾ فتن  ي قط فيهلل ف ورؾ لهلل فيهلل، بينما أعرض عا
قليػل : وقػػاؿ لهلل ٌن سألهلل الدعاو ببثرة اٞناؿ ٞنا خشه عليهلل ما فتن  الداليا ،  رضي اهلل  نه

 . ؤدي شبر  خًن ما  ثًن ال  طيقهلل 

 كػػػيا رسوؿ اب أال  خادم:قاؿ " رضي اهلل  نه ا أـ سػػػػلي  ػػع :الحديث األو   - 
    1 . "م أكثر م له وولد  وب رك له فيم  أ طيمهددالله : قاؿ,أدع اب لهلل  ,

                                                                                                                                                        
 .1826 :رق   ٓنب, راه  اإلمارة باًن ضرورة  :باب , اإلمارة:  تاب, أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل  1

 

 .1825 :رق  ٓنب ,   راه  اإلمارة باًن ضرورة:باب ,إلمارة ا:  تاب, أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل   2
 182ص,والروافض واٝنوارج واٞن تزل ,التمهيد ُب الرد علي اٞنلحدة اٞن طل , أبو ببر ١نمد با الطيب, ال اقبلين 3

: ط,مصر / القاهرة  -دار الفبر ال ريب, و١نمد ع د اٟنادي أبو ريدة , ١نمود ١نمد اٝنضري :ٓنقيي , 
 .بدوف : سن  النشر , بدوف 
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ادع اب أف , ا رسػوؿ اب ي: ما روي عا ث ل   با  اطب أالهلل قاؿ  :الحديث الث ندي -
 2." حك ي  ثعل ل قليا تبدي  ار  خير من كثير ال تطيقهدددوي: قاؿ . يرزقين ماال 

 . مراعاة أحوال المخاطبٌن: ثالثا     
لػػػػالك  ػػػػاف ,  ػػػػاف يقػػػػّدر  ػػػػاالت االسػػػػتطاع  عنػػػػد عمػػػػـو الصػػػػحاب   إف النػػػػيب    

وي نػػػم مػػػا  ،و ػػػاف ٫نتػػػار األي ػػػر  ،يأخػػػاه   بالي ػػػر والتػػػدرج ُب  نفيػػػا أ بػػػاـ الشػػػري   
 .ف الهلل يأمره  هبا ,  ىت إذا رأ  ما يتحمل ال زائ   ،  يشدد علي ال ام 

٤ند أف أ بامهلل   ،أو ظروؼ اٞنر ل  ال  ٬نر هبا اٞن لموف  ،وما اعت ار  ٜناؿ الصحاب     
 . اف الضابط فيها هو  قدير اٞنصلح  فيما يتناسب مس الواقس 

ل  ال  سن ت ٌن  هبا ل ياف شرعي   مراعاة مناط األ باـ و و قديرها وها  ب ض األمث    
، وّنػػػا يػػػؤدي اٞن ػػػىن  ويػػػؤدي إٔب االسػػػتقام  ،و فػ ق ػػػهلل  ّنػػػا ٩نلػػػب البمػػػاؿ و٪نػػػيط األمػػػر بالنمػػػاو 

 :  االصطبل ه اٞن تمد ُب ال حم 
و لد ال أ:قػاؿ  أف رسػوؿ اب  " رضي اهلل  نههريػرة  أيبعا :الحديث األو  -     

 3 ."أ ق  لى أممي ألمرتهم ب لس اك
   أعػػت  رسػػوؿ اب :قػػاؿ " رضددي اهلل  نهمدد عػػا ابػػا ع ػػاس  :الحددديث الثدد ني  -   

 ، فقػػػاـ عمػػر بػػػا اٝنطػػػاب,تيقهوا ػورقػػدوا واسػػػ, يقهوا ػد النػػػاس واستػػػػ ػػػىت رقػػ،ليلػػ  بال شػػػاو 
                                                                                                                                                        

: رق  ٓنب . رضي اهلل  نهمنػاقب ألال  با مػالك : باب ,  اٞنناقب تاب , أخرجػهلل الاماي ُب اٛنػػامس  1
ال ل   : ي نهر  -.صحيق : وقاؿ الشيخ األل اين , ديم   ا صحيق  ػ  : الاماياؿ ق. 3829

   -. 362:  ديم رق  , الصحيح  
عله با ايب ببر )  وفيهلل عله با يزيد األٟناين وهو ماوؾ, روا  الطرباين : وقاؿ,أخرجهلل اٟنيثمه ُب ٠نمس الزوائد  2

الط    , بًنوت / القاهرة  -دار البتاب ال ريب / الرياف للااث  دار,  53ص ,  9جػ , ٠نمس الزوائد , اٟنيثمه 
ي نهر صحيق وض يم  –. ض يم  : وقاؿ الشيخ األل اين عا اٜنديم   (.هػ  3629: سن  النشر , بدوف : 

 -.  6334:  ديم رق  , اٛنامس الصاًن 

 . 145  :رق  ٓنب ,  ما جاو ُب ال واؾ: باب ,  لطهارةا:  تاب , أخرجهلل مالك ُب اٞنوطػأ  3
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، ليػػػهلل اآلف ػػػأين أالهػػػر إ فخػػػرج الػػػيب اب :بػػػا ع ػػػاس اعطػػػاو قػػػاؿ :قػػػاؿ ، الصػػػبلة :فقػػػاؿ 
هم أو دلددد ال أو أ دددق  لدددى أممدددي ألمرتددد :فقػػػاؿ ،  يقطػػر رأسػػػهلل مػػػاو واضػػػ ا يػػػد  علػػػي رأسػػػهلل

 1 ."يصل ه  هاذا
 ػػاف م ػػاذ يصػػله مػػس النػػيب : قػػاؿ"  رضددي اهلل  نددهف ػػا جػػابر : الحددديث الث لددث  -   
 , ثػػػ  يػػأٌب فيػػؤـّ قومػػهلل، فصػػلي ليلػػ  مػػس النػػيب  ال شػػاو ،ٍب أ ػػي قومػػهلل فػػأّمه  ،ففػػتق
أالافػ ق ػػب يػػا فػػبلف؟ : ة ال قػػرة فػػا٥نرؼ رجػػل ف ػػل ، ٍب صػػلي و ػػد  واالصػػرؼ، فقػػالوا لػػهللب ػػور 
يػا رسػػوؿ اب : فقػاؿ فأ ي رسػوؿ اب . فؤلخربالهلل وآل ٌن رسوؿ اب  !ال، واب: قاؿ

 لي م ك ػػػ، إالا أصػحاب الػواضق ال مل بالنهار، وإف م ػاذا ص
,  ي معدد ذ :علػػي م ػػاذ فقػػاؿ رسػػوؿ اب ال شػػاو، ٍب أ ػػي فػػافتتق ب ػػورة ال قػػرة، فأق ػػل 

 2 ." أفّم و أنت؟ اقرأ باذا واقرأ باذا

جػػاو رجػػل إٔب : قػػاؿ"  رضددي اهلل  ندده عػػا أيب م ػػ ود األالصػػاري :الحددديث الرابددع  -  
إين أل ػػػأخر عػػػا صػػػبلة الصػػػ ق مػػػا أجػػػل فػػػبلف ،٣نػػػا يطيػػػل بنػػػا، فمػػػا :فقػػػاؿ  رسػػػوؿ اب

ػب ُب موعهػ  قػّط  أشػد رأيػب النػيب  يد  أيهد  الندد س إو  :٣نػا مضػب يومئػا، فقػاؿ مض 
  ."ن س فلي جز وف و من ورائه الا ير والضعيف وذا الح جلدددمنام منّفرِينو فأيام أّم ال

3 . 

                                                 
  545:رق  ٓنب , النـو ق ل ال شاو ٞنا ملب: باب , مواقيب الصبلة:  تاب , أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل  1
. 

 .465: رق  ٓنب ,   القراوة ُب ال شاو: باب , ة الصبل:  تاب , أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل   2
 .466:رق  ٓنب ,  خفيم الصبلة ُب ٕناـأمر األئم  بت: ، باب  الصبلة:  تاب,أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل  3
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ما صليب وراو إماـ : قاؿ" رضي اهلل  نه أال  با مالكعا :   الحديث الخ مس -   
ػوإف  اف لي   ، أخم صبلة وال أًب ما النيب   ، قط م ٢نافػ  ف ػخ  في   ، او الصػيبس ببػم    

    1 ." هلل أمّ    أف  ف  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٓنػػب  , مػا أخػػم الصػبلة ٍب ببػاو الصػيب: بػاب ,   اٛنماعػػ  واإلمامػ :  تػاب , أخرجػهلل ال خػاري ُب صػحيحهلل  1

 . 676: رق  
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 أسس مفهوم التنزٌل  ومظاهره فً كتاب المعٌار المعرب 

 

 :  مبحثانوفيه  

أسثثثس مفهثثثوم التنزٌثثثل مثثثن خثثثالل : المبحثثثث األول
 . نوازل المعٌار
مظاهر النزعة نحثو تسثدٌد التنزٌثل :  المبحث الثانً

  .ل فتاوى المعٌار من خال
 

 



347 

 

 
 
 : 

 
 ػرب أف ٪نّصػل علػي خيػوط   شػّبل       

 
ي تطيس الناظر ُب ٠نمػوع الػوازؿ  تػاب اٞن يػار اٞن

منهوم  متبامل  لتنػزيل األ باـ الشرعي  ، وهاا  يدؿ علي  صػور ال لمػاو واٞنفتػٌن البامػل 
 ٗن ػػػو  ُب قػػػػػػواعد ، ٟنػػػاا اٞنفهػػػـو بأال ػػػاقهلل اٞنختلفػػػ  ، مػػػًن أهنػػػ  مػػػا سػػػ بو  ُب   ريػػػم ، وال

ولبننا ال تطيس اٜنصوؿ علػي أهػ  أسػ  ذلػك اٞنفهػـو مػا خػبلؿ اسػتقراو النػوزاؿ واسػتنتاج 
أهػػ  القواعػػد ،  مػػا ال يفو نػػا ُب هػػاا الفصػػل التن يػػهلل علػػي مهػػاهر النزعػػ  التنػػػػػزيلي  ُب  تػػاب 

ي هػدؼ مػا خبللػهلل اٞن يار ما خبلؿ ب ض اإلشارات القوي  والدال  علي اٞننزع التنػػزيله الا
 . اٞنفتوف الوصوؿ إٔب أ  ا   ديد لتوقيس األ باـ الشرعي  
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 : املِبَحُث األّول
 

 
 

 : وفيه ثالثة مطالب

 
تنزٌثثل األحكثثام الشثثرعٌة مرحلثثة مثثن مراحثثل :  المطلثثب األول
 . النظر الشرعً

 

تنزٌثثثثل األحكثثثام الشثثثثرعٌة تختلثثثف نتائجثثثثه :  المطلثثثب الثثثثانً
 . ال األحكامباختالف مح

   .القصد سالمة التنزٌل وسداد التوقٌع : الثالث المطلب  

. 
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تنزٌثثل األحكثثام الشثثرعٌة مرحلثثة مثثن مراحثثل :  المطلثثب األول
 .  النظر الشرعً

إجابػػػات الفقهػػػاو  علػػػي مػػػا أشػػػبل علػػػي ُب  -ومػػػا خػػػبلؿ  تػػػاب اٞن يػػػار  –النػػػاظر       
 ،٩ند إشارات جليػ   ؤ ػد  فاو ػا و٪نقي مقاصد  الناس ، في حثوف لهلل عا ٢نرج يق لهلل الشرع 
بػػػاؿ اٛنهػػػد ال قلػػػه ُب : "فية لػػػوف أوؿ مر لػػػ   ،بػػػٌن مرا ػػػل النهػػػر الشػػػرعه ُب القضػػػايا 

وٓنديػػػدا ٞنػػػراد  ،النصػػػوص اسػػػتثمارا لطاقػػػات الػػػنص ُب  افػػػ  دالال ػػػهلل علػػػي م االيػػػهلل وأ بامػػػهلل 
ٍب الاجػيق ّنػا  ،لػ  والقػرائا وال سػيما إذا  ػاف الػنص خفيػا باالعتمػاد علػي األد ،الشرع منهلل 

 1. "  يالب علي الها أالهلل اٞنراد ما النص 
       .  ما اللم  ما خبلؿ النوازؿ ثاين اٞنرا ل وهه مر ل  التنزيل علي الوقائس       

 الػ  ًب استخبلصػها واسػتنتاجها  ،ويتضق هاا األمر جليا ما خبلؿ القواعد التاليػ        
 : ما فتاو  اٞن يار 

ىظـس يف هَـه أحكـاو     -أ:  اليظـس الـــسعي لــُ مستبتـاٌ       :الق  دة األولى      

  .ىظس يف تيزيل الـسيعة على الواقع  -ب.  الـازع 
هػػو أف يتمثػػل النػػاس  ،فاٞنقصػػود مػػا إالػػزاؿ الشػػري    : ددرح معنددى الدددق  دة  -:أوال     

بػل ال  ،الشػرعي  ُب الػاها وقوع فػػ ه  ٠نػرد لؤل بػاـ ب ل ال يبوف فقط وهاا التمثّ  ،هديها 
وهػاا النهػر الزائػد ال يقػـو إال  ،زيل الشري   علي أف اؿ اٞنبلفٌن ػبػ ّد ما الهر زائد ٣نثل ُب  ن

                                                 
الشػػػػر   ,  16ص , مناها األصػػػػولي  ُب االجتهػػػػاد بػػػػالرأي ُب التشػػػػريس االسػػػػبلمه ػالػػػػ, ١نمػػػػد فتحػػػػه الػػػػدريين    1

  .ـ  1985/ هػ1405: سن  النشر , الثاالي  :الط    , دمشي –اٞنتحدة للتوزيس 
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لػالك فهمػا ق ػماف  ،مثلهلل مثل النهػر األوؿ ُب فهػ  أ بػاـ الشػري    ،علي قواعد منهةي  
  .ريس ولي  أ د٨نا بأؤب ما اآلخر ُب منهوم  التش ،متمايزاف و٢نتلفاف

   :تأسيس هذ  الق  دة : ث ني      
ورد ُب اٛنػز األوؿ مػا  تػاب الوالشري ػه ال ػؤاؿ عػا البتابػ    :املثال املؤسمس األول       

و  ا ػػم ال لمػػػاو  ػػوؿ  قريػػػر اٛنػػواب عنػػػهلل ، و االػػب ١نصػػػل  أقػػواٟن  قرابػػػ  ُب  امػػد الػػػرـو ، 
ي مػػػػا الفوائػػػػد التار٫نيػػػػ  ، الثبلثػػػػٌن صػػػػفح  ، وهػػػػه مػػػػا أبػػػػدع مػػػػا ورد ُب البتػػػػاب ، إذ ٓنػػػػو 

والتخر٩نػػات الفقهيػػ  ، والتوجيهػػات األصػػولي  مػػا يفيػػد ال ا ػػم ويانيػػهلل عػػا البثػػًن ، وألجػػل 
 قريػػػر الػػػدليل الواضػػػق اٞن لػػػـو ، علػػػي جػػػواز : هػػػاا  فػػػنا ابػػػا مػػػرزوؽ  وٚنػػػي هػػػاا اٞن حػػػم بػػػػ

البامػػػد عػػػا  2وسػػػئل ر٘نػػػهلل اب : " والػػػص سػػػؤاٟنا ٢نتصػػػرا  ػػػاآلٌب .1الن ػػػخ ُب  امػػػد الػػػرـو 
  3..." الرومه ، هل ٩نوز است مالهلل والن خ فيهلل أـ ال ؟ 

ما خبلؿ رد الفقهاو علي هػا  الفتػو  ف النػا ال ػتطيس ٕنييػز م ػتويٌن مت ػاينٌن ُب هػا      
 الردود واألجوب  ؛ 

فال حم ما الفقهاو علي اٜن ب  الشػرعه للنةاسػ  ، والبتابػ  فيهػا  :أما أولهما  -     
ا ٤ناس  البفار ومػا يل  ػوف ومػا ي ملػوف ، فقػد ث ػب ُب الفقػهلل اٞنػالبه ، وب  ط اٜنديم ع

 مػػػا جػػػاو ُب   4" ال يتوضػػػأ ب ػػػؤر النصػػػراين وال ّنػػػا أدخػػػل يػػػد  فيػػػهلل " مػػػا أ بػػػاـ عامػػػػػ  أّف 
  5. الف  الفقهلل أف عدـ ٓنقي النةاس  ال ٬ننس ما است مالهلل  

                                                 
1
 . 57، ص  1 ، جػ  اٞنصدر ال ابي أبو ال  اس الوالشري ه ،   

2
 .رزوؽ ، ألالهلل صا ب الفتو  ال ابق  اٞنت لق  ب لخ جلد االال اف واست مالهلل ػيقصد اإلماـ ١نمد با م  

3
  97، ص  3اٞنصدر الف هلل ، جػ   

4
 97، ص  3، جػ اٞنصدر ال ابي   

5
  97، ص  3اٞنصدر الف هلل ، جػ   
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 ه لبلستدالؿ علي اٜنبػ  واٞنبل ظ أيضا أهن  ٪نتاجوف أدل  شرعي  والصوصا ما الو     
بصور هلل النهري  ، ألف اٞنر ل  مر لػ  ث ػوت اٜنبػ  ّندر ػهلل الشػرعه، ما قػاؿ اإلمػاـ الشػاطيب 

، وأيضػػا " و وضػػأ عمػػر مػػا بيػػب الصػػراالي  : ُب ال خػػاري " ، ومػػا ذلػػك اسػػتدالٟن  ُنػػديم 
، صػػػاّب أهػػػل ٤نػػػراف علػػػي ألفػػػه  لػػػ  النصػػػم ُب صػػػفر ُنػػػديم ابػػػا ع ػػػاس  أف النػػػيب 

وذ ػػػػر ابػػػػا مػػػػرزوؽ أف أصػػػػوٟنا الشػػػػرعي   ثػػػػًنة .م ُب رجػػػػب ، يؤدوهنػػػػا إٔب اٞن ػػػػلمٌن والنصػػػػ
وعامػػ  ، مػػًن أف الشػػرع ٓب يفردهػػا بػػااهتا ، فنقي ػػها علػػي األ بػػاـ الػػ  ث تػػب بأدلػػ  خاصػػ  

وإ٧نا هه أقي    دؿ علي  ناوؿ النصوص ٟنا ، ف هنا م أل  داخلػ  ُب عمػـو :" ب ينها فقاؿ 
  1."   ، وإ٧نا عدمنا النص فيها ال فيما يتناوٟنا الصوصه  و ليات ألفاظه

 مػا أف الفقهػػاو ر٘نهػػ  اب   ػأب يلةػػؤوف ُب هػػاا اٛنػزو مػػا بنػػاو اٛنػواب علػػي النازلػػ        
إٔب  تػب الفقػهلل اٞنػػالبه ومػا عليػػهلل أئمػ  اٞنػػاهب ، وعمػدة أقػػواٟن  ، ومػا ذلػػك قولػهلل ُب هػػا  

، ..، قولهلل ُب  تاب الطهػارة مػا اٞندوالػ  ..ؿ مالك ، وُب اٞنختصر قا..وُب ال ت ي  : النػػازل  
 2...، وما علل بهلل اٞنازري ..والقل ب ضه  أف ابا اٞناجشوف 

إف هػا  اٞنر لػ  ُب ٕنثػػل أ بػاـ الشػػري     ػتخدـ فيهػػا القواعػد الػػ  اسػتن طها ال لمػػاو     
نازلػػ  السػتخراج األ بػاـ الشػرعي  مػا النصػوص ، ويههػر جليػا ، ومػا  ط يقػات ذلػك ُب ال

تددرك ال سػػيما علػػي قاعػػدة الشػػاف ه اٞن لومػػ  مػػا أّف :" الػػ  ٥نػػا بصػػدد الت ليػػي عليهػػا قولػػهلل 
، االسمفصدد   فددي حا يددل األحدد ا  مددع قيدد م االحممدد  و يقدد م مقدد م العمدد م فددي المقدد   

 3." وهباا ياجق ماهب ابا ع د اٜنب  

                                                 
1
 ;9، ص  3اٞنصدر الف هلل ، جػ    

2
  . 4: – 3:: ، ص  3اٞنصدر الف هلل  ، جػػ    

3
 . 4::   ، ص  3ػ ػ، ج ال ابياٞنصدر   
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ٜنبػػ  الشػػرعه ، بػػأف فهػػو النهػػر الزائػػد علػػي ٠نػػرد الت ػػرؼ علػػي ا :وأمثثا ثانٌهمثثا  -   
ي حػػم الفقيػػهلل ُب مػػػبلب ات الواقػػس وظػػروؼ الزمػػاف واٞنبػػاف وٓنقػػي اٞنقصػػد ُب الواقػػس ، منػػهلل 
٤نػػد أف اإلمػػاـ ابػػا مػػرزوؽ الهػػر إٔب  اجػػ  اٞن ػػلمٌن إٔب ذلػػك الػػورؽ مػػس عػػدـ صػػن هلل إال ُب 
 األالػػدل  و فػػاس ، ويػػأٌب ّنػػا يػػؤدي إٔب ٓنقيػػي مقاصػػد الشػػري   والتوسػػ   علػػي النػػاس ورفػػس

ال " اٜنػػرج عػػنه  ، الػػاظرا ب ػػٌن الفقيػػهلل اٞنت صػػر إٔب الواقػػس ، فهػػو يؤ ػػد إٜنػػاح الضػػرورة بقولػػهلل 
والّ هلل إٔب أالهلل قد روعه أقػل مػا هػا  الضػرورات  1" ال ل  عمومها ُب هاا الشاهد بل  ثرهتا 

، وشػػػاه د   مػػػا ذ ػػػر اسػػػت ماؿ ب ػػػض اٞنيػػػا  اٞنتاػػػًنة ّنػػػا ال ينفػػػك عنهػػػا مال ػػػا ولػػػو ُب ب ػػػض 
ال بػػأس أف التوضػػأ ب ػػؤر البلػػب إذا اضػػطررت : ، وبقػػوؿ ابػػا شػػهاب ُب اٞندوالػػ   األوقػػات

 . وضرورة است ماؿ الورؽ ُب أمور الديا والداليا ال ٫نفي . إليهلل 
إف هػػاا النهػػر الزائػػد هػػو النهػػر الػػاي ٬نتػػد إٔب مراق ػػ  ٓنقػػي مقاصػػد الشػػارع اٜنبػػي  ،      

ُب  –علػػي طريقػػ  الفنقلػػ   -بػػا مػػرزوؽ ي حػػم و ط يقػام علػػي مػػا ٥نػػا فيػػهلل فػػ ّف اإلمػػاـ اٞنفػ  ا
إالّػػهلل :  فدد و قلددتَ :" ٓنقػي  فػػظ اٞنػاؿ بػػالتحرًن أو اإلبا ػػ  ُب اسػت ماؿ  امػػد الػػرـو ، فقػاؿ 

أرأيػػب لػػو : ْ  قلددت . لػػي  ّنػػاؿ للم ػػلمٌن ، فػػبل يػػؤدي  ػػرؾ الن ػػخ فيػػهلل إٔب إضػػاع  اٞنػػاؿ 
ألػػي  هػػو  ينئػػا مػػا مػػاؿ  مػػن  اٞن ػػلموف بػػبلد النصػػار  ، وظفػػروا مػػا ٗنلػػ  الانػػائ  بػػورؽ ،

 2... " اٞن لمٌن ؟
و٥نا بصدد اٜنديم عا القاعدة األؤب ال   ث ب مر لتٌن مػا : املثال املؤسس الثانمي     

مرا ل النهر الشرعه ،  ههر ب ض األجوب  ال   تبوف ما أ باـ شرعي  م لق  علي واقس 
" ظهػر لػهلل مػا واق ػهلل ، فقػد م ٌن ، والاي يلحي اٜنب  بالواقس هو اٞنبلم علي   ب ما 

سػػئل ابػػػا صػػاّب عػػػا فػػأرة وق ػػػب ُب عػػػٌن ر ػػا اٞنػػػاو فطحنهػػا ، أ٩نػػػوز أ ػػل ذلػػػك الػػػدقيي ؟ 
                                                 

1
 . 6:: ، ص  3ػ ػاٞنصدر الف هلل  ، ج  

2
  . 9:: ، ص  3، جػ   ال ابياٞنصدر   
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فيػدؿ ذلػك داللػ  واضػح   1. " إف  ػاف  ثػًنا فليؤ ػل ، وإف  ػاف قلػيبل فػبل يؤ ػل : فأجػاب 
 ػل "  علي اال ناو اٜنب  علي مر لتٌن ؛ مر ل  الػحب  الشرعه ، ومر ل   نػزيلهلل ، ذلك أفّ 

و األخػر  -إ دا٨نا راج   إٔب ٓنقيي اٞنناط الشرعه ،  -:دليل شرعه م ين علي مقدمتٌن 
وما أمثلتهلل ال ارزة  ناوؿ اٝنمػر و بمهػا اٜنرمػ  ، فػ ذا  2." راج   إٔب الف  اٜنب  الشرعه 

 أهاا ٙنر أـ ال ؟ ف ذا وجد فيهلل أمػارة اٝنمػر أو  قيقتهػا بنهػر م تػرب ،: شرع ُب  ناوٟنا قيل 
 3.   ل ٙنر  راـ االست ماؿ فيةتن هلل : قاؿ ال   هاا ٙنر ، فيقاؿ لهلل 

وذلػػػك عنػػػد النهػػػر ُب الفتػػػاو  واألجوبػػػ  اٞنت لقػػػ  بػػػالرخص   :لمممثاملثمممال املؤسمممس الثا      
الشػػػرعي  ، فػػػ ف الفقهػػػاو ر٘نهػػػ  اب   ػػػأب   ػػػاملوا مػػػس الرخصػػػ  بػػػاٞن ىن اإلضػػػاُب أي ببوهنػػػا 

لفػػػٌن عػػػارؼ لنف ػػػهلل فقيػػػهلل هبػػػا ، وهػػػاا الهػػػر زائػػػد عػػػا لي ػػػب أصػػػلي  ، فبػػػل وا ػػػد مػػػا اٞنب
 . مقتضي اٜنب  ال اـ اجملرد 

 -ومنهلل ما سئل عنهلل ابا رشد ما م  اٞنصحم علي مًن وضػوو ، فأجػاب بقولػهلل         
وقػػػػد ر خػػػػص للػػػػاي يػػػػت ل  القػػػػرآف أف يقػػػػرأ ُب اللػػػػوح علػػػػي مػػػػًن وضػػػػوو :" -ر٘نػػػػهلل اب   ػػػػأب 

  4..." وضوو وللم ؤدب أف يشبل األلواح علي مًن 
ذلك أف الرخص  ثابت  ُب أ باـ الشري   اإلسبلمي  ، ولبا  نزيلها علي مػا يطػابي        

م ػػىن الرخصػػ  شػػرعا هػػو النهػػر الزائػػد الػػاي ٓنػػدثنا عنػػهلل ، و ػػاؿ هػػاا  ػػاٞنريض يتحقػػي مػػا 
 صػػوؿ م ػػىن اٞنػػرض الػػاي ألجلػػهلل ر خػػص ُب ب ػػض التخفيفػػات ، و صػػوؿ اٞنقصػػد مػػر  ط 

                                                 
1
 .  34:، جػ ، ص  الف هللاٞنصدر   

2
 . 56-55، ص  5الشاطيب ، اٞنوافقات ، جػ  إسحاؽأبو   

3
 .  ;9، ص  مرجس سابي بلخًن عثماف ،   

4
  . ;4، ص  3أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ   
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رخص  ُب الواقس ، فبثًن مػا النػاس يقػو  ُب فػاة مرضػهلل مػا ال يقػو  عليػهلل بتحقيي م مي ال
 .  مًن  
 : االسمنم ج الممرتب  لى هذ  الق  دة : لث ث     
ػػد الزوايػػا اٞنشبػػػػل  لرؤيػػ  فقهػػاو اٞن يػػار للتنػػػزيل  ،٣نػػا سػػ ي     اعت ػػار  مػػػػػػر ل   ،يههػػر أّف أ  

وهػه النهػر إٔب األ بػاـ ، ق يما للمر لػ  األؤب  بل وعػػّد   ،ما مرا ل النهر ُب الشري   
ألف بهلل يتحقي إخراج اٞنبلم عا داعيػ    ر  الثمرة اٞنرج وة ما  باليم الشري اواعت  ،٠نردة 
  .هوا  
الري يصيع الفسق بني مسحلة  هَه األحكاو وتيزيلَا على   :الق  دة الث نيل      

ـَ،ٍو جتسد األوىل  ،حماهلا يف  الواقع     .خـّــص الناىية  وت
ف لماو اٞن يار ينهروف إٔب اٜنب  عندما يبػوف عاما  : رح معنى الق  دة  -:أوال       
رجتػهلل عػا ْنػرد  ػإليهلل وقد   وفوينهر  ،٠نّردا  وبالتػإب  ،فأصػ ق مشّخصمػا  ،ّفتهلل مبلب ات أخ 

بػػػل إف  ،ب ػػػ ب  لػػػك اٞن ػػػاين الزائػػػدة اٞنلحوظػػػ  ُب الف ػػػل اٞنشػػػخص  ،فػػػالنهر  قػػػد اختلػػػم 
 . شخص اٜنب  هو الاي اقتضي هاا النهر

      :تأسيس هذ  الق  دة : ث ني       
يههػػر مػػا خػػبلؿ فتػػاو  ال لمػػاو ُب اٞن يػػار اٞن ػػرب أف فتػػاويه   االػػب  ت ػػس  شػػخص      

وابػػهلل ٪نتػػوي ج إذا ا تػػو  علػػي وقػػائس   ثػػًنة فػػ فّ   ػػؤاؿأف ال: ال ػػؤاؿ أو عموميتػػهلل ، فنةػػد 
اختبلفػػا ُب األ بػػاـ ، ِنػػبلؼ ال ػػؤاؿ الػػاي ال ٪نػػوي مػػا ينةػػر عنػػهلل  وهػػو ثػػر ، أ فاصػػيل 

  . ، ف ف جوابهلل عاـ ال ٫نتلم   ا بل خرج ٢نرج ال مـو ػػ ا متشػػواق
وال ػػػػآب ينهػػػػر إٔب النػػػػوازؿ وهػػػػه عامػػػػ  ٠نػػػػردة ، وينهػػػػر إليهػػػػا وهػػػػه مشخصػػػػ   فتهػػػػا      

ب  لػػك اٞن ػػاين الزائػػػدة مبلب ػػات أخرجتهػػا عػػػا التةػػرد ، وبالتػػإب فػػػالنهر قػػد اختلػػم ب ػػػ 
 . اٞنلحوظ  
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مػػا سػػئل عنػػهلل ال لمػػاو ُب موضػػوع البفػػاوة ُب النبػػاح وهػػو  :املثممال املؤسممس األول          
أمػػر م تػػرب ، لبػػا ال ػػؤاؿ األوؿ عػػاـ خػػاؿ مػػا عوامػػل التشػػخص ، لػػالك  ػػاف الهػػر  عامػػا 

س ػئل "  و بمهلل أيضا ، وال ػؤاؿ الثػاين  شػخص ، فػاختلم النهػر  واختلػم اٛنػواب ، فقػد
بأالػهلل : فأجػاب ... ب ض ال لماو عا رجل فاسد اٜناؿ ما ال رب زوج ابنتهلل مػا مػًن  ػمو 

مػػا : ينهػػر ٟنػػا ال ػػلطاف ولػػي  ألبيهػػا الفاسػػد اٜنػػاؿ أف يزوجهػػا مػػًن  ػػػمو ، وُب اٜنػػػديم 
و٥نا الػر  بأف اٛنواب  اف ٢نتصػرا  1." زوج  ريػمتػهلل ما فاسي وهو ي ل  ، فقد قطس ر٘نها 

بينمػػا ٤نػػد الفػػ  ال ػػؤاؿ ُب واق ػػ  . وا ػػد ُب الشػػري   اإلسػػبلمي   ال اخػػتبلؼ فيػػهلل والػػػحب  
أخػػر  ، ولبنػػهلل اشػػتمل علػػي مػػا الػػػتم  ولػػهلل وأ ػػاط بػػهلل ، فاقتضػػي الهػػرا زائػػدا عػػا النهػػر ُب 
٠نرد فهػ  اٜنبػ  الشػرعه واسػتن اطهلل ، بػل االتقػل إٔب الػػنهر ُب الواق ػ  وإٜنػاؽ اٜنبػ  بػػها أو 

سػػئل " شػػرعه جديػػد ٪نقػػي اٞنقصػػد منػػهلل ُب  لػػك الواق ػػ  ، فقػػد  ْنػػاوز  لل حػػم عػػا  بػػ 
الفقيػػهلل أبػػو ١نمػػد ع ػػد اب ال  دوسػػه عػػا رجػػل  ػػاجر صػػاّب اٜنػػاؿ ، ظػػاهر النةابػػ  مشػػتابل 
بػػػاٞنتةر ، ٓب ي ػػػػرؼ لػػػهلل ٔنلػػػػم وال أخػػػا فيمػػػػا ال ي نيػػػهلل ، وهػػػػو ينت ػػػب قي ػػػػيا ، ػػػاز ذلػػػػك 

فقػاـ ب ػض إخواهنػا ...  ائػل الربابػر الن ب هو وآباؤ  ما ق ل ، خطب امرأة ما أورب  ما ق
٣نا لي  بوصه ب د رضي مػا الوصػه ب قػد النبػاح ، وادعػي أّف الرجػل لػي  ببػمو ٟنػا ، 

إذا ث ػػػب أف الػػػزوج اٞنػػػا ور باألوصػػػاؼ : فأجػػػاب . واقػػػاـ بػػػالك رٚنػػػا وأراد ف ػػػخ النبػػػاح 
  اٜنػاؿ واٞنػاؿ اٞنا ورة ، فهه  فاوة صحيح  م تربة ، واالعت ار ُب البفاوة عنػد ابػا القاسػ

فالواجػب استف ػاره  عػا وجػهلل عػدـ البفػاوة ، فػ ف ٓب ٬نبػا ..، وبػهلل القضػاو وعليػهلل ال مػل 
استف ػػاره  لػػػموهت  ، أو ل  ػػد مي ػػته  أو المتنػػاعه  مػػا بيػػاف ذلػػك ردت شػػهادهت  ، وإف 

  2.. " ف روا 
                                                 

 .  336: ، ص   5اٞنصدر ال ابي ، جػ  1
2
 .  7:: ، ص  5، جػ  الػف هلل اٞنصدر   
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، أمػػا األؤب فمةػػردة ُب م ػػائل الز ػػاة وردت الازلتػػاف :  يمممممانممممس الثممممممنثال املؤسمالمم       
لػػي  فيهػػا عامػػل مػػا عوامػػل التشػػخص ، وهػػه عػػا  ػػوف القمػػق والشػػ ًن جن ػػاف أو جػػن  

 .   ،  فالػةواب عنها ال ٫نتلم زماالا ومباالا وال أشخاصا 1وا د عند الشاف ه 
وما  يم اختلػم األمػر ُب الازلػ  أخػر  قري ػ  ،  ػاف ال ػؤاؿ فيهػا عػا مقػدار صػاع       

   2. يبل ووزالا ، وما األرجق ُب زماهن  اٜنب أو الدقيي   الز اة ُب مرالاط 
ويههر االختبلؼ الاي ولد   شخص النازل  ، ما خبلؿ مراعاة اٞنف  أبػو ع ػد اب       

و٩نػوز ُب أزمنتنػا أف ي  طػي الضػ يم الػاي لػهلل قػوت يػـو :" اٜنفار للواقس الػم يش  ٌن قػاؿ 
  3."  وا وال ٫ندموا إال ب د بطال  ال ػػػيد ، ٛنرياف عادة الناس أف ال يب 

 : االسمنم ج الممرتب  لى هذ  الق  دة : ث ني            
  ػػٌن اهتمػػاـ ال لمػػاو بالتن يػػهلل إٔب خطػػورة عػػدـ االلتفػػات  ،ال ػػابق   األمثلػػ مػػا خػػبلؿ      
و  ،ا هلل باعت ار أالػهلل الهػر  إٔب مػا اقػاف ُب الف ػل أثنػاو وجػود  ُب ا ػل ١نتفػا بػػمبلب  ،للتنزيل 

 . لك اإلضافات هه ال   شبل االختبلؼ ُب األ باـ 
تنزٌثثثل األحكثثثام الشثثثرعٌة تختلثثثف نتائجثثثه :  ثثثثانًالمطلثثثب ال   

 باختالف محال األحكام 

   .اختالف حمال األحكاو ُمِؤذٌ باختالف األحكاو   :الق  دة األولى        
علػي اخػتبلؼ   –ر٘نهػ  اب  -ر ّػب فقهػاو اٞن يػار  : رح معنى الق  دة  -:أوال       

وٓنقػي  لػك  ،ألف األ بػاـ  اب ػ  ٞنقاصػد شػرعي   ،ناطات األ باـ اختبلفػا ُب األ بػاـ ػم

                                                 

   1.  585: ، ص  3، جػ  ال ابياٞنصدر  
2
  . :;5: ، ص  3اٞنصدر الف هلل ، جػ   
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 . :;5: ، ص  3اٞنصدر الف هلل ، جػ  
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فتختلػم  ،فيختلم اٜنػب  الاي التوخي بهلل اٞنصػلح   ،اٞنقاصد لي   اصبل فػه  ل واق   
 . صورة التط يي ما  ال  ألخر  

    :تأسيس هذ  الق  دة : ث ني      
ذ ػػر مؤلػػم اٞن يػػار سػػؤاال يت لػػي باخػػػت ار اٞنػػرأة ُب عقيػػدهتا ،  :ملثممال املؤسممس األول  ا     
سػػئل الشػػػيخ أبػػو ع ػػػد اب سػػيدي ١نمػػد بػػػا مػػرزوؽ عػػػا فتػػو  أفػػىت هبػػػا رجػػل ٣نػػػا "  يػػم 

 صػد  لئلقػراو وهػه أالػهلل ٩نػب علػي  ػل مػا لػهلل زوجػ  أف ي ػأٟنا عػا عقيػدهتا ، فػ ف وجػدها 
: فأجػاب ...  اٛنهػ  مػثبل ، ف الػهلل ٩نػب عليػهلل أف يفارقهػا م تقدة مػا ي ػتحيل ُب  قػهلل   ػأب

هػػا  إ ػػد  الطّػػواـ ، فمهمػػا فػػتق هػػاا ال ػػاب علػػي ال ػػواـ ، اختػػل النهػػاـ ف فػػبل ٓنػػرؾ علػػي 
ال واـ ال قائد ، وليبتم بالشهاد ٌن  ما قػاؿ اإلمػاـ أبػو  امػد ، وهبػاا جػاوت األ اديػم 

  ليػت  االالت ػا  إٔب م ػىن االخػتبلؼ ُب وقد ضػ ط ابػا مػرزوؽ القاعػدة ال ػابق 1." الصحاح 
و ظاهر ما النازل  أف اٜنب    لي بال واـ . األ باـ الاي ٫نتلم عا االختبلؼ ُب ا اؿ 

الػػػاي ٪نػػػدث  ن ػػػيهه  إٔب قضػػػايا عقديػػػ  دقيقػػػ  فتنػػػا  ثػػػًنة جػػػدا ، ذ رهتػػػا ال ػػػن  الن ويػػػ  ُب 
 :مناس تٌن 
  لى اهلل  ليدده وسددلمصدد نػػب ردؼ النػػيب   :قػػاؿ" رضددي اهلل  نددهم ػػاذ  ػػديم 

ومد  حدق و  حدق اهلل  لدى   د د  مد  ي  معد ذ هدا تددري : فقاؿ ، علي ٘نار يقاؿ لهلل عفًن 
ع دو  ددددفدد و حددق اهلل  لددى الع دد د أو ي : قػػاؿ. اب ورسػػولهلل أعلػػ   :قلػػب ؟ الع دد د  لددى اهلل

لب قػػػف.  وحق الع  د  لدى اهلل أو ال يعدذب مدن ال يشدرك بده  ديئ و وال يشرك ا به  يئ  
  2."  ال ت شرهم فيمال ا: قاؿ ، أفبل أبشر بهلل الناس  وؿ اب ػػيا رس:

                                                 
1
 .  9:، ص  5أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ    
ٓنب ,الدليل علي أف ما مات علي التو يد دخل اٛنن  قط ا:باب,إل٬نافا: تاب,أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل 2

  . 30:رق 
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  مدد  أنددت بمحدددث ق مدد  حددديث  ال : " مػػا روي عػػا ع ػػد اب بػػا م ػػ ود قػػاؿ
 1." ت ليه  ق لهم و إال ك و ل عضهم فمنل 

 :ثانياملثال املؤسس ال
اٞن ػػػاجد  مػػػا ذ ػػػر  اإلمػػػاـ الوالشري ػػػه ، عنػػػد  ديثػػػهلل عػػػا إدخػػػاؿ ب ػػػض الن ػػػاؿ إٔب

 يم ، سئل الفقيهلل الصاّب أبو اٜن ػا اٞننتصػر عػا إدخػاؿ األال لػ  للم ػةد مػًن م ػتورة ، 
أٓب ٔنػػربين أف سػػيدي ابػػا ١نمػػد الػػزواوي رآؾ وضػػ ب ال لػػك مػػًن م ػػتورة :" فقػػاؿ يػػا سػػيدي 

 2." إالب  أيها الرهط ي قتد  بب  فبل  ف لوا : ب زاو ساري  فقاؿ لك 
 ػػػل ألالػػػهلل مػػػؤذف بػػػاختبلؼ اٜنبػػػ  ، فمحػػػل إدخػػػاؿ ف ػػػاف مػػػا خبللػػػهلل مراعػػػاة ا    

 . الن اؿ إذا وقس ما الرهط اٞنقتد  هب  أد  إٔب مفاسد  ثًنة 
 :االسمنم ج الممرتب  لى هذ  الق  دة : ث ني       
يتيػػمم ٣نػػا سػػ ي أف ال لمػػاو ال هػػوا إٔب وجػػوب إدراؾ أف التنزيػػل اآلٕب لؤل بػػاـ ال يػػؤدي    

لػػالك فاأل بػػاـ الشػػرعي   ،عت ػػار الفػػرؽ الػػاي يصػػن هلل ١نػػل اٜنبػػ  با ،وخي منػػهلل ػػػػتإٔب مػػا ي  
ا الهػرام  ،مهما ض   ط ب قواعدها فهمػام  ياهت  مفتقػرة  إٔب النهػر التنزيلػه ّنراعػاة مناطػات  ،وم   ػم 

ا   . األ باـ و١ن اٟن 
الواقـع  زــــً  مـً أزــاٌ تيزيـل األحكـاو الــسعية ، وٍـو           :الق  دة الث نيل    

 .مً  هَنُ بدقة  بّد متـعب ، ال
 :  رح معنى الق  دة  -:أوال    
 نزيل األ باـ عليهػا و وجيههػا ي قصد األف اؿ اإلال االي  ال  إف اٞنقصود بالواقس عادةم     

ةري عليػػػهلل  يػػػػاة النػػػػاس، ُب ػمػػػػا  ػػػػ"  فقػػػػػط بػػػل األف ػػػاؿ اإلال ػػػػاالي ولػػػػي  الواقػػػػس . قتضػػػاهاّن
                                                 

 .  29: ٓنب رق  .هلل ،  باب النهه عا اٜنديم ببل ما ٚنس أخرجهلل م ل  ُب مقدم  صحيح 1
2.  ;، ص  3أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ   
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ومػػا   ػػتقر عليػػهلل مػػا عػػادات و قاليػػد وأعػػراؼ، ومػػا  ٠ناالهتػػا اٞنختلفػػ ، مػػا أ٧نػػاط ُب اٞن يشػػ 
      1 ." ي تةد فيها ما الوازؿ وأ داث

 ػػل مػػا يبػػػّوف  يػػاة النػػاس ُب ٗنيػػس اجملػػػاالت، ببػػل مهاهرهػػا وظواهرهػػػا : فػػالواقس إذف   
وهػػاا الواقػػس مػػػال ا مػػا يبػػوف متشػػ  ا أي مػػػختلم التفاصػػيل واٛنزئيػػات  .وأعراضػػها وطوارئهػػا
وإ٧نػػػا  قػػػس  ،األف ػػػاؿ ال  قػػػس ُب الوجػػػود مطلقػػػ   ذلػػػك أفّ  ،واٞنبلب ػػػات  متػػػداخل األ ػػػداث

هػػو جػػزو مػػا  نزيػػل األ بػػاـ الشػػرعي  بشػػبل  ،لػػالك ففهمػػهلل بدقػػ  بالاػػ  . صػػ م   ينػػ  مشخّ 
  . سديد عليهلل 

و٤ند   صر٪نا لئلمػاـ الوالشري ػه ي ػٌن فيػهلل مػا ذ ػر آالفػا ، : ولس األمممنؤسمممنثال المممال      
اٝنصوصيات ال بد أف  راعي ، وأف الواقس ر ا ما ال ملي  التنػزيػػلي  ال بػد أف  يم ذ ر أف 

واٞنقاي ػػػػػ  بػػػػػٌن اٞن ػػػػػائل ال بػػػػػد فيهػػػػػا مػػػػػا االلتفػػػػػات إٔب :" قػػػػػاؿ ر٘نػػػػػهلل اب   ػػػػػأب . يفهػػػػػ  
اٝنصوصيات اٞنثًنة إٔب الفوارؽ ، وعلي أف لو قلنا بت ػاوي اٞن ػألتٌن  نػػزال ، فلػي  ُب  لػك 

  2."ال   باها ابا رشد ما يدؿ علي صح  اإلقػرار البائا ُب م ألتنا األقواؿ اٞنتقدم  
إف ٔنػػػريا أ بػػػاـ النػػػوازؿ علػػػي أقػػػواؿ اٞنػػػػاهب ، واٞن ػػػائل الػػػ  سػػػ قب ، ٟنػػػو مػػػػنها      

أصيل ُب اٞن يار ي تمد علي اٞنقاي   بٌن اٞن ائل ، إال أف النوازؿ وإف  ػاف ظاهرهػا متشػاهبا 
وهػػو مػػا قّ ػػد  اإلمػػاـ الوالشري ػػه آالفػػا . م ؛ ين اػػه التن ػػهلل إليػػهلل ، فػػ ف واق هػػا و مناطهػػا ٢نتلػػ

 . بببلـ فيهلل أدب رفيس 
 :  يمممثانمممممس الممممممؤسممنمممثال الممممممنمال    
عنػػد اٜنػػديم علػػي م ػػائل اال نػػاو أ بػػاـ الطػػبلؽ علػػي اليػػات اٞنطلقػػٌن ، بػػٌّن اإلمػػاـ      

اط ٌن علي مدلولهلل ال رُب ، وما يث تهلل الواقس الوالشري ه علي أف مدار الفتو  ٘نل  بلـ اٞنتخ
                                                 

1
 . 111ص ,  2جػ ,  فقهلل التديا فهما و نزيبل , ع د اجمليد النةار   

  
2
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إف الفقهػػاو : قلػػب :"لػػهلل ، مرجحػػا ذلػػك علػػي اٞنػػدلوؿ اللفهػػه ،  يػػم قػػاؿ ر٘نػػهلل اب   ػػأب 
بنو األ باـ علي عرؼ التخاطب سّيما ُب باب األ٬ناف ، وهػو مقػدـ عنػده  علػي اٞنػدلوؿ 

م ػأل  مػا ٚنػاع ٪نػٍن إّف اللاوي فيها ، وعا هاا قاؿ القاضػه ابػا رشػد عنػدما  بلػ  علػي 
أو ُب اٞناضػػه للشػػك ، وُب اٞن ػػتق ل للتخيػػًن ،مػػا مػػًن  قػػدـ صػػيا  طلػػب  مػػا قلنػػا  ، وٓب 

   1."٪نك ابا رشد ُب اٞن أل  خبلفا 
 :االسمنم ج الممرتب  لى هذ  الق  دة :   لث ث          

رع وٕنثلهػػػا لّشػػعنصػػر مهػػػ  ُب فهػػ  أ بػػػاـ ا ،ي أف عنصػػػر الواقػػس ػفقػػد   ػػٌن ٣نػػػا س ػػ       
لالك عقد ابػا   . وذلك ال ٬نبا أف يت  بصف  ْنريدي  مفصول  عا خض  الواقس اٜنياٌب .

ال يػتمبا اٞنفػ  "  يػم  ،واقس ٞنػا يتصػد  أل بػاـ الشػرع ػػػزـو م رفػ  الػػالقي  فصبل عا ل
هلل فيػهلل إال بنػوعٌن مػا الفهػ  أ ػد٨نا فهػ  الواقػس والفقػ ، وال اٜنا   ما الفتو  واٜنب  باٜني

والنػوع  ،مػا وقػس بػالقرائا واألمػارات وال بلمػات  ػىت ٪نػيط بػهلل علمػا  واستن اط علػ   قيقػ   ،
وهػو فهػ   بػ  اب الػاي  بػ  بػهلل ُب  تابػهلل أو علػي ل ػاف  ، الثاين فه  الواجب ُب الواقػس

 2 . " ي أ د٨نا علي اآلخر   ٍب يط   ،رسولهلل ُب هاا الواقس 

  . التنزٌل وسداد التوقٌع  القصد سالمة: الثالث المطلب     

فاٜنػػػػديم عػػػػا  نػػػػػزيل الشػػػػري    ػػػػديم اعت ػػػػاطه إذا ٓب يبػػػػا اٞنقصػػػػود ال حػػػػم عػػػػا       
وم يػار هػاا التػنػػزيل ٓنقيػي مقاصػد الشػارع مػا  شػريس األ بػاـ  ،زيل نػػأفضل ال ُّ ل ٟنػاا الت

 .وهو جلب اٞنصاّب  ودرو اٞنفاسد ،

                                                 
1
 .   474: ، ص  6جػ ،  ال ابياٞنصدر    

2
: الط    , بًنوت  -دار اٛنيل, 88وص,  87ص,  1جػ , إعبلـ اٞنوق ٌن عا رب ال اٞنٌن , ابا قي  اٛنوزي    

  .طػهلل ع د الرؤوؼ س د : ٓنقيي, ـ  1973: سن  النشر , بدوف 
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ٓب  ،ال حػػػم ُب  فاصػػػيلهلل  وا قضػػػي  التنزيػػػل ٨نّػػػام أجػػػادال لمػػػاو بت ػ ن ػػػيه  ل لػػػالك فػػػ فّ        
وهػػاا ظػػاهر مػػا خػػبلؿ . اا التنزيػػل ٟنػػت ػػديد العػػا أفضػػل سػػ ل إال ال حػػم ٪نػػاولوف  والػػوايب

 :ها  القواعد اٞن تن ط 
 .إٌ للـازع مكاصَد وضَع الـسيعة ألجل َتحكيكَا :الق  دة األولى         
ر أف الشارع اٜنبي  ر ب علػي التبػاليم ظه:  رح معنى الق  دة  -:أوال        

فيبػوف واضػحا ُب األذهػاف أف  لػك الوسػائل ال بػػد  ،مقاصػد شػرعي  ال بػد أف ٓنصػل 
أف ٓنقي ماياهتا ومقاصدها ، فيختار منها بٌن مت ػدد األصػلق ، أو ي ضػ ط مػا ي صػل ق 

قاصػد فالتنػزيل إذف ال يبوف علي أي وجهلل ، بل ٓنري وجها ما ،وهو ٓنقيػي  لػك اٞن. 
،  يفما  االب ، وهو عٌن النهر الاي يلتفب إليهلل اٞنفتوف ، وهػو اٞن ػىن الػاي ًب ذ ػر  

 . عند اٜنديم عا م اين مصطلق التنزيل ،باعت ار أالهلل ٪ن  ص ل استقام  اٜناؿ 
    :تأسيس هذ  الق  دة : ث ني      
 : املثال املؤسس األول       
ب اٞنصػاّب ودرو اٞنفاسػد ، وذلػك ل لمهػ   اف ال لماو يفتػوف علػي مقتضػي جلػ      

بأف الشري   اإلسبلمي  إ٧نا هه مصاّب ْنلب  ومفاسد  درأ ، وال يتأ ي القوؿ ُنصوؿ 
ذلك الهرا فقط  ، بل ال بد ما موافق  ف ل اٞنبلم ٞنقصود ،   لي الهر الفقهاو عنػد 

 : اإلفتاو هباا القدر ، وما ذلك 
لك ما أورد  اإلماـ الوالشري ه ُب الوازؿ وما ذ:  ال حم عا اٜنبم  واٞنقصد -

سػئل شػيخ شػيوخنا اإلمػاـ أبػو ع ػد اب ١نمػد بػا ١نمػد بػا أ٘نػد بػا :" النباح ، قػاؿ 
مػػرزوؽ ر٘نػػػهلل اب   ػػػأب عػػػا اٜنبمػػػ  ُب  ػػػم موالالػػػا رسػػػوؿ اب صػػػلي اب عليػػػهلل وسػػػل  

 :..فأجػػاب . هػػبل جاريػػ   بلع هػػا و بلع ػػك : علػػي البػػاح األببػػار ُب  ػػديم جػػابر 
فالولػػد مػػس ال بػػر أرجػػي  ػػاألرض اجملّمػػ  بالن ػػ   إٔب مػػا يلقػػي فيهػػا ، و بثػػًن الولػػد هػػو 
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  1."  نا حوا  ناسلوا اٜنديم : مقصود النػػباح األعه  
وراح اإلمػػػػػاـ ابػػػػػا مػػػػػرزوؽ ي ػػػػػٌن م ػػػػػالك اسػػػػػتخراج ال لػػػػػل ورصػػػػػدها ، االطبلقػػػػػا  

ح يػد ض ب ػض مػا بػل ورا .بالنصوص القرآالي  الصػر٪ن  واأل اديػم الن ويػ  الصػحيح  
يشت هلل علي الناس ٣نا قد ي طل هاا اٞنقصد أو قد يتناقض  مس م تندات قرآالي  وال وي  

: وقولػػهلل " أخػػر   ، فػػرّد علػػي شػػ ه   ثػػهلل صػػلي اب عليػػهلل وسػػل  علػػي البػػاح األببػػار ،
فأيا أالب ما ال اار  ، إٔب مًن ذلك ٣نا يدؿ علي فضل البا ها علػي مػًنها ، وٓب 

بػػأف  2. "  صػػلي اب عليػػهلل وسػػل  مػػًن عائشػػ   رضػػه اب عنهػػا يتػػزوج مػػنها رسػػوؿ اب
الولػد قػػد يبػوف فتنػػ  ومشػال  عػػا دار اٜنػي ، ومػػيبل إٔب دار الاػرور  ، فمػػاؿ صػػلي اب 
عليػػهلل وسػػل  إٔب مػػا يقػػل م ػػهلل  ػػوف الولػػد شػػامبل ، بػػل م ينػػا علػػي دار ال قػػاو  ، فتػػزوج 

النػػػاس عػػػا االشػػػتااؿ بالشػػػهوة ،  النػػػيب صػػػلي اب عليػػػهلل وسػػػل  بػػػالبثرة وهػػػه ٣نػػػا يقطػػػس
واقتصػر منػػهلل علػػي مػػا هػو أب ػػد مػػا ٓنصػػيل الفتنػ  ، ألّف وجػػب للضػػرورة قػػدر بقػػدرها ، 

   3.  ب إٕب ما داليا   ثبلث منها الن او ، وٓب يقل الولد : ولاا قاؿ 
:"  ما رد عل  ش ه  أخر  قػد  تخػرج علػي جػواب الشػ ه  األؤب ،  يػم قػاؿ   

ال ػ  ، ولػاا مػاؿ إٔب : ف فتن  الن او أ ثر ما فتن  الولػد ، قلػب قد يقاؿ إ: ف ف قلب 
ما  قػل م ػهلل وهػو الثي ػات ، ألف  ػا ر ال ػ ي ٟنػا يرمػب عػنها فيقػل ٗنػاعها الناشػئ 

  4." عنهلل الولد 
فرصد اٜنبم  ما  شريس األ باـ ملمق ذ ه ين هلل مػا خبللػهلل ال لمػاو األعػبلـ   

                                                 
 .  27: ، ص 5أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ  1

2 27: ، ص  5، جػ  ال ابياٞنصدر   
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 .  عهيم  لهلل  تت س ٓنققهلل ُب الواقس  علي وجوب ال حم عا اٞنقصد ، وال فائػدة
والػػاي يههػػر منػػهلل االعتمػػاد علػػي أ ػػرب قواعػػد :  المثثثال المإسثثس الثثثانً  

وال   ػا ب علي قواعد الفقهلل البرب  " درو اٞنفاسد أؤب ما جلب اٞنصاّب " اٞنقاصد 
ومنهػػػا مػػػا يت لػػػي بنفػػػه الضػػػرر مطلقػػػا ورف ػػػهلل ، ذلػػػك مػػػا ي  ػػػتنتا مػػػا خػػػبلؿ مػػػا أورد  

اٞن يار ُب الفتو  ال  عرضب علي أ ػد الفقهاو ِنصوص طروو الف اد علػي  صا ب
عمػػػا مػػػاب أبػػػو  هاربػػػا خوفػػػا " ال نػػػب ُب االتهػػػار أب  سػػػًنجس ليزوجهػػػا ،  يػػػم س ػػػئل 

علي الف هلل ما القتل عمدا عدواالا ، وبقيب ابنتهلل ُب قري  أو مدين  ال   تطيس الوصوؿ 
هل يصػق إالبا هػا إذا خيػم عليهػا الف ػاد إليهلل ، وال يقدر هو علي االجتماع هبا ، ف

   1."  زوج علي قدر اإلمباف وال ينتهر أبوها للخوؼ الاي ذ رت : فأجاب ... 
 :االسمنم ج الممرتب  لى هذ  الق  دة : ث ني     
وقػد  –موضػوع اٞنقاصػد  واُنثػ فقهاو اٞن يػارما خبلؿ القاعدة ال ابق  يتمم أف      

بػػل قػػػد أمفػػل األصػػوليوف ق لػػهلل هػػػاا  ،زيله لؤل بػػاـ ػر التنػػمػػا زاويػػ  النهػػػ –أبػػدع فيػػهلل 
فتػػػن هلل إٔب وجػػوب إعطػػػاو اٞن ا ػػم األصػػولي  دورهػػا الثػػاين وهػػو  ،الشػػي مػػا هػػاا ال لػػ  

وهػػػاا ال يػػػت  دوف الػػػرابط بػػػٌن األ بػػػاـ  ،ال حػػػم عػػػا قواعػػػد   ػػػديد لتنزيػػػل الشػػػري   
 . ومقاصدها ُب هاا التنزيل 

غفلــة عــً معيــى التســديد يف التيزيــل لــُ حمــاذيس ال :الق  ددة الث نيددل        

   .ـنرية 
ٍب الافلػػ   ،إف الػػػافل  عػػا م ػػاين التنػػػزيل أوال  : ددرح معنددى الق  دددة  -:أوال       

قػػػد يػػػؤدي إٔب عبػػػ  اٞنقاصػػػد الػػػ  شػػػرعب ألجػػػػلها  ،عػػػا ضػػػػ ط قػػػوًن ٟنػػػاا التنزيػػػل 

                                                 

1.   347، ص  32اٞنصدر  الف هلل ، جػ   
  



364 

 

وعصػػػػياف  ، مػػػػا أالػػػػهلل يػػػػؤدي إٔب عػػػػدـ ٕنثػػػػل النػػػػاس ٟنػػػػاا اٟنػػػػدي اإلالهػػػػه   ،األ بػػػػاـ 
 .األ باـ ُب وقب قصًن 

وأجيػػػػز التط يػػػي اآللػػػػػه  مػػػػس مػػػا آؿ إليػػػػهلل واقػػػػس  ،بػػػل لػػػػو مفػػػل عػػػػا هػػػػاا الت ػػػديد    
فػػ ف الضػػرر الػػاي سيحصػػل رّنػػا  ،اٞن ػػلمٌن مػػا   قيػػد شػػديد  و شػػابك ُب األسػػ اب 

ي   الشػػػري   يتةػػػاوز مػػػا يلحػػػي اٞن ػػػلمٌن مػػػا  ػػػرج إ  ،ٔب أصػػػل الوضػػػس ال قػػػدي ل ق ػػػػيُّوم 
 .     و ينئا ف يؤوؿ األمر إٔب عب  الواجب اٞنرموب

    :تأسيس هذ  الق  دة : ث ني       
جػػػرت م ا ثػػػات طويلػػػ  بػػػٌن فقهػػػاو األالػػػدل   ػػػوؿ :  املثمممال املؤسمممس األول        

طػػات األ بػػاـ ، والدربػػ  شػػروط اٞنفػػ  ، وأف قػػدرا زائػػدا مػػا اٝنػػربة بػػالواقس وٓنقيػػي منا
 .  باٞن ائل ، هو الاي ٬نيز األقدر علي  وٕب هاا اٞننصب 

 : ويههر ذلك ما خبلؿ التط يقات التالي       
أث ػب اإلمػػاـ الوالشري ػػه ، :  الفثثرق بثثٌن الفتٌثثا وبثثٌن فقثثه الفتٌثثا  -

فرقػػا بػػٌن ٠نػػرد ال لػػ  باأل بػػاـ الشػػرعي  وبػػٌن   ػػا   ػػديدها علػػي الوقػػائس ، وهػػو إذ 
يشًن إٔب ذلك ، يضػما إشػار هلل ١نػاذير عػدـ التفريػي ، ومػا ٍب عػدـ القػدرة علػي  نزيػل 

والفػرؽ اٞنػا ور هػو :" األ باـ ،فيؤدي األمر إٔب مفاسد  ثًنة ، فقاؿ ر٘نهلل اب   ػأب 
ايضػػا الفػػرؽ بػػٌن علػػ  الفتيػػا وفقػػهلل الفتيػػا ، ففقػػهلل الفتيػػا هػػو ال لػػ  باأل بػػاـ البليػػ  ، و 

  1." وازؿ ػػك األ باـ مس  نزيلها علي النعلمها هو ال ل  بتل

وضػػرب لػػالك مثػػاال دقيقػػا ي ػػرب عػػا خطػػورة عػػدـ القػػدرة علػػي  نزيػػل ١نبػػ  
ومػا :" يراعػه اٝنصوصػيات والفػوارؽ ّنػا ٪نقػي مقاصػد الشػري   ُب اٛنزئيػات ، فقػاؿ 
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هػػػاا اٞن ػػػىن مػػػا ذ ػػػر  ابػػػا الرقيػػػي أف أمػػػًن إفريقيػػػ  اسػػػتفىت أسػػػد بػػػا الفػػػرات ُب دخػػػوؿ 
اـ مس  جواريهلل دوف سا ر لهلل وٟنّا، فأفتا  باٛنواز ألهنا ملبهلل ، فأجاب ابا ١نػرز اٜنم

إف جاز لك الهػرها  ػالك والهػرها إليػك  ػالك ٓب ٩نػز الهػر : ّننس ذلك ، وقاؿ لهلل 
فأمفػػل أسػػد النهػػر ُب هػػا  الصػػورة اٛنزئيػػ  فلػػ  ي تػػرب  ػػالتها فيمػػا . ب ضػػها ب ضػػا 

  1." بينها ، واعترب  ابا ١نرز 
طٌات الواقعٌة الناقصة سبب لنكسثة التطبٌثق والتنزٌثل المع -

ملػط عهػي  ُب   يم إف إمفاؿ ب ض اٜنقائي ُب الواق ػ  اٞن روضػ  ، قػد يػؤدي إٔب :
  ٌن  لك التفاصيل فيلحي اٜنب  الشرعه ب  ض اٞنناط فبل يقس   ػٌن ٓنقػي اٞنقاصػد 

القضػاو ُب النػوازؿ اٞن تػورة الشرعي  لهلل ، وما ٍبّ ف ف الفقهػاو ر٘نهػ  اب من ػوا االفتػاو و 
عػػػا " والناقصػػ  ، أورد مؤلػػم اٞن يػػار م ػػػأل  وردت علػػي فقهػػاو قرط ػػػ  ، سػػئلوا فيهػػا 

خطاب ورد للقاضه ١نمد با ٘نديا ما عند القاضه ابػا منهػور ُب ديػا، وٓب يقيػد 
فأجػاب اصػ غ بػا ١نمػػد ..ابػا منهػور علػي الشػاهد أالػهلل ي لػ  الػػديا  ػأد  وال سػقط 

هػاو بأالػهلل ؛ ال ين اػه لػك أف ٔناطػب بشػهو الػاقص ورد مػا قرط ػ  إٔب وابا رشد والفق
 2." إش يلي  

 : املثال املؤسس الثانمي
ال بد للفقيهلل اٞننزؿ ما ملبػ  ٔنػريا  :الدربة والصنعة فً الفتوى  -          

ودرايػػ   تةػػاوز اٜنفػػظ ال ػػقي  ،  يػػم أف اٜنػػافظ للفقػػهلل دوف  لػػك اٞنلبػػات الػػ   ن ػػهلل 
ٞن ػػػػاين ُب النػػػػوزاؿ ال ٬نبنػػػػهلل   ػػػػديد  نزيػػػػل ا بػػػػاـ الشػػػػري   علػػػػي الوقػػػػائس اٝنػػػػاطر إٔب ا

الصور ال  لي  لل لمػاو فيهػا الػص؛ قليلػ  " اٞنتةددة ، أو ال  س ي ٟنا الهر ٔنر٩نا ، فػ
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وأ ثر الوقائس ما آخر الزماف واق   فيما ق لهلل ، بػل يفتقػر للحفػظ والفطنػ  ُب  ط يػي . 
يل الصػػورة ُب خػػاطر  ،  ػىت يصػػًن فبػػر  إٔب مػػا ُب الواق ػ  علػػي مػػا ُب  فهػهلل ، و شػػب

وأما إذا ٓب يبػا فطنػا و ػاف  افهػا  مػا ال ػمس عػا  ثػًن . ١نفوظهلل فتدخل الصورة فيهلل 
مػا طل ػ  اٞناػرب األقصػي فتضػ م ُب  قػػهلل هػا  الطريقػ  ألالػك ْنػد الصػورة النازلػػ  ُب 

." صػيل اٞن ػاين ١نفوظهلل وي  د  فطنهلل إليهػا ، ومػا ذلػك إال ألالػهلل اشػتال بػاٜنفظ دوف ٓن
1 

ال بد للفقيػهلل أف ي ػتةمس شػروطا   :استجماع شروط دقٌقة للمفتً   -        
أالهلل ي  ر عليهلل أف يف  النػاس ، وي ػرفه  بأ بػاـ مػا ينػزؿ هبػ  ُب  يػاهت  "  ثًنة مًن 

، ذلػػػك أّف الفقيػػػهلل ٪نػػػيط باأل بػػػاـ الشػػػرعي  ، ٍب   ػػػرض عليػػػهلل جزئيػػػات الواقػػػس ، فػػػبل 
 2."سب ما  لك األ باـ علي اٛنزئي  اٞن روض  أ ياالا ٪ن ا  ط يي ما ينا

" لالك  ن هلل ال لماو إٔب لػزـو   ػدريب اٞنفػ  علػي  نزيػل األ بػاـ الشػرعي  ،         
وهػػاا يوجػػب أف ال يبػػوف خػػوض ٠نػػاؿ االفتػػاو إال ب ػػد اسػػت داد ، وب ػػد اجتيازمر لػػ  

 3 "مر ل   درب  ب ب ملب  االفتاو والتصرؼ ُب الزاد الفقهه 
وال :" .. ومنػػهلل قػػوؿ أبػػو ع ػػد اب ابػػا ع ػػد ال ػػبلـ ُب إ ػػد  م ػػائل اٞن يػػار         

مرابػ  ُب امتيػاز علػ  القضػاو مػػا مػًن  مػا أالػواع علػػ  الفقػهلل ، وإ٧نػا الارابػ  ُب اسػػت ماؿ  
 ليػػات الفقػػهلل واالط اقهػػا علػػي جزئيػػات الواقػػس بػػٌن النػػاس ، وهػػو ع ػػًن علػػي  ثػػًن مػػا 

ظ  ثػًنا مػا الفقػهلل ويفهمػهلل وي ّلمػهلل مػا مػًن  ، فػ ذا سػئل عػا الناس ، فتةػد الرجػل ٪نفػ

                                                 
1
 :7، ص  32، جػ  الف هللٞنصدر ا   
   . 95، ص  4:;3: ، سن  النشر  4 وال  ، ط   –فاف ، فتاو  اإلماـ الشاطيب ، الوردي  ػ١نمد أبو األج  2
 . 95اٞنرجس الف هلل ، ص    3
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 1."واـ ما م ائل الصبلة أو م أل  ما األعياف ال ٪ن ا اٛنواب  واق   ل  ض ال
وقػد  بػرر ُب اٞن يػار مػا يشػًن إٔب صػ وب  خطػ  الفتػو  أهنػا صػناع  دقيقػ  يلزمهػػا     

  2. اٝنربة والتةرب  والت ل  
       

 
 

 

  ثانياملِبَحُث ال
 

 
 

 : وفيه ثالثة مطالب

                                                 

1.  ;9، ص  32أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ،  جػ   
  

2.   ;9، ص  32اٞنصدر الف هلل  ،  جػ   
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 .النوازل فقه تطبٌقً ال افتراضً :  المطلب األول

 

قٌام أجوبة علمثاء النثوازل علثى تثوخً تحقٌثق :  المطلب الثانً
 .  المقاصد 

 
 . تحرٌر البحث فً مسائل البدع والمحدثات :  المطلب الثالث    

 
 
 

 
 .ً النوازل فقه تطبٌقً ال افتراض:  المطلب األول  

ُب بنػاو   أ ػد أهػ  اهتمامػاهت واج لػ –ر٘نه  اب   ػأب  –إف علماو أصوؿ الفقهلل         
وقػد  ،و نزيلهػا علػي الوقػائس وا ػاّؿ  ،اٞن ا م األصولي  متوازالػ  بػٌن فهػ  النصػوص الشػرعي  

أٖنػػر ذلػػك ُب  تػػب النػػوازؿ ، إذ ٤نػػدها   ػػاِب أ بػػاـ الواقػػس ، و٤نػػد الفقهػػاو ٪نرصػػوف علػػػي 
 . فااضي  ت اد عا النوازؿ االاالب

وهو ما ال ين بهلل .   حجم الواعع في السإا  والجواب :الملمح األو  - أ
الواق ي ، و لك خاصي  ا ت  تها الػوزازؿ اٞن يػار مػا خػبلؿ   لػي األجوبػ  ، ّن ػائل وق ػب ، 
و وادث  شخصب زماالا ومباالػا ، ول ػل االبت ػاد عػا النهػر إٔب ال مػل ، والقػوؿ إٔب الف ػل 

ا أصػػيل ُب شػػري   اإلسػػبلـ ، أس ػػهلل الػػو ه و شػػربهلل ال لمػػاو األعػػبلـ  وسػػار علػػي ذلػػك مػػنه
 :الفقهاو والنوازليوف  باٞنارب األوسط ، وقيد  أ٘ند با ٪نٍن الوالشري ه  

ال ي تملق ما ال ين ين عليهلل عمل ، رعيػا للةاالػب ال لمػه :  أما ما القرآف فنةد         
                                                  } :شواهد ذلك ما القرآف البرًن مت ددة  قولهلل   أب و رجيحا لهلل علي جوالب أخر   ، و 
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ػػ،  1{ د  ُب ذلػػك اإلعػػراض عػػا فأجػػاب اب عػػز وجػػّل ّنػػا يت لػػي بػػهلل التبليػػم ال ملػػه ، وقص 
 .قصد ال ائل عا اٟنبلؿ 

 " :قاؿ ي اهلل  نهرضما روي عا أال  با مػالك  :وأما ما ال ن  الن وي        
ة اٞن ػػػةد، فقػػػاؿ نػػػا رجػػػل  ي  خارجػػػاف مػػػا اٞن ػػػةد، فلق  والنػػػيب  بينمػػػا أالػػػا  يػػػا : عنػػػد سػػػدم

أف الرجػػل اسػػتباف، ٍب ػفبػػ ؟  هَ دلَدد تَ دْ دَ د  أْ دددمدد:  رسػػوؿ اب، مػػىت ال ػػاع ؟ قػػاؿ النػػيب 
 ويػػا رسػػػوؿ اب، مػػا أعػػددت ٟنػػػا   ػػًن صػػياـ وال صػػػبلة وال صػػدق ، ولبػػين أ ػػػب اب : قػػاؿ

 2 " .أنت مع من أح  ت: رسولهلل، قاؿ
ر ػو ػػالك  شػػّرب الصػػحاب  ذلػػك فبرهػػوا ال لػػ  بػػػما ال يفيػػد عمػػبل ، ومنػػػهلل  أديػػب عمػػ      

 ما ورثهلل  عآب    3 .ا  بلم ال ؤاؿ عا متشابهلل القرآفمّ ػلص يغ ل رضي اهلل  نهبا اٝنطاب 
ا ر ػػل أسػػد بػػا ٞنّػػ و. ػػاف اإلمػػاـ مالػػك ي ػػتنبم عػػا اٝنػػوض ُب الفرضػػياتاٞندينػػ  ، فقػػد  

ػػػػا ( هػػػػػػ312ت)رات ػالفػػػػ ألهلل عػػػػا ب ػػػػض ػ، وسػػػػ(هػػػػػػ171ت)إٔب اٞندينػػػػ  ولقػػػػه اإلمػػػػاـ مالبم
هػا  سلي ػل  بنػب سلي ػل ، : األسئل  ال  ٓب  نزؿ، فما  اف ما اإلماـ مالك إال أف قاؿ لػهلل

 4 . إف أردت هاا؛ ف ليك بال راؽ
 :وخاصي  الواق ي   تةلي ما خبلؿ      

                                                 
1
 .  ;:3:  قرة  ، اآلي  سورة ال  

 .  6734: رق  ٓنب , القضاو و الفتيا ُب الطريي:باب,األ باـ: تاب,أخرجهلل ال خاري ُب صحيحهلل 2
والقص    . 974: رق  ٓنب ,  ما جاو ُب ال لب ُب النفل: باب ,  اٛنهاد:  تاب , أخرجهلل مالك ُب اٞنوطأ  3

قاؿ لهلل ص يغ  قدـ اٞندين  فة ل ي أؿ عا متشابهلل أف رجبل ي "سليماف با ي ار امل  رواها  الدارمه عا 
فأخا عمر  , الا ع د اب ص يغأما أالب قاؿ  :فقاؿ, لهلل عراجٌن النخل  فأرسل إليهلل عمر وقد أعدّ , القرآف 

فقاؿ يا أمًن , ه رأسهلل م  فة ل لهلل ضربا  ىت د  , الا ع د اب عمر أوقاؿ , عرجوالا ما  لك ال راجٌن فضربهلل 
التورع عا : باب, أخرجهلل الدارمه ُب سننهلل  –. ذهب الاي  نب أجد ُب رأسه  اٞنؤمنٌن    ك قد

 . 411: رق  ٓنب  , اٛنواب فيما لي  فيهلل  تاب وال سن  
4
 . 98: ر ، مرجس سابي ، ص قعمر سليماف األش   
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فنةد ٟنا عبلقػ  ّنػا  ػاف ي يشػهلل اٞن ػلموف ُب  لػك :  ع ل ل الم ض   ت الم -
وضوعات ػػػمالػب األسػئل   ت لػي ّن األزمن  ، ويبشم ما ٜني باجملتم ػات اإلسػبلمي  ، إذ أفّ 

   . امبلت مادة وأالبح  و ػالفقهلل ذات الصل  الوثيق  بهلل ، ع 

  يم  اف مدار الفتو  عػا  لػوؿ عمليػ  ، وال يطلػب :الحل    المطل بل  -
 . ذلك  إال مس ما أصاب اإلال اف ما عطب واقس ف بل 

ومػػا ذلػػك مػػا ورد ُب بػػاب ال  ػػادات عػػا فتػػاو  اٜنػػا ، إذ  ػػاف واقػػس األالػػدل            
 تهاو  فيهلل ديار اٞن ػلمٌن ؛ الوا ػدة  لػو األخػر  ، فاضػطر النػاس    ػا للواقػس أف ي تشػًنوا 

بػا رشػد عمػا ٓب ٪نػا مػا أهػل األالػدل  سػئل ا" الفقهاو ُب أفضلي  اٛنهػاد أو اٜنػا ، فقػد 
ُب هػػاا الوقػػب ، هػػل اٜنػػا أفضػػل لػػهلل أو اٛنهػػاد ؟ و يػػم لػػو  ػػا الفريضػػ  ؟ فأجػػاب فػػرض 
اٜنػػا سػػاقط ُب زماالنػػا هػػاا عػػا األالػػدل  ل ػػدـ االسػػتطاع  ، وهػػه القػػدرة علػػي الوصػػوؿ مػػس 

اٛنهػػاد األمػػا علػػي الػػنف  واٞنػػاؿ ، وإذا سػػقط الفػػرض صػػار الفػػبل مبروهػػا للضػػرر ، ف ػػاف أف 
ولقػد لقيػب ُب بػبلد اٞناػرب : وقاؿ ابا طلح  ُب اٞنػدخل .. الاي ال ٓنصي فضائلهلل أفضل 

وأما قاصد اٜنا ما اٞنارب ما اعتقدت م هلل أف اٜنا ساقط عا أهل اٞناػرب بػل  ػراـ ، ٞنػا 
 1. " ير  والهلل ما اٞنخاطرات 

وقػس ف ػبل ،و  وُب ال ادات ٤ند النػوازؿ واق يػ  سػؤاال ، مػا خػبلؿ االستف ػار عمػا   
عمػا الشػأ " فقد سئل ابا رشػد ر٘نػهلل اب . جوابا ما خبلؿ مراعاة واقس الناس وما ي ايشوالهلل 

عليهلل اٞنرابطوف ما التلثي  الاي هو زيه  ، هل ٩نػب علػيه  التزامػهلل أو ي ػتحب ٟنػ  ذلػك ، 
  فأجاب قد خلي اب اٝنلي أٗن ػٌن وج لهػ  شػ وبا وق ائػل وباعػد بيػنه..أو هو مبرو  ٟن  

ُب ال بلد وخالم بينه  ُب األزياو واٟنيئات ، فبل ٩نب علي أ ػد مػنه  الرجػوع عمػا اختػار  

                                                 
1
 .  655-654، ص  3أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ    
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والتلثػػي  ..مػا زيػهلل وهيئتػهلل إٔب زّي سػوا  وهيئتػػهلل ، ألف ذلػك  لػهلل مػا ق يػػل اٛنػائز اٞن ػاح لل  ػاد 
للمػػرابطٌن هػػو زيهػػ  الػػاي اخػػػتارو  ألالف ػػه  والشػػأوا عليػػهلل و وارثػػو  ودرجػػوا عليػػهلل سػػلفا مػػا 

  1." م ، فبل  راه  عليه  ، بل ي تحب ٟن  التزامهلل وا افه  عليهلل ويبر  ٟن  مفارقتهلل خل
 يػػم ينتفػػه م هػػا . حدددود الزمدد و والمادد و والم ضدد ع :الملمددح الثدد ني   - ب

اإلطبلؽ ، ويقاف ال ؤاؿ واٛنواب بأٚناو أطراؼ القضي  اٞنطرو   ، و اريخ النازل  بالتػدقيي 
 شػػها علػػي م ػػتويات عػػدة سياسػػيا واقتصػػاديا وثقافيػػا واجتماعيػػا ؛، و ػػىت اٞنواضػػيس الػػ   ناق

٣نػػا يػػدؿ علػػي أف ال  ػػم  ا ليػػ  هػػه الاال ػػ  علػػي هػػا  النػػوازؿ، وهػػاا ي ػػين أف الفتػػاو  الػػ  
 و،  صػػدرت  االػػب   ػػايش أ ػػواؿ النػػاس، و بلمػػ  ظػػروفه ؛ ٣نػػا ي طيهػػا مزيػػدام مػػا الق ػػوؿ

 خاصػػػي  مػػػا خصػػػائص الػػػوازؿ اٞناػػػرب  2  هػػػاا مػػػا ٬نبػػػا أف يصػػػطلق عليػػػهلل ّنحليػػػ  الفتػػػو 
 . األوسط  وما ضمنها فتاو  اٞن يار 

مػػا ورد ُب سػػؤاؿ عػػا مشػػّفس الػػااويق ُب مرالاطػػ  قػػرأ بػػالقراوة الشػػاذة ، ذلػػك  ومػػا         
سػئل ابػا عرفػ  ر٘نػهلل اب   ػأب  "، والػص الفتػو  ؛ . فضا اٞن ةد و دخل اإلمػاـ ابػا لػب 

اٜنػد ب سػيدي  فػظ اب سػياد ب  ، : ت ال ػ س ّنػا الصػهلل ما مرالاط  عػا م ػأل  مػا قػراوا
وأداـ الفس اٛنميس ب قائب  ، جوابب  ُب م أل  وقػس النػزاع فيهػا بػٌن الطل ػ  ُب مرالاطػ  أمنهػا 
اب   ػػػػأب  ػػػػىت آؿ األمػػػػر فيهػػػػا إٔب أف  فػػػػر ب ضػػػػه  ب ضػػػػا ، وهػػػػه أف ب ػػػػض اٞنشػػػػف ٌن ُب 

ومػػا النخػػل مػػا طل هػػا قنػػواف دااليػػ  " األال ػاـ  اٛنػامس األعهػػ  ، قػػرأ ليلػػ  قولػػهلل   ػػأب ُب سػػورة
برفس جنات ، فرد عليهلل اإلماـ باٞن ةد ، وهػو الشػيخ األسػتاذ أبػو سػ يد بػا لػب " وجنات  

، و ػػػاف القػػػاري ثقيػػػل ال ػػػمس ، فصػػػار يلقنػػػهلل مػػػدة ب ػػػد أخػػػر  جنػػػات بالب ػػػر والقػػػاري ال 

                                                 

  1.  447، ص  3، جػ  ال ابياٞنصدر   
2
، ينهر الصفح  االلباوالي  التالي  هود فقهاو اٞنالبي  اٞناارب  ُب  دويا النوازؿ الفقهي  ، ج م ارؾ جزاو اٜنريب    

:  post_9573.html-http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog  

http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_9573.html
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يػػػهلل  ػػػىت ضػػػا هبػػػ  ي ػػػمس ، و شػػػةس باألسػػػتاذ مػػػًن  ، فلقنػػػهلل أيضػػػا مثػػػل ذلػػػك ، وأ ثػػػروا عل
اٞن ػػػةد ، فلمػػػا يئ ػػػوا مػػػا إٚناعػػػهلل  قػػػدـ ب ضػػػه   ػػػىت دخػػػل عليػػػهلل ا ػػػراب فأٚن ػػػهلل فأصػػػ ق 

 1..." الطل   يتحدثوف بالك ، فقاؿ ٟن  قائل لو شاو اب لا تمو  
قٌام أجوبة علمثاء النثوازل علثى تثوخً تحقٌثق :  المطلب الثانً   

  المقاصد 
ٞنوضػػػوع اٞنقاصػػػد أمػػػرا جديػػػدا  ُب األوسػػػاط  ٓب يبػػػا  طػػػرؽ  تػػػاب اٞن يػػػار اٞن ػػػرب   
، ل ػػل أبػػرزه  اإلمػػاـ الشػػاطيب مػػا ْنػػاوزت فقػػد سػػ قهلل ُب ذلػػك ب ػػض اٞنتقػػدمٌن  ،ال لميػػ  

والنػوازؿ ُب سػػفر فتػاو  البيفي  م اٛنػ  ػػػػواٞنتت ػس ل فتػاوا  ُب اٞن يػار عػا اليػػم وأرب ػٌن فتػو  ،
اٞنقاصػد  التط ػػػيق  مػا خػبلؿ اعت ػار، ٩ند النهػر متةهػا ُب اٞنقاصػد إٔب الوجهػ  الوالشري ه 

 وظيػػم  ،ولةزئيػػات إٔب البليػػات ل ام رد، فيبػػوف ال حػػم ُب النازلػػ   الشػػرعي   ليػػات قط يػػ  
  2 . و نزيلها هاا الفه  ُب استن اط األ باـ ال ملي  

فصػػػوؿ وم ػػػػائل القضػػػايا اٞندرجػػػ  ُب اٞن يػػػػار الوالشري ػػػه ومػػػا  ت ػػػس مػػػا عنػػػػوف بػػػهلل         
 :    ما يلهيبل ظ 

 . قض ي  الهدي المقصدي  -
ذلػػك أف الشػػري   اإلسػػبلمي  جػػاوت لتخػػرج النػػاس مػػا دواعػػه األهػػواو  ػػىت يبوالػػوا        

اسػػت ملب ُب  اإال أهنػػ ،وذلػػك بتمثػػل هػػديها  ،لػػهلل اضػػطرار  ام ب اختيػػارا  مػػا هػػ  ع ػػاد ام ع ػػاد
إلرشػاد إٔب اٜنقيقػ  مػاددة ُب ا ، بليم الناس هبا  الشري   ثبلث  أالواع أساسػي  مػا اٟنػدي 

 .وبٌن البلي  والت مي   ،بٌن التفصيل 

                                                 
 .  :8، ص  34، جػ  اٞنصدر ال ابي أبو ال  اس الوالشري ه ،   1
بتصػرؼ . )  90ص ,  89ص ,  88ص , اـ الشػاطيب ػػػمنها الدرس الدالٕب عنػد اإلم, ع د اٜنميد ال لمه  2

 (و لخيص 
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ينػػدرج األصػػار منهػا ُب الػػاي هػػو  ،وهػا  األالػػواع الثبلثػ    نػػته  ُب دوائػػر متواسػ          
والضػػػ ط اٞنقيػػػد  ،فهنػػػاؾ أ بػػػاـ شػػػرعي  الػػػزع الشػػػرع فيهػػػا إٔب التفصػػػيل ال يػػػاف  ، ػػػرب منػػػهلل أ

 ػػ  أالنػػا ٤نػػد أ بامػػا أخػػر    ،دي التشػػري ه  ػػىت يبػػوف جاريػػا ُن ػػب اٟنػػ ،لبيفيػػ  الف ػػل 
فتناولػػػػب أجنػػػػاس األعمػػػػاؿ أمػػػػرا وهنػػػػػيا دوف  ،ذهػػػػب فيهػػػػا الشػػػػر  إٔب االتػػػػزاع منػػػػزع الت مػػػػي  

فهػػو بصػف  عامػػ   شػػمل النػػوع األوؿ  ،وهػػاا الق ػػ  الثػاين قريػػب مػػا الػاي ق لػػهلل  ، فصػيلها 
ا بالاػا وهناؾ الوع ثالم وصل الت مػي   ،و نف ق لاًن  ٣نا ٓب يقس  فصيلهلل   يػم  ،فيهػا  ػد 

وإ٧نا هه ٓنػدد اٞنقاصػد ال امػ  ٞنػا ٩نػب  ،ولو ُب م تو  أجناسها  ،ٓب  تناوؿ أف اال ب ينها 
 1 . فاس  النموذج اٞننشود ولبا ُنرب اٞنقاصد  ،أف  بوف عليهلل أعماؿ اإلال اف عام  

 :وٞنزيد ال ياف والشرح ها  أمثل  عا األالواع الثبلث  وب دها التفصيل   
فنةػػػد أسػػػلوب الضػػػػ ط ( : اٟنػػػدي التفصػػػيله ) مثػػػاؿ النػػػوع األوؿ مػػػا اٟنػػػدي  -         

د ػػػػػػفق 2 {                      }:ولهلل   ػػأب ػػػػص   اٞنػػًناث ُب قػػػػديد جػػاو ُب ٓنػػػديد أالػػػػػوالتح
 . اب   أب فيهلل بياالا مفصبل  يفي  مًناث األبناو بٌّن 

ةد أف اب عػػّز وجػػّل أمػػر ػػػػػفن:  (اٟنػػدي البػػػله ) اٟنػػدي  مثػػاؿ النػػوع الثػػاين مػػا -         
 :ض فقاؿ   أب ػػه  مس ب ػػػبال دؿ ُب   امل الناس ب ض

فقػػػػػػػد أمػػػػػػػر اب عػػػػػػػز وجػػػػػػػػل  3 {                                                         } 
 ،ؿ النػاس بال دؿ علي س يل اإلٗناؿ ُنيم أف ال دؿ وصم ضابط ٛنن  واسس مػا أعمػا

ويشمل مًنها ما سائر  ، م ائل اٞنًناث فهو يشملها   ،فيشمل ما ث ب ما الق   األوؿ 
 . األعماؿ ال  يبوف فيها الت امل جاريا بٌن الناس 

                                                 
 . 54ص ,   53ص , 1 جػ , فقهلل التديا فهما و نزيبل , ع د اجمليد النةار   1
 . 11:   اآليػ  رق, سورة الن او   2
 .   90: اآلي  رق  , سورة النحل   3
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صدلى اهلل فقػد قػاؿ النػيب :  (اٟندي اٞنقصػدي ) مثاؿ النوع الثالم ما اٟندي  -         
وبػػٌّن فيػػهلل أ ػػد مقاصػػد الشػػري   الػػ   نػػدرج  ثػػًن  1 " . ال َضددَرَر وال ِضدددَرار: "   ليدده وسددلم

 مػػا سػػ ي التن يػػهلل   ،فيشػػمل مػػًناث األبنػػاو  ،واألالػػواع واألجنػػاس ٓنتػػهلل  ،مػػا األف ػػاؿ ال ينيػػ  
 و شمل األعماؿ ال   بػوف طريقػا لل ػدؿ  مػا ظهػر مػا اٞنثػاؿ الثػاين ،عليهلل ُب اٞنثاؿ األوؿ 

 .  ةد ُب  ياة اإلال اف وما ٓب ي تناوؿ سابقا ٣نا ٬نبا أف  ي ت ،
 : تعريف الهدي المقصدي  -         
فقػػػػد ال  ،إف ابتنػػػػاو أوامػػػػر الشػػػػري   والواهيهػػػػا علػػػػي مقاصػػػػد هتػػػػدؼ إٔب ٓنقيقهػػػػا           

 ،يتناوؿ اٞنطلػوب بياالػا ٞنػا ين اػه أف يف ػل  ،يبوف اٟندي التشري ه متمثبل ُب إرشاد م اشر 
بػػػػل يبػػػػوف هنػػػػػا متمػػػػثبل ُب اٟنػػػػػدي  ،زئيػػػػػ  ال ينيػػػػ  ومػػػػا ين اػػػػه أف ال يف ػػػػل مػػػػا األف ػػػػاؿ اٛن

بأالػػهلل إرشػػاد التشػػريس اإلسػػبلمه إٔب اٞنقاصػػد لتطلػػب بػػالنهر : اٞنقاصػػدي الػػاي ٬نبػػا   ريفػػهلل 
وال إٔب  يفيػات جريػاف  ،ُنيم ٩نتنب اإلرشاد فيهػا علػي  قػدير وال هيئػات  ،الاي ٪نققها 

  . األف اؿ ُب ذاهتا 
  : زيادالمنفقه ب   قل الهدي المقصدي -        
سػػػػػواو  االػػػػػب  لػػػػػك اٜنقػػػػػوؽ ب   ػػػػػػأب   ، افاٜنقػػػػػوؽ الواج ػػػػػ  علػػػػػي اٞنبلػػػػػم ضػػػػػػرب       

 ،أو  االب  قوقا لآلدميٌن  أ باـ الديوف والنفقات  ، تباليم الصبلة والصياـ و اٜنا 
 . و باليم النصيح  وإصبلح ذات ال ٌن ومًنها 

ق ػّدر فيػهلل التبليػم وأ الػيط هبيئػ   أي مػا ،قدرة فهو اٜندود اٞن :أما الق   األوؿ  -         
وُب  ،ومقػػػػادير الز ػػػػوات  ،فمثلػػػػهلل ُب ال  ػػػػادات فػػػػرائض الصػػػػلوات  ،و يفيػػػػ  م ينػػػػ   ،مقػػػػدرة 

                                                 
, 2341: رقػ  ٓنػب ,  ما بىن ُب  قهلل مػا يضػر َنػار : باب , األ باـ :  تاب , أخرجهلل ابا ماجهلل ُب سننهلل  1

  – 896:   ديم رق  ,  إرواو الاليل ُب ٔنريا أ اديم منار ال  يل: ينهر  -وصححهلل الشيخ األل اين 
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فهػػػا   قػػػوؽ  لػػػـز ّنوجػػػب ذلػػػك  ،ومًنهػػػا  ،وقػػػّي  اٞنتلفػػػات  ،اٞن ػػػامبلت أٖنػػػاف اٞنشػػػايات  
م ىن زائد عا م ىن الطلػب إٔب  ف هاا األخًن إضاف  أش رت باقتضاو ف ،التحديد والتقدير 

 . عليهلل صّ م ىن القياـ باٞنطلوب  ما ال  
نػا هنػا فهػو اٜنػدود مػًن ا ػدودة  :وأما الق ػ  الثػاين  -          مػا  ، وهػووهػو الػاي يه مُّ

ولبنػهلل أالاطػهلل بتحقيػي  ،رع عمد إٔب إخفاو هيئتهلل ومقدار  مًن أف الشّ  ،فوف خوطب بهلل اٞنبلّ 
 .ٞنقدار يت ٌن بالنهر ال بالنص فت يٌن ا ،اٞنقصد منهلل 

بتنزيػػػل أ بػػػاـ الشػػػري   واضػػػق باعت ػػػار أف   ػػػٌّن اٞنقػػػدار اٟنػػػدي اٞنقصػػػدي وعبلقتػػػهلل        
 .يرجس فيهلل إٔب  ت س  صوؿ اٞنقصد ُب الواقس 

  :   أمثلة عن الهدي المقصدي فً كتاب المعٌار المعرب       
ال ات اٞنالي  ما الدول  ألجػل اٜناجػات ما ورد  استفتاو عا اٞنط :المثال األول        

الطارئػػ  الػػ  أوجػػب فيهػػا اإلسػػبلـ التضػػاما علػػي اٞن ػػلمٌن فيمػػا بيػػنه  ، مػػًن أّف النػػاس ُب 
س ػػب وزماهنػػا  ودوامهػػا ٍب أجػػل ار فاعهػػا   ْ ها ػػهلل النازلػػ  ٓب ي رفػػوا مقػػاطس اٜنػػد ُب اقتطػػاع الا 

اٞنقػػدار اٞنا ػػب وامتػػداد  الزمػػاين ،  عػػنه  ، فأجػػاهب  ّنػػا ي ػػٌن وجػػوب النهػػر ُب الواقػػس ٞن رفػػ 
اٛنػواب وبػاب التوفيػي ؛ :" ألالهلل ال يتحصل إال بالنهر التنػزيله الواق ه ، قاؿ ر٘نهلل اب   ػأب 

فػػ ذا ... أف األصػػل أال يطالػػب اٞن ػػلموف ّناػػاـر مػػًن واج ػػ  ُب الشػػرع وإ٧نػػا يطػػال وف بالز ػػاة 
مػا آلػػ   ػرب وعػػدة فيػوزع علػػي النػاس مػػا  عةػز بيػػب اٞنػاؿ عػػا أرزاؽ اٛننػد ومػػا ٪نتػاج إليػػهلل

أف يصػرفهلل  –. أف  ت ػٌن اٜناجػ   -: ٪نتاج إليهلل مػا ذلػك  ، لبػا ال ٩نػوز هػاا إال بشػروط 
 –. أف يبوف الاـر علي ما  اف قادرا ما مًن ضػرر وال إجحػاؼ . مصرفهلل ُن ب اٜناج  
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مػػا ُب بيػػب اٞنػػاؿ ،  أف يتفقػػد هػػاا ُب  ػػل وقػػب ، فػػػػرّنا جػػاو وقػػب ال يفتقػػر فيػػهلل لزيػػادة علػػي
  1."فبل ي ػوزع 

 : شرح المثال األول       

فػػاب  ،هنػػا متوجػػهلل إٔب عمػػـو اٞن ػػلمٌن بػػالتربع والتضػػاما اٞنػػإب خطاب التبليػػم ػفػػ        
 لػهلل مًن أالهلل   أب ما  ّد لهلل  ّدا وال عػٌّن  ، والتربع باألمواؿر ّنقتضا  ب د اٝنبلت ػ  أب أم
مػًن أهنػا ال  ا ػب ُب ذمتػهلل إال بقػدر  ،وهو مطالب بػهلل  ،م  اٞنبلم فهو الـز ُب ذ، مقدارا 

س مت ػػٌن مشػػخص  ّفتػػهلل ػػػػػوهػػو واق ،عليػػهلل  التضػػاما اٞنػػإبزيل  بػػ  ػمػػا ير  هػػا الواقػػس اٞنػػراد  نػػ
 .قصد أو يتخلم ّنقتضاها ػيتحقي اٞن ،وامل ػػػع

ت لقػػػ  بالزيػػػادة ُب مػػػا أورد  صػػػا ب اٞن يػػػار عػػػا  النازلػػػ  اٞن:  المثثثثال الثثثثانً          
سػػػئل األسػػػتاذ أبػػػو اسػػػحاؽ الشػػػاطيب عػػػا خلػػػط " أ  ػػػاس ب ػػػض مر ػػػب اٞن ػػػةد ،  يػػػم 

فػػػػ ف قيػػػػل اخػػػػتبلط :" .. فأجػػػػاب . األ  ػػػػاس ، والزيػػػػادة منهػػػػا ُب ب ػػػػض مر ػػػػب اٞن ػػػػاجد 
األ  اس يصًنها   يب اٞناؿ ، ٩نوز صرفهلل ُب مصاٜنهلل  ػارة قلػيبل  و ػارة  ثػًنا  ُن ػب النهػر 

ا ذلػػػك ، قيػػػل األمػػػر لػػػي   ػػػالك  ؛ ألف بيػػػب اٞنػػػاؿ ال يت ػػػٌن لػػػهلل وجػػػهلل  اٞنصػػػلحه فهػػػاا مػػػ
 2." فأصلهلل عدـ الت يٌن وإذا عٌن ٓب يلـز  

هلل أف الفقات بيب اٞناؿ مًن ١نػددة ُنػد ، ن  ػػوظهر م : ـــثانًثال الــرح المــش        
واٞنبػػاف فهػػه مػػا اٜنػػدود مػػًن اٞنقػػدرة ،  ت ػػس النهػػػر اٞنصػػلحه الػػاي  قتضػػيهلل ظػػروؼ الزمػػاف 

واألشخاص ، ِنبلؼ األ  اس ، فاألمر فيها علي الت يػٌن ، وال ٩نػوز التصػرؼ فيهػا بػالنهر 
     .ولو اقتضتهلل الضرورة  اٞنصلحي  ، وهو ما ٤ند لهلل أمثل   ثًنة ُب الوازؿ اٞن يار 

                                                 

1.  86، ص  4اٞنصدر ال ابي ، جػ أبو ال  اس الوالشري ه ،  
  

 .  324-323، ص  9اٞنصدر ال ابي ، جػ  2
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ُب أصػػػػل  ر إٔب  لػػػػك اٞنبلب ػػػات الهػػػر  ػالنهػػػأّف :  و خالصثثثة ذلثثثثك كلثثثثه           
نب  اجػ    ػٌن مقػدار مػا ٪نتػاج ػفػ ذا   يّػ ، ب ػومقصػد اٜنػ،  رعػػػالش وُب خطػاب،بليمػالتػ

وسػػد خلتػػهلل و ّنقتضػػي  ،فػػ ذا   ػػٌن جػػائس فهػػو مػػأمور ب ط امػػهلل  ،إليػػهلل فيهػػا بػػالنهر ال بػػالنص 
مػػا ٓب يف ػػل مػػا  ،فػػ ف أط مػػهلل مػػا ال يرفػػس عنػػهلل اٛنػػوع فالطلػػب بػػاؽ عليػػهلل  ،ذلػػك اإلطػػبلؽ 

والػػػاي هػػػو  ػػػاؼ ٫نتػػػػلم  ،أجلهػػػا أمػػػر ابتػػداو  ذلػػك مػػػا هػػػو  ػػػاؼ ورافػػػس للحاجػػ  الػػػ  مػػػا
فيحتػاج إٔب  ،فقػد يبػوف مػًن مفػرط اٛنػوع  ،باختبلؼ ال اعات واٜنػاالت ُب ذلػك اٞن ػٌن 

وقػد يط مػهلل آخػر فًن فػس  ،ا تػاج إٔب أ ثػر منػهلل  ،ف ذا  ر هلل  ػىت أفػرط عليػهلل  ،مقدار الط اـ 
 . هلل ػلوبا بػا بأقل ٣نا  اف مطفي طلب ها ،وقد يط مهلل آخر ما ال يبفيهلل  ،لب رأسا ػعنهلل الط
 ،وقد  قرر ُب عل  أصوؿ الفقهلل  أف هاا النوع ما اٟندي ال  ر ػب لػهلل ُب ذمػ  اٞنبلػم     

ٍب  ،هلل أوال ػزمػػأمػا وأالػهلل قػد ل ،ر  هلل ُب الامػ  عنػد اٛنهػل باٞنقػدار  ػوهو اٜني إذا قصد بهلل عدـ 
فقػػد  ر ػػب ُب ذمتػػهلل   ػػب مػػا  ،ي زيلهلل ُب الواقػػس ٞن رفػػ  اٞنقػػدار واٟنيئػػ  بنهػػر مقاصػػدػ ػػػ   نػػ

  1. أعطا  ذلك النهر 

 تحرٌر البحث فثً مسثائل البثدع والمحثدثات :  المطلب الثالث     

. 
٣نػا عايشػهلل ال لمػاو والصػلحاو مػػا فقهػاو وأصػوليٌن ُب األالػدل  واٞناػرب اال٥نػػراؼ  إفّ      

حػػػدثات ،ُب الػػػديا 
 
اٞنفتػػػٌن مػػػس  لػػػك  و يت ػػػٌن مػػػا خػػػبلؿ دراسػػػ    امػػػل واالتػػػػشار ال ػػػدع واٞن

ال مػػػا بػػػاب  ،ال ػػػدع بػػػأف هػػػاا اال٥نػػػراؼ  ػػػاف ير بػػػب باعت ػػػار  مػػػا صػػػلب الػػػديا وجػػػوهر  
ؿ األدلػػ  ػزّ ن ػػػفت   ،زيل أ بػػاـ وأدلػػ  الشػػرع علػػي الواقػػس ػوأيضػػا مػػا جاالػػب سػػوو  نػػ ،اال٥نػػراؼ 

 :ها فاهتموا بال دع  ُنثا وبياالا علي م تويٌن ػعلي مًن مناطا 

                                                 
 . 122ص ,  1جػ  , مرجػس سػابػي الشاطػيب ،  1
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وذلػػك مػػا خػػبلؿ ٓنريػػر مفهومهػػا .  فددي مسدد ئا ال دددع فهمدد   ال حددث: الفددرع األو    
  .والرد علي ما ابتدع ُب الديا  ،وأدل   صنيم ال دع واعت ارها 

  يػم ،علماو اٞن يار ُب ٓنرير القوؿ ُب ال دع وا ػدثات م ػلبا مقاصػديا  وقد سلك    
فاٞن تدع ُب ديا  ، طبلف رجس علي اٞنقاصد الشرعي  بال٣نا يدع ُب ب ض الت ريفات اعتربوا ال   

ب ضػػها أشػػد مػػا " ف دعػػهلل وم ػػتحدثا هلل  ،يتصػػرؼ ُب الشػػرع وفػػي أمراضػػهلل  ،اب عػػز وجػػل 
ل  ػػػد هػػا  األمػػػراض عػػا مقاصػػػد الشػػػري   اإلسػػبلمي  اٞنوضػػػوع  مػػربأة عػػػا مقاصػػػد  ،ب ػػض 

 1 . "ا  اع اٟنو   عمطهرة ٞنا ٕن ك هبا عا أوضا  ،اٞنتخرصٌن 

 

 
 .  حث في مس ئا ال دع تنزي  ال : الفرع الثد ني      
 ،زيل ػفقػػد ُنػػم اٞنفتػػوف ُب اٞن يػػار  ال ػػدع وبينػػوا أّف مػػا أهػػ  أسػػ اهبا اال٥نػػراؼ ُب التنػػ    

وما هاا الوجهلل  اف ُنػثه   ُب م ػائل ال ػدع مههػرا مػا  ،أ ثر ما اال٥نراؼ ُب االستن اط 
ػػػوقس  أفّ  ذلػك ،زيلي  ػمهػاهر النزعػ  التنػػ

 
ٓنريػم األدلػػ  ،للت ػدع ُب الػػديا مػػا أس ػػاب اٟنػو  اٞن

إٔب أمػر آخػر  ،فيصػرؼ عػا ذلػك اٞننػاط  ،ف يػرد الػدليل علػي منػاط أعا مواضػ ها وذلػك بػ
،  ههػر صػورهتما ُب اٞنثػالٌن هلل لػهلل وجهػاف ػوصرؼ الدليل عا مناطػ ،مو٨نام أف اٞنناطٌن وا د 

 :التاليٌن 
ع للػا ر ا  ت ػم  بػالرقص  يم ذ ػر الوالشري ػه م ػأل  االجتمػا :  المث   األو  -       

س ػئل الشػػيخ الصػاّب أبػػو فػارس ع ػػد ال زيػز بػػا ١نمػد القػػًنواين " والانػاو واالخػتبلط ،  يػػم 
 لميػا أيب اٜن ػا الصػػاًن عػا قػػـو   ػموا بػػالفقراو ٩نتم ػوف علػػي الػرقص والانػػا ، فػ ذا فرمػػوا 

                                                 
 . 44ص ـ ،  9;;3: الدار التوفيقي  ، القاهرة  ، سن  النشر  الشاطيب ، االعتصاـ ،  1
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عشػر مػا القػرآف ما ذلػك أ لػوا ط امػا  ػاالوا أعػدو  للم يػب عليػهلل ، ٍب يصػلوف ذلػك بقػراوة 
والا ر ، ٍب يانوف ويرقصوف وي بوف ، ويزعموف ُب ذلك  لهلل أهن  علي قرب  وطاع  ويػدعوف 

واعلموا أف ها  ال دع  ُب ف ػاد عقائػد ال ػواـ ، أسػرع مػا :.. فأجاب ... الناس إٔب ذلك 
ثػاـ سرياف ال   ُب األج اـ ، وأهنػا أضػر ُب الػديا مػا الػزىن وال ػرق  ، وسػائر اٞن اصػه واآل

 1..." وصا ب ها  ال دع  ير  أهنا أفضل الطاعات ، وأعلي القربات ..
زيل األدلػػػػ  الشػػػػرعي  علػػػػي وقػػػػائس ػاالشػػػػت ا  الواقػػػػس ُب  نػػػػ ؛ وهػػػػو فهددددذا وجدددده أو          

قػـو االجتمػاع عليػهلل علػي ل ػاف إذا أد  إٔب التػزاـ    ػأب ،ب الشػرع ذ ػر اب نػػد  ف ،األف اؿ 
ٓب يبػا ُب الػدب  ،وقػب م لػـو ٢نصػوص عػا سػائر األوقػات  وبصوت وا د أو ُب ،وا د 

 .  بل فيهلل ما يدؿ علي خبلفهلل  ،شرع ما يدؿ علي هاا التخصيص اٞنلتـز ػال

وقد أجاب فيهلل اإلماـ الوالشري ه ، علي م أل  االجتماع علي :  يدالمث   الث ن -       
شػرع ، أف فأجػاب بػأف  مطلػي الا ر ّنا ينافيهلل و قييد  ب  ض األ واؿ ال  ٓب ينص عليها ال

الػػا ر لػػهلل مػػا يرمػػب فيػػهلل ُب الشػػري   ، وسػػاؽ اآلثػػار واألخ ػػار ُب ذلػػك ، لبػػا ف لػػهلل بطريقػػ  
أف  قييد للمطلي ، فبل مت لقات ٟن  ، يقيدوف  –ما خبلؿ ف له   –يزع  م ها أصةاهبا 
   ٓب  ػرد ويػدؿ علػي جهالػ  فاعلػهلل أف الشػري: فقد قاؿ ب ض األئم  . " بػها  لك اٞنطلقات 

وفػػػه مػػػثله  وقػػػ ب أجوبػػ  مػػا ... بػػابك ُب  تػػاب وال سػػن  ، وٓب يف لػػهلل أ ػػػد مػػا ال ػػلم 
   2." مضي باإلالبػػار 

التػػزاـ الػػ  ض  قييػػد اٞنطلػػي باٞنقيػػدات ّنػػا لػػي  لػػهلل ظهػػر منػػهلل أف  ه ثدد و ؛دوهددذا وجدد       
او مقتضػػػػي اٞنبلػػػػم مفتقػػػػر ُب أد إذ   ا٥نػػػػراؼ عػػػػا التنزيػػػػل ال ػػػػديد ،دليػػػػل علػػػػي اٝنصػػػػوص 

 .هلل وا د دوف مًن  إٔب دليل ػاٞنطلقات علي وج
                                                 

.  53- 52: ، ص  33أبو ال  اس ، الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ    1
  

2
 .  84، ص  33ي ، جػ ػمصدر ال ابػال  
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 : 
 نزيل أ باـ الشري   ُب واقػس أ ػداث اٜنيػاة ، لتهتػدي هبػا ُب ٗنيػس الوا يهػا ، ال إف      

 بفه فيهلل اإلرادة اٞنتو ل  ، بل هو عمل اجتهادي يلزمهلل البثًن ما اٞنناها والقواعد ، و ثػًن 
 
 
وق ػػػوف أل بػػػاـ اب   ػػػأب علػػػي واقػػػس  يػػػاة النػػػاس ّنةػػػرد مػػػا الدقػػػ  ، ومػػػا ٍب ٓب يبتػػػم اٞن

 . التنػزيل ،بل عملوا علي أف يبوف هاا التنػزيل م  دمدا 
ػػػّمها القواعػػػػد اإلجرائيػػػ  لتنػػػػػزيل        ومػػػا ث ػػػػّ  فػػػػ ّف هػػػاا الفصػػػػل  ن ػػػاوؿ اآلليػػػػات ، أو لن  

 . ا  ت هلل اٞنفتوف والفقهاو اٜنثيم ٞن وأ باـ الشري   علي الوقائس  ما ًب استنتاجها باالستقرا
وُب م حػػم أوؿ ًب التمطػػرؽ للم ػػلك األوؿ اٝنػػاص ّنراق ػػ  الواق ػػ  واٞن ػػمي بتحقيػػي        

اٞنناط ، لضماف م رف  الواق   اٞنشّخص  م رف م جيدة ٍب  ط يي اٜنب  النهػري عليهػا أو  ال ، 
لك الثػاين وهػو التحقػي أو ال حم عا  ب   يناس ها ، واٞن حم الثػاين ًب التطػرؽ فيػهلل للم ػ

ما  صػوؿ مقصػد  شػريس اٜنبػ  عنػد  نزيلػهلل ، فوجػود مقصػد الشػارع ُب األ بػاـ الشػرعي  
 نػ زّلػػ  علػػي اٜنػػوادث مػػاب فيهػػا اٞنقصػػد 

ال ي ػػين وجػػود  ب ػػد التنزيػػل ، و ثػػًن مػػا األ بػػاـ اٞن
و اٞنر جو  ما  شريس اٜنبػ   ، وثالػم م حػم الػر  فيػهلل م ػلك مراعػاة مػآؿ اٜنبػ  الشػرعه لػ

 .ط ّ ي علي  لك الواق   ، وما اٞنصاّب واٞنفاسد اٞنتوق   منهلل 
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 : املِبَحُث األّول
 

 
 
 

 : مطلبان وفيه 

 
 .  مفهوم تحقٌق المناط :  المطلب األول

 

 .  قواعد تحقٌق المناط اإلجرائٌة :  المطلب الثانً
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شػرعه واسػتن اطهلل بطػرؽ االسػتن اط اٞنختلفػ  فهػ  اٜنبػ  ال أفّ الضروري التقػدًن بػما ا      

ذلػك  ،له ال ٬نبا  ط يقهلل بصورة آليػ  ػهو  و  ،ص ػهو فه  عاـ خاؿ  ما عوامل التشخّ  ،
أوؿ مػػػا ين اػػػه ف لػػػهلل هػػػو ال حػػػم ُب  لػػػك الصػػػور  وعليػػػهلل  ،ن  ػي  م يّػػػػأف وقػػػائس األف ػػػاؿ جزئػػػ

 .اٛنزئي  ٞن رف  الوعها 
هػا أصػبل مػا أصػوؿ و ّن ػأل  ٓنقيػي اٞننػاط وج  ل واهتمػقػد ا ب ض علماو اٞن يػارو٤ند أف    

 .  ال مل التنػزيله
 

 .  مفهوم تحقٌق المناط :  المطلب األول

 :    تعريف تحقيق المن ط تعريف  إفرادي   -: الفددرع األو   -   
 :تعريف المحقيق ليل واصط ح  / أوال    
وجػػاو ُب  ، 1 "ات اٞن ػػأل  بدليػػػلها إث ػػ" التحقيػػي ُب اللاػػ  :  تعريددف المحقيددق ليددل -    

وأ قمػهلل أي ٓنقػي منػهلل ... واّدعػي  ػل وا ػد منهمػا اٜنػي  ، اقمػهلل خاصػمهلل : "٢نتار الصحاح 
و ػػّي األمػػر ٪ن ػػيُّ و٪ن ػػيُّ  قػػا و قوقػػا صػػار : " وعرفػػهلل ُب ل ػػاف ال ػػرب بقولػػهلل 2."علػػي يقػػٌن 
 3 ."قهلل صّدقهلل و قمهلل و قم  ،وأث تهلل وصار عند   قا ال يشك فيهلل ..  ق ا وث ب 

ال ٬نبا اٜنديم عا م ىن اصطبل ه للفظ التحقيػي  :تعريف المحقيق اصط ح   -   
إال أالهلل االطبلقا ما  ،باعت ار أالهلل لقب يضاؼ إٔب اٞن اين ال  يريدها  ل صا ب اختصاص 

                                                 
1
األؤب  : الط  ػ  , / بػًنوت -دار البتػاب ال ػػريب, 97ص , الت ػػريفات, له بػا ١نمػد بػا عػػه ػعػػ, اٛنػػرجاين   
 .إبراهي  األبياري : ٓنقيي . هػ  1405:سن  النشر , 
2
 . 62الرازي ١نمد با أيب ببر ، ٢نتار الصحاح ، ص   

3
 . 49 ، ص  10ر ، ل اف ال رب ، جػابا منهو  
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النظر الدقٌق فً إثبات أمثر متنثازع  ؛ اٞن اين اللاوي  ٬نبا ٘نل م ىن التحقيي علي

  . التصدٌق والتؤكٌد بٌقٌن  فٌه ُبغٌة
 : تعريف المن ط في الليل واالصط ح /  ث ني   -

 :تعريف المن ط  لديدل  -      
واالتػاط ... ،والنوط مػا ع لػي  ،الاط الشهو يػ ن وطهلل الو طما  علقهلل : "جاو ُب ل اف ال رب     

قػػاؿ رقػػاع بػػا . هلل ويقػػاؿ الػػيط عليػػهلل الشػػهو ع لػػي عليػػ..... واألالػػواط اٞن ػػاليي ..... بػػهلل   لػػي 
   :قي  األسدي 

 وأو  أرٍض مسَّ جلدي ترابُده      بد ٌد به  نِيَطت  ليَّ تدََم ئمي     
ل بهلل   1." واالتاط أي ب د،ويقاؿ االتاطب اٞناازي أي ب دت...واليط بهلل الشهو و ص 

 :تعريف المن ط  اصط ح    -     
ال لػػ  الػػ  ر ّػػب الشػػارع األ بػػاـ  اسػػت مل ٗنهػػور األصػػوليٌن هػػاا اٞنصػػطلق للت  ػػًن عػػا   

 ."ال لػػ  الػ  الػػيط اٜنبػ  هبػػا أي ع ل ػػي : "وقػد عّرفػػهلل ب ػض األصػػوليوف بأالػهلل  ،الشػرعي  عليهػػا 

ُب منػاط اٜنبػ  أي  واالجتهػادقػالوا النهػر  ،األصػوليٌن ال لػ   عنػدٞننػاط ا:" و قػاؿ مػًن  . 2
ػػ أي ":وقػػد أ ػػد هػػاا صػػا ب التقريػػر والتح ػػًن بقولػػهلل 3 ." ُب علتػػهلل هلل بػػف الوصػػم اٞننػػاط و    
       4 "ل  لهللػاٜنب  ع

                                                 
1
 .418، و ص  417، ص  7ابا منهور ، ل اف ال رب ، جػ  

2
، صندوؽ إ ياو الااث  393، ص  4الشنقيطه ع د اب با إبراهي  ، الشر ال نود علي مراقه ال  ود ، جػ 

 .بدوف : بدوف ، سن  النشر : اٞنارب ، الط     –اإلسبلمه 
با  ػػػتاف ، /  را شػػػه –دؼ ػالصػػػ ، دار 509، ص  قواعػػػد الفقػػػهلل،  ةددي الرب ػػػ ػ١نمػػػد عمػػػي  اإل  ػػػاف اٞنػػػ 3

 .ـ  1986/ هػ  1407: سن  النشر األؤب ، :الط    
اٜننفيػػػػ   اصػػػػطبل هةامس بػػػٌن ػُب علػػػػ  األصػػػوؿ الػػػػ التقريػػػػر والتح ػػػًن، ١نمػػػد بػػػػا   ػػػا بػػػػا علػػػه بػػػػا سػػػليماف  4

 .ـ  1996 : األؤب ، سن  النشر : ، الط     بًنوت  -دار الفبر  ،  345، ص  3، جػ والشاف ي 
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 :المعريف اإلض في  -:   الفددددددددرع الث ني -    
واٞنبل ػظ أف هػاا االسػت ماؿ  ػاف  ، طيلػ  قػروف ماضػي  هاا اٞنصطلق م  ت مبل ظّل      

األصػل الّػ  و جػدت ُب  -ب ث ات ال لػ   ،ضّيقا ٪نصر مفهـو ٓنقيي اٞنناط فػه باب القياس 
ٍب  طػػور مػػس ٠نػهو اإلمػػاـ الشػػاطيب ، ٍب  ،ُب الفػرع  ػػىت يػػت  إٜنػاؽ  بػػ  األصػػل بػالفرع  -

مبل هػ   طػور   ػىت عصػر لػالك سػيت   .ط قهلل وفي مفهومهلل اٛنديد  ثًن ما علمػاو اٞن يػار 
،الػاي أصػ ق  اإلماـ الشاطيب ٍب الا ر ب ض األمثل  عا االست ماؿ اٛنديػد ُب الػوازؿ اٞن يػار

  . مه ّما وم لبام ي فزع إليهلل ُب  ط يي األ باـ الشرعي  و نػزيلها  ابطام هلل ض
 . تحقيق المن ط  ند األص ليين : أوال -   
لبػػػا هػػػاا  ،ٕنػػػب اإلشػػػارة ق ػػػل قليػػػل إٔب  صػػػر مفهػػػـو ٓنقيػػػي اٞننػػػاط ُب بػػػاب القيػػػاس    

 :اٞنفهـو قد  طور  طورا  ار٫نيا وال تطيس التمييز بٌن إطبلقٌن  
لقد است مل مالب األصوليٌن مصطلق ٓنقيي اٞننػاط ُب التحقػي  :األو   اإل  ل -أ   

واٞنفػػػردات اٞنشّخصػػػ   ، فهػػػه ر ػػػا مػػػا أر ػػػاف  ،مػػػا وجػػػود علػػػ  اٜنبػػػ  ُب اٛنزئيػػػات اٞن ينػػػ  
النهػر ُب م رفػ  ال لػ  ُب آ ػاد الصػور " القياس األصوٕب،فنةده  يػ   ر فوف ٓنقيػي اٞننػاط بأالػهلل 

     1."او  االب م روف  بنص أو إٗناع أو استن اطب د م رفتها ُب الف ها، وسو 
زيل أ بػػػػاـ ػوذلػػػػك باالت ػػػػا  ب ػػػػض األصػػػػوليٌن إٔب م ػػػػىن  نػػػػ :اإل دددد ل الثدددد ني  -ب      

زيل ومػػا ػفأصػػ ق ٓنقيػػي اٞننػػاط ٫نػػرج مػػا دائػػرة القيػػاس إٔب دائػػرة االجتهػػاد ُب التنػػ ،الشػػري   
 :ذلك الت ريفات التالي  

أمػػػػػا  : "فقػػػػػاؿ  –قاصػػػػػدا  وسػػػػػيس م نػػػػػا   –تصػػػػػفي فقػػػػػد ٓنػػػػػدث عنػػػػػهلل صػػػػػا ب اٞن  - 3
مثالػػهلل االجتهػػاد ُب و  ،رؼ خبلفػا بػػٌن األمػػ  ُب جػواز فػػبل ال  ػػ ،االجتهػاد ُب ٓنقيػػي منػػاط اٜنبػ  

                                                 
1
 - دار البتاب ال ريب ، 335، ص 3عله با ١نمد اآلمدي ابو اٜن ا  ، اإل باـ ُب أصوؿ األ باـ ، جػ   

 . سيد اٛنميله. د: هػ ، ٓنقيي  1404: األؤب ، سن  النشر : ، الط     بًنوت
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و قػػدير  ،و ػػالك ُب  قػػدير اٞنقػػدرات  ،و ػػاا   يػػٌن الػػوالة والقضػػاة ..  يػػٌن اإلمػػاـ باالجتهػػاد 
روش اٛننايػػػات وطلػػب اٞنثػػػل أ   و ،  اٞنتلفػػات ي  ل ُب ق ػػالبفايػػات ُب الفقػػ  القرابػػػات وإ٩نػػاب اٞنث ػػػ

أمػػا أف  ،وذلػػك م لػػـو الػػنص  ،فػػ ف منػػاط اٜنبػػ  ُب الفقػػ  القريػػب البفايػػ   ،ُب جػػزاو الصػػيد 
وينػػػػته  هػػػػاا االجتهػػػػاد  ،درؾ باالجتهػػػػاد والتخمػػػػٌن في ػػػػ ،طػػػػل  فايػػػػ  ٟنػػػػاا الشػػػػخص أـ ال الر  

ومػػا هػػاا الق يػػل  ...لرطػػل قػػدر البفايػػ  والثػػاين أف ا ،أ ػػد٨نا أالػػهلل ال بػػد مػػا البفايػػ  ،بأصػػلٌن 
وهػو  ،لػ     بػل الواجػب اسػتق اؿ جهػ  الق   ،ل  ولي  ذلك ما القياس ُب شػهو    االجتهاد ُب الق  
وهػاا ... لػ  باالجتهػاد واألمػارات اٞنوج ػ  للهػا هلل ي  أما أف ها  جه  الق لػ  ف الّػ ،م لـو بالنص 

فبيػػم يبػػوف هػػاا قياسػػا  ، م فيػػهلل٢نتل ػػ وهػػو الػػوع اجتهػػاد والقيػػاس ،ال خػػبلؼ فيػػهلل بػػٌن األمػػ 
 1 ."رورة  ل شري   ػو يم يبوف ٢نتلفا فيهلل وهو ض

و٣نا عرّب عليهلل ب طبلؽ يفيد م ىن النهر ُب  نزيل األ باـ علي الوقائس ابا قدام   -2    
 ،أمػػا ٓنقيػػي اٞننػػاط فنوعػػاف "  :اٞنقدسػػه  يػػم ٤نػػد  يق ػػ  ٓنقيػػي اٞننػػاط إٔب ق ػػمٌن قػػائبل 

قػػػػػا عليهػػػػػا أو ف  تػم القاعػػػػػدة  البليػػػػػ  م   وم نػػػػػا  أف  بػػػػػوف ، ػػػػػرؼ ُب جػػػػػواز  خبلفػػػػػاأوٟنمػػػػػا ال ال
 ػػػاف   إذ   ، بتحقيػػػي اٞننػػػاط  عػػػا هػػػاارّب ػفلي  ػػػ...تهػػػد ُب ٓنقيقهػػػا ُب الفػػػرعمنصوصػػػا عليهػػػا و٩ن  

ؼ ر  الثاين مػا ع ػو  ،عليهلل بأمارات  ؿّ د  ت  ُب آ اد الصور فاس    اُّر م رف  وجود   لبا ، م لوما
وأمػػػا النػػػوع  ... اجملتهػػػد وجودهػػػا ُب الفػػػرع باجتهػػػاد  ٌّن  ػ ػػػهلل بػػػنص أو إٗنػػػاع في    اٜنبػػػ  فيػػػعلّػػػ

 2 ." هاا متفي عليهلل والقياس ٢نتلم فيهلل  ا ٓنقيي اٞنناط فلي  ذلك قياسا ف فّ مػاألوؿ 
 .تحقيق المن ط  ند اإلم م الش   ي : ث ني   -

                                                 
1
 . 281، ص  عل  األصوؿ اٞن تصفي ُب،  ١نمد با ١نمد الازإب أبو  امد  

2
جام   اإلماـ ١نمد ،  277، ص    اٞنناظرنم روض  الناظر وج  ،  ع د اب با أ٘ند با قدام  اٞنقدسه أبو ١نمد  

ع د ال زيز ع د الر٘نا . د: هػ ، ٓنقيي  1399: الثاالي  ، سن  النشر : ، الط     الرياض -با س ود
 . ال  يد
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س مػػ نا  لية ػػل منػهلل م ػػدأم  ووسػ ،لقػد اهػت  اإلمػػاـ الشػاطيب اهتمامػا   ػػًنا بتحقيػي اٞننػػاط   
وقػد ضػاؽ هػاا اٞنفهػـو  مػا  ،  ّليما ُب  ط يي األ باـ الشرعي  وميزاالا لت ػديد هػاا التنػػزيل 

 ، ػىت أالػهلل ج لػهلل ق ػما مػا أق ػاـ االجتهػاد  ،  ٌن عند مػا ق لػهلل مػا األصػوليٌن ومػا ب ػد  
 ػػػىت ينقطػػػس  أ ػػػد٨نا ال ٬نبػػػا أف ينقطػػػس ،االجتهػػػاد علػػػي ضػػػربٌن :"  -ر٘نػػػهلل اب –فقػػػاؿ 

فأمػػػا . أصػػػل التبليػػػم، وذلػػػك عنػػػد قيػػػاـ ال ػػػاع ، والثػػػاين ٬نبػػػا أف ينقطػػػس ق ػػػل فنػػػاو الػػػداليا
وهػػػػاا يتطلػػػػب الهػػػػرا ُب التث ػػػػب مػػػػا  لػػػػك 1." األوؿ فهػػػػو االجتهػػػػاد اٞنت لػػػػي بتحقيػػػػي اٞننػػػػاط

وقػد عػرؼ اإلمػاـ الشػاطيب ٓنقيػي الػػمناط . قص د اٜنبػ  عليهػا شػرعا  ،اٛنزئيات اٞنشخص  
 2 ." لبا ي قي النهر ُب   يٌن ١نلهلل  ،وم نا  أف ي ث ب اٜنػب  ّن در هلل الشرعه  : "بقولهلل 
 ،وما هنا فػ ف ٓنقيػي اٞننػاط عنػد اإلمػاـ الشػاطيب عمليػ   قديريػ  ٓنتاجػا الهػرا وٕنييػزا       

و رجػػس هػػا  ال مليػػػ  إٔب اجملتهػػد الػػاي عليػػػهلل التحقػػي مػػا الصػػػور اٞنختلفػػ  واٞنتشػػاهب  ٛنميػػػس 
إالّ ولل ػآب فيهػا الهػر سػهل أو صػ ب ،بل ي قي صورة ما الصػور الوجوديػ  اٞن ينػ ف" ،النوازؿ 

 3 ."  ىت ٪نّقي ٓنب أي دليل  دخل
 :أمثلل  ن ت سع المدل   في كم ب المعي ر المعرب : ث لث   -    
ٓنقيي م ىن ال دال  والتز ي  ُب الشهود ،  يم أجاب  أبو الضياو : المث   األو   -    

 ت لي باسػتقام  الشػهود ، ف ػأؿ عػا شػهاد هلل واق ػا ، وٓب يشػر إٔب م ػىن  عا الازل  اليالصوٌب

                                                 
 ،  303وص  302، ص  اٞنػػػدخل إٔب مػػػاهب اإلمػػػاـ أ٘نػػػد بػػػا  ن ػػػػل،  ه ع ػػػد القػػػادر بػػػا بػػػدراف الدمشػػػق  1

ع د اب با ع ػد ا  ػا . د: هػ ، ٓنقيي 1401: الثاالي  ، سن  النشر : ، الط     بًنوت -مؤس   الرسال 
 . الا ه

 .  74، وص  73، ص 4الشاطيب ، اٞنوافقات ، جػ   2
 . 75، ص 4اٞنرجس الف هلل ، جػ  3
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أ ػرمب  اب   ػأب ؛ إذا  ػاف الشػاهد الػاي سػألت  عنػهلل :" الشهادة وأ بامها الهرا ، فقػاؿ 
 1.." م روفا بالشهادة ُب ذلك ال لد ، و بررت منهلل الوثائي واستفاض اٝنرب بالك 

وث ػػػػب  2{  .                    }اب   ػػػػأب ثابػػػػب بقػػػػوؿاهد ُب الشػػػػال دالػػػػ   م ػػػػىنف    
والنػػػػػاس  ،فا تػػػػاجوا إٔب   يػػػػٌن مػػػػا  ػ و ّصػػػػم هبػػػػا  الصػػػػف   ،للمبلفػػػػٌن م ػػػػىن ال دالػػػػ  شػػػػرعا

  .فبل بد ما التحقي ما ها  الصف  باالجتهاد ،٢نتلفوف فيها بٌن مػق ل  ومبثر و و اسط  

ـ الوالشري ػػػه عػػػا الازلػػػ   ت لػػػي بالػػػدره  الػػػاي وٓنػػػدث فيػػػهلل اإلمػػػا:  يدالددددمث   الث نددد -   
يوجب القصا ُب أٖناف ال لس ، فأجاب الفقيػهلل إجابػ  يتضػق مػا خبلٟنػا مقدمػ   الهريػ   ت لػي 
بػػاٜنب  ُب مر لػػ  الفهػػػ  ، ومقدمػػ   ثااليػػػ  أوضػػق فيهػػا أهنػػػا  ت لػػي بتحقيػػػي اٞننػػاط بػػػػمفهومهلل 

  :النهر ُب اٞن أل  م ين علي مقدمتٌن :" الواسس  يػم قاؿ 
 -.األؤب منهما هل هاا الػدره  الػاي يػػخرجهلل التػاجر يوجػب القصػا مػا أٖنػاف ال ػل    -

إذا ث ػػب أالػػهلل يػػنقص مػػا  لػػك األٖنػػاف فهػػل يت لػػي لل ػػائ ٌن  ػػي مػػس علمهػػ  : اٞنقدمػػ  الثااليػػ  
ما ق يل ال يس أف اٞنشتػػريا عامػلػػوف علػي ذلػػك أو ال ؟   أمػا اٞنقدمػ  األؤب فلي ػب بفقهيػ  

ه مػػػا وادي ٓنقيػػي اٞننػػػاط ، والتحقيػػي فيهػػػا أف األمػػر ُب ذلػػػك أف األمػػر ُب ذلػػػك ، وإ٧نػػا هػػ
 3." راجػػس إٔب األشد  رصا ما اٞنت اي ٌن علي ٕناـ عقدة ال يس 

 .  قواعد تحقٌق المناط اإلجرائٌة :  المطلب الثانً

يػل   ػٌن علػي   ػا  نز الػ  قواعػد اسػتنتاج ب ػض المطلب التػإب ػههر ما خػبلؿ الػػي     
وأالػػػواع  ،مػػػا  يػػػم  يفيػػػ  هػػػاا التحقيػػػي ومرا  ػػػهلل  ،وهػػػه مر  طػػػ  بتحقيػػػي اٞننػػػاط  ،الشػػػري   

                                                 
 .  ;36ٞنصدر ال ابي ، جػ  ، ص الوالشري ه ، ا 1
  . 02اآلي  : سورة الطبلؽ  2
  . :;4: ي  ، جػ   ، ص ػري ه ، اٞنصدر ال ابػأبو ال  اس الوالش 3
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،م ت ينا ُب ذلك ب  ض األمثل  ما اٞن يار اٞن رب ال   اين عا  ثػًن ، ويتحقػي محققٌن ػال
  : بػها م ىن االستقراو األمليب 

عرفثثثة االجتهثثثاد فثثثً تحقٌثثثق المنثثثاط ٌحتثثثا  م : الق  ددددة األولدددى -1      

 . بموضوع الواقعة معرفة جٌدة
ال يفتقػػر إٔب ال لػػ  ّنقاصػػد  إذ أالػػهلل عنػػد ٓنقيقػػهلل للمنػػاط  ، فقيػػهللوذلػػك أوؿ واجػػب لل      

ال لػ  باٞنوضػوع علػي  إٔب وإ٧نا ٪نتاج  ، ما أالهلل ال يفتقر فيهلل إٔب م رف  عل  ال ربي    ،الشارع 
  .ما هو عليهلل 

فبل بد لهلل مػا النهػر ُب اٞنػاو الػاي ي شػاط  ،وضأ وما ذلك أف اإلال اف إذا أراد أف يت     
 -       .وشػػ  الرائحػػ   ،وبػػاوؽ الط ػػ   ،وذلػػك برؤيػػ  اللػػوف  ،فيػػهلل شػػرعا أف يبػػوف مطلقػػا 

   :  سة لهذه القاعدةـــــة المإســـــاألمثل
   ثػػًن مػػا النػوازؿ  ػػرد إٔب الفقهػػاو ، مرفوقػ  ّنػػا ي ػػمي عنػػده    :المثد   األو 

و وثيق  مفصل  جدا عا اٞن أل  ال  أشبلب علػي أصػحاهبا وخصوصػا ُب برس  اٜناؿ ، وه
قضػػايا الضػػرر وال نيػػاف ، واٞنرافػػي واٞن اوضػػات ، ومنػػهلل ؛ الػػوازؿ النزاعػػات اٜناصػػل  علػػي  افػػ  

اٞناو اٟنابط ما عيوف أرجػاف إٔب وادي مزدمػ  :".. وادي فاس ، فقد جاو ُب إ د  النوازؿ 
 ػػواز  فػػػاس ا روسػػ  ٓب يػػػزؿ ينتف ػػوف باٞنػػػاو اٞنػػا ور أهػػػل بػػا  نػػدوش مػػػا الهػػر ص ػػػف ر و  و أ

مزدم  اٞنا ورة طوؿ الليإب واألياـ بطوؿ الزماف الػاي أدر ػو  بأعمػاره  وفهمػوا فيػهلل ب قػوٟن  
 ىت قط ػوا اٞنػاو .. ، وي قوف باٞناو اٞنا ور جناهت  وزيتوهن  وٖناره  ، و٩نروف بػها أر امه  

  1.." اٞنا ور أهل أرجاف منا 

 ويههػر فيػهلل إٞنػاـ ب ػػض الفقهػاو بشػؤوف الواقػس إٞنامػا عةي ػػا ، :  المثد   الثد ني
وما ذلك إٞنامه  بأدوات اٜنيا   ، والن ا ، و٢نالط  ب ػض األعػبلـ للاػزّالٌن والن ػاجٌن ، 

                                                 
1
 .     :-9: ، ص  :اٞنصدر ال ابي ، جػ    
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سيدي عي ي با عبلؿ ما مبناس  الزيتوف عا م أل   راو اٜنا   النًن الػاي :" فقد سئل 
ق ػل هػاا مػا الزمػاف  ػاالوا هنػا ي ػألوف عػا ذلػك ، وأمػا : فأجػاب ..ين ةوف بهلل مس الارس 

اليػػػـو فػػػبل ، وإف الػػػاي يف لوالػػػهلل فيػػػهلل اإلجػػػارة وال ػػػلم ، و نػػػب أشػػػرت علػػػيه  بشػػػهو ف لػػػهلل 
 ينئػػا قػػـو ، والاالػػب اليػػـو أهنػػ  ال يف لوالػػهلل ، وذلػػك أين قلػػب ٟنػػ  إذا الػػػم ن  ا مػػثبل يبػػر  

يبػػػوف ط ػػػس عليػػػهلل بطػػػابس أو ي لػػػ  عليػػػهلل ..ن ػػػا ومػػػرس مثػػػل الاػػػرس الػػػاي ُب اٞن.. بػػػدر٨نٌن 
وإف  اف ين ا للناس فال ادة عند الناس اليـو أف اٜنائك يأخػا الاػرس ..عبلم  لاي تهلل عليهلل 

 1." لنف هلل ، وال ادة  الشرط 

اٜنب  الشػػػػرعه يتحقػػػػي مقصػػػػد  ُب ال مػػػػـو مػػػػىت جػػػػرت الػػػػوازؿ اٜنيػػػػاة ووقائ هػػػػا فػػػػ        
 ،ّنبلب ػات ْن ػل إجػراو اٜنبػ  عليهػا ال يتحقػي بػهلل مقصػد وها  الوقائس ١نفوف   ،ّنقتضا  

 ،فابتااو ٓنقيي اٞنقاصد الشػرعي  ي ػتلـز  قػديرا  ػوؿ ٓنقيػي اٜنبػ  ٞنقصػد  الشػرعه أو   ال 
مػس م رفػ  ظروفهػا ومبلب ػاهتا  ،وال يبوف ذلك إال بالنهػر والتحقيػي اٛنػػّيد ُب  ػاؿ الوقػائس 

 . الزماالي  واٞنباالي 
ويتأ ػػد  لمػػا  وسػػ ب مناشػػط اجملتمػػس " يػػي اٞننػػاط ّن رفػػ  الوقػػائس يتحػػت  لػػالك فتحق     

ف الػهلل  ينئػا  تبػاثر مفػػردات الوقػائس واأل ػداث واألف ػاؿ الطارئػ  الػػ   ،االسػبلمه و  قػدت 
 مػػػػػا  تبػػػػػاثر عناصػػػػػر التشػػػػػخص وٕنتػػػػػد   ،ٓب  شػػػػػملها النصػػػػػوص وال االجتهػػػػػادات ال ػػػػػابق  

   2 ."  داث والوقائس أو ما هو طارئ منها و تشابك سواو فيما هو سابي ما أالواع األ
 واالطبلقػػػا ٣نػػػا سػػػ ي ٤نػػػد أف شػػػدة  ػػػأثر اٞنفتػػػٌن ُب  تػػػاب اٞن يػػػار هبػػػا  القاعػػػدة األؤب      

 ،اٞننػاط اٞنػراد اٛنػواب عػا إشػباال هلل بدا جيّػفيحيطػوف  ، ه تاويػأصػبل ُب فػ ج له  يتخاوالهلل
مػػػػا  ومػػػػا ذلػػػػك، و  اٞننػػػػس واٛنػػػػوازػوجػػػػ وجهػػػػا مػػػػا وفاٛنػػػػواب وال ٪نػػػػدد وفمػػػػمّ    يػ   ػه وإال ف الّػػػػ

                                                 
1
 .    7;4: ، ص  :اٞنصدر الف هلل  ، جػ    
 . 249ةل  اٞنوافقات ، ص ػيب ، مػد اإلماـ الشاطهلل التط يي أل باـ الشري   عنػقػمةيد النةار ، فػ د الػع  2
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استشًن فيهلل ب ض أهل ال ل  عا أهل قريػ  يضػموف مواشػيه  فيحرزوهنػا بالد ولػ   وي ػر وهنا 
إذا  ػػاف اٞن ػػروؼ عنػػده  اٞن لػػـو أف يبػػري مػػا أ ػػب البػػراو :" بالتنػػاوب ، فأجػػاب بقولػػهلل 

علي اٞنت ارؼ مػا  منه  ، وذلك م لـو عنده  فبل ضماف علي اٞنباي إذ  إ٧نا ٪نمل الناس
  1." أموره  
حقي مناطهػا صػا ب ػاعدة عامػ  يػػأ اؿ اٞنوضػوع إٔب قػ ،فلما عدـ الػخربة بالواقس        

 . ؤاؿػال 
ُب وقػب سػابي قػد  صػد   اإلمػػاـ ابػا قػي  اٛنوزيػ   وما ٕناـ اإلالصػاؼ أف ي ػا  ر أفّ       

 –ديد علػػي النػػوازؿ فقػػد أ ػػد وار  ػػاط ذلػػك ُنبػػ  سػػ ،للتن يػػهلل إٔب وجػػوب ال لػػ  بػػالواقس  ؛
فهػػ  "أف مػػا بػػٌن الػػوعٌن مػػا الفهػػ  ٬ن  ّبنػػاف اٞنفػػ  واٜنػػا   مػػا اٜنبػػ  والفتػػو   – ر٘نػػهلل اب

بالقرائا واألمػارات وال بلمػات  ػىت ٪نػيط  ،الواقس والفقهلل فيهلل، واستن اط عل    قيق   ما وقس 
  2 ." بهلل ع لما

 :أماـ خياريا  فقيهللفال       
 إذا  ػػاف عينػػا فيلػػـز اٛنػػواب ، زيل عنػػد م رفػػ  الواقػػس م رفػػ  دقيقػػ  ػنػػدي للتػإمػػا التصػػ

  .عاٞنا ّنا سئل عنهلل ُب الازل  واق   
 فقػد ال يلػـز اٛنػواب   ،عنػهلل عنػد اٛنهػل بػالواقس اٞنتشػخص للواق ػ   ـوإما باإل ةػا

  . عليهلل  ما إذا ٓب يت ٌّن   ،ُب مواضس 

                                                 
 . 552: ص  ، :مصدر ال ابي ، جػ ػو ال  اس الوالشري ه ، الػأب  1
ل ػػآب مػػا يتوصػػل ّن رفػػ  الواقػػس ا" ، وقػػد رأ  أف  87، ص 1ابػا القػػي  ، إعػػبلـ اٞنػػوق ٌن عػػا رب ال ػػاٞنٌن ، جػػػ  2

 .( 88، ص  1اٞنرجس الف هلل ، جػ ينهر." )  والتفقهلل فيهلل إٔب م رف   ب  اب ورسولهلل
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ال ي لػػ  أالػػػهلل مػػا أهػػػل  ،عليػػهلل م ػػػتفب  إذا ورد" ومػػا هنػػػا قػػد أ ػػػد ال لمػػاو أف اٞنفػػػ      
أف  ال يفتيػػػػهلل ّنػػػػا عاد ػػػػهلل يفػػػػ  بػػػػهلل  ػػػػىت ي ػػػػألهلل عػػػػا  ،ال لػػػػد الػػػػاي منػػػػهلل اٞنفػػػػ  وموضػػػػس الفتيػػػػا 

  1 " وهاا أمر مت ٌن واجب ال ٫نتلم فيهلل ال لماو ...بلد 
ب ػػػض اإلشػػػارات هػػو  بقيػػب اإلشػػػارة ، ورجوعػػػا إٔب مت لقػػات القاعػػػدة ال ػػػابق   ،        

وال   ،مفهـو الت اوف ُب االجتهاد أو ما ي مي باجملامس الفقهي    يار   تشرؼُب  تاب اٞن
تاج إلػيه  ُب م رفػ  اٞنوضػوع علػي  ، ض  خرباو شىت ُب  ثًن ما االختصاصات واٞنياديا  ٪ن 

 األط ػػػاو ، واٞنػػػدر وف ٞن ايػػػب بػػػاألدواو   ،  ػػػدالٕب األسػػػواؽ وعػػػارفو  ، واٝنػػػرباومػػػا هػػػو عليػػػهلل 
 . وا ال لس ومقيموها ، وم اح األراضه الصناعات ، ومثمن

يشػق م هػا اجملتهػد بػل ال  ،حقمي هبػا ُب الوقػائس ػ ارؼ الػ  ي تػػم رف   ػل ال لػـو واٞنػ و      
ال  و ،ًنه  ػفاقتضػػي  الت ػػاوف مػػس مػػ ،رؽ ال وائػػد ػل خػػػػػ لي س يػد ذلػػك فػػػػػػػوإف وج ، يوجػد 

 . قهاو ال لماو يقلدوف ُب ها  األمور ما لي  ما الف اؿز 
ومػا ذلك ب ػض اإل ػاالت ال  قػصد اٞنفتػوف الرجػوع فيهػا إٔب الن ػاو ال ارفػات           

عا رجل  زوج امػػرأة فأصػػاهبا ار قػاو ، " بأ ػواؿ عػيوب النػ او  و منها أف ابا عػتاب سئل 
و هػو  بػأف يػر  الن ػاو وينهػرف إليهػا ،: فشاور القػاضػه ابا ذ ػواف الفقهاو فيها ، فأجاب 

  2." قوؿ سحنوف 
        

  . ال بد في كا ن زلل من تحقيق من  ه  الع م : الق  دة الث نيل  -2   

                                                 

وقػد .  232القراُب شهاب الديا ، اإل بػاـ ُب ٕنييػز الفتػاو  عػا األ بػاـ و صػرفات القاضػه واإلمػاـ ، ص  1 
  . 228، ص 4جاوت م االيهلل أيضا ُب  تاب إعبلـ اٞنوق ٌن عا رب ال الػمٌن ، البا القي   جػ 

 .  354، ص  5جػ مصدر ال ابي ، ػشري ه ، الػاس الوالػأبو ال    2
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فتحقيػػػػي اٞننػػػػاط ال بػػػػد أف يتةػػػػهلل ُب مر لػػػػ  أؤب إٔب ال حػػػػم ُب االتمائػػػػهلل لؤلالػػػػواع الػػػػ       
ال وال يلحػػي بػػهلل اٜنبػػ   إ. فمػػا  ػػاف منتميػػا لنػػوع اٜنبػػ  الشػػرعه أٜنػػي بػػهلل ،يشػػملها اٜنبػػ  

وقػد  ،وقد يبوف ذلػك سػهبل  ،ب د اٞن رف  بأف هاا اٞن ٌن يشملهلل ذلك اٞنطلي أو ذلك ال اـ
 1 .ال يبوف 

 : أمثلل  ن هدذ  المرحلل من المحقيق  -  
   أف يصػًن طالػب  –ر٘نػهلل اب   ػأب  –قاؿ اإلمػاـ الوالشري ػه  :المث   األو

2.."   ػاٞنتمبن  فهاا ٩نوز لهلل أف يف ال ل   إٔب ما ذ رالا  ما الشروط مس الدياال  وال دال 
 

   رط ػتحدث فيهلل عا اٞنؤّهػل لر  ػ  اٞنفػ  والقاضػه ، ف حػم شػػوي : رح المث
ّد أف  ي نهػر فيػهلل عمومػا هػل ٓنققػب فيػهلل ػتيا ال ب ػػصدر للقضاو و الف ػػال دال  ، ف ٌن أّف مريد الت

 .   ال اـ  صم بصف  ال دال   ، فقد ٓنقي اٞنناطػال دال  أو ال ، ف ذا ا 

فيهػػا ، فػػ ذا الهػػر اجملتهػػد ُب ال دالػػ   ل دالػػ  شػػرط  ا    ػواليػػ  ػػلّ ؛علػػي مػػا سػػ ي  ويقػػاس   
ها علػػي   ػػب مػػا ظهػػر لػػهلل ، أوقػػس عليػػهلل مػػا يقتضػػيهلل ػصفا بػػػمػػثبل ، ووجػػد هػػاا الشػػخص متػػ

بال ػػػدوؿ ، مػػػا الشػػػهادات واالالتصػػػاب للواليػػػات ال امػػػ  أو منوط  ػالػػػنص مػػػا التبػػػاليم الػػػ
ا إذا الهػػػر ُب األوامػػػر والنػػػواهه الندبيػػػ  ، واألمػػػور اإلبا يػػػ  ووجػػػد اٞنبلفػػػٌن اٝناصػػػ  ، وهبػػػا

إٔب  مػػػا مػػػًن التفػػػات  واٞنخػػػاط ٌن علػػػي اٛنملػػػ  ، أوقػػػس علػػػيه  الصػػػوص الواج ػػػات وا رمػػػات 
    3. شهو مًن اٞنشروط بالتهيئ  الهاهرة 

  اٞنقارالػ  مػس والأ ػه بهلل ٞنزيد التوضيق للقاعدة ال ابق  ، وٞنزيد  :المث   الث نددي
فرّنػػا : " ذ ػػر  األسػػتاذ ع ػػد اجمليػػد النةػػار قػػاؿ فيػػهلل ب ػػض ال لمػػاو اٞن اصػػريا ، وهػػو مثػػاؿ 

                                                 
1

 . 135، ص  4مصدر ال ابي  ، جػ ػال    
2
 .   ;5، ص  32اٞنصدر ال ابي ، جػػ    

3
  . 79، ص  4الشاطيب ، اٞنوافقات  ، جػ    
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ػػت   هلل أف إقامػػ  اٞنطػػػّ ات ُب ب ػػض أمػػا ا الطريػػي مػػا الطريػػي ال ػػاـ الػػوع مػػا اإلضػػرار ُنػػي  اش 
ا  ػ ق يهلل مػػما فػػهلل لػػػػأالػهلل لػي  مػا اإلضػرار ب ،ولبا يت ٌن بالتحقيي ُب هاا النوع  ،الطريي 

ػػط ٌن ُب ال ػػرع  اٞنت ػػ  ٌن ُب اٜنػػوادث اٞنتلفػػ  لؤلالفػػ  واألمػػواؿ  فيصػػرؼ  ينئػػا هبػػاا  ،اٞنش 
 1." وال يبوف مناطا لهلل  ،التحقيي عا دائرة  ب  اٞننس 

   ف مليػػػ  ٓنقيػػػي اٞننػػػاط ال ػػػاـ أف ػػػػضب إٔب أف اٜنبػػػ  ال ػػػاـ ّننػػػس  : دددرح المثددد
رة ٞنػػا   ػػٌن مػػا أف ذلػػك لػػي  مناطػػهلل باعت ػػار اإلضػػرار بال ػػائقٌن ، ال ي لحػػي بالواق ػػ  اٞنػػا و 

 . عدـ ٓنقي الضرر فيهلل لل ائقٌن 
مػػا خػػػبلؿ النهػػر إٔب ،وي ػػتطيس اٞنبل ػػظ للمثػػالٌن ال ػػابقٌن أف ٬نيػػز دور ا قػػي هنػػا       
 :و هاا اٛندوؿ ي ٌن ذلك  ،هاا النوع ما التحقيي و لك األمثل   مفهـو 

  ن هذ  المرت ل من المحقيقاألمثلل الس بقل  تحقيق المن ط الع م

 .وجود أالواع عدة قد يندرج ٓنتها اٜنب 
 

هػػػاا الشػػػخص الػػػاي  : مثددد   ال نشريسدددي
صػػػفا هلل النف ػػػي   ،الواليػػػات ال امػػػ   أراد  ػػػوّٕب 

وال لو ي  قد  بوف الوعػا مػا صػفات ال دالػ  
 .وقد  بوف الوعا آخر مًن ال دال   ،

إقامػػػػػ  اٞنط ػػػػػات ُب ب ػػػػػض  : ردمثددددد   الن ددددد
وقػػد  ،قػػد يبػػوف الوعػػا مػػا اإلضػػرار  ،الطػػرؽ 

وقػػد يبػػوف الوعػػا  ،يبػػوف الوعػػا مػػا اإلصػػبلح 
 .آخر 

يقتضػػه التحقيػػي  ػػدقيقا : نشريسدديمثدد   ال .وجوب التدقيي قه م رف  اٞنناط 

                                                 
1
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باعت ػػػػػػػػار أف ال دالػػػػػػػػػ   ،ُب ذلػػػػػػػػك الشػػػػػػػػخص 
وُب  ،وصػػم يقتضػػه الهػػرا ُب أوقػػات ٢نتلفػػػ  

 .ظروؼ مت اين  
 ّػػات الهػػرا ينهػػر ُب  لػػك اٞنط: مثدد   الن دد ر

والتحقػػػػي مػػػػا  لػػػػك  ،يههػػػػر التػػػػائا وجودهػػػػا 
 .النتائا 

 .إٜناؽ الف ل باٜنب  أو صرفهلل عنهلل 

فػػالتحقيي أد  بنػػػا إٔب : مثدد   ال نشريسدددي
واليػػػػ  ٍب ب ،إٜنػػػػاؽ الشػػػػخص بوصػػػػم ال دالػػػػ 

 . اإلفتاو والقضاو 
إث ػػات أف إقامػػ  اٞنط ّػػات ُب  :مثدد   الن دد ر

ا ب ض األما ا ال ي لحي بالضرر فيصػرؼ عػ
 .دائرة  ب  اٞننس 

والػمبل ظ و٥نا ٦نت  القاعدة ال ابق  ، الػػمت لق  بتحقيػي اٞنناطػات ُب الطػاؽ النػوع       
طاؽ مػػػا هػػػو منصػػػوص عليػػػهلل مػػػا األ بػػػاـ الػػػ  سػػػ ي ػمال ػػػا ُب ال ػػػ هػػػاا النػػػوع منحصػػػر  ؛ أّف 

 . يقػقليدالا ٟن  ُب التائا ٓنقيػقه  صحػو ، قوا ُب مناطاهتا ػمةتهديا أف  قػلل
وال  نػاؽ مثػل  ،وال ن ػػز مثػل للاػزاؿ  ،للض س  الب ش مثلمنها أف  ،وأمثل  ذلك  ثًنة       
الو شي  ، والشاة مثل الشاة ما الهأف ، أثناو ٓنقيي الوع اٞنثػل وال قرة مثل لل قرة  ،لؤلرالب 

    1}                     {  :ُب قػػولهلل   أب 
 : يقدن المحقدميل هذا الن ع مدأه -       

                                                 

1.  9;سورة اٞنائدة ، اآليػ   
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ؤ دا أالػػػهلل ضػػػرب ال يق ػػػّل عػػػا ٓنقيػػػي ػمػػػ،  االتقػػػد النةػػػار ب ػػػض الفقهػػػاو ُب ذلػػػكوقػػػد       
والهػػاهر أف هػػاا التط يػػي ُب ٓنقيػػي :"فقػػاؿ ،اٞننػػاط ُب الطػػاؽ األشػػخاص بػػل هػػو مػػدخل لػػهلل

ذلك أف ، ما أف اٜنب  َنػواز التقليػد فيػهلل ال مػربر لػهلل أيضػا،اٞنناط ُب الطاؽ النوع ال مربر لهلل
شػػػرعي  يػػػدخل ٓنتهػػػا مػػػا األالػػػواع اٞن ػػػتأالف  بتةػػػدد اٜنيػػػاة و طورهػػػا مػػػا هػػػو مػػػًن األ بػػػاـ ال

  1." وب ضها يبوف دخولهلل ظاهريا مشت ها وب ضها يبوف  قيقيا،منحصر
 . ال من إت  ع تحقيق المن ط الع م بمحقيق خ ص :الق  دة الث لثل -

 التدقيي أيضا للتحقػي  تاج إٔبا ،ف ذا فرغ اجملتهد ما ٓنقيي اٞنناط ُب الطاؽ النوع        
وع ٪نتوي علي أفػراد عينيػ   ثػًنة مػا ػال ذلك أف  لّ  وأعمي ،ر أخ صّ  ػما اٞنناط ُب إطار آخ

زيل األ بػاـ ػقد يػؤدي إٔب سػوو  نػ ، مفاؿ ها  اٞنر    ما التحقيي ػف ، اػاألف اؿ أو الفاعلي
ائس و صػػرفات  ػئيا ػهلل مػػا وقػػباعت ػػار ورود االشػػػت ا  ُب ب ػض أفػػراد النػػػوع الوا ػػد وجز  ،الشػرعي 

 . فػي ه اُّ أهنا مو دة اٞنناط ،مًن أف ها  اٞنر    ٓنقي افااقها ،
،  إذ ال ٬ن  بػػا  صػػوؿ التبليػػم إال بػػهلل ،او هػػاا النػػوع اهتمامػػا الوعيػػا ػال لمػػ وقػػد أؤب      

 2 .وقد يػ  ربم عنهلل باٜنبم  
يت ػػػػٌن مراعػػػػاة مػػػػا ٜنػػػػي مػػػػا  وهػػػػاا النػػػػوع ال يصػػػػق فيػػػػهلل  قليػػػػد مػػػػا مضػػػػي ألالػػػػهلل إ٧نػػػػا       

خصوصػيات وطػػوارئ  تاػًن مػػا زمػػا آلخػر بػػل مػػا شػخص آلخػػر بػػل ُب شػخص مػػا وقػػب 
واٞنصػاّب ال امػػ  ال :" آلخػر ، وقػد االت ػػهلل إٔب ذلػك اإلمػػاـ الوالشري ػه وقػاؿ  بلمػػا ٗنػيبل فيػػػهلل 

 نضػػػ ط وجوههػػػا ، وال ٬نبػػػا  صػػػرها ُب قضػػػايا متػػػػ ددة وأوقػػػات م ينػػػ  ، بػػػل هػػػه ُن ػػػب 
اضػرة والنازلػ  الػمتػػ ّين  ، واجتهػاد النػاظر ُب ذلػك ، وال يصػق  صػر مصػاّب م ينػ  اٜنػاؿ اٜن

ليتػػػوخ ف لهػػػا األيػػػػم  وا ػػػدا ب ػػػد وا ػػػد ، ألف ذلػػػك يػػػؤدي إؿ التقليػػػد ، و قيقػػػ  االجتهػػػاد 
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الاي هو م وغ للفداو ينػاقض التقليػد ، فػالنهر إؿ اٞنصػاّب مقصػور عػل رأي اإلمػاـ النػاظر 
 1." جتهاد  ، ال يلزمهلل مبل ه  مقصد ما  اف ق لهلل وال مًن ذلك ُب أمور اٞن لمٌن وا

فهػاا  ،ف ذا ًب التحقي ما عدال  إال اف  ،وهو مثاؿ ال دال  اٞنتقدـ  :المث   األو        
فتلك الصفات ال   ب  هبا لهلل بال دال   ّفتها  ،ال يبفه ُب  ول يهلل مناصب الواليات مثبل 

فيت ػرؼ هػل  صػلق لػهلل ُن ػب الف ػهلل  ،يػ  الواليػ  أو القضػاومبلب ات أخرجتهلل عػا دائػرة أهل
فقػد يبػػوف  ،فػالنفوس لي ػب ُب ق ػػوؿ التبػاليم علػي و ز اف  وا ػػد  ،ووقتػهلل و ػػالهلل وشخصػػهلل 

  .وال يبوف  الك بالن    إٔب آخر  ،ال مل الصاّب م دخبل ضررا أو فاة علي رجل 
اٜنبػ  بػٌن النػاس بال ػدؿ مػا :"  ، قػاؿ ابػا رشػدم يار اٞن ػرب ػا ذلك ما ورد ُب الػػوم   

  2." أفضػػل أعمػػاؿ الػػرب وأعػػل درجػػات األجػػر ، واٛنػػور فيػػهلل وا  ػػاع اٟنػػو  مػػا أ ػػرب الب ػػائر 
فههػػػػر أف الشػػػػخص وإف ا صػػػػم بال دالػػػػ  ، فقػػػػد ٔنرجػػػػهلل ب ػػػػض اٜنهػػػػوظ واألهػػػػواو عػػػػا أف 

     . ينػتصب ُب والي  الفػتػيا والقضاو ، فيصرؼ عنها بناو عل ٓنقيي اٞنناط اٝناص 
 ،إف إجراو اٞناو وص هلل ُب الطريي ال ػاـ ُب ٓنقيػي مناطػهلل ُب إطػار النػوع  :المث   الث ندي  -

ولبػػػا ُب ٓنقيػػػي آخػػػر أدؽ و ُب الطػػػاؽ  ،فيتوجػػػهلل إليػػػهلل  بػػػ  اٞننػػػس  ،ث ػػػب أالػػػهلل ضػػػرر م تػػػرب 
 ػػاف ألجػػل إزالػػ    ،  ػػٌّن أف هػػاا الف ػػل اٞنشػػّخص ُب ذلػػك الزمػػاف واٞنبػػاف واٜنػػاؿ  ،خػػاص 

فبػػاف صػػب اٞنػػاو إماطػػ م ٟنػػاا  ،وعرمضػػب اٞنػػارة للخطػػر  ،اـ ػطريي ال ػػػقب بالػػػػػػ  علػواد زلقػػػػػػم
    3 .فينهر ُب صرؼ ها  الواق   عا دائرة  ب  اٞننس  ،األذ  

 

                                                 
  . 3:2أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػػ  ،    1
 . 3: -2:،  32أبػو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصػدر ال ابي ، جػ  2
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 :الفرق بٌن تحقٌق المناط العام والخاص  -    

قػػػػٌن وقػػػػد ث ػػػػب مػػػػا خػػػػبلؿ  ػػػػبلـ ال لمػػػػاو وجػػػػهلل االر  ػػػػاط واالفػػػػااؽ بػػػػٌن  ػػػػبل التحقي     
 : واٛندوؿ التإب ي ٌن ال بلق  بينهما 
 .مي تحقيق المن ط دددد ف بين مرحلدددأوجه االخم

 حقيق المن ط الخ صدت حقيق المن ط الع مدت
وهػػػػه اٞنر لػػػػ   ،هػػػػا  اٞنر لػػػػ  سػػػػابق   -

 .وال يصلق  أخًنها  ،األؤب 
  .هه مر ل  ثاالي  ما    عا اٞنر    األؤب -
 

 .يل إٔب اإلطبلؽ ٕن ،عملي  عام   -
 

ينػػػػػػزع ٥نػػػػػػو  ضػػػػػػييي و صػػػػػػر  ،الهػػػػػػر خػػػػػػاص  -
 .اٞن ائل بشبل دقيي 

النهػر ُب ٓنقيػػي اٞننػاط ال ػػاـ الهػر سػػهل 
 .أو قريب منهلل 

 عملي  التحقيي ُب الطاؽ ال ٌن أص ب -

٬نبػػػػا  ،عمليػػػػ  ٓنقيػػػػي اٞننػػػػاط ال ػػػػاـ  -
وال ٓنتػػػاج إال  ،ال مػػػل فيهػػػا علػػػي االفػػػراد 

 .النهر ُب الواق   

قيػػػي اٞننػػػاط اٝنػػػاص  ػػػر  ط بػػػالنهر ُب عمليػػػ  ٓن
و  مػػػػل مػػػػس  ،ومراعػػػػاة اٞنػػػػآؿ  ،مقاصػػػػد الشػػػػارع 

 م الك   ديد التنزيل باقه 
 . لمددحدقيق الدمن ط مدراتب  ّدة  :رابعلالق  دة ال -         
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 ،وهػػه األصػػل عنػػد اٜنػػديم عػػا ٓنقيػػي اٞننػػاط :زيل األ بػػاـ الشػػرعي ػعمليػػ   نػػ          
 :ا  ال ملي  بٌن الوعٌن ما مرا ب ا ققٌن ػ هوال تطيس التمييز ُب

ال ٬نبػػا ألي  ،فتحقيػػي اٞننػػاط عمليػػ  اجتهاديػػ   :مرت ددل المحقددق الم مهددد  - أ
 وف أف التحقيي يتوقم علي  صوؿ ال ل  والتقو  وهاا ال يتػأ ي إالّ ،شخص أف يقـو هبا

 .أو ما يا ب علي ٓنقيي اٞنناط ما آثار  ت لي باآلخريا  ،هد ػللمةت

 وأ ػثر الوقائس ُب آخر الزماف واق   فيما ق لهلل "  :اؿ اإلماـ الوالشري هػق
، بػػػل يفتقػػػر للحفػػػظ والفطنػػػ  ُب  ط يػػػي الواق ػػػ  عػػػل مػػػا ُب  فهػػػهلل ، و شػػػبيل الصػػػورة ُب 

 1." خاطر  ،  ىت يصًن فبر  إٔب ما ُب ١نفوظهلل فتدخل الصورة فيهلل 

حقي اٞننػػزؿ للحبػػ  ػفاٞنػػ، هػػاد علػػي شػػروط االجتوالشري ػػه وقػػد ٓنػػدث اإلمػػاـ ال          
يا الػ  ذ رهػا عنػد  ديثػهلل عػا أهليػ  القضػاو و ةتهدػصافهلل بصػفات اٞنػػالشرعه ال بدم ما ا 

 . الفتيا و االجتهاد ُب اٛنزو ال اشر ما اٞن يار والاي خصصهلل لالك 
"  ،حقيي اٞننػاط لي ػب خاصػ  باجملتهػديا ػف ملي    :مرت ل المحقق المالف  -بد       
 2 ."بالن    إٔب  ل مبلمم ُب الف هلل بل 

مػػا  الػػ  ال مػػىن عنهػػا ُب  ،قهلل ػفػػاٞنبلم مطالػػب بال حػػم ُب التبػػاليم الثابتػػ  ُب  ػػ      
أف ال ػامه إذا ٚنػس " ومثالػهلل .  اػحتاج زمنػا واسػػااللتزاـ بالتباليم واٞنطالب الوقتي  الػ  ال  ػ

فوقػػس أف صػػػػلي ُب ثػػوب اشتػػػػ هلل ُب أف الصػػبلة ال ْنػػػوز فيمػػا  ػػنة  مػػػا الثيػػاب ، ُب الفقػػهلل 
ف ف عل  وٓنقي ُب ملم خاص أالهلل صنس بشح  اٝننزير أو علػ  مػا أهػل اإلقلػي  " الػةاستهلل 

أو ٗنيػػس مػػا يصػػنس اٞنلػػم أالػػهلل إ٧نػػا يصػػن هلل بػػالك عػػادة مطػػردة وأمػػرا متقػػررا ، واشػػتهر ذلػػك 
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يها  ػػىت ػهػػر فػػد مػػا النػفػػبل بػػ  1." وث ػػب ث و ػػا ال شػػك فيػػهلل ؛ ٓب يصػػل فيػػهلل إال ب ػػد  طهػػًن  
 .وال يبوف ذلك إال باجتهاد والهر  ل الصبلة أو اٜنرم  ، ا إٔب ػيردُّه

         
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .  8: ، ص  3ي ، جػ ػر ال ابأبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصد  



39: 

 

 
 
 
 
 
 

 : ثانياملِبَحُث ال
 

 
 
 

 : مطلبان وفيه 
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 . قواعد تحقٌق المقاصد الشرعٌة فً الواقع :  المطلب الثانً
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 . مفـــــهــــوم المقاصد  :  مطلب األولـال

والػػدور ا ػػوري الػػاي  ،ا والفقهػػاو قػػد  ن هػػوا إٔب م ػػىن اٞنقاصػػد ػيػػػػاألصولي أف كّ ػال شػػ    
وٓنليلهػػػا  ،بػػػ فراد ال حػػػم ُب اٞنقاصػػػد الػػػػاي ٓب ي  ػػػ ي مػػػًن أف  ، ل  ػػػهلل ُب ال نػػػاو التشػػػري ه 

 . ، وهو اإلماـ الشاطيب تخصصوف دارسوف واٞنػوشر ها علي الوجهلل الاي ي رفهلل ال
 : تعريف المق صد  -1      

ؽ ص )اٞنقاصػد ٗنػس مقصػد ، وأصػل اشػتقاقها مػادة  :تعرٌف المقاصد لغثة -أ       
، ومواق ها ُب است ماؿ ال رب ٟنا  ػدؿ علػي االعتػزاـ والتوجػهلل والنهػوض ٥نػو الشػهو ، سػواوا  (د

يػا ر ُب ب ػض األ يػاف مقاالػا باالسػتقام  ال  مػًن أالػهلل  .ذلك االعتزاـ عا عػدؿ أو ظلػ   اف 
ا مػػا بػػاب  " : وقػػد جػػاو ُب ل ػػاف ال ػػرب .اٛنػػور  ػػدم ( ضػػرب)فق ص ػػد ت الشػػهو لػػهلل وإليػػهلل ق ص 

ػػػدي بفػػػتق الصػػػاد،وأما  ػػػدي وم ق ص   ق ص ػػػد)طل تػػػهلل ب ينػػػهلل وإليػػػهلل ق ص 
ػػػد، ( اٞن فيةمػػػس علػػػي م ق اص 

ا  وسػػػط وطلػػػب األسػػػّد وٓب ٩نػػػاوز  ػػػدم ػػػد  أي رشػػػد، . اٜنػػػدوق ص ػػػد  ُب األمػػػر ق ص  وهػػػو علػػػي ق ص 
 1 .وطريي ق ص د  أي أسهل، وق ص د ت ق ص د   أي ٥نو 

 :تعريف المقايد ايطالحاً  -بد      
أما  ،ومنه  اإلماـ الشاطيب  ،ٓب ي رؼ األصوليوف القدامي مقاصد الشري   اإلسبلمي   

لديه  مفهـو اٞنقاصػد مًن اإلماـ الشاطيب  فل ل ال  ب ُب ذلك هو أالهلل ٓب يبا قد   لور  
 يػػػم ظػػػل م ثوثػػػام ُب ثنايػػػا م ا ػػػم اٞنناسػػػ    ،بػػػػػ د  مفهػػػـو الاضػػػا ُب فبػػػره  األصػػػوٕب  

ف الػػهلل ٓب ٪نػػرص علػػي  " -ر٘نػػهلل اب  –واٞنصػػلح  واالستح ػػاف وسػػد الػػارائس، وأمػػا الشػػاطيب 
 ويػػزداد وضػػو ا ّنػػا ال ،حا ػول لػػهلل اعتػرب األمػػر واضػػ ،إعطػاو  ػػد و  ريػػم للمقاصػػد الشػػرعي  

                                                 
1
 .    7:، ص   6ابا منهور ، ل اف ال رب ، جػ     
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  1  ". مزيد عليهلل بقراوة  تابهلل اٞنخصص للمقاصد ما اٞنوافقات 
، ، إضػػاف  إٔب أالػػػهلل   ،ول ػػل مػػا أسػػػ اب ذلػػك أيضػػا  أالػػػهلل ٓب يبػػا مول ػػا باٜنػػػدود والرسػػـو

أالّ ينهػػػر فيػػػهلل الهػػػر مفيػػػد أو م ػػػتفيد  ػػػىت يبػػػوف ريّػػػاف مػػػا علػػػـو   ت ػػػب اٞنوافقػػػات واشػػػاط
.  خلد إٔب التقليػد والت صػب للمػاهبػا، مػًن مػوٟنػقوٟنا وم قػػالشري ػ ، أصػػوٟنا وفروعهػا، منػ

مػػػا ال لمػػػاو فقػػػد اهتمػػػوا ب عطػػػاو   ريػػػم للمقاصػػػد ب ػػػد أف أخػػػات  يزهػػػا   اصػػػروفأمػػػا اٞن
 .ا عل  أصوؿ الفقهلل، وا ضحب م اٞنها وأب ادها ػاٞنطلوب م

 : مفه م المق صد  ند اإلم م الش   ي / أوال   
قصػد الشػارع؛ : ق امها، فق مها إٔب ق ػمٌنبدا الشاطيب ُب  ديثهلل عا اٞنقاصد ب ياف أ

 .وقصد اٞنبلم

  وق مهلل إٔب أرب   أالواع هه :قصد الش رع/ القسم األو: 
ويبػػوف مػػا عػػدا  مػػا القصػػود  التفصػػيل  ،قصػػد الشػػارع إٔب وضػػس الشػػري   ابتػػداوم  -  1

 .صد األوؿػقػاا الػػلهلل، وه

شػارع ُب وضػس الشػري   قصػد ال -   3.قصػد الشػارع ُب وضػس الشػري   لئلفهػاـ -  2
 .للتبليم ّنقتضاها

  .  ػ ػريػقصد الشارع ُب دخوؿ اٞنبلم ٓنب أ باـ الش -4
وقد ٓندث فيهلل عا مقاصػد اٞنبلػم ُب التبليػم ،  :قصد المالف /القسم الث ني

و يثمػػا عريػػب ،ها التبليػػم باأل بػػاـ ػ لي بػػػ ػػ،ها اٞنقاصػػد ػوبػػٌن أف األعمػػاؿ إذا   لقػػب بػػ
 2 .هلل شهو منهاػلي بعا القصد ٓب يت 

                                                 
1
 .   05، ص   مرجس سابيه ، ػأ٘ند الري وال  

2
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 : مفه م المق صد  ند العلم   المحدثين  / ث ني    
 :تعريف المق صد  ند  اإلم م محمد الط هر بن     ر - 1    

فػراح ي ػرؼ  ،أما ١نمد الطاهر با عاشور فقد عرؼ الوعٌن ما اٞنقاصد ُب  ق يمهلل ٟنػا 
 .ومقاصد الشري   اٝناص   ،مقاصد الشري   ال ام  

وهػػه اٞن ػػاين واٜنبػػ  اٞنلحوظػػ  للشػػارع ُب ٗنيػػس أ ػػواؿ  :المشددريع الع مددل مق صددد - أ
التشػػػػريس أو م همهػػػػا ، ُنيػػػػم ال ٔنػػػػتص مبل هتهػػػػا بػػػػالبوف ُب الػػػػػوع خػػػػاص مػػػػا أ بػػػػاـ 

واٞن اين ال  ال ٫نلو التشريس مػا  ،فيدخل ُب هاا أوصاؼ الشري   وماياهتا ال ام  ،الشري   
ما اٜن ب   لي ب ملحوظػ  ُب سػائر أالػواع األ بػاـ  مبل هتها، ويدخل ُب هاا أيضام م اف

 1 " ولبنها ملحوظ  ُب أالواع  ثًنة منها
وهه البيفيات اٞنقصودة للشارع لتحقيي مقاصد الناس  :مق صد الشريعل الخ صل -بد

الناف ػػػػ ، أو ٜنفػػػػظ مصػػػػاٜنه  ال امػػػػ  ُب  صػػػػرفاهت  اٝناصػػػػ ، ويػػػػدخل ُب ذلػػػػك  ػػػػل  بمػػػػ  
ات النػػاس، مثػػل قصػػد التوثػػي ُب عقػػد الػػرها، وإقامػػ  الهػػاـ روعيػػب ُب  شػػريس أ بػػاـ  صػػرف
 2 " اٞننػزؿ وال ائل  ُب عقدة النباح

 فظ الهاـ األم ، واستدام  صبل هلل : و٩نمس هايا الق مٌن اٞنقصد ال اـ للتشريس وهو
  بصبلح اٞنهيما عليهلل وهو الوع اإلال اف

 : تعريف     الف سي  - 4     
اٞنػػراد ّنقاصػػد الشػػري   الاايػػ  " :   ريفػػا واضػػحا جػػاو فيػػهلل  وقػػد عرفهػػا عػػبلؿ الفاسػػه      

                                                 
1
  . 51مػحمد الطاهر با عػػاشور ، مقاصد الشري   اإلسبلمي  ، ص    

2
    . 146س الف هلل ، ص اٞنرج   
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 1. " واألسرار ال  وض ها الشارع عند  ل  ب  ما أ بامها  ،منها 
  :مق صد دراتب الدددم :ث لث        
الهرام ٞنا ٓنهي بهلل اٞنقاصد الشرعي  ما أ٨ني  بالاػ  ُب درؾ اٜنبػ  الشػرعه و نػػزيلهلل، فقػد  

ّنػػػا ي ػػػٌن علػػػي األخػػػا والطػػػرح  ، يػػػم  ق ػػػػيمها وبيػػػاف مرا  هػػػا مػػػا  خاصػػػ  هيػػػب ب نايػػػ  
واٞنوازال  بٌن اٞنصاّب واٞنفاسد ما جهػ ، وبػٌن مرا ػب اٞنصػاّب أو اٞنفاسػد ُب ذاهتػا  ،األولوي 

 : ق ي  الشاطيب للمقاصد  اآلٌب  صر ما جه  أخر ، وما ٍب فقد ًب 
 :المق صد الضروريل -3    

فم ناهػػػا أهنػػػا البػػػد منهػػػا ُب قيػػػاـ مصػػػػاّب الػػػديا  " :بقولػػػهلل وقػػػد عّرفهػػػا اإلمػػػاـ الشػػػاطيب 
وت ػػػػػوالػداليا، ُنيػم إذا فقػدت ٓب ْنػر مصػاّب الػداليا علػػي اسػتقام  بػل علػي ف ػاد وهتػارج وف

 2." نةاة والن ي  والرجوع باٝن راف اٞن ٌنػر  فوت الػػياة، وُب األخػػػ 
ٝنمػػػػ ، ١نػػػػاولٌن ُب ذلػػػػك وقػػػػد مثّػػػػل ٗنػػػػاهًن علمػػػػاو األصػػػػوؿ ٟنػػػػاا الق ػػػػ  بالبليػػػػات ا

 .  فظ الديا والنف  وال قل والن ل واٞنػاؿ:  صرها فيها وهه
إذ هي   ئدة إلدى ووإذا م  حقق في   يعل هذ  الدضروري ت الخمدس فسيمضح  دم له 

بحفددظ ديددنهم ومددثلهم العليدد و المددي يممدد زوو بهدد  إنسدد ني ً وحضدد ري ًو  -: مصدد لح الندد س
وحفدظ أرواحهدم وحقهدم فدي الحيد ةو وجد داً  -. لددني ويسمهدفه  سعيهم فدي حيد تهم ا

وال جدد د المعندد ي هدد  الددذي جهددد اإلسدد م فددي تحقيقدده . م ديدد ً ومعن يدد ًو  ددزة وكرامددل
لإلنس و في الم ممع ال شري؛أم  ال ج د الم دي الم رد فيشمرك فيه س ئر الا ئن ت 

حفددظ  -.يم الخ لدددةاإلنسدد نيلو وال جدد د المعندد ي ق امدده المثددا العليدد  والم دد دئ والقدد
                                                 

1
/ الدار ال يضاو  –، مبت   الو دة ال ربي   25عبلؿ الفاسه ، مقاصد الشري   اإلسػبلمي  ومبارمها ، ص 

 .بدوف : بدوف ، سن  النشر : اٞنارب ، الط    
2
 .  28، ص   4، جػالشاطيب ، اٞنرجس ال ابي    
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أمددد الهم وتيسدددير سددد ا تنميمهددد و ووجددد ب اسدددمثم ره و والمددد   يمثدددا ال هدددد الم سدددد 
حفدظ  قد لهمو المدي هدي أسد س  -.لإلنس وو وثمرة سعيه المشروعو وهد  قد ام الحيد ة

إنسددد نيمهم وقددد ام فطدددرتهمو ومنددد ط الماليدددف والمسدددبوليلو وسددد ب المقددددم اإلنسددد ني 
 -.مه  الفاريلو ويقضي ب لم لي  لى الارامل اإلنس نيلوالحض ريو من كا م  يشا   ق

حفددظ نسددلهمو الددذي يمثددا صدد رة وجدد دهم وحدد فز نشدد  همو وبقدد   ندد  هم فددي أجي لدده 
 1 .الممع ق ل إلى أو يرث اهلل األرض ومن  ليه 

وأمػا اٜناجيػات فم ناهػا أهنػا "  :وقد عرفها الشػاطيب بقولػهلل : المق صد الح جيل - 2    
مػػا  يػػم التوسػػ   ورفػػس الضػػيي اٞنػػؤدي ُب الاالػػب إٔب اٜنػػرج واٞنشػػق  البل قػػ   مفتقػػر إليهػػا

ولبنػهلل ال  ،علػي اٛنملػ  اٜنػرج واٞنشػق   –ف ذا ٓب  راع دخل علي اٞنبلفٌن  ،بفوت اٞنطلوب 
  2 . "ي لغ م لغ الف اد ال ادي اٞنتوقس ُب اٞنصاّب ال ام  

 :المق صد المحسينيل -  5
وأمػا التح ػينيات فم ناهػا األخػا ّنػا يليػي مػا  ": الشػاطيب بقولػهلل  وقد عرفهػا اإلمػاـ      

و٩نمػس ذلػك  ،وْننب األ ػواؿ اٞندال ػات الػ   أالفهػا ال قػوؿ الراجحػات  ،١ناسا ال ادات 
راج ػػػ  إٔب ١ناسػػػا زائػػػدة علػػػي أصػػػل اٞنصػػػاّب الضػػػروري  وهػػػه   3 . " ق ػػػ  مبػػػاـر األخػػػبلؽ 

ي وال  ػػػاجه، وإ٧نػػػا جػػػرت ٠نػػػر  التح ػػػٌن واٜناجيػػػ ؛ إذ لػػػي  فقػػػداهنا ّنخػػػل بػػػأمر ضػػػرور 
  . والتزيٌن
 :أهميل هذا المرتيب -    

                                                 
 –.  617ص  جػػػػتهاد بالػػػػرأي ُب التػػػشريس اإلسػػػػبلمه ،مػػػحمد فتحػػػػه الدريػػػين ، الػػػػمناها األصولػػػي  ُب اال 1

 . -بتػػصرؼ 
 . :2، ص  2، جػ الشاطيب  ، اٞنرجس ال ابي   2

3
 .  9، ص  2ال ابي ، جػ الشاطيب  ، اٞنرجس   
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 : ربز أ٨ني  هاا الا يب للمقاصد فيما يله
إف م رفػػ  مقصػػد الشػػارع مػػا اٜنبػػ  الشػػرعه ي ػػٌن علػػي فهػػ  الػػنص علػػي وجهػػهلل  /أوال 

هػػ  الصػػحيق، ومػػا ٍب   ػػاعد علػػي   ػػا  نػػػزيلهلل علػػي الوقػػائس سػػواو مػػا جهػػ  االهتػػداو بف
 .اٞنقصد ال اـ ُب  نػزيل اٜنب  البله علي اٛنزئيات، أو الاجيق بٌن ما ظاهر  الت ارض

إف هػػػػاا التق ػػػػي  ٪نػػػػدد مرا ػػػػب األ بػػػػاـ الشػػػػرعي  ُن ػػػػب اٞنقصػػػػود منهػػػػػا،   /ثااليػػػػا   
فالضروريات مقدم  علي اٜناجيات، واٜناجيات مقدم  علي التح ينيات ، والنازؿ مبمػل 

  النػػػػازؿ  التح ػػػػيين مػػػػثبلم إذا عػػػػاد علػػػػي اٜناجػػػػػه أو الضػػػػػروري لل ػػػػإب، فػػػػبل يراعػػػػي اٜنبػػػػ
ػػػلم ببلػػػه أهػػػ  منػػػهلل  التضػػػحي   باإلخػػػػبلؿ، أمػػػا الضػػػروري فػػػبل  ٩نػػػوز اإلخػػػبلؿ بػػػهلل إال إذ أ خ 

 .بالنف  ُب اٛنهاد للحفاظ علي الديا
 . قواعد تحقٌق المقاصد الشرعٌة فً الواقع :  المطلب الثانً

وهػػػػا  اٞنقاصػػػػد  ،يرْنػػػػي ٓنقيقهػػػػا مػػػػا إجػػػػراو األ بػػػػاـ إف لؤل بػػػاـ الشػػػػرعي  مقاصػػػػد  
 اد ػػػػوهػػو مصػػاّب ال  ،اٝناصػػ  واٛنزئيػػ   نػػدرج ُب أخػػر  أع ػػ ُّ منهػػا لتنتهػػه إٔب مقصػػد أعلػػي 

 . مفاسد عنه  ػودرو ال ،ةلب الصبلح ٟن  ػب
 ،1ها إٔب م رفػػ  مقاصػػد التشػػريس وأسػػرار  ػوقػػد ُنػػم األصػػولييوف اٞن ػػالك الػػ  ي توصػػل بػػ

 ،مػػا ٓب يتت ػػس ٓنقػي هػػاا اٞنقصػد أثنػػاو عمليػػ   نزيػل األ بػػاـ الشػػرعي   ،ي  ببػاؼ  وذلػك لػػ
ذلك ألف اٜنب  الشرعه ال يتحقي مقصد  ما اٞنصلح  ّنةػرد إجرائػهلل اآلٕب علػي األف ػاؿ "

مػػا  يػػم إالػػهلل ض ػػ  ط مقصػػدا عامػػا   مػػـو  بمػػهلل ُب أالػػواع  شػػتمل أفػػرادا مػػًن ١نصػػورة مػػا 
 2 " خر باعت ار التشخص األف اؿ  ل منها ٫نتلم عا اآل

خلػػػو األدب األصػػػوٕب مػػػا بيػػػاف واؼ لقواعػػػد   ػػػر ؼ باٞنصػػػًن الػػػواق ه ل بلقػػػ  "ًن أفّ ػمػػػ  
                                                 

1
 . وهو الػم روؼ بطرؽ إث ات الػمقاصد ضما اٞن ا م اٞنقاصدي     
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ت ػػػػػػر أ ػػػػػرب الثاػػػػػرات ُب هػػػػػاا األدب، ورّنػػػػػا عػػػػػادت  ثػػػػػًن مػػػػػا اٞنزالػػػػػي ُب ػاٜنبػػػػػ  ّنقصػػػػػػد  ي 
     1 . "ا  الثارة ُب أس اب وقوعها ػثام، إٔب هػمام و ديػقهي ، قديػفػاالجتهادات ال
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 :  ال بّد من المحقق من حص   المق صد ضمن إ  ر الن ع :  الق  دة األولى  -
  : الق  ددددة  رح  -     

د اٜنبػػػػ  وذلػػػػك ػصػػػػػقػةاد مػمل علػػػػي إيػػػػػ  ػػػػ ،د الشػػػػري   ػراج مقاصػػػػػفم ػػػػالك استخػػػػ     
  وهػػاا اٜنػػػب ،  القتػػل ػحريػػػ مقصػػد  فػػظ الػػنف  بالن ػػ   لت  ،باعت ػػار عمػػـو ذلػػك اٜنبػػ  

هيئ  ػومثػػالهلل  ػ ،رعه ػالػ    تشػرؼ الفػػ  اٞنقصػد الشػ ،ر مػا األالػواع ػوي علػي  ثيػػال اـ ينطػ
قصد الشػػارع ُب ػوالػػ  وج ػػب علػػي القػػائمٌن هبػػا استشػػرافا إلصػػاب  مػػ ،الطرقػػات و  ػػػويتها 

علػي  لػك الطرقػات  –مػثبل  –حافبلت ػمرور الػػا افه  علي النفوس ال  ٬نبػا أف  ضػيس بػ
  ،طوي علػػػي  ثػػػًن مػػػا األالػػػواع ُب الت ػػػوي  ػوهػػػا  الت ػػػوي  اٞنػػػا ورة  بػػػ  عػػػاـ ينػػػ ،اٞنهملػػػ  

مقصد الشػرعه الػاي ث ػب ػفالػ ، رصم الطرؽ وم ػلها وب ػطها والصػب اإلشػارت عليهػا 
  1  .يث ب ُب ٗنيس أالواعهلل ال ُب اٜنب  ال اـ 

ٜنبػ  قػد بل إف ب ػض أالػواع ا ،فقد ال يتحقي اٞنقصد الشرعه ُب ب ض  لك األالواع      
 . و ينئا يصرؼ عا دائرة التط يي  ،يؤدي عند  وقي هلل إٔب اٞنف دة 

بتةميلهػػػا ببثػػػًن مػػػا اللو ػػػات  ،ومثػػػاؿ هػػػاا األخػػػًن   ػػػوي  الطريػػػي بشػػػبل م ػػػالغ فيػػػهلل    
فقػد  بػوف سػ ا ُب عػدـ  ر يػز اٞنػارة  ،والزخارؼ البثًنة علي جن ػات الطػػػريي بقصػد التػزيٌن 

رمػػػ  أف التػػػزيٌن  بػػػ  ي تاػػػي مػػػا ورائػػػهلل  ،ا إٔب مفاسػػػد فيػػػؤدي هػػػا ،وأصػػػحاب ال ػػػيارات 
         2.اٞنصاّب 
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  : لهذ  المرت ل  نشريسي بي و ال -   
ث ػػػب أف الػػػػحفاظ عػػػل الػػػديا إ ػػػد  الضػػػروريات  :ا األو  ـاااـالمثاااا  المإس     

ع اٝنم  ، وث ب أيضا أف ٟناا الضروري أالواع عديدة ، ومػنها الصبلة و رمتها وقوة اٝنشػػو 
 . فيها 

أفىت ابا ل اب  وأصحابهلل ّننق قراواة اٞنقامات باٞن ةد وال بفنائػهلل ، ٞنػا فيهػا مػا " فقد      
 1." البػاب والفػحش ، وْنوز ُب مًن   ما ُب الدويػػرة ، إذ لي  ُب الدويرة  ب  اٛنامس 

ٔب ومػػػػا ٍب ّ يههػػػػر بػػػػأف قػػػػراوة اٞنقامػػػػات قػػػػد ال ٪نقػػػػي  فػػػػظ الػػػػديا باعت ػػػػار  وسػػػػيل  إ    
االالشػػااؿ عػػا الصػػبلة وذ ػػر اب ، وذهػػاب هي ػػ  هيئػػ  الصػػبلة ومباهنػػا ، و شػػتب اٞنقاصػػد 

 . علي مر ادي اٞن اجد ومًنها 
 :ثــانيا الـالمثا  المإس   
مػػا األمثلػػػ  أيضػػا اٜنػػػديم عػػا  قػػػدير ٓنقػػي أو ٔنلػػػم اٞنقصػػد الشػػػرعه  ، ومنػػهلل مػػػا       

ال نوسه ر٘نهلل اب   أب عا   دد اٛنم   ُب أجاب بػهلل اإلماـ أبو ع د اب ١نمد يا يوسم 
ال لػػد الوا ػػد ، إذ يههػػر عمومػػا  فههػػا للػػديا باعت ػػار أف  ػػل اٝنػػًن ُب  بثػػًن ال   ّػػاد ب عػػز 
وجػػل ، إال أّف النهػػر الػػدقيي  يث ػػب   لػػي ب ػػض اٞنفاسػػد هبػػا أخرجتهػػا مػػا دائػػرة اٛنػػواز إٔب 

اٞنػػدينتٌن بػػاألخر ورجوعهمػػا مدينػػ   فػػبل خفػػاو أالػػهلل ب ػػد ا صػػاؿ إ ػػد :" اٞننػػس ،  يػػم قػػاؿ 
وا ػدة ؛ ٬نتنػػس   ديػػد اٛنم ػػ  فيهػا ، عنػػد مػػا من ػػهلل مطلقػا ، ألف الاػػرض مػػا آناد٨نػػا عنػػد  
إزال  التفرق  بٌن اٞن لمٌن ُب هػاا اٞنشػهد ال هػي  ، واٛنمػس بػٌن  لمػاهت  ورم ػاهت  وأدعيػته  

ألف التفرقػػػ  ُب هػػػاا  ،  ػػػىت ينتفػػػس ب ضػػػه  بػػػ  ض ، و فػػػيض بر ػػػ  أعبلهػػػ  علػػػي أدالػػػاه  ،
اٞنشهد ال هي  فيهػا مػس مػا فػات هبػا مػا اٞنصػاّب التػارع إٔب افػااؽ البلمػ  وإثػارة الفػ  بػٌن 
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وال شػػك أف هػػاا اٞن ػػا موجػػود ُب الازلػػ  ال ػػؤاؿ ، بػػل أعهػػ  . اٞن ػػلمٌن ُب الهػػاهر وال ػػاطا 
  1."أفضي إٔب الفتن  وف اد القلوب ...

صوصيات اٛنزئيػػػػات مػػػػس اعت ػػػػار  لياهتػػػػا ػت ػػػػار خػػػػاعفهػػػػا  القاعػػػػدة  ؤصػػػػل لوجػػػػوب       
إف ع لػػػػػػ  أف اٜنفػػػػػػاظ علػػػػػػي و ف الػػػػػػهلل "  .بلؽ ػنتهي الهػػػػػػر اجملتهػػػػػػديا ب طػػػػػػػوبػػػػػػال ب  وهػػػػػػو مػػػػػػ

فػػ ف للحفػػظ وجوهػػا قػػد يػػدر ها  ،فلػػ  ٪نصػػل ال لػػ  َنهػػ  اٜنفػػظ اٞن ينػػ   ،ترب ػالضػػروريات م ػػ
أو زمػاف دوف  ،دوف  ػاؿ  وإذا أدر ها فقد يػدر ها بالن ػ   إٔب  ػاؿ ،ال قل وقد ال يدر ها 

 2 " .فيبوف اعت ارها علي اإلطبلؽ خرما للقاعدة الف ها ،أو عادة دوف عادة  ،زماف 
 : ال بد من الم ازنل بين الضرر والنفع في األ ي و :  الق  دة الث نيل -
إف مػػا ي تػػػرب عنػػد  نػػػزيل اٜنبػػ  الشػػرعه هػػو  صػػوؿ اٞنصػػلح    : ددرح هددذ  الق  دددة   

وذلك الهر يػختلم   ػب  ػل  الػ  مػا اٜنػاالت اٞن روضػ   قصد الشارع ،ال  هه عٌن م
 . عل اٞنف  ، وعليهلل أف يقدر ذلك 

 :    فم و  المعي ر دبي و هذ  الق  دة من خ -
وهو جواب عا  نازع مفاسد النةاسػ  مػس مصػاّب  تػب  :المثا  المإسا األو  

ب أو اٞنصػحم ٓنػل فيػهلل ٤ناسػ  الادرة ما األمهات ،  يم سػئل اإلمػاـ الشػاطيب عػا البتػا
إف  االب ال خ  اٞنصحم أو البتاب ما األمهات اٞن تربة ال  ي رجس إليها ، : فأجاب " ، 

أو ي تمد ُب صح  مًنها عليها ، أو ال يبوف ٍبّ ال ػخ  مػا البتػاب سػو  مػا وقػػ ب عليػهلل 
، فػػػػ ف النةاسػػػػ  ، فػػػػاٜنب  أف يػػػػزاؿ مػػػػا جػػػػـر النةاسػػػػ  مػػػػا اسػػػػتطيس عليػػػػهلل ، وال إٍب لؤلثػػػػر 

الصػػحاب  رضػػواف اب علػػيه   ر ػػوا مصػػحم عثمػػاف وعليػػهلل الػػدـ ، وٓب ٬نحػػو  باٞنػػاو وال أ لفػػوا 
موضس الدـ لبوالهلل عمدة اإلسبلـ ، وأما إف ٓب يبػا البتػاب أو اٞنصػحم  ػالك ، فين اػه 
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 1.." أف يا ل اٞنوضس و٩نرب إف  اف ٣نا ٩نرب أو ي تاىن عنهلل باًن  
قػػػد أدرؾ مػػػا ُب ال ػػػٌن الوا ػػػدة مػػػا منػػػافس ومضػػػار ، قػػػد فههػػػر أف الفقيػػػهلل الشػػػاطيب ،   

  لحقها ُب زما وا د ومباف وا د ، لػالك  بػ  ّنػا يناسػب التقليػل مػا اٞنضػار مػس بقػاو
 .م ػػأو اٞنصح ها ، والضابط ُب ذلك عدـ االستاناو عا ذلك البتابػح  وإدرا ػػاٞنصل

 :  المثا  المإسا الثاني   
ما الناس قهرا ومصػ ا ؛ منهػه عنػهلل ُب الشػري   ،فػ ذا أخػرج  ث ب شرعا أف أخا اٞناؿ   

النػػاس ذلػػك طوعػػا فهػػو اٜن ػػا األ مػػل ، لبػػا إذا   طلػػب مصػػاّب ب ػػ ب عػػدـ أخػػا اٞنػػاؿ 
ما الناس قهرا ، فقد ا تفب مصاّب ّنفاسد فػه واق   وا دة ،  شخصػب فيهػا مبلب ػات  

قريػػػ  بػػػػها ٗناعػػػ  فػػػامتنس  فقػػػد سػػػئل سػػػيدي عي ػػػي الاربيػػػين عػػػا"  ثػػػًنة ، وقػػػد وقػػػس مثلػػػهلل ،
ب ضه  مػا إقامػ  اٛنماعػ  وبنػاو اٞن ػةد وأخػا اٞنػؤدب لقػراوة أوالدهػ  ، فهػل ٩نػربوف علػي 

جػربه  : ذلك ؟ إذ ُب عدمهلل   طيل اٞن اجد وإقام  ال ػن  و ضػييس القػرآف أـ ال ؟ فأجػاب 
 علػػي بنػػاو اٞن ػػةد واجػػب ، و ػػػاا جػػربه  علػػي مػػؤدب أوالدهػػػ  ، وأمػػا جػػربه  علػػي أجػػػرة

 2.." اإلماـ فباف شيخنا ر٘نهلل اب يف  بهلل إذا  االوا ال ٪ن نوف القراوة وال أ باـ الصبلة 
 : ه الق  دة دوجه الق   بده ت -
 فاألف اؿ عند وقوعها  بػوف : عدم تمحض المصالح والمفاسد فً الدنٌا

،  ُنيػػم ال يبػػوف ُب الوجػػود ف ػػل خػػالص اٞنصػػلح  واٞنف ػػدة  ،مط وعػػ  بشػػوائب اٞنفاسػػد 
 . ما اٞن ترب هو ما ٕنحض ما الطرفٌن ػإالو 

 فاٞنصػػػلح   : عثثدم ثبثثات واطثثراد المصثثالح والمفاسثثد فثثً األفعثثال
وذلػػػك ألف اٞنػػػػصلح  واٞنف ػػػػدة  ،واٞنف ػػػدة ُب الف ػػػل لي ػػػب الن ػػػ   بينهمػػػػا ثابتػػػ  ومطػػػردة 

                                                 
1
 .   52 -;4، ص  3ػ ػي ، جػدر ال ابػاٞنص   

2
 .  ;35، ص  3اٞنصدر ال ابي ، جػػػ   
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وم ػػػىن  وهنػػا إضػػػافي  أهنػػػا منػػافس أو مضػػػار ُب  ػػػاؿ دوف  ،إضػػػافي  ُب الفػػػػ ل ولي ػػب ذا يػػػ  
    .وبالن    إٔب شخص دوف شخص أو وقب دوف وقب  ،ؿ  ا

م ػأل    لػي  الصػ ياف ُب اٞن ػاجد  : وأمثلة ذلك من كتاب المعٌار كثٌرة        
 2.و م أل  عدـ ق وؿ  ػح ػي  اليهود علي م اجد اٞن لمٌن   1.ال ٩نوز 

 .               يبخذ بم  جر   ليه العما: الق  دة الث لثل         
ذلػػك أف مػػا جػػر  بػػػهلل ال مػػل هػػو اعت ػػار زمػػاين ومبػػاين لرجحػػاف اٞنصػػلح  ، وإ٧نػػا         

أخا ّنا جر  عليهلل ال مل ُب مقابل أقواؿ أخر  ، ألف اٞندار علي  ػحقي بػػهلل صػاّب اٞنػؤمنٌن 
 .  ٣نا ال ٫نالم أ باـ الشري   اإلسبلمي  

 

اختيػار قػوؿ ضػ يم " :يقػوؿ عمػر اٛنيػػدي ُب   ريفػهلل :  ه العمدادتعريف مد  جدر  بد -
واٜنب  واالعتناو بهلل ، وٕنالؤ اٜنباـ واٞنفتٌن ب د اختيار  علي ال مل بهلل ل  ب اقتضي ذلػك 

رعيػا أو ال دوؿ عا القوؿ الراجق أو اٞنشهور ُب ب ػض اٞن ػائل إٔب القػوؿ الضػ يم  فيهػا . 
 3."  للمصلح 

قػد ضػ ط ال لمػاو شػروط ال مل قاعدة ٓنقػي اٞنصػلح  ُب واقػس اٞنبلفػٌن ، و  فقاعدة      
: األخا بهلل ّنا ٪نقي  والهلل قاعدة ما قواعد التحقي ما اٞنقاصد الشرعي  وما  لػك الشػروط 

ٍب ٓنديػد زمػػاف . ث ػوت جريػاف ال مػل بػالك ، ألف جرياالػهلل دليػل علػي ٓنقيقػهلل مصػاّب النػاس 

                                                 

  1.  58، ص   9اٞنصدر الف هلل ، جػػ    
2
  .  87، ص  9 هلل ،جػػ ػاٞنصدر الف    

3
،سن   5ليات ، ٠نػػل  دار اٜنديم اٜن ني   ،الرباط ،  ع ػػعمر اٛنػػػيدي ، أثر القاضه عػػياض ُب فقهلل ال م   

 .  ;43ص .  4:;3: النشر 
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. ومبػػاف اٛنريػػػاف  ػػىت يت لػػػي اٜنبػػ  ّنصػػػلح  ٓنققػػب ُب الفػػػ  مبلب ػػات الزمػػػاف واٞنبػػػاف 
  1.م رف  س ب ال دوؿ عا اٞنشهور إليهلل ،  ىت يتأ د ما أف ال  ب هو ٓنقي اٞنصلح  و 

.  و اإلفتػػػػاو ّنػػا جػػر  فيػػهلل ال مػػل مػػا األصػػوؿ اٞن مػػدة ُب فتػػاو  األالدل ػػيٌن عمومػػا       
واٞنتصفق ألجوب  الفقهاو ٩ند  ثًنا ما األ باـ مردها إٔب ٓنبي  ما جر  بهلل عمل الفقهاو 

  2.نوازؿ والقضاة ُب ال
 

 :أمثلل مبسسل لهذ  الق  دة         
٣نػػا  الوا ػدرمػ  أف   ػدد م ػاجد اٛنم ػ  ُب اٞنصػر  :المثثال المإسثس األول         

أالػػػػهلل قػػػػد جػػػػر  ال مػػػػل ُب " يػػػػؤدي إٔب اٞنفاسػػػػد اٞنػػػػا ورة ُب إ ػػػػد  الفتػػػػاو  ال ػػػػابق  ، إال 
لػػػػهلل أف اٜنبػػػػ  وإف  ػػػػاف وبػػػػاف مػػػػا خبل 3.." األالػػػػدل  بت ػػػػدد اٛنم ػػػػ  ُب اٞندينػػػػ  الوا ػػػػدة 

مرجو ػػا إال أالػػهلل ق ػػدـ لقلػػػ  اٞنفاسػػد الواق ػػ  ُب مقابػػل مصػػػاّب سػػ  ها ضػػيي اٞن ػػاجد و  طػػػل 
 . ب ضها ، فا تيا إٔب الت دد 

وُب اٞنتيطيػػ  واختلػػم :" قػػاؿ اإلمػػاـ الوالػػػػشري ه  :مإسس الثثثانً ـالمثثثال الثث       
قػػػـو وأجػػػاز  آخػػػروف ، وقػػػد جػػػر   ال لمػػػاو ُب اقت ػػػاـ اٜنػػػ   اقت ػػػاـ أمػػػبلؿ واالتفػػػاع فبرهػػػهلل

 4. "ال مل ٞنا ُب اإلشاع  ما التضييس والت ليل 
وظػػاهر مػػػا هػػػاا البػػػبلـ أّف األخػػػا ّنػػػا جػػر  عليػػػهلل ال مػػػل مػػػا التق ػػػي  ، وإ٨نػػػاؿ مػػػا      

 . عدا  رجحتهلل مصلح  االهتماـ بػهلل ، وخوؼ ضياعهلل وف اد  
                                                 

1
 . :44اٞنرجس الف هلل ، ص    

2
عدد خاص ، .مصطفي الصمدي ، الفقيهلل ابا لب ومنهةهلل ُب الفتو  ، ٠نل  الاخائر ، دار الارب اإلسبلمه   

 . 58، ص  4225ل ن  الراب   ، صيم خريم ، ، ا 37
457، ص  3الوالشري ه  ، اٞنصدر ال ابي ، جػ   

3
  

. 76، ص  :،  جػ  الف هللاٞنصدر   4
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٩نػوز اجتمػاع الصػػاار هػػل :"  يػم سػئل القاب ػه  :المثثال المإسثثس الثالثثث        
وقد شوهد ابػا .. وال الاٌن يقرؤوف ُب سورة وا دة وه  ٗناع  علي وجهلل الت لي  ، فأجاب 

عرف  ر٘نهلل اب يػةمس الثبلث  واألرب   ُب  زب وا د للتةويد ، وشوهد أبػو اٜن ػا ال طػريين 
هم الم دد دوو وذلددك لمدد  كثددر  لددي٩نمػػس الثبلثػػ  ُب القػػراوة ولػػو  ػػاالوا ٢نتلفػػٌن ُب القػػراوة ، 

ف اف ما خبللػهلل أف ال مػل رّجػق االجتمػاع ٞنػا فيػهلل   1. " وباألوؿ ال مل . و رههلل مالك ... 
 . ما مصلح  اإلقراو ب د  ثرة اجملوديا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . ;46، ص ،  :اٞنصدر الف هلل ،   جػ   1
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 :ثالثاملِبَحُث ال
 

 
 
 

 : مطلبان وفيه 

 
 . مفهوم مراعاة المآل وأدلة اعتباره  :  المطلب األول

 

 . د مراعاة المآل ومسالكه  قواع:  المطلب الثانً

 
 
 
 
 
 

 
 ال يبفه ُب االطمئنػاف إٔب ، األساس األوؿ والثاين ما س ي ذ ر  عند اٜنديم عا      
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ه إٔب اٞنصلح  اٝنالص    .  أّف  ط   يي اٜن ب  علي ذلك الف   ل سيػ ف ض 
فق ػػد يبػػوف  ،وال ػ ب ُب مػػا قػ ػػر ر آالفػػا هػػو أف الفػػػ ل وإف ٓنّقػػي اٞنقص ػػود الشػػرعه منػػهلل      

مػػػػػًن أف  ،أو إٔب  صػػػػػوؿ اٞنصػػػػػاّب واٞنفاسػػػػػد  ،ج ر ياالػػػػهلل م ف ضػػػػػيا إٔب  صػػػػػوؿ اٞنفاسػػػػػد فقػػػػط 
 1.  صوؿ اٞنف دة أ رب ما اٞنصلح  ال  ٓنققب فيهلل باا هلل 

يرصػد  ،زيل أ بػاـ الشػري   اإلسػبلمي  ػثالثػا ُب   ػديد  نػضػابطا وما هنا ف النا ٥نتاج     
لت ػػٌّن مػػا سػػتبوف عليػػهلل  2 ." ُب دوائػػر أخػػر  خػػارج دائر ػػهلل" الف ػػل منػػا  وقيػػس اٜنبػػ  عليػػهلل 

وٖنّػػ  يقػػـو اٞنن ػػػ زؿ بػػاإلذف بصػػرؼ اٜنبػػ  عػػا الواق ػػ  أو  ، الػػ  الف ػػل  مػػا صػػبلح أو ف ػػاد 
 . إجراؤ  عليها علي وجهلل ٩نلب اٞننف   ويدفس اٞنضرة

  ضػػػهاألصػػػل شػػػببل ومضػػػموالا ٓنقيقػػػا لار  الفقهػػػاو واٞنفتػػػوف ُب  ط يػػػي هػػػااوقػػػد أبػػػدع    
 .له ػػالتنػزي
وث ػػػين هػػػاا  ،وأدلػػػ  اعت ػػػار   ،لػػػالك سػػػيتناوؿ هػػػاا اٞن حػػػم ّنطلػػػب أوؿ   ريػػػم اٞنػػػآؿ     

والقواعػػد اٞننهةيػػ   ،فيػػهلل اٜنػػديم عػػا عبلقػػ  مراعػػاة اٞنػػآؿ بالتنػػػزيل   ّ ػاٞنطلػػب ّنطلػػب آخػػر   ػػ
واعػػػد ًب استخبلصػػػها مػػػا  تػػػاب اٞن يػػػار مػػػس أمثلػػػ   ػػػػن وب عػػػا مػػػًن هػػػا ُب التأسػػػي  للقالػػػ  

  .ال ابق  
 

 . مفــهوم مـــراعاة المآل وأدلــــة اعتباره  :  المطلب األول

                                                 
 8;3: بلخًن عثماف ، مرجس سابي  ، ص   1

 4:9اطيب ، ص ع د اجمليد النةار ، فقهلل  ط يي األ باـ الشرعي  عند اإلماـ الش  2
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وقػػػد   1، وليوف والفقهػػػاو  ثػػػًنا بالػػػػ حم ُب  مصػػػطلق مراعػػػاة اٞنػػػآؿ ػحفل األصػػػػلػػػػ  يػػػ     
ا ّػف ي ا ققوف ما األصوليٌن علي أف ال مل إذا  اف يفضه إٔب مف دة ظاهرة أو يؤدي إٔب 

وم ػػتنده  ُب ذلػػك النصػػوص الشػػرعي  الدالػػ  . فهػػو باطػػل مػػردود  ،رعه مناقضػػ  مقصػػد شػػ
  2 .علي منس س ل ا هور 

 : مدفدهد م مدرا د ة الدمآ   -1    
ػػر    :المفهوم العام العتبار المثآل  -   إف هػاا اٞنصػطلق اٞنر ػب قػد يػر د بألفػاظ أخ 

ىن باعت ػار أف اللفػظ ا ػوري هػو وال يتػ ا ًّن اٞن ػ ،أو مآالت األعماؿ  ،مثل مآالت األ باـ 
فيب ػػوف  .بػػػم ىن رجػػس  ،والػػػمآؿ هػػو مصػػدر الف ػػل آؿ   ،اٞنػػآؿ ٓب يتاػػًن ُب  لػػك اٞنصػػطلحات 

ي قػاؿ طػ خ الشػراب فػػآؿ إٔب قػدر   ،اٞنآؿ هو اٞنرجس وي ػط ل ي علي آخػر مػا يصػًن إليػهلل الػػشهو 
 3 .تها  ما اإلسبارػثر واالتهي ومنػقاؿ آؿ الشراب إذا خي  و ، اا 

مآالت األف ػػاؿ عنػػد إطبلقػػهلل عامػػا هػػو مػػا يػػؤوؿ إليػػهلل اٜنبػػ  الشػػرعه مػػا ػاٞنقصػػود بػػو      
ويػؤدي فػرض البفايػػ  إٔب  ،فيػؤدي القصػاص إٔب  فػػظ اٞنه ػا والنفػوس  ،أهػداؼ ومقاصػد 

    . م ىن التضاما 

                                                 
1
و " مػآالت األف ػاؿ " عند التفتيش علي اٞنواقس ال  است مل فيها لفظ : " يقوؿ األستاذ ع د اجمليد النةار    
اٞنشػػتمل علػػي اٞنئػػات مػػا " مبت ػػ  الفقػػهلل وأصػػولهلل " ُب القػػرص اٞنػػدما اٞنشػػتمل علػػي برالػػاما " مػػآالت األ بػػاـ " 

." ) اٞنصػػطلق إال ُب مػػوق ٌن  ػػل  منهمػا ُب  تػػاب اٞنوافقػػات للشػػاطيب اٞنصػادر األصػػولي  والفقهيػػ  ، ٓب يههػػر هػاا 
، ٠نلػػػ  علميػػػ  الصػػػم  398: ع ػػػد اجمليػػػد النةػػػار ، مػػػآالت األف ػػػاؿ وأثرهػػػا ُب فقػػػهلل األقليػػػات ، هامػػػػش الصػػػفح  

س الثػػاين إيػػػرلندا، ال ػػدد الرابػػس والػػػخام  ،  ربيػػ/ دبػػػلا  -سػػنوي  ،  صػػدر  عػػا اجمللػػ  األورويب لئلفتػػاو وال حػػوث 
 (   4226جواف / هػ  3647

2
، ٠نلػػ  اٞنوافقػػات ، اٞن هػػد   ;52عػػػ د اٜنميػػد ال لمػػه ، قػػػػواعد التنهػػًن اٞنآلػػػه عػػػػند اإلمػػاـ الشػػاطيب  ، ص    

 .ـ  5;;3جواف / هػ 3635الثاين ، ذو اٜنة  : اٛنزائر ، ال دد  –الوطين ال إب ألصػػػوؿ الديا 
 .  وما ب دها  55، ص  33وابا منهور  ، ل اف ال رب ، جػ.   35لصحاح ، ص الرازي ، ٢نتار ا: ي نهر   3
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اعتػػىن ب ػػض ال لمػػاو بشػػرح م نػػا  شػػرو ا :المفهثثوم الخـثثـاص العتبثثار المثثآل  -   
   ىن ُب صياتها النهري  اجملردة أمػرا وهنيػا  ،و قريرها ُب اٛنمل  أف األ باـ الشرعي  " عريض  

علػػػي اعت ػػػار مػػػا  ػػػؤدي إليػػػهلل مناطاهتػػػا مػػػا األف ػػػاؿ باعت ػػػار أجناسػػػها اجملػػػردة مػػػا مصػػػلح  أو 
ولبا   لػك األف ػاؿ ُب  ػاؿ  شخصػها ال يػين قػد يطػرأ عليهػا مػا اٞنبلب ػات مػا  ،مف دة 

 ػػػؤوؿ إٔب عبػػػ  مػػػا ق ػػػّدر الهريػػػا أالػػػهلل  ػػػؤوؿ إليػػػهلل أجناسػػػها فػػػ ذا مػػػا قػػػّدر  ٩ن ػػػل ب ػػػض أعياهنػػػا
و ينئػا فػ ف الفقيػهلل اجملتهػد ي ػدؿ بػالنهر  ،باعت ار عينهلل إٔب ٓنقيي مف دة وال بػ  صػحيق 

االجتهػػادي عػػا  بػػ  األمػػر إٔب  بػػ  النهػػه أو ي ػػدؿ عػػا  بػػ  النهػػه إٔب  بػػ  األمػػر 
    1 .. " اعت ارا لالك اٞنآؿ

قد الّص الشرع علي إبا ػ  ال يػس ُب قولػهلل  : ال عن اعتبار مآالت األفعالمث -     
ػػػػػػػػػر   2{                                      }:  ػػػػػػػػأب ومػػػػػػػػا خػػػػػػػػبلؿ عمػػػػػػػػـو األدلػػػػػػػػ  األخ 

 ،والتوسػػ   علػيه   ،واٞنقاصد اٞنتوخػاة مػا  شػػري هلل هػه ٓنقيػي مصػاّب النػاس  .واإلطبلقات 
فقػد آؿ ال يػس  ، أجػل  ٍب اشااها ق ػػل األجل ِنم ػ  الػػقدا ف ذا بػاع شػخص  سل   ب شرة إٔب

،  اوف وفػ ػػػػل اٝنػػػًن ػػػػػا  قػػػػويض م االػػػػه التػػػػػإٔب صػػػورة ١نرمػػػ  وهػػػه الت امػػػػل بالربػػػا ومػػػػػا فيػػػهلل م
ػلها ش   ػػد منهػا شػهو  ػػفاٞنصاّب ال  ألج  ػػا  ٍبّ يلػـز اٜنبػ  ّننػس هػاا ال يػس  ،ر ع ال يس ٓب يوج  وم 

 .3 
 . و  مفه م مرا  ة المآ أرك   -2

                                                 
1
، ، ٠نلػ  علميػ  الصػم سػنوي  ،  صػدر  عػا  ;7ع ػد اجمليػد النةػار ، ٥نػو مػنها أصػوٕب لفقػهلل األقليػات ، ص   

جػػػػواف / هػػػػػ  3646إيػػػػػرلندا، ال ػػػػدد الثالػػػػػم ، ربيػػػػس الثػػػػاين / دبػػػػػلا  -او وال حػػػػوث ػػػػػػاجمللػػػػ  األورويب لئلفت
4225 ) 

2
 . 497: رة ، اآلي  رق   ػػسورة ال ق   

3
 –مػبت   اٞنتنيب .  8;3، و ص 7;3  ٌن  امد   اف ، الهري  اٞنصلح  ُب الفػػقهلل اإلسبلمه ، ص   

 . 3:;3: بدوف ، سن  النشر : القاهرة  ، الط    
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والػاي لػهلل  ،ليتمثلػهلل اٞنبلفػوف إقػداما وإ ةامػا  ؛ الحكم الثذي شثرعه هللا تعثالى -  
وذلػػػػك اٜنبػػػػ  ال ٫نػػػػرج عػػػػا  والػػػػهلل قػػػػد شػػػػرع ٞنصػػػػلح  فيػػػػهلل  ،مقصػػػػد شػػػػرعه ي تاػػػػه ٓنقيقػػػػهلل 

  .   تةلب أو ٞنف دة   درأ 
الػػ  فاأل بػػاـ  ؛ وجثثود احتمثثال بثثانقالب ذلثثك المقصثثد إلثثى مثثا ٌناقضثثه - 

وإف  االػب ُب الاالػب األعػ   ػؤوؿ " ش ّرعب ُب طلب ذلك اٞنقصد علي خلفي  عام  مطلق 
ف هنا ُب ب ػض األ يػاف قػد ال   ػؤدي إٔب ،عند  ط يقها علي واقس األف اؿ إٔب ٓنقيي اٞنصلح 

 1 ."  لك اٞنصلح 
واالمتنػػاع عػػا اٜنبػػ  علػػي أف ػػاؿ اٞنبلفػػٌن  ؛ ال بثثد مثثن اعتبثثار هثثذا االحتمثثال -  

فػػػ ف آؿ إٔب مقصػػػد   ،باإلقػػػداـ أو اإل ةػػػاـ إال ب ػػػد النهػػػر إٔب مػػػا يػػػؤوؿ إليػػػهلل ذلػػػك الف ػػػل 
   .الشرعه  ب  بهلل وإال عدؿ بهلل إٔب  ب  آخر يتحر  اٞنصلح  ويتفاد  اٞنف دة 

 
   قدل أصا مرا  ة المآ  بمندزيا األحا م الشر يل - 3
و م ػلك يت امػل مػس اٜنبػ  ومػا بصورة الهري  بػل هػمراعاة اٞنآؿ  ٬نبا اٜنديم عاال     

 .  اؿ اٞنبلفٌن ػرياالهلل علي أفػند  ط يقهلل وجػيؤوؿ إليهلل ع
باعت ػػػار أف مهمػػػ   ،ف ػػػػبلق  هػػػاا األصػػػل مػػػس  نػػػػزيل األ بػػػاـ الشػػػرعي  عبلقػػػ  وثيقػػػ       

وال يبػػػوف  ،اجملتهػػػد ال  نحصػػػر ُب إعطػػػاو اٜنبػػػ  الشػػػرعه بػػػل  ت ػػػدا  إٔب استحػػػػضار مآلػػػهلل 
 .إمػا قاصػر عػا درجػ  االجتهػاد أو مقّصػر فيهػا  ؛ ف ذا ٓب يف ل فهػو ،يل ز ػذلك إال عند التن

2   

                                                 
1
، ٠نل  اجملل  األورويب لئلفتاو   399ع د اجمليد النةار ، مآالت األف اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات ، ص    

 .وال حوث 
 (بتصػرؼ . )  575أ٘ند الػري والػه ، الهػري  اٞنقاصد عند اإلماـ الشاطػيب ، ص   2



3;: 

 

 : ُب  لك ال بلق  ال ابق   و٣نا ٬نبا مبل ػػهػتهلل      
 : ارتباط هذا األصـل بـمقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة -أ    

منتهاهػا  ،ذلك أف أ باـ الشػري   س ػّنب  مػا أجػل ٓنقيػي مقاصػد راج ػ  إٔب ال  ػاد       
فت ٌن هػا  اٞنصػلح  ٣نػا "  ،فالنهر اٛناد لتت س هاا التحقيي مشروع ،  ،اٞنصاّب  لك ٓنقيي 

ألالهلل ينضاؼ بهلل ال ل  بوجهلل اٜنػي ُب األ بػاـ  فصػيبل بت ػٌّن  ،ي ّضد  اؿ االالصياع ويقويهلل 
 1 " آثارهػػػا الف ليػػػ  إٔب ال لػػػ  بوجػػػهلل اٜنػػػي فيهػػػا إٗنػػػاال باعت ػػػار صػػػدورها عػػػا الػػػر٘نا الػػػر ي  

حقيػػػي ُب مػػػا يػػػؤوؿ إليػػػهلل اٜنبػػػ  مػػػا ٓنقػػػي اٞنقاصػػػد الشػػػرعي  أو ٔنلفهػػػا إ٧نػػػا هػػػو الهػػػر ُب والت
 . مس ما ي ايهلل ما ظروؼ عارض  وخارجي   ، صوٟنا ُب الواقس عند  ط يقها 

 
 : صعوبة هـذا األصـــــــل  -بـ    

 ،باعت ػػار أالػػهلل أصػػل يرشػػد  ط يػػي األ بػػاـ الفقهيػػ  ُب واقػػس متشػػ ب  وهػو وصػػم  ػػيّ     
لبا عنػد امتػداد الف ػل  ،فهو وإف  اف ي ًنا ُب دوائر قري    ، ت س اٞنآؿ فيهلل ٬نتاز ب  د النهر

فػػ ف مآلػػهلل  ،هػػا األخػػًنة ت تػػداخل مضػػاعفاهتا و تػػوأب ق ػػل أف  ػػؤوؿ إٔب  ال ،ُب دوائػػر ب يػػدة 
 مػس مػا فيػهلل مػا ،وقػد يت ػٌن مػس ا تمػاؿ اٝنطػأ ُب التقػدير  ،أو قػد ال يت ػٌن  ،يت ٌن بص وب  

فربػما أد  استةبلب اٞنصلح  فيهلل إٔب  مف دة    اوي اٞنصػلح  أو  زيد  ،خطورة شديدة 
 .ورّنا أد  اسػتدفاع اٞنف دة إٔب مف دة   اوي أو  زيػد ... عليها 
 :األدلّدل الدشر ديدل ال دمد  ر الدمآ   -4   
 ، ػدة ظػاهرة س ي وأف قلنػا با فػاؽ األصػوليٌن علػي إبطػاؿ ال مػل الػاي يػؤدي إٔب مف    

واعتمػػدوا ُب ذلػػك علػػي النصػػوص القرآاليػػ  والن ويػػ  الدالػػ   ،أو إٔب مناقضػػ  مقصػػد  الشػػرعه 
                                                 

، ٠نل  اجملل  األورويب لئلفتاو   3:4ع د اجمليد النةار ، مآالت األف اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات ، ص   1
 .وال حوث 
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: اإلمػاـ الشػاطيب قػاؿ .  و    س ل الوقػوع ُب ا هػورات  ،علي ضرورة النهر ُب اٞنآالت 
أما و   1 ." االب األف اؿ موافق  أو ٢نالف    ،النهر ُب مآالت األف اؿ م ترب مقصود شرعا " 

 : اآل ػهفهه  اعت ار اٞنآؿ أدل  
 : األدلة العامة التي تفيد اعتبار العريعة ليمآ   - 1

اٞنتأمل ُب الصوص القرآف ال ام  و قواعد الديا ٩نػد بػأف النهػر ُب اٞنػآؿ م تػرب مقصػود     
ومنهػػا  ،وذلػػك مػػا خػػبلؿ مػػا ورد مػػا الصػػوص قرآاليػػ  عامػػ   شػػًن إٔب اعت ػػار اٞنػػآؿ  ،شػػرعا 

}                                                          :  أشػػػػػػػارت إٔب ٓنقػػػػػػػي اٞنقصػػػػػػػد بػػػػػػػالنهر إٔب مػػػػػػػآؿ اٜنبػػػػػػػ   قولػػػػػػػهلل   ػػػػػػػأبالنصػػػػػػػوص الػػػػػػػ
 والاي بٌّن فيهلل  ،2 {

                                                     } :ولهلل   ػػػػأب م   ّق مػػػػا علػػػػي ٓنػػػػرًن اٝنمػػػػر و اٞني ػػػػر ػػػػػػػو ق ،  ليػػػػل القصػػػػاص ّنػػػػا يػػػػؤوؿ إليػػػػهلل 
 } 3     

 ،الاي ظهر منهلل أف اب   أب علل اٜنب  ّنا يػؤوؿ إليػهلل مػا مصػلح  أو مف ػدة و          
  .وعلل إجراو  ب  اٞننس بتحقي اٞنف دة مآال  ،بتحقي اٞنصلح  مآال  وازف ّلل إجراو اٛن

 : األدلة الخاّيــة التي تفيد اعتبار العريعة ليمآ   -2   

ها ما يدؿ علي اعت ار اٞنآؿ مػا الصػوص  فصػيلي  ٔنػص  ػاالت اعت ػارا ٞنػا ػواٞنقصود ب    
وقػػػد عػػػدؿ مػػا  بػػػ   اإلبا ػػػ  إٔب اٞننػػػس ُب ب ضػػػها وال بػػػ  ُب  ، ػػؤوؿ إليػػػهلل عنػػػد إجرائهػػػا 

 :وما  لك األدل   ،ال  ض اآلخر 
                                           4{                                                          }:قولهلل   أب -      

                                                 
1
 .382، ص  6، جػ  اٞنرجس ال ابيالشاطيب ،    

2
 . ;39: رة ، اآلي  رق  ػػػسورة ال ق  

3
 . 3;: دة ، اآلي  رق  ػػسورة اٞنائ   

4
    . :32: سورة األال ػػاـ ، اآليػػ  رق    



422 

 

أف سػػػب " ذلػػػك  ،فقػػػد هنػػػي الشػػػارع اٜنبػػػي  عػػػا ف ػػػل مشػػػروع ألالػػػهلل يػػػؤدي إٔب مف ػػػدة 
ولبا ٞنػا و جػد لػهلل مػآؿ آخػر  ،األوثاف س ب ُب ٔنايل اٞنشر ٌن و وهٌن الشرؾ وإذالؿ أهلهلل 

  وقػػد اسػػتنتا اإلمػػػاـ ال يضػػاوي     1. " هنػػي عػػا هػػاا ال مػػل اٞنػػؤدي إليػػهلل... م ر اع ا  ػهلل   أرجػػق  
   2 . " أف الطاع  إذا أدت إٔب مػػ صي  راجح  وجب   ػ ر   ها " ما ها  اآلي 

لػػوال  :قػػاؿ ٕب رسػػوؿ اب : " قالػػب  رضددي اهلل  نهدد مػػا رو ػػهلل ال ػػيدة عائشػػ   -      
ػػ عهػػد    داثػػ    ػػق  لنػ   ر  ف  بػػالب    ك  قوم  قريشػػا  فػػ فّ  ،إبػػراهي   وٛن لتهػػا علػػي أسػػاس ،الب  ػػ   ب  ض 
فػػنقض الب  ػػ  وج لهػػا علػػي مػػػا    3 . " افمػػٟنػػا خل   ب  ل ػػ   وٛن    ،رت ص ػػق  تػ  اس   ال يػػب   ب  ن ػػ ػػٌن بػ  

ػػػهلل ر و  ،وإعػػبلو شػػػأالهلل  ، االػػب عليػػػهلل مػػا قواعػػػد سػػيدالا إبػػػراهي  بطػػهلل ُب األذهػػػاف ّنؤس   
بػاالتزاع  ،ـ اا الف ل يؤوؿ إٔب مف دة   وهػه فتنػ   ػديثه ال هػد باإلسػبلػػبا هػول ،مصلح  

آؿ اٜنبػ  عنػد جرياالػهلل ُب ػػػف ػدؿ النػيب إٔب االمتنػاع اعت ػار ّن،هي   ال يب اٜنراـ ما الفوسه  
 .   ذلك الهرؼ اٝناص 

قػػػد ف لوهػػػا واب لػػػئا رج نػػػا إٔب اٞندينػػػ   : ع ػػػد اب بػػػا أيب ّ  أالػػػهلل ٞنػػػا قػػػاؿ " مػػػا ر وي  -      
 فقػاؿ ،ي هاا اٞننػافي دعين أضرب عن  : اهلل  نهرضي  قاؿ عمر .ها األذؿم من   األعز   اّ ج  ر  خ  لي  
 : 4 ". حمدا يقما أصح بهدال يمحدث الن س أو مود ه          

                                                 
1
 . 384،  ص  6ع د اب دراز ، هامش  تاب اٞنوافقات  ، جػ    
١نمػػد أ٘نػػد شػػقروف ، : ، القػػبل عػػا  :39ص  القاضػػه الاصػػر الػػديا ال يضػػاوي ، أالػػوار التنزيػػل وأسػػرار التأويػػل ، 2

، دار ال حػػوث للدراسػػات اإلسػػبلمي  و  348مراعػػاة اٝنػػبلؼ عنػػد اٞنالبيػػ  وأثػػر  ُب الفػػروع الفقهيػػ  ، ص 
 ـ 4224/ هػ  3645: األؤب ، سن  النشر : اإلمارات ال ربي  اٞنتحدة ، الط    / ديب  –إ ياو الااث 

 
،  مػػا أخرجػػهلل  3555: رقػػ  ،ٓنػػب القػػض الب  ػػ  وبنائها: ، بػػابٜنػػا ا :أخرجػػهلل م ػػل  ُب صػػحيحهلل، تاب  3

    . :372: رق  ، ٓنب فضل مب  وبنياهنا: ، باباٜنا:ال خاري ُب صحيحهلل، تاب
4
الصػػػػػر األخ ظاٞنػػػػػا أو  :، بػػػػػاب  األدب الػػػػػرب  والصػػػػػل  ، واآلداب: أخرجػػػػػهلل م ػػػػػل   ُب صػػػػػحيحهلل ،  تػػػػػاب   

سػواو علػيه   :قولػهلل :بػاب، التف ػًن :  صحيحهلل ، تػابو أخرجهلل ال خاري ُب. 2584: رق  ،ٓنب مهلوما
 . 4622 :رق  ، ٓنب أستافرت ٟن  أـ ٓب   تافر ٟن  لا يافر اب ٟن  إف اب ال يهدي القـو الفاسقٌن 
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ؤديها ف لهػا مػػآال ػػػٞنػا ي ،مًنهػا  إٔب عػدؿ النػيب ،فقتػل اٞننػافقٌن مصػلح  ظػاهرة        
      . هلل اٞننافقوف باٞن لمٌن ػػما مف دة الضرر الفادح الاي يلحق

تا بػهلل  ،  اٝناص  العت ار مآالت األف اؿ  ثًنة  ػػػموما فاألدلوع      وما  لك األدل  ما ٪ن 
     .دال  علي التوس   ورفس اٜنرج  لها ػػواألدل  ال ،ت ار سد الارائس ػػعلي اع

 . قواعد مراعاة المآل ومسالكه  :  المطلب الثانً

ا أورد  الوالشري ػػػه مػػػا       ، اسػػػتنتاج اٞن يػػػارُب  تػػػاب فتػػػاو  و٬نبػػػا ب ػػػد االسػػػتقراو ل ػػػػم 
 :  القواعد اٞننهةي  التالي  

ال بددد مددن النظددر فددي مددآ  جدددري و الحاددم الشددر ي  لددى أفعدد   :الق  دددة األولددى -  
 ل ػقػ ،واقس ػفر عنهلل  ط يي اٜنبػ  ُب الػػوق ه ٞنا ي  ػهر التػالنوذلك ب :المالفين ق ا المندزيا

و  اصػػػلهلل  ،زيل ػاا األصػػل خادمػػػا لت ػػديد عمليػػػ  التنػػػهػػػ وهػػو مػػػا يػػػة ل  ،نػػػػزيل ػملي  التػعػػ
 صػػػ بوهػػػو أمػػػر ي ػػػدوا  ،عنػػػد عمليػػػ  صػػػيام  اٜنبػػػ  ،التقػػػدير اٛنيػػػد للحبػػػ  ّنراعػػػاة مآلػػػهلل 

 : ل   ٌن  التحقيي  
 ، د جريػػاف اٜنبػػ  علػػي ف ػػل مػػا أف ػػاؿ اٞنبلفػػٌن ػػػػباعت ػػار أف اٞنػػآؿ ال ي ػػرؼ إال ب -     

وصػػػا وأف مػػػآؿ اٜنبػػػ  الشػػػرعه قػػػد يتػػػدرج ُب دوائػػػر وخص ،أي ب ػػػد  نزيػػػل اٜنبػػػ  الشػػػرعه 
 . ب يدة متداخل  وم قدة 

بنػوع مػا الهنيػ  الػ    زيل مشػوبػ٩ن ػل م رفػ  األيلولػ  ق ػل التنػ ال ابيا اور لبوف  -   
 . قد  بوف س  ا ُب إهدار مقاصد األ باـ ُب األف اؿ 

دوؿ باأليلولػػػ  الهنيػػػ  مػػػا ال ػػ، ألف  لبػػا ومػػػس ذلػػػك ال ين اػػه إ٨نػػػاؿ هػػػا  القاعػػػدة       
ومػػا ٍب  ،ال ٩ن لنػا التوقػم عػا  رقػب اٞنػآؿ   ،اـ أخػر  ػمقاصػد األ بػاـ القط يػ  إٔب أ بػ

ألف هػاا الهػا ُب األيلولػ  قػد ي لػغ " إلااو هاا األصل الاي ث ب باألدل  التنصيصي  سابقا 
ف الهػػا الاالػػب وإذا ٓب ي لػػغ  لػػك الدرجػػ  فػػ  ،أ ياالػػا مػػا القػػوة مػػا يقػػاب بػػػها مػػا اليقػػٌن 



424 

 

فضػبل عػا أف االجتهػاد لتحصػيل أ بػاـ الشػري   هػو ُب أمل ػهلل قػائ  علػي الهػػا  ،يلحػي بػهلل 
 ". 1 

هػػو  ،والػػاي ٬نبػػا اسػػتنتاجهلل مػػا هػػا  القاعػػدة أف التوقػػس اٞن ػػ ي ٞنػػا يػػؤوؿ إليػػهلل اٜنبػػ      
وهػػػو اٞن ػػػػوؿ عليػػػهلل ُب ال ػػػػدوؿ بػػػاٜنب  األصػػػػله إٔب  بػػػ  آخػػػػر  ،لػػػب أصػػػػل مراعػػػاة اٞنػػػػآؿ 

 . قي بهلل اٞنقصد اٞن تاي  ي تح
 : األمثلل المبسسل للق  دة الس بقل  -

 :   المثال المإسس األول 

وهػػو يت لػػي ّنػػا يػػؤدي إليػػهلل فػػتق بػػاب النقػػاش ال ػػاـ  ػػوؿ  فاصػػيل ال قائػػد  ، فػػالك   
وإف  اف مشروعا إال أالهلل إذا آؿ إٔب مفاسد ، ف هنا  دفس ّنن هلل و راهتهلل ، ومػا ذلػك مػا سػئل 

ها رجػل ٣نػا  صػد  لئلقػراو ، ػب سػيدي ١نمػد بػا مػرزوؽ ، عػا فتػو  أفػىت بػعنهلل أبػو ع ػد ا
وهػػػه أالػػػهلل ٩نػػػب علػػػي  ػػػل مػػػا لػػػهلل زوجػػػ  أف ي ػػػأٟنا عػػػا عقيػػػدهتا ، فػػػ ف وجػػػدها م تقػػػدة مػػػا 

هػػا  إ ػػد  الطّػػواـ ، فمهمػػا ف ػػتق هػػاا :فأجػػاب .. ي ػتحيل ُب  قػػهلل   ػػأب ،  اٛنهػػ  مػػثبل 
رؾ علػػي ال ػػواـ ال قائػػد ، وليبتػػم بالشػػهاد ٌن  ، اختػػل النهػػاـ ، فػػبل ٓنػػ ال ػػاب علػػي ال ػػواـ 

 2."  ما قاؿ اإلماـ أبو  امد 
 :   ثانًالمثال المإسس ال

ويت لي ب ؤاؿ  وؿ اٞنشه بالن ل ُب اٞن ةد ، فحبمهلل اإلبا   ما ٓب ٪نمل ٤ناسػ    
، إال أف األمػػر إذا آؿ إٔب مف ػػدة وجػػب من ػػهلل ، فقػػد سػػئل أبػػو زرعػػ  أ٘نػػد بػػا أيب الفضػػل 

ديا ع ػد الػر ي  ال راقػػه عػا اٞنشػه ؼ اٞن ػةد بالن ػػل الػ  ٬نشػه هبػا ُب الطرقػػات ، زيػا الػ

                                                 
1
، ٠نل  اجملل  األورويب لئلفتاو   3:2ع د اجمليد النةار ، مآالت األف اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات ، ص   

  .وال حوث 
2
 .  9: -8:، ص  5أبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، جػ    
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وإ٧نػػا يؤخػػا جػػواز الصػػبلة فيهػػا : ..إذآب  بػػا هبػػا ٤ناسػػ  ، هػػل هػػو مبػػرو  أو  ال ؟ فأجػػاب 
ٟنػ  ، ٍب أالػهلل وإف  ػاف فػبل ين اػه  ما ف ل الصحاب  رضػه اب عػنه  ، منضػّما إٔب إقػرار  

  1."  اٞن اجد اٛنام   ، ف الهلل قد يؤدي إٔب مف دة أعه  أف ي ف ل ال سيما ُب
وذ ػػر مثػػاال يت لػػي برجػػل مػػا أ ػػابر أعػػراب إفريقيػػ  ي ػػمي هػػداجام ، دخػػل اٞن ػػةد  

اٛنػػػامس األعهػػػ  بتػػػوال  بأخفافػػػهلل ، فز جػػػر عػػػا ذلػػػك فقػػػاؿ ؛ دخلػػػب هبػػػا واب  ػػػالك علػػػي 
 . اؿ ُب قتلهلل ال بلطٌن ، فاست ه  ذلك ال ام  منهلل ، وقاموا عليهلل  وأفضب اٜن

أالػػػهلل يػػػؤدي إٔب أف يف لػػػهلل مػػػا ال ػػػواـ مػػػا ال ٪نػػػتفظ ُب "  مػػػا ذ ػػػر مف ػػػدة أخػػػر  إذ  
 2." اٞنشه بن لهلل 
 . وأ رافه من وس ئا معرفل المآ  النظر في أح ا  ال اقع :الق  دة الث نيل -

 ومػا عليػهلل ،اٞن الك ال  ٬نبا م رف  مآؿ اٜنب  ما خبلٟنا ال ػادة االجتماعيػ   ما       
ذلػػػػػك أف اجملتم ػػػػػات  ،بوف إال باسػػػػػتقراو دقيػػػػػي ٜنػػػػػاؿ اجملتمػػػػػس ػوهػػػػػاا ال يػػػػػ ،عػػػػػرؼ النػػػػػاس 

  ، بت ب أال اقا ما ال ادات واألعراؼ والثقافات باٞنفهـو اٜنضاري 
 

ومػػا  ،و صػػ ق  لػػك ال وائػػد ّنثابػػ  القػػواالٌن الػػ  ٪نػػتب  إليهػػا النػػاس  ُب جزئيػػات م اشػػه  
 :را ّنآالت األ باـ ما وجهٌن ص  عراؼ م      فيمبا أف يبوف استقراو  لك األػػث

هػػو بػػالنهر إٔب أجنػػاس أخػػر  مػػا األ بػػاـ القري ػػ  مػػا اٜنبػػ   :الوجااه األو   -      
فن ػتنتا أف مػآؿ اٜنبػ  الػاي  ،أو مػا جن ػهلل  والنهػر ٨نػا بدراسػ  مآلػهلل  ،الاي الو ّد  نػػزيلهلل 

همػػػا و اشػػػاا هما ُب لو ػػػدة واق  ،زيلهلل هنػػػا سػػػيبوف هػػػو الفػػػ  مػػػآؿ  لػػػك األ بػػػاـ ػالػػػود  نػػػ
 .أعػراؼ وا دة  

                                                 
1
 .  42، ص  3اٞنصدر ال ابي ، جػ    

2
 43، ص   3اٞنصدر الف هلل ، جػ   
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باػػػػض النهػػػػر عػػػػا وجػػػػود   ،رؼ ػهػػػػو الت صػػػػر بػػػػالواقس وال ػػػػ :الوجااااه الثاااااني  -       
٬نبػا  ،فاالسػتقراو الػدقيي للواقػس اٞن ػين علػي قواعػد وقػواالٌن  ،جزئيات القي  عليها اٞنػآالت 

بنػاو علػي مػا هػو  فن ػتنتا مػا يبػوف  ،ال تشػرؼ مػا خبلٟنػا اٞن ػتق ل  ،أف ي ىن عليهلل التػائا 
أف رسػػوؿ  "  رضددي اهلل  نهمدد  ع ػػد اب بػػا عمػػرو بػػا ال ػػاص وأمػػا دليلػػهلل فمػػا روا  .  ػػائا 

يػػا رسػػوؿ اب  : قػػالوا . والديدده اِ ُجددالرّ  مُ مْ  ئر َ دد َددالاَ  نْ ِمدد :قػػاؿ صددلى اهلل  ليدده وسددلم اب 
 أمده فيسدبَّ  يسدب  أبد   و  بَّ سُ فيَ  أب  الرجاِ  ب  سُ يَ  ونعم : قاؿ .؟ وهل يشت  الرجل والديهلل

 . وذلك    صُّرا بال ادات الفاشي  ُب اجملتمس  1 . "هُ أمّ 
 
 
 
 :  األمثلل المبسسل له ته الق  دة   
 :  المثال المإسس األول  
النهػر إٔب أعػػػراؼ النػاس ، واعتمػاد عػاداهت  م ػلك أصػيل أهػت  بػهلل اٞنفتػوف ُب اٞن يػػار ،    

سئل الفقهه سيدي ع د ال زيػز القػًنواين "اف ، إذ  وما ذلك ما ورد ُب اٛنزو اٞنخصص لؤل٬ن
عا امرأة ض يف  ما أهل ال ادي   االب خال ب زوجها ، وٓنملب لهلل ّنؤف ٘نل إف ظهر إٔب 

أجػػاب أ ػػرمب  اب ، اٛنػػواب فيمػػا ذ ػػرًب فوقػػهلل أف الرضػػاع داخػػل ُب اٞنػػؤف بػػل هػػو ..وضػػ هلل 
٫نصصاف ما أهبمهلل اٞنت اقداف ، و  ٌن م همها ، وإ٧نا  تؤب ذلك بنف ها ،إذ ال رؼ وال ادة 

 2..." إرادهتما 
 :  المثال المإسس الثانً    

                                                 

 
 .   2;: رق  ،  ػحب  بياف الب ائر وأ ربها: ، باب  اإليػماف:أخرجهلل م ل  ُب صحيحهلل، تاب  1
2
 .  4;، ص  6ػ أبو ال  اس الوالشري ه  ، اٞنصدر ال ابي ، ج  
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اهػػػػػت  الفقهػػػػػاو باألخػػػػػا بػػػػػال رؼ ، وقػػػػػدمو  أ ياالػػػػػا ُب بنػػػػػاو األ بػػػػػاـ الشػػػػػرعي  علػػػػػي     
بىن الفقهاو األ باـ علي عػرؼ التخاطػب ، : اٞندلوالت األخر  ، قاؿ اإلماـ الوالشري ه 

إّف أو الػػ  للتخيػػًن شػػرطها أف  قػػس ب ػػد الطلػػب : اػػوي ، فػػ ف قلػػب  وقػػدمو  علػػي اٞنػػدلوؿ الل
إف الفقهاو : وق ل ما ٬نتنس فيهلل اٛنمس    ما الص عليهلل ابا هشاـ ومًن  ما النحاة ، قػػلب  

بنو ا األ باـ علي عرؼ التخاطب سيما ُب باب األ٬ناف ، وهو مقػدـ عنػده  علػي اٞنػدلوؿ 
 1." اللاوي فيها  

 
 
 : لث إسا الثاالمثا  الم  
سػػئل عػػا ق يلتػػٌن " مػػا ذ ػػر  مؤلػػم البتػػاب عنػػد اٜنػػديم ال يػػس والشػػراو بالنيابػػ   يػػم    

ما الرببر اقتتلتا ، فأرادت إ د  الق يلتٌن أف   ت ٌن بق يل  أخر  علي الػ  قتلػب م هػا ، 
و أف فاشػػا  رجػػل مػػا الق يلػػ  ا اربػػ  فرسػػا مػػا ابػػا عمػػهلل ليهديػػهلل إٔب رئػػي  الق يلػػ  الػػ  يرجػػ

مػا ب ػب :أالػب   لػ  أين إ٧نػا اشػايب علػي اٛنماعػ   وقػاؿ لػهلل ال ػائس : ينصروه  ، فيقوؿ لػهلل 
إف  ػػػاف ال ػػػرؼ : فأجػػػاب .إال منػػػك  ، وال ػػػرؼ عنػػػده   ، إ٧نػػػا الرشػػػوة علػػػي ٗنيػػػس الق يلػػػ  

عنده  إ٧نا يشاي مثل هاا علي اٛنماع  ، وإ٧نا هو اٞنتوٕب للشراو مقاـ و يله  ، فبل يلزمػهلل 
مػػا لػػزمه  ، وإف ٓب يبػػا م روفػػا عنػػده  أالػػهلل علػػي اٛنماعػػ  فػػالثما علػػي متػػوٕب الشػػراو ، إال 

 2." واب أعل  
 . ال بدّد من تَدَمّ ع مآ  الفعا حمى بعد وق  ه :الددق  ددة الث لدثل  -    
بػػل  ،بػػالنهر التػػوق ه ٞنػػا ي ػػفر عنػػهلل  ط يػػي اٜنبػػ  ُب الواقػػس  ال ٩نػػب للفقيػػهلل اال تفػػاو     

                                                 
1
 . 475، ص  6اٞنصدر الف هلل ، جػػ    

2
 . 3:4، ص  4اٞنصدر ال ابي ، جػ    
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  ػػػػ  ألجػػػل  ،النهػػػػر ُب أيلولػػػ  الواق ػػػ  ب ػػػػد وقوعهػػػا وجريػػػاف األ بػػػػاـ عليهػػػا  يػػػهلل٩نػػػب عل
و قليػػل الضػػرر هػػو مصػػلح  ُب  ،أو  ػػىت اٜنػػد منػػهلل قػػدر اإلمبػػاف  ،الف ػػاد مػػا االستشػػراو 

 . د ذا هلل 
ال ي ػل  لتلػك األ بػاـ  ؛يبوف ب د وقوع األ باـ علػي األف ػاؿ  و ينهػا  وذلك إ٧نا    

ذلػك أف  ثػًنا .  بلف إال ب د م رف  ما  ؤوؿ إليهلل ما مصلح  أو مف دة طػػباالستمرار أو ال 
 1. ما األف اؿ يأخا طريقهلل إٔب الواقس جاريا علي مًن ما شرع لهلل ما اٜنب  

 :تؤصٌل هذه القاعدة  -   
فقػد روي  ، ديم األعرايب الػاي   ػّوؿ ُب اٞن ػةد بػػح ضرة الصػحاب  والنػيب  -أ     

فقاؿ رسوؿ . أف أعرابيام باؿ ُب اٞن ةد ، فقاـ إليهلل ب ض القـو : "هلل رضه اب عن عا  أال 
ومػا ٍب   2 ".مػا مػاو ، فصػ هلل عليػهلل ا بػدلو  ػا فػرغ دع ػمّ ػفل: قاؿ . د    وال تزرم  :  اب

وعلػػي مػػًن مػػا شػػرع اب   ػػأب ا ت ػػب  ،فػػ ف هػػاا الف ػػل ب ػػد أف وقػػس علػػي مػػًن وجػػهلل  ػػي 
 ب  اٞننس ُب  اؿ وقوعهلل آيبلم إٔب عب  مقصد  الػاي لو ط ػّ ي عليهلل " خصوصي  صار هبا

إذ  ط يػػػػي اٞننػػػػس ُب  ػػػػاؿ الوقػػػػوع يفضػػػػه إٔب اٞنزيػػػػد مػػػػا  ،هػػػػو اٜنفػػػػاظ علػػػػي الهافػػػػ  اٞنبػػػػاف 
  3 ." إضاف  إٔب ما ٪نصل ما األذ  ال دين بالك اٞننس ،النةاس 

 قػـو " وهػه ، راعاة اٞنػآؿ ػأصػل مػوهػه مػا فػروع   : قاعدة مراعثاة الخثالف -ب  
   4 " علي م دأ ٓنري قصد الشارع إٔب ٓنقيي ال دؿ ورفس اٜنيم والضرر عا اٞنبلم 

                                                 
1
 . 432: بلخًن عثماف ، مرجس سابي ، ص   

2
رق  ٓنب  ..ًن  ما النةاساتػوجوب م ل ال وؿ وم: باب ،  هارةػالط: اب ػ تأخرجهلل م ل  ُب صحػيحهلل ،    

:4:6 . 
3
، ٠نل  اجملل  األورويب لئلفتاو وال حوث 5;3 اؿ وأثرها ُب فقهلل األقليات، ص ع د اجمليد النةار، مآالت األف  

. 
4
 . 537ع د اٜنميد ال لمه ، قواعد التنهًن اٞنإٓب عند اإلماـ الشاطيب ، ص   
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 : األمثلل المبسسل للق  دة الس بقل 
 : المث   المبسس األو   
 اٜنمد ب ، ل ياد ب   :ا الصهللّن سئل القاضه أبو عمرو با منهور ما سئل عنهلل   

 ت م   شوف باػالفضل ُب اٛنواب علي ق
 ٝندم  ُب الفحص ب مل اٞنقاثه ضي ، هه اٞن

وخدم  البرـو وضروب األشةار، يقوموف علي ذلك  لهلل بال مل الاي ال يت  فائػدها إال 
بػػػهلل مػػػا أوؿ أواف اٝندمػػػ  أ تػػػرب أو ينػػػًن إٔب وقػػػب جنػػػا الفائػػػدة ُب أمبل هػػػ  وأمػػػبلؾ مبػػػااة 

الػػػ  يربزهػػػا  و٫نػػػرج لػػػهلل القيمػػػ  مػػػا رأسػػػهلل وال ي تػػػرب بالقيمػػػ  ...بيػػػده  أو م ػػػاقاة عنػػػده  ، 
ال وؽ مباي   علي   ب ما قدر  قابض الرزؽ وباسطهلل ال إلهلل إال هو، و٩ن ػل  بػ  مػا 
ذ ػػػر ُب الت ػػػ ًن علػػػيه   مثػػػل الػػػاي يػػػدخل سػػػل   ُب األط مػػػ  والفوا ػػػهلل واٝنضػػػر وال صػػػًن 
واٛنػمم والزيػب وال ػما ي ي هػا مػا ال اعػ  ُب ال ػػوؽ اٞننتصػ ٌن ل يػس ذلػك مػا النػاس، هػػؤالو 

وف مػػػا اٛنػػػبلب ومػػػا أصػػػحاب الفوائػػػد مػػػا مػػػًن سػػػ ر في ػػػ ر علػػػيه  صػػػا ب ال اعػػػ  يشػػػا 
ال ػػوؽ، ب ػػػدما ي ػػػرؼ واجػػب مػػػا اشػػػاوا، وال يػػػدعه  يتشػػططوف علػػػي النػػػاس ُب األربػػػاح ، 

والػاي ظهػر ٕب مػا اٛنػواب هػو مػا الػص عليػهلل ... :: فأجد ب .جػر  ال مػل قػد٬نا علػي هػاا
ال خػبلؼ أالػهلل ال ي ػ ر عليػهلل شػهو ٣نػا القاضه اإلماـ ابا رشد ر٘نػهلل اب، أف جالػب ال ػلس 

بػػس ّنػػا : جلػب لل يػػس ، وإ٧نػػا يقػػاؿ ٞنػػا اشػػا  مػػنه  وبػػاع بػػأعلي مػػا ي يػػس بػػهلل عامػػ  مػػا ٩نلػػب
  يس بهلل ال ام  ، أو ار فس ما ال ػوؽ  مػا ف ػل عمػر بػا اٝنطػاب رضػه اب عنػهلل ُناطػب بػا 

أف  زيػد ُب ال ػ ر ، وإمػا  إمػا: أيب بلت   ، إذ مر بهلل وهو ي يس زبي ا لػهلل ُب ال ػوؽ ، فقػاؿ لػهلل 
، ألالهلل  اف ي يس بالدره  أقل ٣نا  اف ي يس بهلل أهل ال وؽ ، ف لي هاا ،  أف  رفس ما سوقنا 

ينهػر فيػهلل  هؤالو الايا ٩نل وف ما أمبل ه  مثل ما ذ ػر أعػبل  ال ي ػ ر علػيه  ، وأ ثػر مػا 
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إذا رأ  صػػا ب أ بػػاـ ال ػػوؽ إذا رأ  شػػططا  مػػا ف ػػل عمػػر رضػػه اب عنػػهلل ، و ػػالك، 
 1."  ف ادا ُب ال ل   ودخوؿ ضرر ب قائها ، ٪نب  ّنا يرفس الضرر عا اٞن لمٌن

 .شرح المثال المإسس األول   

 :  ها  الفتو   ضمنب القبل لقولٌن   
 .أخػػػػػػػا بأصػػػػػػػل أالػػػػػػػهلل ال ي ػػػػػػػ ر علػػػػػػػي اٛنالػػػػػػػب وال علػػػػػػػي مػػػػػػػا يشػػػػػػػاي منػػػػػػػهلل: األوؿ  -   

 . بلب دوهنػػػػػػ أخػػػػػػا بالت ػػػػػػ ًن علػػػػػػي مػػػػػػا يشػػػػػػاي مػػػػػػا اٛنػػػػػػ : الثػػػػػػاين -   

باعت ػػػػار أف  فددد لق   األو و ػػػبل القػػػولٌن أخػػػا ّن ػػػدأ الػػػارائس، وسػػػ ي إٔب درو الضػػػرر،      
، وهاا إ را   (3)الااضه شرط بٌن ال ائس واٞنشاي، وهاا الرضي ينتفه بفرض س ر ١ندد 

 لل ائس مآلهلل أف اٞنشاي يأ ػل مػاؿ ال ػائس بال اطػل، وقػد علػ  ُب أصػل الشػرع أف أ ػل أمػواؿ
 .النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بال اطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ، و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك 

وإذا  ػػػاف لػػػوٕب األمػػػر دخػػػل ُب الت ػػػ ًن، فهػػػو مػػػا بػػػاب رفػػػس الضػػػرر عػػػا اٞن ػػػلمٌن إذا رأ  
 .شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػططا،  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو ُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

، فينطلػػي مػػا الصػػ ا  الوقائيػػ  ٞن ػػدأ مراعػػاة اٞنػػآؿ عمومػػا وسػػد الػػارائس أمدد  القدد   الثدد ني   
بػػػاب ٓنمػػػػل الضػػػػرر اٝنػػػاص لػػػػدفس الضػػػػرر ال ػػػػػػاـ، فقػػػػد يقصػػػػد أهػػػػل  خصوصػػػا، وذلػػػػك مػػػػا

اٜنوااليب واألسواؽ الايا يشاوف ما اٛنبلب أمرا يبوف التيةتهلل مػا فيػهلل ضػرر، واٞن ػتند هنػا 
دفػس الضػرر عػا النػاس ّننػس   ػدي التةػار ُب األسػ ار : الت  ًن فيهلل رعايػ  مصػلحتٌن هو أفّ 

 .ٖنا اٞنثل   ديا فا شا، ورعاي   ي الفرد ب عطائهلل
 :  المثال المإسس الثانً  

                                                 
1
 .  6: – 5:، ص  7ػ ػأبو ال  اس الوالشري ه ، اٞنصدر ال ابي ، ج   
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ف ر لنػا ير٘نػك اب : " ابراهي  إسحاؽ با ابراهي  التةييب فقيل لهلل  سئل الشيخ ابو      
أٚنػػس ال امػػ   قولػػهلل ، وال أعلػػ  لػػهلل اصػػبل ، مثػػل الرجػػل ٫ناصػػ  صػػا  هلل ،  االسػػاعاو الػػاي

ا ُب ال ػر أين إ٧نػا أصػاٜنهلل اٝنصػوم  ، فيتػداعياف إٔب الصػلق ، فيشػهد أ ػد٨ن و طػوؿ بينهمػا
هػل ينف ػهلل ذلػك االسػاعاو ؟ أو يشػهد ُب ال ػر إين ال أطيػب لػهلل الف ػا هبػاا  ألث ب  قػه ،
هػو مػين علػي وجػهلل دفػس خصػوم  ، ال علػي اإل٩نػاب ، فيصػاٜنهلل ، ٍب يقػـو ّنػا  الصلق ، وإ٧نا

ٝندي ػ  ، أو ي تي ال  د ويشهد ق ل عتقػهلل أين إ٧نػا أعتقتػهلل علػي االستصػبلح لػهلل وا اساعا  أو
ل هػاا ؟ فػ ين أ رمػك اب ٓب أعلػ  ػػػػال يػس ويشػهد ق ػل ذلػك ّنثػل هػاا هػل ينف ػهلل ُب مث ي يػس
٩نػوز إال ُب  ػل موضػس  قيػ  ، وخػوؼ مػا ظلػ  ومل ػ  ، فػ ف ٓب ٩نػز ذلػك إال ُب مثػل  هبػاا

رأيػب مػا وقػد  : فأجػاب. نا ير٘نػك ابػػػفهػل ٤نيػز  ُب الطػبلؽ ومػًن ذلػك ؟ فأفت هػاا ،
آخرها ففيهلل مًن ما ق ب  بهلل ُب م ألتك ها  وق تهلل عليهلل وصرها   ا جدا ، فأماالزعب 

أ ػػػد٨نا التقيػػػ  الػػػ  ذ ػػػرت ،  ٌن ال ثالػػػم ٟنمػػػا ،ػػػػػعليػػهلل ، واالسػػػاعاو ال ٩نػػػوز إال ُب وجه
  1..." والثاين االالبار 

 : ثانً شرح المثال المإسس ال    

متوق ا علي أال ،  ز يتوقي بهلل ضررااإلال اف بف ل جائ أصلهلل قياـإف االساعاو هنا     
الاي م نا  أف ما  ه أالهلل ما باب فتق الارائسػيث ب ٟناا الف ل أثر شرعه رم  جواز  ، وظنّ 

واالساعاو يقتضه التوسل  يفضه إٔب اٞنطلوب يص ق مطلوبا ولو  اف ُب األصل ١نهورا ،
أصلهلل  بمهلل اٞننس ُب  بأمر جائز لدفس ضرر متوقس دوف أف يا ب علي ذلك  ب  ، وهاا

اعت ار اٞنآؿ ،  يم  ، فاقتضي ذلك فتق باب الارائس ، وفتق الارائس متفرع عا أصل
اٞنبلفٌن ب با   الوسائل  ا تاط الشارع للمفاسد اٞنتوق   أو اٞنصاّب ال  قد  فوت علي

 . للمآؿ ال    مل ُب الطاؽ ا افه  علي قصد الشارع فيها مراعاة
 

                                                 
1
 .  :74 – 749، ص  8اٞنصدر ال ابي  ،جػ   
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 : ىتائج البحث  - أ
 

 : اق البحث ــآه  - ب
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 : ل ل اٞنتابس ٞنا  ناولتهلل هػػػا  الرسال  ي بل ظ أهنا قصدت إ٤ناز ب ض اٞنطالب منها      
  ّػناوؿ األ ػباـ الشرعي  زعا  نػزيليا ُب ػتزع منػاب اٞن يار االػ ت  بيػاف أف .  
  زيله ُب الدراسات األصولي  ػلتناح علي وجوب االعتناو بالشي اػات اإلٜنػػإث. 
 تاب اٞن يار   ما خبلؿزيل ػقهلل التنػةمس شتات فػري   ػوؿ إٔب الهػ١ناول  الوص  . 
و٬نبػػػػا ٟنػػػػا  اٞنطالػػػػب أف  نػػػػته  ُب ١ناولػػػػ   فبيػػػػك مفهػػػػـو التنزيػػػػل الػػػػاي بػػػػدأ ياػػػػزو      

واعػد  ضػ طهلل و اجػ  الشػري   لق ،وبػٌن أس ػهلل ومراميػهلل  ،ا   األصولي  والفبري  اٜنديثػ  ػال 
. 

ي تنػػاوؿ عنػػد أعػػبلـ اٞن يػػار ٪نتػػاج إٔب  ،واٜنػػي يقػػاؿ أف مفهومػػا ُنةػػ  مفهػػـو التنزيػػل      
 ،ولبا   ب اٞنرو أالهلل استطاع مبلم    دود هػاا اٞنوضػوع  ،دراسات ٗناعي  م تفيض  

إٔب ٗنل  ما النتائا واستشرفب ب ض اآلفاؽ   الرسال  وما ٍبّ فيمبا القوؿ أف ها  اٞنا رة 
 : اآلٌب 

 
           

 
 

 : ىتائج البحث -أ

فػػالك قػػد مضػػي ّنػػا لػػهلل  ،ال ٬نبػػا ال ػػودة هنػػا إٔب عػػرض وإٗنػػاؿ مػػا فصػػل ُب ال حػػم     
 ،لتتميمػػهلل و صػػويب أخطائػػهلل  –عنػػدما يقػػػدر اب ذلػػك  –و٬نبػػا الرجػػوع إليػػهلل   ،ومػػا عػػػليهلل 

 :ولبين سأوجز القوؿ ُب أه  النتائا ال  رصدها ال حم 
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زيل الاي ػ وصل ال حم إٔب   ريم مصطلق التن :ضبط مفهوم التنزي  /  أوال     
لالك  وجهلل ال حم  ،و اف مفهوما واضحا وضو ا فضفاضا  ،شاع است مالهلل عند ا دثٌن 

واست ماؿ  ثًن  ،واالست ماالت اللاوي  واالصطبل ي   ،إٔب بياف م نا  االطبلقا ما اٞن اج  
 والنظددر الشددر ي السددمخ ص حاددم  ددر ي : لػػي أالػػهلل وقػػد ًب   ريػػم ع ،مػػا ال لمػػاو لػػهلل 

 .  مقمرن  بحيثي ت تلك ال ق ئع والن از  ويحام أفع ال أو تصرف ت أو قض ي  
امتااداد البعااد التنزييااي عيااا القضااايا األيااولية عنااد فقهااا  / ثانيااا      

  :المعيار 

 . و عند علماو اٞن ياريل األ باـ الشػرعي  علي منهةي  االفتاز ػفبًن ُب  نػطر التػي ي     
        : بقواعد مإسسةعيما  المعيار أثروا مسؤلة التنزي  / ثالثا       

مػػا خػػبلؿ  الهريػػ  ُب  نزيػػل األ بػػاـ الشػػرعي  ،ي ػػتطيس النػػاظر أف يبتشػػم خيػػوط       
ٍب  أصػػػيلهلل مػػػا خػػػبلؿ إث ػػػات أالػػػهلل مػػػنها أصػػػيل ُب سػػػلوؾ التشػػػريس  ، ق يػػػده  ٟنػػػاا اٞنفهػػػـو 

لػػػك بال حػػػم عػػػا سػػػند شػػػرعه لػػػهلل ٣نػػػثبل ُب الصػػػوص البتػػػاب وال ػػػن  وأ ػػػواؿ وذ ،وعادا ػػػهلل 
بشػم عػا م ػالك الٍب  ، ما ُنثوا أهػ  أس ػهلل واسػتطاعوا وضػس  م ادئػهلل و١نػاور   ،التشريس 

 .  ل ذلك ُب إطار ال ي منهةه متبامل وهو ما شروط التنهًن    ،  ديد  نزيل الشري   
وع نحااو االهتمااام بقضااايا دور الفكاار المقايااد  فااي النااز/ رابعااا       

واهتمػػػامه   ،  ػػػٌن مػػػا خػػػبلؿ ال حػػػم أف  شػػػ س الفقهػػػاو بػػػالروح اٞنقاصػػػدي    :التنزيااا  
بتحصػػػيل  و فصػػػيل مقاصػػػد الشػػػري   سػػػاه  ُب مػػػرس االهتمػػػاـ لػػػديه  بتت ػػػس اٜنبػػػ  الهػػػرا 

وهػػو مػػا ي لفػػب إٔب لػػزـو   مػػي  الدراسػػات الػػ    ػػىن بال حػػم ُب مقاصػػد الشػػري    ،و ط يقػا 
 . ٗنيس اٞن تويات علي 
بعـاااـل المباحاااث األياااولية مساااال  لتساااديد تنزيااا  أحكاااام /خامساااا    

بضػػػ ط وسػػػائل   ػػػديد  نزيػػػل  –ر٘نهػػػ  اب  –فقػػػد قػػػّدـ اهتمػػػاـ ال لمػػػاو   :العاااريعة  
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قّدـ ١ناول  ٣نتازة ُب  أسي   وجهلل ي  ي لتوجيهلل ب ػض اٞن ا ػم األصػولي   ،أ باـ الشري   
  ػػديد  نزيػػػل أ بػػاـ الشػػري    م ا ػػػم االستح ػػاف وسػػػد   اعدة علػػػيػػػػلتصػػ ق أدوات م

 .الارائس 
 : آهــاق البحث  -ب

 ،و اإل  ػػاس ٬نيػػل سػػطحيا إٔب االتهػػاو هػػاا ال حػػم  ،اا ومػػس ذ ػػر ها ػػهلل النتػػائا ػػػػه      
وأف  ل  ،وهو أالين ٓب أالهلل شيئا  ،ويؤرؽ الفبر  ،ث  علي الصدر ػف ف إ  اسا ثقيبل آخر ٩ن

ومػػا ٍبّ ٬نبػػا ذ ػػر ب ػػض التن يهػػات   ،مزيػػد ال حػػم والدراسػػ  والتحريػػر  مػػا ال شػػتهلل يػػدعو إٔب
 : اآلٌب 

زيل ػالبد مػا أف يتةػهلل القػائموف علػي الدراسػات الشػرعي   لتنػاوؿ م ػائل  نػ /أوال         
وال ٧نلػك وسػائل  ،أ باـ الشري   اإلسػبلمي  وذلػك ألف م ػأل   ط يػي الشػري   علػي ا ػك 

لػػالك فاٛنهػػد ال بػػد أف ين ص ػػّب علػػي  أسػػي   ،لشػػري   اإلسػػبلمي  متباملػػ  لت ػػديد  نزيػػل ا
خصوصػػا وأف البثػػًن مػػا ال ػػاملٌن  ،فقػػهلل منهةػػه ضػػابط لتنزيػػل أ بػػاـ الشػػري   اإلسػػبلمي  

طلب األساسػه للنهػوض ػػػػللنهوض باألم  اإلسبلمي  وفي هدي الشري   يافلوف عػا هػاا اٞنت
ري   ُب  ػػػل شػػػ اب اٜنيػػػاة  ػػػػػػا بأ بػػػاـ الشمتػػػو٨نٌن أف إخػػػبلص ال ػػػـز ُب األخػػػ ،اإلسػػػبلمه 

 .  اؼ و د  ألف يهدي اٜنياة بالتط يي اآلٕب 
ال بد ما االهتماـ ب رض ما زخر بهلل الااث األصوٕب والفقهػه مػا منػاها   / ث ني         

 ،ُب م يػػار الوالشري ػػه ومػػًن  مػػا ال لمػػاو األفػػااذ مػػا مثػػل اإلمػػاـ القػػراُب  ،زيل ػلت ػديد التنػػ
 .عز الديا با ع د ال بلـ واإلماـ ابا القي   ومًنه    واإلماـ
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٪ن ػػػا درؾ أ٨نيػػػ  مػػػا  ر ػػػهلل الفقػػػهلل اٞنػػػالبه مػػػا فقػػػهلل إجرائػػػه سػػػاد ُب اٞناػػػرب   /ث لثددد         
الػػاي ي ػػتطيس فيػػهلل اٞننػػزؿ لؤل بػػاـ الشػػرعي  أف ،ٕنثػػل ُب فقػػهلل النػػوازؿ  ،اإلسػػبلمه الوسػػيط 

 . جهلل إٔب دراستهلل إثراو ٞنا ٥نا بصدد  وما ٍبّ يت  التو  ،يث ب م الك   ص   نزيلهلل 
هػػا  باختصػػار أهػػ  اٝنبلصػػات الػػ  هتيػػأت للحصػػوؿ عليهػػا مػػا خػػبلؿ هػػا              

 ،ولبػػا ي نيػػين أين بػػالب واسػػس جهػػدي ُب إ٤نازهػػا  ،وأالػػا ال أدعػػه البمػػاؿ فيهػػا  ،الرسػػال  
 .وما  وفيقه إال باب عليهلل  و لب وهو   يب 

 
 .واٜنمد ب رب ال اٞنٌن                                  
 .  وصلي اب علي سيدالا ١نمد وآلهلل وسل    ليما  ثًنا                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ( رواي  ورش عا الافس ) .القرآف البرًن  -
 : املصــــــادز   -
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 .أب  الع  س ال نشريسي  -
دار . إفريقػػػػ  واألالػػػػدل  واٞناػػػػرب اٞن يػػػار اٞن ػػػػرب واٛنػػػػامس اٞناػػػػرب عػػػػا فتػػػػاو  علمػػػػاو   -3 

 .  3:;3الارب اإلسبلمه ، 
 :  املــــساجع  -

 .محمد  ؛أب  األجف و   -
: سػن  النشػر  ،الثااليػ  : الط  ػ   ، ػوال   -مػػػط    البوا ػب . فتاو  الشاطيب -3       
 . ـ  1985
 .سيف الدين أب  الحسن  لي بن محمد  ؛اآلمدي   -

: الط  ػػػ   ، روتػبيػػػ – تاب ال ػػػريبػػػػػدار الب ، أصػػػػوؿ األ بػػػاـ اإل ػػػػباـ ُب  - 4       
 . د اٛنميلهػسيّ . د: ٓنقيي  ،هػ   1404:  النشرػسن ،األؤب 
 .أحمد الريس ني   -
 ،الػػػػػدار ال اٞنػػػػي  للػػػػبتاب اإلسػػػبلمه  ،الهريػػػ  اٞنقاصػػػد عػػػػند اإلمػػػػاـ الشاطػػػػيب   - 5      

 .ـ  1992 -هػ1412: سن  النشر  ،الثالث  : الط    
 .  أحمد ب   د   -

مر ػز ال حػوث والدراسػات  ،األم سل ل   تاب  ،  أصوؿ وضوابط.. فقهلل الواقس - 6     
: الط  ػػ  .  اٝنػػام  وال ػػ  وفال ػػدد  ،  دولػػ  قطػػر  -بػػوزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف اإلسػػبلمي  

 .بدوف  : سن  النشر  ،األؤب 
 .إسم  يا الحسني   -

اٞن هػػػػد ال ػػػػاٞنه للفبػػػػر  ،صػػػػد عنػػػػد اإلمػػػػاـ ١نمػػػػد الطػػػػاهر بػػػػا عاشػػػػور الهريػػػػ  اٞنقا -7    
 .ـ  1995: سن  النشر  ،بدوف : الط     ،واشنطا  –اإلسبلمه 

 . محمد بن حسن بن  لي بن سليم و:  ابن أمير الح ج   -
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  ، ةامس بػػػٌن إصػػػطبل ه اٜننفيػػػ  والشػػػاف ي ػُب علػػػ  األصػػػوؿ الػػػ التقريػػػر والتح ػػػًن  - 8   
 .ـ  1996 : سن  النشر  ،األؤب : الط     ، بًنوت  - دار الفبر

 .الدمشقي   د الق در : بن بدراوا -
 ، بػػػػػػًنوت -مؤس ػػػػػػ  الرسػػػػػػال  ، اٞنػػػػػػدخل إٔب مػػػػػػاهب اإلمػػػػػػاـ أ٘نػػػػػػد بػػػػػػا  ن ػػػػػػل  - 9   

 . ع د اب با ع د ا  ا الا ه. د: ٓنقيي  ،هػ 1401:سن  النشر،الثاالي :الط   
 . مد بن الطيبأب  بار مح:  ال  ق ني -
مود ػ١نػ:ٓنقيػي  ،والروافض واٝنوارج واٞن تزل ،هيد ُب الرد علي اٞنلحدة اٞن طل ػػػالتم  - :   

الط  ػ   ،مصػر / القاهرة  -دار الفبر ال ريب ،و١نمد ع د اٟنادي أبو ريدة  ،١نمد اٝنضري 
 .بدوف : سن  النشر  ،بدوف : 
 .أحمد ب ب  الس داني : المن امي   -

  ،القػػاهرة -مبت ػ  الثقافػػ  الدينيػػ   ، فايػ  ا تػػاج ٞن ػػػرف  مػا لػػي  ُب الػػدي اج    -;        
 .الد تور عله عمر: ٓنػقيي . ـ  2004:سن  النشر  ،األؤب: الط    

الط  ػػػ   ،القػػػاهرة  ،مبت ػػػ  الثقافػػػ  الدينيػػػ   ،اليػػػل االبتهػػػاج بتطريػػػز الػػػدي اج  - 32       
 .عػله عمر . د:ٓنقيي   ، ـ 2004: سن  النشر  ،األؤب :

 . تقي الدين : ابن تيميل   -
سػػػػن   ،بػػػػدوف : الط  ػػػػ  ،بػػػػًنوت  -دار البتػػػػب ال لميػػػػ   ،الفتػػػػاو  البػػػػرب   - 33      
 .بدوف : النشر 
 . محمد الثع ل ي : الح  ي   -

/ بػًنوت  –دار البتػب ال لميػ   ،الفبر ال امه ُب  اريخ الفقػهلل االسػبلمه   - 34      
أ٬نػػػا صػػػاّب : اعتػػػىن بػػػهلل  ،ـ  7;;3/هػػػػ 3638: سػػػن  النشػػػر  ،األؤب : الط ػػػػػػػ    ،ف  ناػلػػػ

 .ش  اف 
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 . لي  :  حسب اهلل  -
ال ػاب   : الط  ػ   ،القػاهرة  –دار الفبػر ال ػريب  ،أصوؿ التشريس اإلسػبلمه   - 35     

 .ـ  1997/ هػ1417: سن  النشر  ،
 . ي ق ت بن   د اهلل :  م يدالح -
 .بدوف : سن  النشر  ،بدوف : الط   ،بًنوت-دار الفبر،م ة  ال لداف - 36     
 .لي بن محمد بن  دلي د د: ال درج ني  -

سػػػن  النشػػػر  ،األؤب: الط  ػػػ   ،ل ػػػػناف /بػػػًنوت -دار البتػػػاب ال ػػػػريب،الت ػػػػريفات -37    
  .إبراهي  األبياري : ٓنقيي . هػ  1405:

 .العسق ني : ابن ح ر  -
: الط  ػػ   ،مؤس ػػ  قرطػػػ    ، لخػيص اٜن ػػًن ُب ٔنػػريا أ اديػػم الراف ػػه الب ػػًن - 38     
 .( بدوف : سن  النشر  ،بدوف 
 -مط  ػػ  ٠نلػ  دار اٞن ػػارؼ ال ثمااليػػ  .  الػدرر البامنػػ  ُب أعيػػاف اٞنائػ  الثامنػػ  - 39    

 . ـ  1972: سن  النشر  ،الثاالي :الط    ،اٟنند /  يدر أباد 
 . الدين مخم ر ن ر: الخ دمي -

 ،-خػبلؿ القػرالٌن اٝنػام  و ال ػادس اٟنةػريٌن  –اٞنقاصد ُب اٞناهب اٞنالبه  -:3    
 .   ـ  2002: سن  النشر  ،األؤب : الط     ،الرياض  –مبت   الرشد 

 .  د الرحمن : ابن خلدوو  -
سػن   ،دوف بػ: الط  ػ   ،مصػر / القػاهرة  –اٞنبت   التةاري  البرب   ،اٞنقدم    - ;3    
  .  بدوف : النشر 
 .محمد فمحي : الدريني  -
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الشػػر   اٞنتحػػدة  ،اٞننػػاها األصػػولي  ُب االجتهػػاد بػػالرأي ُب التشػػريس االسػػبلمه  - 42    
 .ـ  1985/ هػ1405: سن  النشر  ،الثاالي  :الط     ،دمشي –للتوزيس 
 .  دردالق ر بن   ددمحمد بن أبي با: الدرازي   -
: سػػػػن  النشػػػػر   ،بػػػػدوف : الط  ػػػػ   ،بػػػػػًنوت  -مبت ػػػػ  ل ػػػػػناف  ،ر الصػػػػحاح ٢نتػػػػػا -43   

 .١نمود خاطر  : ٓنقيي   ،ـ  1995 /هػ  1415
 .محب الدين أبي الفي  محمد مرتضى الحسيني : الزبيدي  -

 ،بػػػػًنوت  -منشػػػػورات دار مبت ػػػػ  اٜنيػػػػاة  ، ػػػػاج ال ػػػػروس مػػػػا جػػػػواهر القػػػػاموس -44    
 .بدوف :  سن  النشر ،بدوف : الط    
 .وه ل : الزحيلي  -
الط  ػ  . دمشػي  –دار الفبػر  ،اٛنزائػر  –دار الفبػر   ،أصوؿ الفقهلل اإلسبلمه  -45   

 .ـ 1986/ هػ1406: سن  النشر  ،األؤب : 
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. ُب اٞنػػػػػنها التط يقػػػػػه للشػػػػػري   اإلسػػػػػبلمي   نػػػػػزيبل علػػػػػي الواقػػػػػس الػػػػػراها  - 88           
 :سػػػن  النشػػػر  ،بػػػدوف : الط  ػػػ   ،أبػػػو ظػػػيب  -رات ال ربيػػػ  اٞنتحػػػدة مط  ػػػ  جام ػػػ  اإلمػػػا

 . ـ 1991
 .نعم و ُجَيْيم  -    

 ،األردف / عمػاف  –دار النفػائ   ،طرؽ البشم عا مػػقاصد الشػارع  - 89           
 .ـ  2001/ هػ 1422: سن  النشر  ،األؤب : الط    
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