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               الشاطبي د اإلمام عنوتطبیقاتها الفقهیة المتشابهات األصولیة 
 .تفي كتابه الموافقا

 

 :إعداد

 .فرید عبد الرحمن أحمد بوھنة

 

 :المشرف

 د. موفق محمد عبده الداللعة. . أ

 .ه ١٤٣٩/  ٠٨/  ٢٤:  عمان                              

 .م ٢٠١٨/  ٠٥/  ١٠         

 

الناظر في الموافقات یجد فیه كثیرا من الكنوز العلمیة واألسرار والدرر، الجدیرة بالدراسة والبحث،      
من بینها متشابهات أصولیة وردت في الكتاب، جاءت على شكل قواعد وأحكام متماثلة فیما بینها، 

ة، بینُت فیها م الكتاب، وفكرة هذه الدراسة من هذا القبیل، تم افتتاحها بمقدمة بسیطمتفرقة في أقسا
نابغة عصره وفرید دهره اإلمام ودور العلماء الذین نبغوا في هذا الفن، على رأسهم  أهمیة علم المقاصد

الواجب تسلیط والخفایا والعبر،  ،الشاطبي، ثم القیمة العلمیة للموافقات، وما فیه من الكنوز والدرر
الضوء علیها، وتتبع كل جزئیة منها، ثم أتبعت المقدمة بفصل تمهیدي، احتوى على مقدمات عامة، 

مهم في وأهدافها، وألحقت ذلك بباین وهو المن خالل الدراسات السابقة، وبیان منهجیة الدراسة 
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شتمل المبحث األول ن، اتحت كل فصل منهما مبحثا داخل الدراسة، احتوى األول منهما على فصلین،
من نفس الفصل عرض سیرة عامة مختصرة عن الشاطبي، والمبحث الثاني من الفصل األول على 

بدراسة منهجیة الشاطبي في كتابته ألصول الفقه، ثم اشتمل المبحث األول من الفصل الثاني بتعریف 
مدخل على الثاني  المبحثاحتوى ، و هسلبیاتات، وبعض  إیجابیات الكتاب و بسیط ومختصر للموافق

وكل الرسالة مبنیة على ني الذي هو لب الرسالة وأساسها، للمتشابهات األصولیة، ثم عرجت للباب الثا
 لمتشابهاتبدراسة طویلة لالفصل األول  إلى فصلین، تم التوسع فيبدوره قسمته الذي هذا الباب، و 

لجت في األول منهما التشابه بین إلى مبحثین، عا األصولیة بین األحكام الشرعیة، والمقسم بدوره
التشابه بین األحكام الوضعیة، وبینها وبین من نفس الفصل األحكام التكلیفیة، وفي المبحث الثاني 

ني من نفس الباب، على مبحثین أیضا، تطرقت في األول بدراسة التكلیفیة معا، واحتوى الفصل الثا
بین األوامر والنواهي،  لمبحث الثاني ذكر التشابها بین دالالت األلفاظ بمختلف أنواعها، وفيالتشابه 

بخاتمة عرضت فیها أهم التوصیات التي تعتبر عصارة ما تم التوصل إلیه، ثم َختمُت الرسالة 
دراسة، وجالت في الخاطر أثناء ال ،واالستنتاجات مما ألهمني اهللا تعالى به كخواطر علقت في الذهن

االهتمام بتلك التوصیات لمن أراد خدمة وتسلیط الضوء و  زوأكدت فیها أیضا على ضرورة التركی
بتراث هذه األمة،  في المستقبل، واستخراج ما خفي فیه من الكنوز والآللئ والدرر، واالهتام الموافقات

غالیهم ونفیسهم من أجل خدمة هذا الدین، من هم و بذلما والتعریف بعلمائها، وبیان جهدهم ووقتهم، و 
وال یسعني إال أن أسأل اهللا العلي الكریم أن یرزقنا التوفیق ویطرح البركة مین، وٕاعالء كلمة المسل

والخیر في هذا الجهد، ویجعله خالصا لوجهه الكریم، وسلطانه القدیم، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب 
 العالمین. 
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Abstract

Fundamental Similarities and their Jurisprudence 
Applications at Imam Shatby in his Book 

Almowafekat (Approvals) 
By 

Farid Abdulrahman Ahmad bouhenna  

 

Supervisor 

Dr. Mowaffaq Mohammed Abdullah Aldalal'a 

Amman 

10/05/2018 

         In the book of Approvals (Mowafaqat), you can find many scientific 
treasures, secrets and pearls that are study worthy and need to be researched, 
including similarities of fundamentals mentioned in the book, which came in 
the form of similarities in rules and provisions, which are scattered in the Book 
sections. 

This study started with a simple introduction, in which I showed the importance 
of the Purposes Science, and the role of the scholars who uttered in this art, 
above them all is the Shatby, and then I moved to the scientific value of the 
"Book of Approvals" and its treasures that should be focused on, followed in 
investigating each part of it. Then it was followed by a preliminary chapter, 
containing general introductions through previous studies, and a description of 
the methodology and objectives of the study. 
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The first section consisted of two chapters, under each of them two parts, the 
first part of the first chapter included a short biography of Shatby. The second 
part dealt with the Shatby methodology in his writings of fiqh 
fundamentals. The second sections' first chapter included a simple and concise 
definition of the "approvals", while mentioning some of the advantageous and 
disadvantages of the book.  

The second section represented the essence of the thesis and its basis, it is also 
divided into two chapters. The first chapter includes a long study on the 
mention of the fundamentals similarities between the Shari'ah rulings and it was 
divided into two parts. In the first part, the similarity between the mandated 
provisions was dealt with.  

I dealt in the first part with the similarity between the substantive laws the 
similarity between the provisions of the mandatory and substantive provisions 
of the situation. 

The second chapter of the second section contained two parts, which examined 
the fundamental similarities between the semantics of different types of words. 
In the second part, I discussed the fundamentalist similarities between the 
orders and the prohibitions.   

Then came the conclusion, which presented the most important 
recommendations and conclusions - inspired by God from the thoughts that 
were stuck in mind I wondered about during my study-, therefore, I focused my 
attention on those recommendations, for the sake of those who wanted to serve 
that the "Approvals" book, and extract its hidden treasures in the future,  and
have a keen eye on the treasures of the Islamic history, by introducing the 
Muslims' scientists, and statement their efforts and times in order to serve this 
religion. 

I can only ask the Almighty God to grant us success and to offer blessings to 
this effort, and to accept from us our humble efforts exerted in this study, and 
our last prayer is to thank Allah the Lord of the worlds. 
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 التفویض

 

، أفوض جامعة العلوم فرید عبد الرحمن أحمد بوهنةأنا الطالب 

، سالمیة العالمیة بتزوید المكتبات، أو المؤسسات، أو الھیئاتاإل

سب التعلیمات ، بالنسخ  من رسالتي عند طلبھم حأو األشخاص

 .النافذة في الجامعة

 :  التوقیع

                                                           ه ١٤٣٩.. / ... / .   عمان:  :التاریخ                         

 م. ٢٠١٨/  ...... /                                         
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 :إهــــــــــــــــــــــــــــــداءـــ 

 نـدیالوالــٕالى و  ،ب الحق وسیـد الـخـلـق مــحــمـدإلى حبیـ

 ابــتــالتي أثلجت صدري بك أخص الوالدةالغالیین، و 

 ،يوقطعت األودیة والفیاف ،لیاليرت ال، وسهيرب

 یـسـیـر ،، وثـمـرة فـؤادهاحتى رأت فلذة كبدها

 ،بـــغـب وشـفي طــریق العـلم، بـكـل حـ

 ،كـــل مــحــب للعـــلــم والعــلـمـاءى وٕال

 ،الجریحة ـمــدأمــة مــحــى وٕال

 ـــاـــمـــیــــعـأهــــدیــــكـــم جـ

 ــديثــــمـــــرة جــــهــ

 يونــواة زرعــ

 وحصدي
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 :رــــدیـــقـــر وتـــــكــــش
 

من  كلَّ  أشكرأن هللا من ال یشكر الناس، بودي ال یشكر ا    
هذا الجهد الیسیر، على رأسهم أستاذي  أسهم في اتمام

حفظه اهللا  لدكتور موفق محمد عبده الداللعةااألستاذ الفاضل 
في وتوجیهات سدیدة، جهد مبارك  نورعاه، على ما بذله م

، وعلى مالحظاته وقراءته المتواضع هذا المشروع متابعة
القیمة التي أثرت البحث، وجعلته من فكرة إلى معلومة 

عانتها إل ،مقروءة، وأشكر جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة
كما أشكر لجنة هذه الرسالة،  غ المقصود إلتماملي لبلو 

المناقشة على ما قدموه لي من التوصیات، والتوجیهات، 
 والحمد هللا رب العالمین.

 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



 ن 
 

     
    

 :قائمة المحتویات

الترتیب
 

وعــــــــــــوضـــــــــــــــمــــــــــــــــال: 
 

 
ةالصفح

 
 
١ 

 
  .المناقشة قرارلجنة

 و

 
٢ 

 
 .(باللغة العربیة)ملخص الرسالة 

 
 ر

 
٣ 

 
 .ملخص الرسالة (باللغة األجنبیة)

 
 ط

 
٤ 

 
 التفویض.

 
 ك

 
٥ 

 
 اإلھـــــــــــــداء. 
 

 
 ل

 
٦ 

 
 شكر وتقدیر.  

 
 م

 
    ٧ 

 
 .قائمة المحتویات

 

 
 ن

 
٨ 
 

 

 ديـــــــیـــــــهـــــــمـــــــتـــــــل الــــــــصـــــــــفالـــــــ: 

 
١ 

 :ـــةــــــــــــدمــــــــــــــقـــــــــــــــمــــــــال   ٩
 

٢ 

   ١٠  
 .الدراسات السابقة

٤ 
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١١ 

 
 ٥  ).أو الطریقة واإلجراءاتمنھجیة الدراسة (

 
١٢ 

 
  .أھداف الدراسة 

٦ 
 

 
 
١٣ 
 

 
 الموافقات وبكتابه ،: التعـریف بالشاطبياألول بابال ،

 .ومدخل إلى المتشابهات األصولیة
 

 
 
٨ 

 
١٥ 
 

 
 .حیاة الشاطبيل ترجمة مختصرة :األول فصلال  

 

 
٩ 

 
١٦ 
 

 
 السیرة الذاتیة والعلمیة للشاطبي.  : األول مبحثال     
 

 
١١ 

  
 .في أصول الفقه تهكتابفي  الشاطبي منهج الثاني: بحثالم     
 

 
٣١ 

  
ومدخل إلى ، الموافقاتلتعریف بكتاب ا :الفصل الثاني    

 .ات األصولیةالمتشابھ
 

 
٣٤ 

  
 .التعریف بكتاب الموافقات المبحث األول:   
 

 
٣٥ 

  
 .األصولیة المتشابهات مدخل إلى :يالثان بحثالم   
 

 
٣٩ 
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١٥ 
 

 
 مباحث النص  المتشابهات األصولیة بین الثاني: الباب

 .الشرعي
 
 

 
٤٣ 

 
١٦ 
 

  :المتشابھات األصولیة بین األحكام الفصل األول
 ة.الشرعی
 

  
٤٤ 
 

٢١ 
 

 بین األحكام التكلیفیة.التشابھ األصولي  األول: بحثالم    
٤٥ 
  

 
 

، وبینھا وبین األحكام الوضعیة تشابھ األصولي بینال الثاني: بحثالم    
  األحكام التكلیفیة.  

 

 
٥٨ 

 
٢٢ 

 
 دالالت بین متشابھات األصولیة ال :ثانيال فصلال

 اھي.األلفاظ، وبین األوامر والنو
 

 
٨٧ 

 
٢٣ 

 
: المحكم، والمتشابھ، الدالالت بین بینالتشابھ األصولي  األول: بحثالم     

والعام، والخاص، والمطلق، والمقید، والمبین، والمجمل، والناسخ، 
 والمنسوخ.

 

 
٨٨ 

 
٢٤ 
 

 
 األوامر والنواھي. بینالتشابھ األصولي  المبحث الثاني:     

 

 
١٠٩ 

٢٥ 

 
 :ةــــــــــمــــــــــاتــــــــــخــــــــــــال

 
 .والمقترحاتوالتوصیات نتائج أھم الوتحتوي على  ــ   

 

 
١٣٦ 
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٢٦ 

 
   ـــــــــعـــــــــامـــــــــةالـفـــــھـــــارس الــ: 

 
 

 
١٤٣ 

 
٢٧ 

 
 .فھرس اآلیات القرآنیة      

 
١٤٣ 

 
   ٢٨ 

 
 .اآلثارفھرس األحادیث النبویة و      

 
   ١٤٥ 

 
٢٩ 

 
 .فھرس المتشابھات األصولیة      
 

 
١٤٧ 

 
٣٠ 

 
 . فھرس األعالم      
 

 
١٥١ 

 
٣١ 

 
 .   فھرس المصادر والمراجع      

 
١٥٦ 

 
٣٢ 

 
 . فھرس الموضوعات      
 

 
١٧٣ 
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 :ديــيــهــمــتــل الـــصـــفــــال: 
 

 

 :ويــــحــــتــــوي عــــلـــــى
 
 

 ــة.املــقــدم
 

 الدراسات السابقة.
 

 )أو الطريقة واإلجراءات(منهجية الدراسة
 

 أهداف الدراسة.
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  ــــــتــــــمــــــهــــــيـــــدي                                                  ـــل الـــصــــالــــفـــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـــــمــــقــــدمــــــةال
 

فال ، من یهده اهللا  من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، ونعوذ باهللاحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفرهال    
، وأشهد أن محمدا عبده له وحده ال شریك ال إله إال اهللا، وأشهد أن ومن یضلل فال هادي له ،مضل له
 مل خل ُّ    ،)١٠٢: آل عمران(ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ   :ورسوله
 يي ىيمي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّ      ،)١النساء:( ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
أصدق الحدیث كالم اهللا وٕان ، )٧١ - ٧٠األحزاب: (َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة محدثاتها، وشر األمور ، وخیر الهدي هدي محمد 
 :     بعد، و في النار

 
وعمل بها، علم مقاصد لمن قرأها  ،وأعظمها أجرا ،وأرفعها قدراطوعا أو كرها، من أشرف العلوم     

تعلقه باهرة، ومدى الة آیاتو  ،ظاهرةبین قوة اهللا تعالى في خلقه، وحكمه الالذي ی ،اإلسالمیة الشریعة
 ،وال تنبغ ملكة المجتهد، ویتشبع بالعلم فیه، ویفهم أدلة التشریع ومقاصد المكلفین،بأعمال القلوب 

یعرف  : (وٕانماقال ابن تیمیةكعبه ویرفع قدره فیه،  حتى یعلو لتتوفر له أهلیة االجتهاد، وشروط الفتوى،
المحاسن التي تفوق ، وما اشتملت علیه شریعة اإلسالم من كان خبیرا بأسرار الشرع ومقاصده ذلك من
والرحمة  ،، وما فیها من الحكمة البالغةمصالح العباد في المعاش والمعاد ، وما تضمنته منالتعداد
   .)١(، والعدل التام)السابغة

 
العالم ، هذا العلم الجلیل، ونبغوا فیهوأحَیوا ینهم بحق، دالمتقدمین، الذي خدموا  مةاألأعالم أهم  ومن     

، الهجري القرن الثامن، من معالم يالشاطبب الشهیر اللخمي بو اسحاق إبراهیم بن موسىأ العالمة الجهبذ
 ا العلم ركبه، ویذاع هذ إفریقیا، لیحط عنده أعالم نجوم السماء التي سطعت في أفق األندلس، وشمالوأحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، طبع ٥٨٣، ص٢٠جمع وترتیب:عبد الرحمن بن قاسم، وابنه محمد، ج، فتاوى مجموع)، ٢٠٠٤أحمد ( بن تقي الدین ،): ابن تیمیة١(

 بأمر خادم الحرمین الشریفین الملك فهد، المدینة المنورة.    
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                                                ديـتــــــمــــــهــــــيـــــــــــال ـــلـــصــــالــــفـــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحقابا  الذي أهمل، (الموافقات): كتاب وهو ،من خالل أعظم مؤلفاته، )١(بالتصنیف فیه صیته، وینفرد
طلبة مؤخرا من ِقبل الراسخین من العلماء، والنوابغ من  االهتمام بهبدأ و  ، وأزمنة مدیدة،من الدهر عدیدة

ا، وتحقیقا، وتخریجا، وتعلیقا، واستخراج منه الآللئ تهذیبا، وتیسیرا، واختصار واهتموا به العلم والدعاة، 
 من هذا البحر اللجي،استخرجت  ، وبدوري لحقوا بهؤالء األعالم ولست مثلهم،والدرر، والكنوز والعبر

قل من ، هجزئیاتفي بعض  مخفیة جاءت ،أصولیة  اتتشابهم عبارة عنوردت في مسائله أصولیة،  مسائل
التي  في سیاق عرضه لفكرته في موافقاته تلمیحا خفیا، الشاطبيذكرها ، أو یقف عندها ،ینتبه إلیها
الشاطبي في كتابه د اإلمام عنوتطبیقاتها الفقهیة المتشابهات األصولیة (: وسمیت البحث ،یشرحها
، كتاب األحكام التكلیفیة والوضعیة خاصة، وكتاب المقاصدفي  هذه المتشابهات بكثرة جاءت، )تالموافقا
بین المندوب  مثال لك على وجه تقریب الصورة واإلحاطة بالموضوع إجماال، ما جاء من التشابهومثال ذ
 ،)٢()الندب أو الوجوب بالجزء، مطلوبا بالكل على جهة المباح یكون مباحاالتشاطبي: (في قول  والواجب،

كلیا أو من المكلفین  المباح، الذي إذا ترك في رجوع كل منهما إلى أصل والمندوب، بین الواجب تشابهوهو 
، بالند أوالوجوب  محكالمباح على حسب درجة الترك، والنظر في المصالح والمفاسد، إلى  قلتان جزئیا،
وهذا هو أصل  في رجوعهما إلى المباح،الواجب والمندوب بین  تشابه تبین لنا هنا من كالم الشاطبيوبذلك 

 األصولیة متشابهاتتتبع بقیة ال هذا السیاق تملى نفس ، وعالموضوع، وكل الرسالة مبنیة على هذا التفصیل
، ونقده ل أن ینفع به كل من قرأهواهللا أسأ ،، في مختلف مسائل الموافقات، وتعدد أبوابه وأقسامهاألخرى

، وسبحان من ال تأخذه سنة وال نوم، وكل بني قص الذي فیهالن تمم، وأوأزال غموضه، وعلق علیه بعلم وفه
خالصا لوجهه الكریم، وال حظ فیه من هذا الجهد المتواضع أن یكون و منه سبحانه، نرجو ، آدم خطاء

بینا محمد، وعلى آله وصحبه ، وصلى اهللا وسلم وبارك على ن، وشهوات متاع الدنیا الزائلةحظوظ النفس
  .  أجمعین، والحمد هللا رب العالمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثم بدأ العلم یتوسع شیئا فشیئا في كالم وص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ): كانت أول ظهور فكرة علم المقاصد في أدلة نص١(

العلماء        العلماء وأفرد بالتصنیف، مع مطلع القرن الثالث، من خالل كتاب: (الصالة والمقاصدها)،  للحكیم الترمذي، ثم أتبعه
 ما بعدها،و ٤١ص ، ٤ط نظریة المقاصد،)، ١٩٩٥أحمد(یسوني، الر   طریقته.      حسب على كل التألیف فیه واحد منهم بوانفرد كل 

        المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.

، دار الحدیث ٨٩،٩٠، ص١ج، )تحقیق، عبد اهللا دراز، الموافقات في أصول الشریعة()٢٠٠٦إبراهیم بن موسى( ): الشاطبي،٢(
 القاهرة.
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 ات الــــســـــابــــــقـــــــةـــــــــــــدراســـــال                                  هــــــيـــــديــــــتــــــمـــــــــل الـــصــــالــــفـــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الدراسات السابقة

الطاقات التي یؤجر علیها أصحابها و ، فیها لخدمة الموافقات التي بارك اهللا  المبذولةالجهود كل        
 الطریقةأو خدم الموافقات ب، موضوع هذا البحثمن عالج  على أقفلم هذا السفر العظیم، الهتمامهم ب

 لخدمة علم المقاصد بأفكار  المؤلفات المعاصرةبعض  إلیه تْ تطرقَ مما إال القلیل ، دة في هذه الدراسةالمعتم
  :هاأهم، من الموضوعما  كن أن تكون قریبة نوعاموی ،خارجة عن مضمون هذه الدراسة ،مختلفة

 :  الدراسة األولى       
 

، دار لجیاللي المرینيللدكتور ا، تابه الموافقاتالقواعد األصولیة عند اإلمام الشاطبي من خالل ك      
 رسالة ماجستیر من جامعة القرویینوهي  ،ه١٤٢٣، ١دار ابن عفان، القاهرة، طو ابن القیم: الدمام، 

، يتأصیل منهج وصیاغتها وفقالموافقات،  منأصولیة قواعد عمد المؤلف فیها إلى استخراج ، بالمغرب
، على شكل قواعد أصولیة، لمقاصدتأصیله لصولي للشاطبي و كر األالف ، بین فیهابحث أكادیمي وعلم
، وبیان أوجه بین تلك القواعد األصولیة والمسائل الفقهیةالتشابه  فاته ذكرو ، )١(بمسائل الفقه اهطِ وربْ 

بحق معینة  وكانت دراسة، أتممتهلم یتطرق إلیه المؤلف، والنقص الذي الذي  لفراغا وهو، بینهما االشتراك
 .هذه الرسالة تمتشابها ادة فهملزی

 : الدراسة الثانیة      

 ات اإلسالمیةسالدرا فيدكتوراه رسالة  ، وهي، لفرید األنصاريصطلح األصولي عند اإلمام الشاطبيالم    
بین المؤلف علم الشاطبي في بالد المغرب،  وأحیت، الدراسات التي خدمت الموافقاتأحسن ، من بالمغرب

، جاءت في الكتاب التيالمصطلحات ي لإلمام الشاطبي في موافقاته، من خالل صولالفكر األ فیها
، )٢(مصطلح لكل وضرب المثال ،الفقه أصولعلم ل هفي تجدیدالشاطبي  منهجیةالمؤلف، و  أهمیتها عندو 

 وذكر أوجه التشابه بین تلك المصطلحات، وهو النقص الذي فات المؤلف ذكره، ولم یتطرق إلیه في
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها، دار ابن  ٥، ص١، طالقواعد األصولیة عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابه الموافقات)، ٢٠٠٢المریني ( ): الجیاللي١(

 القیم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة.  
 وما بعدها. ٢٩، ص١طالمصطلح األصولي عند الشاطبي، )، ٢٠٠٤األنصاري، فرید، ( ):٢(
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 ـــــدراســـــات الــــســـــابــــــقـــــــةال                                    ـــــمــــــهــــــيـــــديــــــتــــل الـــصــــالــــفـــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . هذه الدراسة فيوتكملته  اتمامه تموهو ما ، دراسته
 

 :الدراسة الثالثة     
 
مي للفكر اإلسالمي، المعهد العال ،عبد الرحمن إبراهیم الكیالنيلواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ق     

ر ، اختصالجامعة األردنیةكلیة الشریعة في  ،وراه من قسم الفقه وأصولهالة دكترس ، وهيدمشق، بدار الفكر
على شكل قواعد وتأصیالت ومسائله التي أوردها الشاطبي في كتابه، المصطلحات األصولیة المؤلف  افیه

واألهم في دراسته ، )١(في الكتاب سلوب الشاطبيوتقریب أ لتسهیل علم المقاصد ،محددةعامة وأفكار علمیة 
، وما اختصره المؤلف التي توصل إلیها أوجه التقابل والتوافق بین تلك المصطلحاتبیان  وهو، یتداركه لم

ما تم  وذلكفي أسلوبه،  ابدیع اومنهجمن نوعه،  افرید الكان بحق بحث ولو أتم دراسته بذلك، من الموافقات
 وتدارك ما فات المؤلف ذكره في مؤلفه. إكماله في هذه الدراسة،

 :ة الدراسةمنهجی

مناهج محددة لفهم المتشابهات، وتقریب المقصد من الرسالة، وكان ذلك  اتبعت في هذه الدراسة      
  :لمناهج التالیةوعرضها على وفق منهج البحث األكادیمي، اتباعا ل ،مساعدا على صیاغة المتشابهات

 :      المنهج االستقرائي             

ا في كل جزئیة من مسائل اعد األصولیة والمقاصدیة، بنظرة كلیة عامة، وتتبعهاستقراء القو تم فیه       
 ترتیبها على حسب الخطة ومنهجیة البحث.الكتاب، ثم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكر، دمشق، المعهد العالمي ١٨، ص١، طواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبيق، )٢٠٠٠اهیم (): الكیالني عبد الرحمن إبر ١(
 .  للفكر اإلسالمي، عمان
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 مــــــنـــــــهــــــــجــــــيـــــــة الـــــــدراســـــــة                                  ــــــتــــــمــــــهــــــيـــــديـــل الـــصــــالــــفـــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
    : المنهج المقارن              

استخراج و ، وجه التشابهلفهم  ،المتشابهات عمدت إلى أسلوب المقارنة بین المنهج االستقرائيبعد       
ا ٕافرادهو  ات، ینبغي االهتمام بها،بحق متشابه تإذا كانها والنظر فی، بین كل قسم منها النقاط المشتركة

 .بالدراسة

 : المنهج التحلیلي              

 فهمللقارئ، و یمة، لتقریب الصورة بلغة سل والتعبیر عنها، تم جمعه من المتشابهات األصولیة تحلیل ما     
 .في الذهن بأسلوب بسیط اوتصوره ،اتتشابهمال

 :أهداف الدراسة

إبراز ، وهو عالیة، وغایات شریفة من هذا المشروعمقاصد تحقیق اسة للوصول إلى تهدف هذه الدر      
متشابهات، ثم الدراسة هذه من  مكانة الموافقات ، وقیمته العلمیة، وهو الهدف األسمى والغایة العظمى

وتفریعها في كل جزئیة منها، قسم  عة للهدف األصلي، تم تجزئة كلومقاصد تاب ،الفرعیة اذلك أهدافیلحق 
 : على النحو التالي

، رتكز علیها الشاطبي في كتابه، التي االفقه علم المقاصد ومسائلعلم الفقه و لعالقة بین أصول بیان ا      
، فعال في إیراد المتشابهات األصولیة في الموافقاتالدور ال، الذي كان له وجه الترابط بین هذه العلومبیان و 

 .ي الكتابوكثرة مجیئها ف

دیة، والنظر في أوجه المقاص بیان العالقة بین المتشابهات األصولیة والقواعد من بین األهداف أیضا،     
   . في الموافقات بین كل قسم منهما، ومعرفة نظرة الشاطبي في سبب إیراد هذه العالقة التوافق واالختالف

ه، المصرح علیه بنفسه في قوله: ، في كتابتاطبيالش تقرائي الذي اعتمدهالمنهج االس معرفة حقیقة     
 ، وأضم من فق اهللا الكریم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقید من أوابده، وو (ولما بدا من مكنون السر ما بدا
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 ف الـــــــدراســـــــةأهـــــــدا                                        ــــــتــــــمــــــهــــــيـــــديـــل الـــصــــالــــفـــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، معتمدا على ي مصادر الحكم وموارده، مبینا ال مجمالن شواهده ف، وأسوق متفاصیل وجمال ارده،شو 
، ، بأطراف من القضایا العقلیة، ومبینا أصولها النقلیةة غیر مقتصر على األفراد الجزئیةاالستقراءات الكلی

قة هذا المنهج عالمعرفة و ، )١(...)، في بیان مقاصد الكتاب والسنةةا أعطته االستطاعة والمنحسبم
  .مستقال افنوجعله  ،علم المقاصدإحیاء الشاطبي ل ى دوره فيبالمتشابهات، ومد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨، ١٧، ص١ج، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي،  ):١(
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  :األول: بـــــــــــابـــــــــــــالـــ 

 
 

 ، وبكتابه املوافقات ،يالتعريف بالشاطب
 :ومدخل إىل املتشابهات األصولية    
 

 :ي عــلــى فــــصــــلــــيــــنــــتــــوـحـويـ
 

 
 

 .ترجمة مختصرة لحیاة الشاطبي: األول الفصل
 

التعریف بكتاب الموافقات، ومدخل إلى المتشابهات : الثاني الفصل
 .األصولیة
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   ـــل األولــــصــــفـــالــ: 
 
 

 :ترجمة مختصرة لحياة الشاطبي    
 

 :ـــ وتحته مبحثان       
 

 .السیرة الذاتیة والعلمیة للشاطبي: ولالمبحث األ 
 
 

 .صول الفقهمنهج الشاطبي في كتابته أل: المبحث الثاني
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 ، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالموافقـاتبكتابه  ـتعريف بالشاطبي و ال:ولل األالفص

ٔ  لصـفال  .يـ اط ش اة ال  ح ـ رة ل ـصـ خ ـ ة م مرجـت: ولا

 ٔ  لشاطيب.اتیة والعلمیة  السرية ا: ولاملبحث ا
یستضاء  نالذی ن في العلم،الراسخی قیمة العلماء هومحبو  أن یعلم طلبة العلم من األهمیة بمكان      

إذا  سماء األندلس،ساطعا في  انجمالذي كان الشاطبي،  عالمنا على رأسهمبنورهم ویقتدى بهدیهم، 
   : من أهمهاجوانب من حیاته ت فیها ذكر  اته،حینبذة یسیرة من  وهذهانطمس حیر، وٕاذا أسفر أبصر، 

 : اسمه، كنیته، نسبه، والدته، ووفاته.للمؤلف أوال: السیرة الذاتیة      

 : اسمه وكنیته ونسبهأوال:         

بالشاطبي نسبة إلى  ، كنييالمالك ن محمد اللخمي أبو إسحاق الشاطبيهو إبراهیم بن موسى ب   
 شاطئحدود قرطبة، على مدینة شرقي  د األندلس، بَبَلْنِسَیةالواقعة بشرق بال ،موطن آبائه مدینة شاطبة

ارتحل منها إلى مدینة غرناطة، بعد أن سقطت قرطبة بأكملها على ید ، الذي البحر األبیض المتوسط
 . )١(الفرنجيملك أراجون اإلسباني  جیمس األول

 ثانیا: والدته:         

وقد نص على ذلك تاریخ معین، تحدید لشاطبي إلى معرفة سنة والدته، و وصل كل من ترجم للم ُیت    
 ،)٢()مولده أقف على لمو حیث قال: ( كل من ترجم للشاطبي،العمدة وعلیه المرجع لالذي هو  كتيْنبُ التَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٠ج ،١(تحقیق الدكتور بشار معروف)، ط تاریخ االسالم ووفیات المشاهیر واألعالم،)، ٢٠٠٣): الذهبي، محمد بن أحمد(١(
، ١، طالموسوعة العربیة المیسرة )،٢٠١٠وجماعة من العلماء(      ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.٢٢، ص١٤وج  ،٦٨٦ص
  ، المكتبة العصریة، بیروت.١٩٩٣، ١٩٩٢، ص٤ج

 ــــــــــــ ، منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة بطرابلس، ٥٠، ص١، طالدیباج بتطریز نیل االبتهاج)، ١٩٨٩): التنَبكتي، أحمد بابا، (٢(
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 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:الفصل األ

 تاریخ ، ومحاولة تحدیدالوالدةسنة في تقریب  أصحابهااجتهادات وتقدیرات، اعتمد علیها  وٕانما هي
خه أبي جعفر وفاة أول شیو  ه، استنادا على تاریخ٧٢٠سنة: أن والدته كانت في بعضهم ذكرف، معین
نوات، یافعا، وعمره ثمان سكان السنة  عند هذهالشاطبي  قالوا أنو  ه،٧٢٨سنة الذي كان  )١(الزیات

ابن زمرك  ،شیخهب زمته وقرب عهدهلكثرة مال، ه٧٣٠: أن سنة والدته كانت قریبة من ورجح العبیدي
النظر في ، وبعد )٢(التوثیقالمفتقرة إلى  غیر ذلك من الترجیحات المحتملةقیل و ه، ٧٣٣المولود سنة 

، تبقى مجهولةأن سنة والدة الشاطبي إلى الترجیح  تمواألقوال المتضاربة في المسألة، ی اآلراء المختلفة،
 یرید أنلشاطبي، و كل من یترجم لویكون  هو سید الموقف،قائما، واالحتمال ویبقى االجتهاد في ذلك 

  لمعرفة تاریخ الوالدة، لن یصل إلى ذلك سبیال. واضحة وتاریخا بیناسنة یحسم المسألة لیحدد 

    ثالثا: وفاته.   

 )٣(أغلب المترجمین للشاطبي لم یختلفوا في تحدید تاریخ وفاته كاختالفهم في والدته، وأجمعوا       
ه، كما نص على ذلك التنبكتي محددا بالضبط الیوم ٧٩٠باالتفاق على أن وفاة الشاطبي كان سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتور محمد أبو األجفان)،  ،تحقیق(اإلفادات واإلنشادات)، ١٩٨٣( وینظر: الشاطبي، إبراهیم بن موسى       لیبیا.      ـــــــــــ
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١٧، ص١ط

 ، الوردیة، تونس. ٣٢، ص٢ط، د: محمد أبو األجفان)،جمع ( فتاوى اإلمام الشاطبي)، ١٩٨٥(): الشاطبي، إبراهیم بن موسى١(

، دار قتیبة، دمشق، نقال عن: حسب اهللا، علي، ١٣، ١٢، ص١طالشاطبي ومقاصد الشریعة، )، ١٩٩٢(حمادي): العبیدي ٢(
، ١، طاالجتهاد والتقلید عند اإلمام الشاطبي، الودعان، ولید بن فهد: وُرد علیه في      .١٢، ص التشریع اإلسالمي أصول
، جامعة ٣٩، ٣٨، صعند اإلمام الشاطبي لتعارض والترجیحاالمعیذر، منى بنت عبد الرحمن، و  .    ، دار التدمریة٤٠، ٣٩ص

      اإلمام، الریاض.

وینظر    ، ودار إحیاء التراث العربي، بیروت.    مكتبة المثنى، ١١٩، ١١٨، ص١ج ،معجم المؤلفین، ): كحالة، عمر رضا٣(
(اعتناء   عاجم والمشیخات والمسلسالت،واألثبات ومعجم الم فهرس الفهارس)، ١٩٨٢، (محمد بن عبد الكبیر: الكتاني، أیضا

       ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.   ١٩١، ص١، ج٢ط)، الدكتور إحسان عباس
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 ، وزاد)١(ین وسبعمائة)، حیث قال: (... توفي یوم الثالثاء الثامن من شعبان سنة تسعوالسنة والشهر
: (وتوفي رحمه اهللا في شعبان التاریخ الهجري والمیالدي، حیث قال بتحدید ذلك المجاري،على 
مكان، وذكر المدینة الذلك بتحدید  ابن القاضي ، وأكد)٢()١٣٨٨أوت تسعین وسبعمائة ،  ٧٩٠عام
، وخالف )٣()٧٩٠سالم ــــــ سنة : (توفي بغرناطة ـــــ أعادها اهللا لإلحیث قالوهي غرناطة، نفسها ب

بعد ، و )٥(ال یلتفت إلیه هو تصحیفو ، )٤(تسعین وسبعمائة) ٨٩٠: (توفي سنة بقوله أنه محمد الحجوي
 ، یرجحالمخالف لتفات إلىوترك اال ، واالعتماد على المتفق علیه في المسألة،االطالع على األقوال

، الموافق لـــ: ه٧٩٠ المبارك سنة:ن من شهر شعبان غرناطة یوم الثالثاء الثامفي أن الشاطبي توفي 
 ، فرحمه اهللا تعالى وغفره له، وألحقنا به في جنات النعیم.)٦(م١٣٨٨سنة:  ،أغسطسشهر 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٠مصدر سابق، ص، نیل االبتهاج، ): التنبكتي١(

غرب ، دار ال١٢٢ص، ١محمد أبو األجفان)، طالدكتور  ،(تحقیق، برنامج المجاري، )١٩٨٢محمد( عبد اهللاأبي ): المجاري، ٢(
 اإلسالمي، بیروت.

، ١ج، ١، ط)محمد األحمدي أبو النور ،تحقیقفي أسماء الرجال،( درة الحجال، )١٩٧١): ابن القاضي، أحمد المكناسي، (٣(
 ، مكتبة التراث، القاهرة.٢٣٩، رقم١٨٢ص

، لمعارف بالرباط، إدارة ا٦٧٥، رقم٨٢، ص٤ج، في تاریخ الفقه اإلسالمي الفكر السامي، ): الحجوي، محمد بن الحسن٤(
  مطبعة البلدیة، فاس.

، معجم كحالة      ه، والعبرة بالغالب.٧٩٠ر إلیها سابقا أنه توفي سنة لمتفق علیه في المصادر األخرى المشا): ألنه خالف ا٥(
 .١٨٢ص، ١مصدر سابق، جدرة الحجال في أسماء الرجال،  .        وابن القاضي،١١٨، ص١، مصدر سابق، جالمؤلفین

مصدر الشاطبي ومقاصد الشریعة، العبیدي، و .      ١٩٩٣، مصدر سابق، صالموسوعة العربیة ): جماعة من العلماء،٦(
            .١٣سابق، ص
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 ، والمصنفات.الشیوخ، التالمیذشخصیته، ثانیا: السیرة العلمیة:       

  :وصفاته الخلقیة والعلمیة شخصیتهأوال:      

لغت شهرتهم آفاق الشخصیات األندلسیة التي ب ي من أبرز علماء غرناطة وأعظمشاطبیعد ال      
وتجدید  ،، وتفننت في عرض أصول الفقهشریعة، والمذهب المالكيمقاصد ال، وأتقنت العالم اإلسالمي

بة في بطریقة انفرد بها عما ألفه غیره من العلماء في الكتایة التفنن، وذلك غا ،اإلسالمي قواعد الفقه
سوخه في ر ، و أثنى علیه غایة الثناءالذي على رأسهم التنبكتي و ، هومخالفی هموافقی بشهادة ،األصول

سیر والحدیث والعربیة، وذكر جوانب صول والتفاألفي الفقه و وتوسعه وٕاحكام القواعد، وأصوله م العل
ن أقرانه، في شتى العلوم، وتمیزه م نبوغ الشاطبيسبب یرجع و  ،)١(ومناقبه السامیة عالیة هأخالق من

تباع وحرصه الشدید على ا ،بالعلم وأهله ه منذ الصغراهتمام في أمهات المعارف والفنون، وتفوقه
الفروع على  ءبناو  ،بالتأصیل والتقعید ، واالهتماملشیوخا، وحسن اختیاره المنهجیة الصحیحة في الطلب

تزكیة النفس ، مع تركیزه على الخروج عنهما دون دلول القرآن وحجیة السنة الشریفةفهم مأصولها، و 
فشرح لي من : (جمع بین العلم والعمل، وكان دائما یؤكد على ذلك بقولهالو  أعمال القلوب،واالهتمام ب

كتاب اهللا وسنة نبیه لم یتركا في  معاني الشریعة ما لم یكن في حسابي وألقى في نفسي القاصرة أن
وأن العاقد علیهما بكلتا یدیه مستمسك  ،…ال أبقیا لغیرهما مجاال یعتد فیهسبیل الهدایة لقائل ما یقول و 

فمن هنالك ، …ما سواهما فأحالم وخیاالت وأوهاملكلمتي الخیر دنیا وأخرى و بالعروة الوثقى محصل 
ثم  ،فابتدأت بأصول الدین عمال واعتقادا ،ا یسر اهللا فیهقوت نفسي على المشي في طریقه بمقدار م

 أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول اهللا  ثم، …بفروعه المبنیة على تلك األصول
غایة شیوخه  فاهتم به ،)٢()كان علیه هو وأصحابه وترك البدع في الوصف الذي ،بالسواد األعظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨ص، مصدر سابق، نیل االبتهاج): التنبكتي، ١(

 ، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر.٢٥، ص١، جاالعتصامبي، إبراهیم بن موسى، ): الشاط٢(
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، كان من أبرز شیوخه ومعلمیهالذي  ، على رأسهم علي الزواويبالتأصیل، وفهم منهجیة العلم االهتمام
  .  )١(، وشروط التحصیلدائما بالتركیز على فهم منهج العلماء في الطلبالذي كان یوصیه 

صره، من أجل الوصول إلى الحق كثرة محاوراته ومناظراته لعلماء ع أهم صفات الشاطبيومن      
مسائل كثیرة أشكلت على  ونبذ التعصب، لیس من أجل المراء أو التعمد في ذكر الخالف، وذلك في

كمسألة تخصیص وحیرت نبهاء عصره، وكان الشاطبي هو من حلها كعادته، نه، زماكثیر من علماء 
، وأجاب عبد اهللا المقري الجد في معرفة دلیلها أوقفت القاضي أبا، التي منفصلالعام بالدلیل ال

على رأسهم شیخه  ،خهو شیخیرة معلمیه و جمعه بمجلس  ، فيوالسنةشاطبي عنها محتجا بالقرآن ال
من بینها ، و )٢(جوابه وتدقیقاته وتفصیالتهحسن رده و بالكل  وانبهرلماء واألئمة، المقري وكبار الع

من أهل اء بالد إفریقیا راسل فیها علم مسألة الورع بالخروج من الخالف في األحكام التكلیفیة، الذي
یشفي صدره، بل خالف  افي ذلك جوابه ولم یأت التونسي،وابن عرفة ، القبابفاس، كالجذامي ابن 

المسألة من خاصیة  أن هذه وتلخص عنده، لذلك عادوه وخالفوه أیهم ولم یعتد بإجابة المخالفین،ر 
الذي المقلد حق  ها في، وال یمكن إجراؤ أهلیة االجتهاد وملكة االستنباط التي توفرت عنده ،المجتهد
لتخبط في او ه ذلك إال في الجهل، یوقع التصرف في األدلة، الذي ال وسیلة العلم، وحسنلیفتقر 

  .)٣(علم المقاصد وذلك ال یرضاهما ال یطاق، نفسه  تكلیفالمسألة من غیر علم، و 

ئم، وشحذ عزاالتقویة ه في التحصیل والتألیف، وتوصیة أصحابه بصبر من أخالقه في العلم و       
 التواصي ، و من المخالفین البالء صبره على مرارة التعلم، وتحملالهمم، وتحمل األذى من المخالفین، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات ،الشاطبي): ١(

 .١٢٧، ١٢٦، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات الشاطبي،): ٢(

)، ١٩٩٧(إبراهیم بن موسى الشاطبي،و    .  ٧٠، ٦٩، ص١ج، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي، ): ٣(
 دار ابن عفان، الُخَبر.، ا بعدهاوم ١٦١، ص١ج، ١ط، )تخریج مشهور بن حسن آل سلمانالموافقات، (
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فالزمان زمان : (یؤكد على ذلك ویوصي أقرانه بقولهعلیه، من أجل العلم، وكان دائما بالحق والثبات 
نه كالقابض على الجمر، ولكن األجر وأن المتمسك فیه بدی المصدوق  وقوع ما أخبر عنه الصادق
العزة بحفظ الحوزة كفیل، فال علیكم، فإن اهللا معكم ما قصدتم وجه اهللا فیه بحول اهللا جزیل، ورب 

بأعمالكم وثابرتم على اتباع الحق والمشي على طریق الصواب، ورضى المخلوق ال یغني من اهللا 
باده الصالحین، وما ذكرتم من حال صنفنا في هذه شیئا، واهللا سبحانه یتوالني وٕایاكم بما تولى به ع

   .)١()العاقبة للمتقینفإن  فاصبر لهاالمقامات، 

 ثانیا: شیوخه. 

 كان للشیوخ دور كبیر في تكوین شخصیة الشاطبي، ونبوغه الفكري، وذكائه الخارق العصامي       
العاملین به، كل  المحققین له أهلهالعلم ال یؤخذ إال من  أن نفسه تأكید الشاطبي، لالمنفرد عن غیره

، لذلك َكُثر شیوخه، وأحسنوا إعداده األدبي والعلمي، وبلغوا به مبلغا )٢(على حسب فنه وتخصصه
عظیما في ذكائه وفطنته، فقابل فحول العلماء من أقطار شتى، على رأسهم علماء زمانه من 

  :   أشهرهم، )٣(الذي بلغ عددهم حوالي سبعا وعشرین شیخا ،الغرناطیین

الذي أخذ الجد، المعروف بالمقري الكبیر،  المقري، المفسر )٤(الحافظ لألخبار والحدیث والتاریخ     
 صاحبعلى  (تكمیل التعقیب كتاب سمع علیه أغلب أبوابعنه الفقه، وعلى كثیر من فقهاء عصره، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١١ج ،ة واألندلس والمغربوالجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقی المعیار المعرب)، ١٩٨١الونشریسي، أحمد بن یحیى(): ١(
 ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، نقال عن الشاطبي.       ١٤١ص

 .٦١، ص١ج، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعة،  الشاطبي،): ٢(

، مكتبة الرشد، الریاض، األكثر ٥٣، ص١، طاإلمام الشاطبي عقیدته وموقفه من البدع وأهلها)، ١٩٩٨(، آدم علي ):٣(
 دادا لشیوخ الشاطبي.مصادر تع

             مطبعة الشرقیة، الجزائر.ال، ٤٩٤، صبرجال السلف تعریف الخلف )،١٩٠٦): الحفناوي، محمد أبو القاسم، (٤(
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 )الصغرى األحكام( ، وقرأ علیه)١(للمقري نفسهوجمیع كتاب (الحقائق والرقائق)، كالهما ، التهذیب)
، وفقه بعض في السیرة الشفا للقاضي عیاضبعض العلوم األخرى، ككتاب ، و )٢(الحق اإلشبیلي لعبد

  . )٣(وعلوم القرآنوالفقه كتب الحدیث مختلف المسائل من 

 علىب واللسانیات، وعلومها، وفي اآلدابمختلف فنونها نفسه في العربیة الشاطبي ل أصَّ كما       
الذین كان یفضلهم أشهر شیوخه الذي یعد ، )٤(الفخار البیريابن ، ككثیر من اللغویین من شیوخ زمانه

رآه الشاطبي مرة في المنام كأنه داخل علیه في داره، و ، )٥(الزمه حتى مات، لذلك في اللغةالشاطبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات الشاطبي،): ١(

، ه٥٠٥سنة: شهر ربیع األول ولد فقیه أندلسي مالكي المذهب، الرحمن األزدي اإلشبیلي أبو محمد، ): هو عبد الحق بن عبد ٢(
من الدنیا، وله أراجیز من الشعر، أشهر فیها علمه وفقهه، اشتهر باألخالق والزهد والورع والتقلل ونشر سكن ببجایة في الجزائر، 

صغرى)، المعتل من الحدیث، وله مصنف كبیر جمع فیه بین الكتب الستة، مصنفاته: الجمع بین الصحیحین، األحكام (الكبرى وال
 بن أحمد، محمدالذهبي،   ه.       ٥٨١ ، وقیله٥٨٢توفي ببجایة بعد محنة عانها من قبل الدولة، أواخر ربیع اآلخر، سنة: 

 تهذیب األسماء واللغات،بن شرف،  والنووي، یحیى        وما بعدها، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٣٥٠، ص٤جتذكرة الحفاظ، 
بغیة الملتمس في تاریخ رجال )، ١٩٨٩، دار الكتب العلمیة، بیروت.         والضبي، أحمد بن یحیى(٢٩٣، ٢٩٢، ص١ج

 دار الكتاب اللبناني، بیروت.و ، دار الكتاب المصري، القاهرة، ٥٠٨، ص٢، ج١(تحقیق، إبراهیم األبیاري)، طأهل األندلس، 

 . ١٢٠، ١١٩مصدر سابق، صبرنامج المجاري،  اري،): المج٣(

كأبي إسحاق الغافقي  ء زمانه،، أخذ على جماعة من علماأبو عبد اهللا بن علي بن الفخار الخوالني البیري ): هو محمد٤(
متواضعا اله، أتقن القراءات والفقه والعروض والتفسیر، وكان مقتصدا في أحو أبي القاسم بن الخیاط وغیرهم، والشریف الحسني، و 

ه، وقیل، ٧٥٣درَّس بالمدرسة المنصوریة، وتخرج على یدیه أكثر علماء األندلس، توفي بغرناطة، سنة: في جمیع جوانب حیاته، 
، ١٦٠، رقم٥٧، ص٤، جالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة)، ١٩٩٣ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي(      ه. ٧٥٤

، ١٧٧، ص٢، ج١، طغایة النهایة في طبقات القراء)، ٢٠٠٦وابن الجزري، محمد بن محمد(       دار الجیل، بیروت.
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت. ٣٢٤٥رقم

لمعرفة من لیس في  ، كفایة المحتاج)٢٠٠٠(التنبكتي، أحمد بابا     .١١٩مصدر سابق، صبرنامج المجاري،  المجاري،): ٥(
 ، نقال عن أبي الحسن بن سمعت دون ذكر المرجع. ١٥٤، ص١، ج، (تحقیق الدكتور محمد مطیع)الدیباج
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 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:الفصل األ

األلفیة في النحو بالسند، عن أخذ عنه ، و )١(منه أن یوصیه بوصیة ینتفع بها في طلبه للعلم وطلب
محمد  عن شیخه، الیمن في زمانه أعلم الناس بالقراءات في، )٢(عبد المهیمن الحضرمي السبتياإلمام 

 حدث بها الشاطبي فیما ، و )٤(أبي عبد اهللا بن مالك عن صاحبها، )٣(ابن النحاس بن إبراهیم الحلبي

 ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٨، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات الشاطبي،): ١(

 ه،٦٧٦ ه، وقیل:٦٧٥ سبتة، سنة:هو عبد المهیمن بن محمد بن عبد المهیمن الحضرمي السبتي المقرئ، ولد ب): ٢(

في ، له أربعینیات وعلمها أهله، سافر إلى الیمن وتعلم فیه القراءات كان إماما في النحو والفقه والحدیث والتاریخ،
      المختص  المعجم)، ١٩٨٨الذهبي، محمد بن أحمد(        ه.٧٤٩توفي بالطاعون بتونس سنة:  الحدیث،

       ، مكتبة الصدیق، الطائف.٢٦٣، رقم٢٢١، ٢٢٠، ص١ر، محمد الحبیب الهیلة)، ط(تحقیق، الدكتو  ،بالمحدثین
، دار اآلفاق الجدیدة، ٣٥٣، ٣٥٢، ص٤، (تحقیق، عادل نویهض)، طالوفیات)، ١٩٨٣ابن قنفذ، أحمد بن حسن(و 

، ٢٢١، ٢٢٠ص، محمد مخلوف، في طبقات المالكیة شجرة النور الزكیةمخلوف، محمد بن محمد، و          بیروت.
 ، دار الكتاب العربي، بیروت.٧٨٢رقم

ه، من مشاهیر أئمة النحو ٦٢٧هو محمد بن إبراهیم أبو عبد اهللا بهاء الدین ابن النحاس الحلبي، ولد سنة: ): ٣(
نفاته: ، كان متواضعا كثیر العبادة، من أشهر مصفیها وعلم غیرهوتعلم  رواللغة حتى سمي بحجة العرب، دخل مص

)، ١٩٩٢ابن العماد، عبد الحي بن أحمد(     ه.   ٦٩٨، توفي في جمادى األولى سنة: یدة في األفعالشرح القص
، دار ابن ٧٧٢، ص٧، ج١(تحقیق، عبد القادر األرناؤوط، ومحمود األرناؤوط)، ط،شذرات الذهب في أخبار من ذهب

، (تحقیق، محمد راجم أئمة النحو واللغةالبلغة في ت، )٢٠٠٠(محمد بن یعقوبالفیروزآبادي، و     كثیر، دمشق.    
مرآة الجنان وعبرة ، )١٩٩٧، عبد اهللا بن سعد(الیافعيو        ، دار سعد الدین، دمشق.٢٤٨، ص١ط، المصري)

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٧٢، ص٤، ج١،  للیافعي، طالیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان

، أتقن علوم شتى وفنونا جمى وقیل غیرها ه،٦٠٠سنة:  ، ولدالك الطائي النحويبن عبد اهللا بن م و محمده): ٤(
سافر إلى حلب وتصدر بها إلقراء العربیة، وصرف إماما في القراءات، كان و  أشهرها اللغة العربیة، حتى اشتهر بها،و 

، المیة األفعال، سبك لفیة، الخالصة وهي الشهیرة باألالكافیة الشافیةمصنفاته:  أشهرهمته التقان لسان العرب، 
 ـــــــــــ  (تحقیق، ،طبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، عبد الوهاب بن علي،  ه.    ٦٧٢، توفي سنة: المنظوم وفك المختوم
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    .)١(، الذي خصه بها دون غیره، إجازة عامةالمجاريبعد وأجاز بها تلمیذه 

خه نفسه في اللغة، الذي كان على ید شیخه النحوي المقري الجد، شیالفقه أصول كما أخذ       
علیه  سمَّعَ و ، )٢(ه٧٥٧عنده في الجامع األعظم بغرناطة، من أول قدومه إلى األندلس سنة: یحضر 

قرأ الكتاب أغلبه على ید شیخه ، كما )٤(حاجبوأجازه في مختصر ابن ال، )٣(كتابه في القواعد الفقهیة
كما أماله ، )٥(وقیودها النظار ابن علي الزواوي، قراءة تفقه ونظر، وأجازه فیه إجازة عامة بشروطها

، وأجازه )٦(نعته الشاطبي باألستاذ الكبیركان یالذي  ،المحقق في المذهب ابن لبشیخه  حفظا على
كتب في نفس الفن إجازات، وفي وله غیر ذلك ، )٧(هابشروط ةبالروای فیه في مجلس واحد، واإلذن

   في طلبه للحدیث.مختصرا بسطها سیأتي و  ،أسانید مختلفة إلى مؤلفیهاب، أیضا الحدیث

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار إحیاء الكتب العربیة.         والمقري، أحمد بن محمد ١٠٧٨، رقم٦٧، ص٨محمد الحلو، ومحمود الطناحي)، ج    ــــــــــــ
وما بعدها، دار صادر،  ٢٢٢، ص٢ج (تحقیق، الدكتور إحسان عباس)،نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، )، ١٩٦٨(

 بیروت.

وسیأتي نص كالم المجاري في ذكره سند اإلجازة كامال إلى  .        ١١٦، مصدر سابق، ص، برنامج المجاري): المجاري١(
 لرسالة، عند الحدیث عن تالمذة الشاطبي.، من هذه ا٤٣ابن مالك وفیها شیخه الشاطبي، ص

    .١٢٦، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات الشاطبي،): ٢(

 .٢٢، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات الشاطبي،): ا٣(

  .١٢٠، مصدر سابق، ص، برنامج المجاري): المجاري٤(

مصدر  ،، برنامج المجاريوالمجاري       . ١٧٠، ١٦٩، وص٢٣، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات): الشاطبي، ٥(
 .٣٧، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبي والشاطبي،.    ١١٩، وص١١٧سابق، ص

        .٩٤، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشادات): الشاطبي، ٦(

 .١١٨، مصدر سابق، ص، برنامج المجاري): المجاري٧(
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وسننه  الحدیث من الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اهللا  لمعِ الشاطبي سمََّع كما 
من طریق الخطیب الحفار، في الجامع  ،مختلفة في مجالس وأیامه، الشهیر بـــــ: (صحیح البخاري)،

كان دائما یثنى علیه الشاطبي خیرا ویمدحه بقوله:  ، الذيبن مرزوقاألعظم، على ید شیخه المحدث ا
جمیع موطأ ، وسمََّع علیه )١((شیخنا اإلمام الشهیر الخطیب المحدث البلیغ أبو عبد اهللا بن مرزوق)

  . )٣(بقیودها وشروطها )٢(، وأجازه بروایتها إجازة عامةاللیثي بروایة یحیىمالك 

 لنحوي ابن الفخار، من أحسن القراء أداء وتالوة للقرآن فيه اشیخنفس ، على ید اءاتالقر  كما أخذ    
المجاري مثنیا علیه  عنهالقراءات السبع، في سبع ختمات، قال  الشاطبي علیه ختم، الذي )٤(ندلساأل
: (ومن شیوخه األستاذ الكبیر أبو عبد اهللا محمد بن الفخار قرأ علیه لقراءته وحسن صوته ادحاوم

تالوته للقرآن في صالة  سمعت ،ــ رحمه اهللا ـــــ حسن القراءةــع ختمات، وكان ـبالقراءات السبع في سب
  .  )٥()الحروف حقوقها من غیر تكلف مثله فلم تسمع أذني من یوفي مخارج ،الجمعة

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥٠، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشاداتالشاطبي، ): ١(

ه ومروایته، لجمیع المسلمین من دون تخصیص اسم أحد الحاضرین، فیقول ): اإلجازة العامة: أن یأذن الشیخ بروایة مؤلفات٢(
الباعث الحثیث شرح اختصار )، ١٩٩٦أجزت أهل زماني، أو لمن قال ال إله إال اهللا، أو لكل الناس.       أحمد محمد شاكر(

والسخاوي، محمد بن عبد   ، مكتبة المعارف، الریاض.      ٣٤٩، ص١، ج١(تحقیق، علي بن حسن الحلبي)، طعلوم الحدیث
 ٤٠٧، ص٢، ج١ط)، الدكتور عبد الكریم الخضیر، والدكتور محمد آل فهید تحقیق،فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث، (الرحمن، 

 ومابعدها، مكتبة دار المنهاج، الریاض.

، ٢٤، ٢٣صدر سابق، ص، ماإلفادات واإلنشاداتوالشاطبي،        .١١٩مصدر سابق، ص برنامج المجاري،): المجاري، ٣(
، مصدر القواعد األصولیةوالمریني،        .٣٧، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبيوالشاطبي،     .  ٤نشادة، اإل٨٦وص

 . ٣٣سابق، ص

  .  ٣٤، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبي): الشاطبي، ٤(

 .  ١١٩مصدر سابق، صبرنامج المجاري، ): المجاري، ٥(
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حریصا كما أخذ الشاطبي شیئا من الشعر ورجز العرب، عن شیخه أبي البقاء البلوي، الذي كان      
وأنشده في جلوسه  ،)١(على مالزمته، والتعلم منه، وأثنى علیه بقوله: (الشیخ الفقیه القاضي األعدل)

 تونس في غیر مجلس، أبیاتا من الشعر منها:معه في 

با         وال جـــــفَّ إینـــــاع الــــشَّــبیــــبة من ُغـــصني         وُمستنِكِر َشْیبتي وما ذهب الصِّ

 فــــــقــــلت: ِفـــــراقــــي لألحــــبة ُمـــــْؤِذٌن         ِبشیبتي، وٕان كنت ابَن عشرین في سني        

 أیضا: أتى العید واعتاد األحبة بعضهــم          لــبعــض وأبـــاب الُمَتیَِّم قـــد بانــواو 

 )٢(وأضحى وقد ضحوا بقربانهم وما          لدیه سوى حمر المدامع قربان       

 مع معهم، واستفاد منهم، تجاوزتهمماء، ممن اجتالعلفحول الشیوخ و من أكابر غیر ذلك  وللشاطبي   
 تتوسع المراجع التي، یرجع إلیهم في مصادرهم، و واتباع التعلیمات في عدم التطویل ضیق الوقت،ل

 .)٣(جوانب حیاتهذكر وفصلت في  في ترجمة الشاطبي

  :   ثالثا: طلبته وتالمیذه       

ه من علم اكتسبواوأمهات المعارف الفنون، في شتى العلوم،  شاطبي طلبة علم وتالمیذ برزوالل      
اء الكبار، ودعاة أن یكونوا بحق من العلمأهلهم ذلك بوصفاته الشيء الكثیر،  ومنالحظ الوافر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣٢، ص٢مصدر سابق، جنفح الطیب، ): المقري، ١(

 ١٦٧، مصدر سابق، صاإلفادات واإلنشاداتوالشاطبي،    .   ٥٣٤، ٥٣٣، ص٢، مصدر سابق، جنفح الطیب): المقري، ٢(
 وما بعدها.   

، مطبعة وزنكوعراف، بیروت.         ٤٥٠، ص٤، جمعجم المصنفین): ینظر ما بقي منهم: جماعة من علماء الهند، ٣(
، مصدر سابق، اإلفادات واإلنشاداتوما بعدها.      والشاطبي،  ٣٢، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبيوالشاطبي، 

 وما بعدها.                               ٦٣، مصدر سابق، صریعةالشاطبي ومقاصد الشوما بعدها.         والعبیدي، ٢٠ص
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 :مصلحین، وعلماء ربانیین، ناشرین لعلم شیخهم بحق، والذابین عن تراث أستاذهم بعلم، على رأسهم
بي مدة من الزمن، ونهج نهجه واقتفى أثره الشاط، الذي صحب )١(قیسيبن عاصم الاأبو یحیى الشیخ 

، )٢(ابن لب وغیره عنعلى نفس خطة شیخه، الذي أخذ بدوره  سار في التعلیمو في التأصیل والتقعید، 
وا بالدعوة إلى اهللا هتماو  ،الذین اشتغلوا بالتحقیق والخطابة في غرناطةالعلماء أبرز من أبا یحیى ویعد 
 الفقیه النظار  المجاري:قال عنه من دون كلل أو ملل،  ،على علم وبصیرة هإلى أواخر عمر  فیها)

 .)٣(العالم المحقق الحافظ المتفنن أبو یحیى محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القیسي)

وصفه الذي یحیى السابق،  خو أبيأ ،قاضي جماعة )٤(بن عاصمأبو بكر ا كما أخذ عن الشاطبي    
محقق الفقیه األصولي المحدث العالم الكامل ال( :بقوله بیان شیوخه على رأسهم الشاطبي في مخلوف

 عالم منهم أبو إسحاق ، أخذ عن أي المشكالت والفتوىع إلیه ف، المرجالمطلع المتفنن في علوم شتى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أشهر مصنفاته: جنة الرضا ): هو محمد بن محمد أبو یحیى بن عاصم القیسي الغرناطي قاضي جماعة، مالكي المذهب، م١(
یسمیه أهل زمانه بابن الخطیب  ، كانوالقریض قالمریض في تراجم ذوي السیوف واألالروض األفي التسلیم لما قدر اهللا وقضى، 

، (تحقیق، مصطفى أزهار الریاض في أخبار عیاض)، ١٩٣٩ه.       المقري، أحمد بن محمد(٨٥٧توفي في حدود: الثاني، 
البغدادي، وما بعدها، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاهرة.      و  ١٤٥، ص١یم األبیاري، وعبد الحفیظ شلبي)، جالسقا، وٕابراه

، دار إحیاء التراث العربي، ٢٠٠، ١٩٩، ص٢جهدیة العارفین، أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، )، ١٩٥١اسماعیل باشا (
 .١٤٨، ص٦ج مصدر سابق، نفح الطیب،والمقري، بیوت.        

  والمجاري،   ، دار الكتاب العربي، بیروت.٢٤٧، صفي طبقات المالكیة النور الزكیة ، شجرةبن محمد محمد ،): مخلوف٢(
         .  ١٢٦مصدر سابق، حاشیة ص برنامج المجاري،

 . ١٢٦مصدر سابق، ص برنامج المجاري،، المجاري ):٣(

بكر، مالكي المذهب، من علماء األصول والفرائض، له أرجوزة في المواریث:  هو محمد بن عاصم القیسي األندلسي أبو): ٤(
كنز المفاوض في علم الفرائض، وله في األصول: مرتقى الوصول إلى الضروري من األصول، وله: األمل المرقوب، 

، ١٠، مصدر سابق، جم المؤلفینمعجه.        كحالة، ٨٢٩توفي سنة:  تحفة الحكَّام في نكت العقود واألحكامومنظومة في الفقه: 
  .        ١١٦ص

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



23 
 

     
    

 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:الفصل األ

وترجم له التنبكتي في سیاق ذكر أشهر شیوخ ابن عاصم وأساتذته الذین روى عنهم،  ،)١()الشاطبي
وقطب الجملة  ومن شیوخه مفتي الحضرة ه: (الذي لقبه بناصر السنة، في قولالشاطبي  على رأسهم
مع  ، ذكره التنبكتي)٣()وناصر السنة أبو إسحاق  الشاطبي… ،)٢(هیر أبو سعید بن لباألستاذ الش

 .)٤(عاصم والقاضي أبي بكر بن عاصم)بن أخذ عنه األئمة كالقاضي أبي یحي أخیه بقوله: (

 طلبته البارزین، أنجب یعد منالذي  ،الوافر مهمن عل اكتسبوا نالذی تالمذة الشاطبيأشهر من و      
ویثني  الشاطبي ما یفتخر به كثیرا كانباألندس، و  الروایة إلیه الذي انتهت، )٥(أبو عبد اهللا المجاري

                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠، مصدر سابق، صنیل االبتهاج.         والتنبكتي، ٨٩١رقم، ٢٤٧، مصدر سابق، صشجرة النورمخلوف، : )١(

ه، خطیب جامع غرناطة األكبر، من النجباء في العلم ٧٠١): هو فرج بن قاسم أبو سعید بن لب الثعلبي الغرناطي، ولد سنة ٢(
في غرناطة، من مصنفاته: الباء  والدین والخلق، وله أشعارا وأراجیز یمدح فیها علماء وسالطین زمانه، ومن أشهر شیوخ الشاطبي

الكتیبة الكامنة في من لقیناه )، ١٩٨٣ه.     ابن الخطیب، لسان الدین (٧٨٣الموحدة، أرجوزة  في األلغاز النحویة، توفي سنة: 
، دار الثقافة، بیروت.      والسیوطي، عبد ٦٧، (تحقیق، الدكتور إحسان عباس)، صباألندلس من شعراء المائة الثامنة

الزركلي، خیر الدین، ، دار الفكر.       و ٢٤٣، ص٢، ج٢، طبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة)، ١٩٧٩رحمن(ال
، دار العلم ١٤٠، ص٥، ج١٥، طاألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین)، ٢٠٠٢(

 للمالیین، بیروت.

 .٤٩٢مصدر سابق، ص ،نیل االبتهاجالتنبكتي، : )٣(

 .١٥٦، ص١، مصدر سابق، جالمحتاجكفایة ): التنبكتي، ٤(

ه، سافر من غرناطة إلى ٥٠هو محمد بن محمد أبو عبد اهللا المجاري األندلسي، من موالید القرن الثامن للهجري بعد سنة: ): ٥(
شیخا، ووصفه تلمیذه محمد السلمي بقوله:  ٣٤شیوخه:تلمسان، ثم إلى تونس من بجایة متجها إلى مصر، بقصد العلم والتعلم، بلغ عدد 

)، ١٩٨٣البلوي، أبو جعفر( ه.    ٨٦٢(الشیخ اإلمام المقرئ الحاج الرحال األستاذ المتفنن الراویة خاتمة الرواة باألندلس)، توفي سنة: 
      ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.١٩٩، ص١ط، (تحقیق، الدكتور عبد اهللا العمراني)، شيجعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آأبي  تُ بَ ثَ 
وما بعدها، دار الغرب  ٩، ص١ط ،(تحقیق، الدكتور محمد أبو األجفان)برنامج المجاري)، ١٩٨٢المجاري، محمد أبو عبد اهللا(و 

   اإلسالمي، بیروت.
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بإجازة عامة، حفظا وفهما، وكتاب  األلفیة في النحوأخذ عنه علوما شتى، ك، خیرا في مجالسه علیه
، ویعد )١(الحاجب، وموطأ اإلمام مالك، وصرح بذلك بنفسه في برنامجهومختصر ابن ، سیبویه

   .)٢(المجاري أقدم من ترجم للشاطبي، واهتم بسرد جوانب من حیاته، إن لم یكن أولهم

أخذ عنه ( قوله:في  ، ذكره التنبكتي)٣(الغرناطي أبو عبد اهللا البیاني أشهر تالمذته أیضاومن       
، وأخیه القاضي المؤلف أبي كاإلمامین العالمتین: أبي یحیى بن عاصم الشهیرجماعة من األئمة 

خرین عرف بالتقوى والورع، وحبه الخیر لآل، )٤()والشیخ أبي عبد اهللا البیاني وغیرهم، بكر بن عاصم
  .)٥(السابق وكان بدوره شیخا ألبي یحیى بن عاصم

یكثر حصرهم  ،والدعاة رات الطلبة، وعشمن العلماء نخبة كثیرة ،أخذ عن الشاطبيكما       
  .   )٦(وتعدادهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٦مصدر سابق، ص برنامج المجاري،): المجاري، ١(

، منهج البحث األصولي عند )١٩٩٠.     وفوزیة بنت محمد(٢١، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبي ): الشاطبي،٢(
 ، جامعة أم القرى. ٤٧(إشراف الدكتور محمود عبد الدایم)، ص اإلمام الشاطبي،

): محمد بن عیسى أبو عبد اهللا البیاني الغرناطي، وقیل: البیاتي، لم یهتم المترجمون بذكر جانب من حیاته، وأهم ما قیل عنه: ٣(
.     ١٤٨، ص٦، مصدر سابق، جنفح الطیبتدریس بجامع غرناطة.      المقري، أنه أخذ عن الشاطبي الفقه، ثم تصدر لل

 ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.٣٧، رقم٦٥، ص١، جمعجم األصولیینومحمد مظهر بقا، 

 . ٥٠ص، مصدر سابق، نیل االبتهاجالتنبكتي، ): ٤(

، مطبعة ١٤٥صتحقیق مصطفى الَسقا وغیره)، ( في أخبار عیاض أزهار الریاض)، ١٩٣٩أحمد شهاب الدین(المقري، ): ٥(
 . ٥٢٧ص، مصدر سابق، نیل االبتهاجوالتنبكتي،     لجنة التألیف، القاهرة.

فتاوى والشاطبي،    .  ٦٢، مصدر سابق، صاإلمام الشاطبي عقیدته وموقفه من البدع وأهلها): ینظر من بقي منهم: آدم، ٦(
 ها.وما بعد ٤٠، مصدر سابق، صاإلمام الشاطبي
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 رابعا: مؤلفاته ومصنفاته.          

حسن جعل  ،صیته في أمهات التخصصات والفنون وذاع ،في كثیر من العلومالشاطبي برع       
، كتاباته بحق في كثیر منن یبدع تصوره للمسائل، ونظره الثاقب، وفراسته التي قل أن تخطئ، بأ

ة مسأل باتباع كلمنهج االستقرائي، العلى معتمدا ویحسن التألیف، وینفرد برأیه في كثیر من المسائل، 
ه والتأصیل والتقعید، واستنتاج واقع،النص والو  بكلیاتها، وربطها بجزئیاتها، جمعا بین األصل والفرع،

في التألیف، وٕابراز  من قبیل التجدید مؤلفاتهدت ع لذلك ،)١(الحكم الشرعيثمرة و  من خالل عصارة
، وٕان اإلسالمیین من العلماء والباحثین بیراك وثناء ،واسعالقیت قبوال ف، جدید أصول الفقه بثوبعلم 
ا ، علومالشاطبي ما كتب فیه أشهرمن و ، منها البعض اآلخریشتهر لم و  ،مفقوداالبعض منها بقي 
من ألخالق واآلداب، وغیرها موالمنهج وا والعربیة والحدیث والعقیدةالفقه و علم األصول منها كثیرة 

  مایلي: شهر تلك المؤلفاتأو  ،ال یعمل له وجودفي غابر الدهر مجهوال زال ما  منهاو وصلنا، 

من صحیح من كتاب البیوع  ؤاشرح فیه جز ، بعد لنوادر، لم یطبعمن ا )٢(قهالففي مخطوطا له        
قال ، )٣(بـــــ: (كتاب المجالس) سماه ،فوائد علمیة وفرائد من أدق التحقیقات والتعلیقاتب هحواالبخاري، 

 .)٤()والتحقیقات ما ال یعلمه إال اهللافیه من الفوائد تي: (كْ بُ نْ عنه التَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١ط عند اإلمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول التشریع اإلسالمي، الفقه المقاصدي)، ٢٠٠٨): لحساسنة، أحمد(١(
عند اإلمام الشاطبي،  منهج الدرس الداللي)، ٢٠٠١والعلمي، عبد الحمید، (      هرة. بعدها، دار السالم، القاوما  ١٠٣ص
 وما بعدها، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب.  ١١٦ص

 .٧١ص ، مصدر سابق،قفه من البدع وأهلهااإلمام الشاطبي عقیدته ومو ، آدم): ٢(

، مصدر سابق، ة النورشجر ومخلوف،        .٤٥١، ص٤جسابق، مصدر ، معجم المصنفینجماعة من علماء الهند، ): ٣(
 .٨٢٨، رقم٢٣١ص

  .٤٩ص، مصدر سابق، نیل االبتهاجالتنبكتي، ): ٤(
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 لغني عن التعریف باسمه، وهوا له في العقیدة والمنهج كتاب في درجة الموافقات في الشهرة،و       
للبدع التي  ، والرد على المخالفین، وبیانهالسنة ةنصر في  أحسن الكتبمن ، (االعتصام) :كتاب

المفسر عنه ، قال )١(وضررها على الفرد والمجتمع مآخذها وأحكامهابیان و ، في زمانه انتشرت بكثرة
: (لوال أن هذا الكتاب ألف في الثناء، بقولهمثنیا علیه، غایة  مقدمة تحقیقه علیه في، محمد رشید رضا

، وٕاصالح شؤون ان مبدأ نهضة جدیدة إلحیاء السنةعصره ضعف العلم والدین في المسلمین لك
الذي لم یسبق إلى مثله  ،)الموافقات(كتاب  ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصنوه ،األخالق واالجتماع

  فهو ممتعله في بابه،   ندال )االعتصام(تاب ، وكالمجددین في اإلسالم سابق أیضا، من أعظم
سماه ، و )٣((االعتصام) باسم:بنفسه فسماه المصنف  ،على تسمیتهله تفق ٕالى اآلن لم یُ و  ،)٢()مشبع
هو و  ،)٤()(الحوادث والبدع :بـــ هعها علیي في سیاق عرضه للكتب التي قرأهاعلى الشاطبي وسمَّ المجار 

في أصول (االعتصام : وسماه الزركلي ،)٥(للحمیري ألعالمفي روضة ابنفس هذا االسم أیضا 
 ولما وقع : (في سبب تألیفهالشاطبي قال  ،)٧()(االعتصام بالسنة :باسم وفي هدیة العارفین ،)٦()الفقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القاهرة.  ،، مكتبة الثقافة الدینیة١٠٩١ص، ١، جالعربیة والمعرَّبة معجم المطبوعات سركیس، یوسف ألیان،): ١(

 .٥، ٤، ص١،جمصدر سابق، االعتصامالشاطبي، ): ٢(

وما یتعلق بها من ، في وضع كتاب یشتمل على بیان البدع وأحكامهافاستخرت اهللا تعالى : (قولهنص على ذلك في قد و ): ٣(
 .٣٥، ٣٤، ص١،جمصدر سابق، االعتصامالشاطبي، ).           ))عتصاماال(( المسائل أصوًال وفروعًا وسمیته بـ

 .١١٨مصدر سابق، ص برنامج المجاري،): المجاري، ٤(

، ١سعیدة العلمي)، ط ،(تحقیقبمنزلة العربیة من علوم اإلسالم،  روضة األعالم)، ١٩٩٩(): الحمیري، أبو عبد اهللا محمد٥(
  ، كلیة الدعوة اإلسالمیة، طرابلس.٣١٣، ص١ج

 .٧٥، ص١ج، مصدر سابق، األعالمالزركلي، ): ٦(

 .١٨، ص١جمصدر سابق، ، هدیة العارفین ): البغدادي،٧(
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، وبین أنها وحذر منها  لم أزل أتتبع البدع التي نبه علیها رسول اهللا ...،علي من اإلنكار ما وقع
ما ، لعلي أجتنبها فیإلى تمییزها والتعریف بجملة منهاالجادة وأشار العلماء ضاللة وخروج عن 

ُأَعدُّ ، لعلي أجلو بالعمل سناها، و نورها تلك المحدثات يي كادت تطف، وأبحث عن السنن التاستطعت
وهو ، )١()یموت من السنن ما هو في مقابلتها، إذ ما من بدعة ُتْحَدُث إال و یوم القیامة فیمن أحیاها

بعلم وفهم  متكامل في السیر إلى اهللا تعالى، ميلومنهج ع شامل لفهم الدین، ٕاصالحو  دعوةأسلوب 
الفرق بین البدع ، كنفیسة في أصول الفقه مباحثأیضا ل فیهطرق تكما ، لرأي أو فكر ونبذ التعصب

      .)٣(وغفر له رحمه اهللا لم یتمه فاق،ت اآلالتي بلغ تهشهر  ، ومع)٢(واالستحسان والمصالح المرسلة

تركت ، و هنا الكالم علیه م أتوسعل، فغني عن التعریالكتابه الشهیر (الموافقات) وله في األصول     
  .)٤(عند التعریف بالكتابالباب، هذا الفصل الثاني من نفس  ضمن،في المبحث األول كل ما یتعلق به

 ،أهم كتبه في اللغةشرح الخالصة الشافیة الكافیة البن مالك المعروفة باأللفیة،  نحووله في ال     
في  الخالصةشرح ( باسم: التنبكتيوذكرها ، )٥(صة الكافیة)بـــــ: (المقاصد الشافیة في شرح خال اسماه

  نه مطبوع فيقیل إ ،)٧(سماه المجاري: (شرح رجز ابن مالك)و ، )٦(النحو)، في أربع مجلدات كبار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠، ص١،جمصدر سابق، االعتصامالشاطبي، ): ١(

 .١٤١، و١١٢، ص٢،جمصدر سابق، االعتصامالشاطبي، ): ٢(

 .٥، ٤، ص١،جمصدر سابق، االعتصامالشاطبي، ): ٣(

 من هذه الرسالة.وما بعدها،  ٣٥ ص ):٤(

 .٧٥، ص١، مصدر سابق، جاألعالمالزركلي، ): ٥(

 .١١٨، ص١، مصدر سابق، جمعجم المؤلفین): كحالة، ٦(

           .١١٨مصدر سابق، ص برنامج المجاري،): المجاري، ٧(
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 و( الرجز)،أ(الخالصة)  هل الشاطبي في تسمیتهاأخلط و  ،)١(الرباط بالمغرب في خمسة أجزاء ضخام

أحد ، بطلب من فیهعمد المؤلف ، )٢(اوٕان كانا في األصل كتابا واحد ،كتابین مستقلین همافجعل
یكن للشاطبي ولم غموضها، ویوضح مشكلها، فیها یبین  أن یقید أرجوزة في شرح األلفیة،ب ینالمعاصر 

    .)٣(أیضا لم یتمه وٕان كان بدوره ،مشورةتلبیة الامتثال الطلب، و  إال

: (االتفاق في باسم ، ذكره الزركلي)٤((عنوان االتفاق في علم االشتقاق)كتاب:  في النحو وله        
أنه بسبب ف أتل )عنوان االتفاق في علم االشتقاق( :ن، قیل إ)٦(، وله (أصول النحو))٥(علم االشتقاق)

ن الكتابین معا وقیل إ ،)٧(، كما نبه إلى ذلك الشیخ مشهور حسن في مقدمة تعلیقه على الكتابغسله
كتاب عنوان االتفاق في علم وله أیضا (: في قوله التنبكتيعلى ذلك  أتلفا وضاعا في حیاته، كما نبه

 ت في موضع آخر أنه أتلف االشتقاق، وكتاب أصول النحو، وقد ذكرهما معا في شرح األلفیة، ورأی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥، ص١، مصدر سابق، جاألعالملزركلي، ا ):١(

(تحقیق، الدكتور عبد الرحمن سلیمان المقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة، )، ٢٠٠٧الشاطبي، إبراهیم بن موسى(): ٢(
     ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.   ٢، ١، ص١العثیمین)، ج

 .٢، ١، ص١ج، مصدر سابق المقاصد الشافیة،): الشاطبي، ٣(

     .  ١٨، ص١مصدر سابق،جهدیة العارفین، والبغدادي،     .    ١١٨، ص١، مصدر سابق، جمعجم المؤلفین): كحالة، ٤(
، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ١٢ص، لحكم الشرعي عند اإلمام الشاطبيل البعد المقاصدي)، ٢٠١٥وعمامرة، عبد القادر (

             الجزائر.

 .٧٥، ص١، مصدر سابق، جماألعال): الزركلي، ٥(

، مصدر فتاوى اإلمام الشاطبيوالشاطبي،    .    ٤٥١، ص٤، مصدر سابق، جمعجم المصنفینجماعة من علماء الهند، ): ٦(
 .    ٤٤سابق، ص

 ، ص(ه).١، ج١ط)، تخریج مشهور بن حسن آل سلمانالموافقات، (): الشاطبي، إبراهیم بن موسى، ٧(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



29 
 

     
    

 اطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةـتعريف بالشالول:الفصل األ

     .)١(حیاته وأن الثاني أتلف أیضا)األول في 

جمعها في ، في مختلف العلومولطائف فكریة،  ،شعریة ةوٕانشاد ،علمیة ةإفاد ناثنتامائة و  وله      
من اللطائف اإلسنادیة  مذكرة مختصرةعبارة عن ، )٢((اإلفادات واإلنشادات)سماها: كراسة صغیرة 

التي اكتسبها من  وسیرته الدعویة ،ل مشواره العلميخال الشاطبي ، استفادهاوالفوائد العلمیة واإلنشادات
على رأسهم: المقري، وابن الفخار، وابن لب، وأبو من العلماء، وكثرة مجالسته لهم، رانه مخالطته ألق

 ،والفقه ،والحدیث ،والتفسیر ،واألدب ،واللغة ،الغةأغلبها في النحو والصرف، والب ،)٣(الزواوي علي
   .)٥()واإلفاداتبـــ: (اإلشارات  یبصاحب نفح الط اهاسم ،مصنف منفردفي  جمعها، )٤(والعقیدة

اجــتهادات مؤصلة، وردود مفصلة، ومناظرات و لة وفوائد لطیفة وأبحاث استنباطات جلیوله        
، وناقشوه ممن عاصروه ،)٦(وغیرهم وقاضي جماعةالقباب، عرفة، و كابن زمانه، مع علماء ، وتحقیقات

وحاوروه في كثیر من المسائل، وحتى من علماء أهل الكتاب في زمانه الذي أفحمهم في مناظراته، 
في خلق عیسى علیه السالم، وأحبار یهود لما أنكر أحدهم استحالة وجود مثال ناظر النصارى قد ف

 ق من غیر أب، ورد علیه الشاطبي بعقیدة الیهودي نفسه، وهو أنه ما دامالسالم ألنه خل عیسى علیه
من معشر یهود تقولون بإمكان إیجاد العاَلم من غیر مادة، فلماذا تنكرون وجود مخلوق بشري أنكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٩ص، مصدر سابق، نیل االبتهاجالتنبكتي، ): ١(

 .    ٢٣١، ص، مصدر سابقشجرة النورومخلوف،   .     ١٨، ص١مصدر سابق،جهدیة العارفین، ): البغدادي، ٢(

 .١٩١، ص١، جمصدر سابق، فهرس الفهارسالكتاني، ): ٣(

 .١٣المقدمة، ص ،١مصدر سابق، ج، المقاصد الشافیة، الشاطبي): ٤(

 .٢٧٩، ص٧، مصدر سابق، جنفح الطیبالمقري، ): ٥(

      . ٥٨، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبي): الشاطبي، ٦(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



30 
 

     
    

 كتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةـتعريف بالشاطبي وبالول:الفصل األ

 وقع یوما( :بقولهمع الیهودي في مناظرته تلك نص على قد و وعندها بهت الذي كفر، مادة،  غیر
كالم في بعض المسائل إلى أن أنجز الكالم  ،الیهودبیني وبین بعض من یتعاطى النظر في العلم من 

وهل یكون شيء من غیر مادة؟ فقلت : ه من غیر أب ویقولإلى عیسى علیه السالم، فأخذ ینكر خلق
ال تقولون بذلك، فأحد  ـــــ معشر الیهودـــــ من مادة وأنتم  فیلزمك إذا أن یكون العالم مخلوقا :له بدیهة

 لك  ُّ   وٕاما بطالن خلق العالم من غیر مادة ،أب إما صحة خلق عیسى من غیر :األمرین الزم
     .)١())٢٥٨البقرة:(َّ رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك

بعده، استفاد منها األجیال من والمصنفات الجمة، مؤلفات المهمة، الو  كتبالغیر ذلك من وله       
، المقصود تجاوزتها تجنبا لالستطراد، وعدم الخروج عن، والدعاة والعلماء ولقیت قبوال من طلبة العلم

   . )٢(یراجع تفصیلها في موضعها

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦ق، صمصدر ساباإلفادات واإلنشادات، الشاطبي،  ):١(

، فتاوى اإلمام الشاطبيوالشاطبي،    ، وما بعدها.  ٧٠مصدر سابق، ص، بي عقیدتهاإلمام الشاطآدم،  :عند ذلك ): تفصیل٢(
      وما بعدها. ٩٧ص، مصدر سابقالشاطبي ومقاصد الشریعة، والعبیدي،       وما بعدها. ٥٨، وص٤٣سابق، ص مصدر

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



31 
 

     
    

 ابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةـتعريف بالشاطبي وبكتالول:الفصل األ

ٔ : املبحث الثاين  صول الفقه.مهنج الشاطيب يف كتابته 
من األئمة  یكون بحق بأن، أهله ذلك في علوم شتىلمیة، لقد أبدع الشاطبي في مسیرته الع       
المقاصد والتأكید على  ،وانفردوا فیه بالتألیف بنظرة مقاصدیة ،غایة التفنن ول الفقهأص خدموا نالذی

، وأسالیب قل أن مناهج راقیةن خالل عدة جدید مال هبثوبهذا العلم  ، فقد أصل)١(الكلیة  للتشریع
 : أهمهایتفطن إلیها، 

 .طریقة المقاصد: األولى المنهجیة          

ا فیها ، دع)٢(بطریقة المقاصد أصول الفقه، سمیت غیر مألوفة في الكتابة في وهي طریقة        
 الذي اعتمدوا فیهافي كتابتهم في األصول لمتقدمون ا ما عهدهفي التألیف بإلى ترك التقلید الشاطبي 

على المصالح المرسلة، وربط الكلیات  اركز مالشاطبي بنفسه  فیها وانفرد، الدالالتالقواعد و  على
ضرورة إثبات  إلى همامنول األدعا في أساسیتین،  دلیل شرعي على مقدمتینبناء كل و بالجزئیات، 

بناء على المصلحة ثم الحكم على المسألة تحقیق المناط، ب ما یسمىوهو ، علة األصل في الفرع
 فتعددت من خالل ذلك مباحثه، وهي المقدمة الثانیة، وبیان تكییفها الفقهي بالحل أو الحرمة )٣(المرسلة

  ونقل الشاطبي فجاء( الجابري:د عاب قال ،في عرض علم أصول الفقه ، وتنوعت أسالیبهاألصولیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد سلك الشاطبي في كتابه هذا مسلكا فریدا لم یسبق إلیه، فهو لم یسلك مسلك المؤلفین من ذكر القواعد ( :رابيحمد مم قال ):١(
ابن قدامة،     ).األصولیة تحت أبواب معینة، ولكن عرض أصول الفقه من خالل مقاصد الشریعة، والمفهوم العام الكلي للتكلیف

    ، مؤسسة الرساللة، بیروت.١٣، ص١(تحقیق، محمد مرابي)، ط، روضة الناظر وجنة المناظر)٢٠٠٩( بن أحمدعبد اهللا
، ٩، المقدمة ص١، (تعلیق شیخ مصطفى)، طاألصول منهاج الوصول إلى علم)، ٢٠٠٦البیضاوي عبد اهللا بن عمر( وانظر:

 مؤسسة الرسالة، بیروت.

 ، مكتبة الرشد، الریاض.٦٥، ص١، ج١، طأصول الفقه المقارنعلم  المهذب في، )١٩٩٩): النملة، عبد الكریم بن علي(٢(

  . ٣١، ص٢ج مصدر سابق،الموافقات في أصول الشریعة، ): الشاطبي، ٣(
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 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:الفصل األ

 على الفقه أصول بناء ضرورة إلى فدعا الشریعة مجال إلى العقیدة مجالمن  الخطوة هذه تطبیق
 من انطالقا، األصول علماء بذلك العمل على دأب كما" األلفاظ استثمار" بنائهاعلى بدل الشرع مقاصد
 سبیال لیشق، الشافعي األصول منذ في المؤلفین سمت عن خرج قد الشاطبي یكون وبذلك، الشافعي

  .   )١()تماما مختلفةى أخر 

 .المتأخرینوالزهد في المتقدمین  على علماالعتماد  :ةالثانی المنهجیة        

 ،قات وعرضه لمادته األصولیةفي تألیفه للمواف لشاطبيا علیها اعتمدأغلب المراجع التي        
یتقدم في أن  بطالإذا أراد الصیل العلم، وسائل تحأنفع عله ذلك من وجَ  كتب المتقدمین،ه باهتمام

أن : (ولهفي قطالب العلم  ا بذلككان دائما مركزا على ذلك، وموصیو  ،في التحصیل الطلب، وینبغ
ن وأصل ذلك فإنهم أقعد به من غیرهم من المتأخری ،المرادیتحرى كتب المتقدمین من أهل العلم 

 همل مجالسته ي اكتسبها منالت تهخبر و  ،شیوخهتجارب  وسبب ذلك أخذه من ،)٢()التجربة والَخَبر
حیث  ، ألنه أنقى وأصفى،بعلم األولین كانوا دائما یوصونه باالهتمامالذین  من سمتهم وهدیهم،والتعلم 

یكن ذلك مني بحمد اهللا محض  ، فلممتأخرةالتآلیف الوأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على : (قال
ي ، وأعنكتب المتقدمین مع كتب المتأخرین ولكن اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في ،رأیي
، وألن بعض من لقیته من العلماء بالفقه  وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم تأخرین كابن بشیرمبال

أدخلوا فیه نهم أل ،وا الفقهأفسد في نظرته أن المتأخرین، )٣()ني بالتحامي عن كتب المتأخرینأوصا
، كما یها هذا العلممسائل لیس منه، وابتكروا قواعد واستدالالت ال صلة لها بأصول الفقه، وبنوا عل

 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشاطبي ، بحث بعنوان: http://www.aljabriabed.net/umumkhusus6.htm :ویب ): محمد عابد الجابري، عنوان١(
 .وٕاعادة تأصیل األصول

 . ٦٥، ص١ج مصدر سابق،الموافقات في أصول الشریعة، ): الشاطبي، ٢(

مصدر سابق،  المعیار المعرب،والونشریسي،      .   ١٢١، ١٢٠ص، مصدر سابق، فتاوى اإلمام الشاطبياطبي، الش): ٣(
 .  ١٤٢، ص١١ج
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 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:الفصل األ

لوجیز للغزالي، ضمن أنهم أدخلوا بعض المسائل من ا، وغیره القبابوخه كشی عن غیر واحد مننقل 
   .)١(وهي خارجة عنه المذهب،

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموافقات)، ١٩٩٧والشاطبي، إبراهیم بن إسحاق(         .١٤٢، ص١١مصدر سابق، ج المعیار المعرب،): الونشریسي، ١(
 ، دار ابن عفان، السعودیة، نقال عن السراج من الحلل السندسیة.١٤٨، ص١، ج١، ط)تحقیق، مشهور آل سلمان(
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لـــفـــصـــل الـــثـــانـــيا: 
 
 

التعريف بكتاب الموافقـات، ومدخل    
 :إلى المتشابهات األصولية

 
 :مبحثان ـــ وفیه       

 
 .التعریف بكتاب الموافقات: المبحث األول

 
 

 .مدخل إلى المتشابهات األصولیة: المبحث الثاني
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 األصوليةمدخل إلى المتشابهات  ريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات،و ـتعالول:الفصل األ

ٔصولیةال : ثاينال  فصلال  شاهبات ا ل ٕاىل امل اب املوافقات، ومد ك  .تعریف 

 ٔ اب : ولاملبحث ا ك  .املوافقاتالتعریف 

 للتشریع الكلیةمقاصد ال التي توسعت في لیةو قات كغیره من المصادر األصالموافكتاب  یعد       
بنظرة  األصولیة ةمادال عرض على مر الدهور، الذي أحسن مَؤلفو وه ،لألحكام الجزئیة والغایات
جمعا بین التأصیل الفكر اإلسالمي،  لمعرفة اإلسالمیة األصیلة، وتعدیلللوصول إلى ا ،)١(مقاصدیة
التطرق إلى بعض خصائصه و ، التعریف بهإلى یحتاج المقام ، لذلك والمنهج واالتباعوالتقعید 

  صر التالیة: من خالل العنا وموضوعاته

  : اسم الكتاب       

(عنوان التعریف بأسرار  باسم:الذي أقره ابتداء  مؤلفه سماهاختلف في ذكر اسمه الصحیح، ف       
بین  وفق فیهی أنفیه من خالل اللقب الثاني أراد الذي  ،(الموافقات) ثم عدل عنه إلىالتكلیف)، 
وهي هذا السفر العظیم،  أنتج له، ف)٢(وأبي حنیفة ، مذهبي مالكمذاهب األئمة األربعة مذهبین من

 وجاء في  ،)٥(وأیدها محمد مخلوف، )٤(، ووافقه علیها التنبكتي)٣(لمجاريا تلمیذهها التسمیة التي أقر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، االعتصامالشاطبي، و       ، دار ابن حزم، لبنان. ٥، ص١ط ،)، تیسیر الموافقات لإلمام الشاطبي٢٠٠٩(، جغیم نعمان): ١(
         .٤، ص١،جمصدر سابق

 .  ١٨، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

 .١٢٦، و١١٨، مصدر سابق، صبرنامج المجاري): المجاري، ٣(

    .٤٩٢، و١١٣، و٥٢، و٤٩، مصدر سابق، صنیل االبتهاج): التنبكتي، ٤(

  .٢٤٧، مصدر سابق، صشجرة النور): مخلوف، ٥(
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 ، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـاتالول:الفصل األ

على خالف ما انفرد  )،في الرسالة، باسم: (الموافقات في أصول الشریعةطبعة عبد اهللا ِدارز المعتمدة 
سهو الذي ال یخلو منه وهو ال، )١()التعریفبه كحالة عن الكل، بأن (الموافقات) لیس هو (عنوان 

 ،)٣((الموافقات في الفقه) مخلوف: عند، و )٢(صول الفقه)(الموافقات في أ :بـــ وسماه الزركليبشر، ال
     أصح. ة، في ترجیح أي األسماءتضاربقائما، واألقوال میبقى الخالف مع ذلك و ، رأیه األولمخالفا 

 :سبب تألیف الشاطبي للموافقات       

أصول مذهب  مع بین مدرسة الحدیث بالمدینة علىج، أن یالموافقات أراد المصنف من خالل       
، وذلك ما الرأي بالعراق بزعامة أبي حنیفة ، وبین مدرسةبزعامة ابن القاسم راوي المدونة مالكاإلمام 

مذهبي أبي حنیفة  بینفیه  التوفیق بأنه أراد، وأخبره حامال كتابا ه أنه رآه في المنامذكره ألحد شیوخ
وجعلت مجالسهم العلمیة  ،ي محل اإلفادةلقیت یوما بعض الشیوخ الذین أحللتهم من( ، حیث قال:ومالك

ونابذت الشواغل دون تهذیبه  ،وقد شرعت في ترتیب الكتاب وتصنیفه ،محطا للرحل ومناخا للوفادة
كتاب (فسألتك عنه فأخبرتني أنه  ،هوفي یدك كتاب ألفتَّ  ،رأیتك البارحة في النوم :فقال لي ،وتألیفه

ه التسمیة الظریفة فتخبرني أنك وفقت به بین مذهبي ابن فكنت أسألك عن معنى هذ :قال )،الموافقات
وأخذتم من  ،لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤیا الصالحة مصیب :فقلت له ،القاسم وأبي حنیفة

، فإني شرعت في تألیف هذه المعاني، عازما على تأسیس تلك المبشرات النبویة بجزء صالح ونصیب
 العلماء، والقواعد المبني علیها عند القدماء، فعجب الشیخ من المباني، فإنها األصول المعتبرة عند 

 حتى وتقییده لمن أراد أن یقرأه شروطا وقیودا وتأكیده على نقطة مهمة بالذات،  ،)٤()االتفاقهذا غرابة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٨، ص١جمصدر سابق، ، معجم المؤلفین): كحالة، ١(

   .٧٥، ص١، مصدر سابق، جاألعالمالزركلي، ): ٢(

 .٢٣١، مصدر سابق، صة النورشجر مخلوف، ): ٣(

 .  ١٨، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة: الشاطبي، )٤(
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 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:الفصل األ

قارئه ملما بكلیات أن یكون أمرین: وهو االلتزام بذلك ب طال یحمل كالمه على غیر محمله، فاشتر 
ومن هنا ال یسمح المذهبي، حیث قال: (ا عن التقلید والتعصب بعیدو  وفروعها، الشریعة أصولها

أصولها ، حتى یكون ریان من علم الشریعة، أو مستفید نظر مفید أن ینظر فیه للناظر في هذا الكتاب
خیف علیه ، ان هكذافإنه إن ك، مخلد إلى التقلید والتعصب للمذهبغیر ، وفروعها منقولها ومعقولها

یصلح فال ، )١()ع فیه فتنة بالعرض وٕان كان حكمة بالذات واهللا الموفق للصوابأن ینقلب علیه ما أود
وعند ( :ویتیمة دهره، حیث قال، قصار جهدهأفرغ فیه أنه  على حد تعبیره كفي فیهی، أحد الكتاب لكل

 ،ذلك فحق على الناظر المتأمل إذا وجد فیه نقصا أن یكمل ولیحسن الظن بمن حالف اللیالي واألیام
فقد ألقى  ،ووهب له یتیمة دهره ،عمرهحتى أهدى إلیه نتیجة  ،تبدل التعب بالراحة والسهر بالمنامواس

التي في یدیه وخرج عن عهدة البیان فیما وجب علیه وٕانما  ،وطوقه طوق األمانة ،إلیه مقالید ما لدیه
 ه المؤلف فيیتوسع فسم منه خمسة أقسام، كل ق إلىبدروه مقسم  الكتابو ، )٢()األعمال بالنیات

  .)٣(، والفقه، خاصة في المقاصدالفقه أصولموضوع معین، في 

 ثناء العلماء على الكتاب وقیمته العلمیة:        

، )٤(أثنى على الموافقات غیر واحد من أهل العلم، لما له من األهمیة البالغة والمكانة القصوى       
 فإن ( سه، یغني عن ذكر كل مقال، حیث قال:ویكفي في ذلك مدح مؤلفه له بنف في قلوب محبیه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة: الشاطبي، )١(

 .١٩، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة: الشاطبي، )٢(

 .١٨، ص ١ج، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعة، ): الشاطبي، ٣(

وما بعدها، المعهد العالمي للفكر  ٣٣٥، صعند اإلمام الشاطبي نظریة المقاصد)، ١٩٩٥وني، أحمد، (: الریسینظر بتوسع): ٤(
وما بعدها، المعهد  ٦٦، صنظریة المقاصد عند اإلمام الطاهر بن عاشور)، ١٩٩٥والحسني، إسماعیل، (   اإلسالمي.    

  وما بعدها. ٤٤، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبيوالشاطبي،     العالمي للفكر اإلسالمي.   
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نه إ( الظانَّ  ، وغرَّ كارعنك وجه االختراع فیه واالبت ، وعميرضك دون هذا الكتاب عارض اإلنكارعا
 لكِ أو شُ  سج على منوالهالفرعیة ما نُ یة أو لف في العلوم الشرعیة األصل، وال أُ مع بمثلهشيء ما سُ 

  تلتفت إلى األشكال دون، فال)دع في الشریعة ابتداعه، ومن كل بِ بشكله، وحسبك من شر سماعه
، فإنه ــــــ بحمد اهللا ــــــ أمر قررته اآلیات واألخبار، وشدَّ رم بمظنة الفائدة على غیر اعتباروال ت ،اختبار

معالمه العلماء األحبار، وَشیََّد أركانه أنظار النظار، وٕاذا وضح السبیل معاقده السلف األخیار، ورسم 
لم یجب اإلنكار، ووجب قبول ما حواه واالعتبار بصحة ما أبداه واإلقرار، حاشا ما یطرأ على البشر 

من الخطأ والزلل، ویطرق صحة أفكارهم من العلل، فالسعید من عدَّت سقطاته، والعالم من قلت 
أبو ل ، وقا)٢()یل جدا ال نظیر له من أنبل الكتبالموافقات في الفقه جل: (قال مخلوفو  ،)١()غلطاته

 قد بنى اإلمام الشاطبي حقال(: مثنیا غایة الثناء على الكتاب حیث قال األجفان نقال عن ابن عاشور
ق خلود وطرق لتحقی ، استطاع أن یشرف منه على مسالكیف هرما شامخا للثقافة اإلسالمیةبهذا التأل

، ة علیهوأسرارها عال ، فأصبح الخائضون في معاني الشریعةن وعصمته قل من اهتدى إلیها قبلهالدی
، لما أشكلت على العالم اإلسالمي عند والقرن قبله یبا في قرننا الحاضروظهرت مزیة كتابه ظهورا عج

تاب الموافقات فكان ك ، أوجه الجمع بین أحكام الدین، ومستجدات الحیاة العصریةبوته نهضته من ك
، وتفصیل طرق جالب المصالح، لتصویر ما یقتضیه الدین من استوٕالیه المرجع المفزع، للشاطبي هو

، فكان الكتاب بحق من أعظم )٣()وصور الحیاة المختلفة المتعاقبة ،لمالءمة بین حقیقة الدین الخالدةا
 .على وفق منهج رباني قویم دلة الشرعیةاأل صول، جمعا بین المبنى والمعنى، وفهمفي علم األ مؤلفا

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ١(

 .  ٢٣١مصدر سابق، صشجرة النور، ): مخلوف، ٢(

 ، نقال عن ابن عاشور، مع فقدان األصل.٤٧، ٤٦، مصدر سابق، صفتاوى اإلمام الشاطبي): الشاطبي، ٣(
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ٔصولیة.: ثايناملبحث ال  شاهبات ا ل ٕاىل امل  مد

  .األصولیة باعتبار اإلضافة المتشابهاتمعنى مصطلح              

 :المتشابهات لغة واصطالحامعنى أوال:             

 انیها:مادة َشَبه ومع لغة:              

یرجع  الذيالمزید (تشاَبَه)  مشتق من فعلهالنث سالم السم الفاعل (متشابه)، هات جمع مؤ المتشاب     
مضارعة میما ال بإبدال یاء اسم الفاعل فیه ةغاصیجاءت و  (َشَبه)،: أصله الثالثي المجرد إلى

والتماثل  التوافقلغویة: دالالتها الأقسام في أحد  ومعنى المتشابهات ،)١(، وَكْسر ما قبلهامضمومة
شابه الشيء وتشاكِلِه الشین والباء والهاء أصل واحد یدل على ت( قال ابن فارس:ساوي والتشاكل، والت

به الشيُء الشيَء: والجمع أشباه، وأش والشبیه: المثل: (الشَّْبُه والشََّبُه ابن منظور قال، و )٢()وصفالونا و 
وفي ...، شبه كل واحد منهما صاحبه، والمتشابهات: المتماثالتواشتبها: أ ...، وتشابه الشیئانماثله

، قیل، معناه: یشبه )٧ :آل عمران(َّنيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّ التنزیل العزیز: 
(وشابهه : الزبیدي، وقال )٣(وتقول أشبه فالن أباه وأنت مثله في الشَّْبه والشََّبه)بعضها بعضا...، 

 مت  خت   ُّ تعالى:  منهما اآلخر حتى التبسا، ومنه قوله أشبه كل وأشبهه: ماثله...، وتشابها واشتبها:
 المصطلح اللغوي،  هذا باختصار مدلول، )٤(...، وشبهه إیاه وبه تشبیها: مثله))٩٩ األنعام:( َّ مثهت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،الراجحي عبدهو  ، دار الكتب العلمیة.      ١٢٥، ص١ط، الصرففي علم  المعجم المفصل، )١٩٩٣(راجي األسمه: )١(

 .، دار النهضة، بیروت٧٦، ٧٥، صالتطبیق الصرفي

دار ، تحت مادة شبه، ٢٤٣، ص٣ج، (تحقیق، عبد السالم هارون)،اللغة معجم مقاییس : ابن فارس، أبو الحسین أحمد،)٢(
 .  ، بیروتالفكر

، دار ٢٣، ص٧، ج٣العبیدي)، ط ، (تحقیق، أمین محمد عبد الوهاب، محمد الصادقلسان العرب) ١٩٩٩): ابن منظور(٣(
                                                                                    تراث العربي، بیروت.  إحیاء ال

، ٤١١، ص٣٦، ج١، ط)تحقیق، عبد الكریم العزباويمن جواهر القاموس( تاج العروس)، ٢٠٠١): الزبیدي، محمد المرتضى(٤(
 المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت.
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 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:األالفصل  

االقتصار في فقط الحرص تجاوزتها لضیق الوقت، و المعاني، ومعناها العربي، ولها غیر ذلك من  
    على المطلوب.

                                                                                                         
  الحا: اصط        

تعریفات مختصرة جامعة في  الشیرازي ، اختصرها)١(للتشابه معان كثیرة في اصطالح أهل الفن
ومنهم من قال:  ،فمنهم من قال: هو والمجمل واحد ،اختلف أصحابنا فیهفقد المتشابه ( :مانعة في قوله

ومن الناس من قال: المتشابه  ،لع علیه أحدا من خلقهطْ وما لم یُ  ،بعلمه ىالمتشابه ما استأثر اهللا تعال
في أوائل  قطعةومنهم من قال: المتشابه الحروف الم ،كم والحالل والحرامالقصص واألمثال والحِ  :هو

ألن حقیقة المتشابه ما اشتبه  ،والصحیح هو األول ،وغیر ذلك، السور كـ "المص" و "المر" "الر" "الم" 
  .)٢()وأما ما ذكروه فال یوصف بذلك ،ناهمع
 

 ثانیا: معنى مصطلح األصولیة لغة واصطالحا:         

 من بینها:عندهم نظر التعددت فیها وجهات  ،األصول عند اللغویین على عدة معانمعنى  یدل لغة:  

 شيء، یقال:األصول جمع أصل، وهو أسفل الشيء وأساسه، قال الزبیدي: (األصل: أسفل ال ١       
 .)٣(قعد في أصل الجبل، وأصل الحائط، وقلع أصل الشجرة)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تحقیق، أبو الوفاء أصول السرخسي، )، ١٩٩٣السرخسي، أحمد بن أبي السهل(فائدة: ): ینظر تعریفات أخرى من باب اإل١(
ل إلى المدخ)، ١٩٨١ابن بدران، عبد القادر(و        وما بعدها، دار الكتب العلمیة، بیروت. ١٦٩، ص١، ج١ط )،األفغاني

تفسیر النصوص في الفقه )، ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة، بیروت.        ومحمد أدیب صالح(١٩٨، ص٢، طمذهب اإلمام أحمد
          وما بعدها، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، َعمَّان.٣٣٢، ص١، ج٤طاإلسالمي، 

، دار ١١٥، ص١ط ي الدین دیب، ویوسف بدیوي)،(تحقیق، محیاللمع في أصول الفقه )،١٩٩٥الشیرازي، إبراهیم بن علي( ):٢(
  الكلم الطیب، دمشق، ودار ابن كثیر، بیروت.     

 ــــــــــــ   مصدر سابق، ،معجم مقاییس اللغة ،ابن فارسینظر: و     .  ٤٤٧، ص٢٧مصدر سابق، جتاج العروس، ): الزبیدي، ٣(
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 ل إلى المتشابهات األصوليةـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخالول:الفصل األ

أصل  كل أب وٕان عالفوال یتحقق وجوده إال به، ، ما یستند علیه الشيءمعنى األصل أي:  ٢        
فاألب  ،، قال الفیومي: (أصل كل شيء ما یستند وجود ذلك الشيء إلیهألحفاده، والنهر أصل الجدول

 .)١(أصل للولد والنهر أصل للجدول والجمع أصول)

 .)٢(أسفل كل شيء األصل ٣         

في معنى  تعددت معاني األصول اصطالحا بتعدد التعریفات اللغویة، وأهم ما قیل ـالحا:اصط         
 : مایلي استنتاجا من المعاني اللغویة أهمها حااألصول اصطال

صل براءة ، فیقال األأو مسألتین أو أي شیئین في أي فن أمرینالراجح من المختلف فیه بین أي      
الذمة، أي: الراجح الخلو من العقوبة، والسالمة من التهمة، وعدم تحمل حقوق الغیر، واألصل بقاء ما 

للرأي األول، ویقال األصل في الكالم الحقیقة، أي: الراجح عند  كان على ما كان، أي: الراجح الرجوع
  .  )٣(السامع الحقیقة ال المجاز

 والعلة، والحكم،  ،والفرع ،كما في أركان القیاس، یقال: األصل، علیهاالمقیس أو المسألة الصورة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٩، ص١ج   ــــــــــــ

 ، مكتبة لبنان، بیروت. ٦، صالمصباح المنیر)، ١٩٨٧): الفیومي، أحمد بن محمد(١(

، ١ج ،١، (تحقیق، الدكتور عبد الحمید هنداوي)، طكتاب العین )٢٠٠٣الفراهیدي، الخلیل بن أحمد( ینظر في معنى ذلك: ):٢(
مكتبة تحقیق ، تحقیقالقاموس المحیط ()، ٢٠٠٥والفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، (       ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٧٣ص

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.٩٦١، ص٨ط)، التراث بمؤسسة الرسالة، بإشراف: نعیم العرقسوسي

، دار الصفوة، الغردقة.     وابن ١٧، ص١، ج٢، طالبحر المحیط في أصول الفقه)، ١٩٩٢): الزركشي، محمد بن بهادر(٣(
)، شرح الكوكب المنیر أو مختصر التحریر أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ١٩٩٣(محمد بن أحمد، النجار

)، ٢٠٠٠، مكتبة العبیكان، الریاض.      والشوكاني، محمد بن علي (٣٩، ص١(تحقیق، د. محمد الزحیلي، ود. نزیه حماد)، ج
 ، دار الفضیلة، الریاض.٥٧، ص١، ج١، ط)تحقیق، سامي بن العربيإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول(
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 ـتعريف بالشاطبي وبكتابه الموافقـات، ومدخل إلى المتشابهات األصوليةالول:الفصل األ

یكون الشيء في  ، قال الشافعي: (والقیاس من وجهین: أحدهما أن)١(واألصل أهم ركن في القیاس
     ، أي: أحد وجهي القیاس وأركانه هو األصل.)٢(فیه)فال یختلف القیاس  معنى األصل،

  شابهات األصولیة باعتبار العلمیة:معنى مصطلح المت             

كاسم علم على فن مستقل، ال في الموافقات لم أقف على معنى مصطلح المتشابهات األصولیة       
ما معان عدیدة خارجة عن مقصود الرسالة، مثل ي الموافقات على وٕان جاءت داللته ف وال في غیره،

 يفالفروع الفقهیة، كما في قول الشاطبي: (یقابل المحكم من المتشابهات المبهمة في أصول العقائد، و 
یة الشریعة متشابهات ال یعلمهن كثیر من الناس أو ال یعلمها إال اهللا تعالى كالمتشابهات الفروع

الشتباهها إال أنها تتشابه على العقول فال تفهمها أصال أو ال  وكالمتشابهات األصولیة وال معنى
لم أقف  بعد التعب والمشقة والسؤال،و بحث، ذلك لیس المطلوب من ال ، إال أن)٣()یفهمها إال القلیل

اد تقدیم اإلفادة، والرجاء كل من وقف على المعنى المر المتشابهات األصولیة اصطالحا،  على مفهوم
 ، وزیادة العلم من اإلیمان. ما ذكره الشاطبي في الكتاب ٕاعادةو  من غیر تكرار ما مر

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، دار البشائر اإلسالمیة.٨٠، ص)تحقیق، ساره الهاجريشرح الورقات (ابن الِفركاح، عبد الرحمن بن إبراهیم، ): ١(

 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.٤٧٩ص، ١(تحقیق، أحمد شاكر)، طالرسالة)، ١٩٣٨الشافعي، محمد بن إدریس(): ٢(

.  ٢١، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ٣(
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      :ـــثـــــانـــــي:ال بـــــابــــــال 

 
 

 املتشابهات األصولية بني مباحث النص    
 الشرعي:                      

 
 :ويـحـتـوي عـلـى فصلني

 
 
 

 .صولیة بین األحكام الشرعیةاأل اتتشابهمل: الاألو الفصل
 

وبین ، األلفاظ دالالتبین  ةاألصولی اتتشابهمالثاني: ال الفصل
 .األوامر والنواهي
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   ــفــــصــــل األولالــ: 
 
 

 بين األحكام    ةاألصولي  اتتشابهمال
 :الشرعية               

 
 :مبحثانـــ وتحته        

 
 .التشابه األصولي بین األحكام التكلیفیة: األول المبحث

 
 

    التشابه األصولي بین األحكام الوضعیة، وبینها وبین: الثاني المبحث
 .األحكام التكلیفیة
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 ـمتشابهات األصولية بين مباحث النص الشرعيال                         :      ثانيالفصل ال

ٔول فصلال ٔصولی اتشاهب: امل ا ٔحاكم الرشعیةبني  ةا  .ا

ٔول بحثامل  ٔصويل : ا شابه ا ةال ٔحاكم التلكیف  .بني ا

 ،في أبواب مختلفة من الموافقاتبل ، فحسب في كتاب األحكامالتكلیفیة  األصولیةمتشابهات ال تأتلم      
 يالتهات المتشابتلك  وسأوردصلها، والمسألة التي یؤ لموضوع الذي هو بصدد شرحه، ا الشاطبي یبینل

ثم أعرج  ،على منهج الشاطبي المسائلفصول و المتبعا ترتیبها على حسب  ،ابتداء األحكام جاءت في باب
  :التالي على النسق ا في الموافقات،على ما تفرق منه

 وقوع المفاسد تهما بالكل، إذا ترجحت فیهما تشابه المباح والمكروه عند المداومة علیهما، في حرم ١       
، فیصبح المباح المصالح الجزئیة الخاصة بكل فرد على وغلبت فیها تلك المفاسد الكلیة د،كل األفراعلى 

محرمین على كل المكلفین مزاولتهما مراعاة لحق الجماعة،  مفاسد العامة،ال والمكروه إذا غلبت علیهما تلك
احا بالجزء...، المباح یكون مبوتقدیما لمصلحة األمة على مصلحة الفرد، قال الشاطبي في المباح: (

ممنوعا  ذا كان الفعل مكروها بالجزء كان، وقال في المكروه: (إ)١(منهیا عنه على جهة...، أو المنع)
 التالي:   ك، والتطبیق )٢()بالكل

في جوز التي ت مثال المباح المنهي عنه بالكل، كاعتیاد الكل القیام ببعض التصرفات في الجماعة     
 ، وعدم مالئمتها للمقام أماملدخولها في خوارم المروءة جماعةأمام المنع ، وتبینه وبین نفسه حق الفرد
وٕان ، أمام العامة والتطبع بالرذائل، األخالق وسفاسفها التعود على مساوئ مما یعین ذلك علىالناس، 
توقعة ، بسبب تلك المفاسد المكلیة، لكنها تمنع بال، یجوز فعلها في الخلوةمنفردا في أصلها مباحةكانت 

 ، كاألكل مثال في صحفة واحدة مما یلي الغیر، وعدم االقتصار على المقدمة على مصالحها الجزئیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ١(

 .٩١، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة ): الشاطبي،٢(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



46 
 

     
    

 تشابهات األصولية بين مباحث النص الشرعيـمال                           ثاني:     الفصل ال

یؤدي أمام الجماعة، مباحا منفردا، ویمنع كلیة ألنه  الفعل في أصله یلي الفرد، الذي یكونالمأذون فیه مما 
وخصوصا إذا كان الناس للفاعل،  بالكلیة أمام الغیر، وتقلیل احتراموٕاماتتها فقدان المروءة  المداومة علیه

واألخالق المرعیة،  ،مما یخالف ذلك اآلداب العامة، الناسبین  ف القوممن أشر و  سمعة،فاعلها صاحب 
قال: كنت في َحْجر رسول أنه ،  عن عمر بن أبي سلمةودلیل ذلك ما ثبت ، فساد المجتمعالمعینة على 

فقد ، )١(هللا، وكل بیمینك وكل مما یلیك)! سمِّ ا(یا غالم: وكانت یدي تطیش في الصحفة، فقال لي  اهللا
في أصله الفعل  فیكون عن الفعل باعتباره أمام الناس، ومعلوم لو كان وحده، ألبیح له ذلك، النبي  نهاه

ابن  قال ،على وجه الحرمة، ألنه یؤدي إلى فساد أخالق المجتمعات إذا كثر منهي عنه بالكل جزءمباحا بال
ل مما ال یلیه عالما بالنهي كان الشافعي نص في غیر موضع على أن من أك: (نقال عن الشافعي حجر

ألن علة النهي ( :مبینا علة النهي وقال الترمذيومعلوم أن اإلثم ال یقع إال بفعل محرم،  ،)٢()عاصیا آثما
علیه المداومة  صیره صغیره، إن كانت تؤديعل الغزالي المدوامة على المباح یلذلك ج، )٣()التقذر واإلیذاء

من هذا القبیل انتصر بعضهم إلى القول و ، )٤(هنا قیل ال صغیر مع إصرارإلى الوقوع في المحرمات، ومن 
         ته.ی، أولى من القول بكراهفي األكل مع الجماعة بتحریم الفعل

جانب علیه غلََّبت  أكثر مفاسدوقوع فیه لترجیح  ،بالكلإلى التحریم  المكروه بالجزءومثال انتقال      
 إذا التزم به الكل، )٥(كراهیتهأصل مداومة على الشطرنج على القول بال، كالكراهة على أصل الحرمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .   ٦٨ص، ٧ج التسمیة على الطعام واألكل بالیمین،، باب: رواه البخاري): ١(

، ٥٢٢، ص٩(تحقیق وٕاخراج، ابن باز، ومحب الدین الخطیب)، ج ،، فتح الباري بشرح صحیح البخاريأحمد بن عليابن حجر، ): ٢(
 روت.دار المعرفة، بی

  .٣١٤ص، ١، طالشمائل المحمدیة)، ٢٠٠١الترمذي محمد بن عیسى( ):٣(

 .٩٠، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي،  ):٤(

، دار ٥١٥، ٥١٤، ص٧، ج١(تحقیق الدكتور رفعت فوزي)، ط األم)، ٢٠٠١الشافعي، محمد بن إدریس( القول بكراهیته عند: ):٥(
           ـــــــــــ، دار المنهاج،       ٥٦٨، ص١ط ،وعمدة المفتین منهاج الطالبین)، ٢٠٠٥والنووي، یحیى بن شرف(          الوفاء، المنصورة.
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 ،ه الجزئیةمصالحكثیرة على مجرد ح مفاسد وأصبح عادة منتشرة في المجتمع، أدى اإلكثار منه، ترجی
فیحرم على الكل تركه بهذا والعداوة والخصومة بین الغالب والمغلوب، كتضییع الوقت من غیر فائدة، 

بعض  زیادة في التحریم مع الشطرنجلشاطبي قال االمنظور وهذا القیاس، وٕان كان في أصله مكروها، 
ممنوعا بالكل   مكروها بالجزء كانإذا كان الفعل : (السابقة ةالنظرة المقاصدی على أصلبناء  ،األفعال

مثل هذه األشیاء إذا وقعت على غیر والنرد بغیر مقامرة وسماع الغناء المكروه فإن  كاللعب بالشطرنج
قال محمد بن عبد ...، عدالته وذلك دلیل على المنع يفإن داوم علیها قدحت ف ،العدالة يمداومة لم تقدح ف

وكذلك اللعب  ،اللعب بالنرد والشطرنج إن كان یكثر منه حتى یشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته الحكم في
  . )١()ة والحلول بمواطن التهم لغیر عذرالذى یخرج به عن هیئة أهل المروء

 عدمله ابتداء، و  تي شرعا التقسم منها على أصله كل بقاء فيیة األحكام التكلیفبعض تشابه  ٢       
، ولم تؤثر علیه المفاسد على كل حكم منها لم تغیر رائن عارضةبسبب ق، یةإلى الكل من الجزئیة الهانتقا

ق إیراده احتماال، یمكن سیافي في التشابه، قال الشاطبي كما في بعض المتشابهات السابقة، ، المصالح
: الجزئیة إلى الكلیةمن  عدم انتقالهاوبقائها على حالها، و التكلیفیة حكام األ لمدع أن یدع اتفاق بعض

مها وٕان ، ولمدع أن یّدعي اتفاق أحكاا بالكلیة والجزئیة من غیر اتفاقاألفعال كلها تختلف أحكامه(
    :على النحو التاليوالتمثیل لكل قسم منه بیق للتشابه والتط، )٢()اختلفت بالكلیة والجزئیة

ل لعدم تحقق الضرر بتركها كلیة، جب بالكومثال المباح، كعدم انتقال بعض المباحات إلى الوا     
، كبیع )٣(ال یؤدي تركها أو فعلها أي ضرر على المجتمع أو على األفرادو یها الفعل والترك، ف یتساوىف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٣٨٥، ص٧، ج١، طفتح القدیرشرح )، ٢٠٠٣محمد بن عبد الواحد(وابن الهمام، بیروت.        ـــــــــــ

 ، نقال عن محمد بن عبد الحكم.٩١، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةي، ): الشاطب١(

 .٩٣، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

 ــــــــــــ   بجلب): الضابط فیما یقبل االنتقال من الجزء إلى الكل في هذا المثال والذي بعده، وفیما ال یقبل االنتقال في ذلك، ما له عالقة ٣(
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أو یغلب علیه مفاسد كلیة، ال یتأذى الكل بتركه،  ترك إذا النخیل، واالتفاق على قیمة معینة، في المساقاة
بها مصالح أكثر،  قتحقو ، )١(أخرى أنواع البیوع، لتنوع ل منافع من غیرهویمكن تحصیالترك على الفعل، 

والنادر في حكم المعدوم،  العبرة بالغالب، ولكن ،یحصل الضرر على المتعامل به بنفسه هو لوحدهربما و 
 منهاو وال یؤدي تركها إلى حصول مفسدة أو زیادتها،  ،بقاء بعض المباحات على أصلهاقال الشاطبي في 

فإن هذه  ...،حیث ال یكون ذلك متوجه الطلبالمساقاة...، ح فمثل...، في المبا : (وأماعو بیالهذا النوع من 
ال یلزم من فعلها وال من تركها إثم، وال كراهة، وال ندب، وال وجوب، ء إذا فعلت دائما أو تركت دائما،األشیا

 ة في أصله منبیع المساقایعتبر ، و )٢()وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختیارا، فهو كما لو فعله كلهم
  .)٣(مهاعدانال تحصل المشقة ب، الزائدة عن الضروریاتالحاجیات  جنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینتقل  المصلحة للمكلفین ودفع المشقة عنهم، وأن ما وجد فیه مشقة وحرج على المكلفین في الجزئي وترجحت مصلحته في الكلي،   ـــــــــــــــ
(جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد)، وما لم یثبت فیه ذلك یبقى على  :دة، عمال بقاعمثله والعكس ،من الجزئي إلى الكلي الحكم فیه

المبنیة على أصل  عالقة الجدلیة بین الكلي والجزئيعمیق للالفهم الانطالقا من  عن ذلك یجیب الشاطبيفي الجزئیة أو الكلیة، فأصله 
ه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي، فالكلي مقدم، ألن الجزئي جلب المصالح ودفع المفاسد، حیث یقول: (القاعدة المقررة في موضعها أن

یقتضي مصلحة جزئیة، والكلي یقتضي مصلحة كلیة، وال ینخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئیة، بخالف ما إذا ُقدم اعتبار 
ن أحكام الشریعة إال وهو یحمل معه معنى المصلحة الجزئیة، فإن المصلحة الكلیة ینخرم نظام كلیتها)، وقال أیضا: (فكل حكم جزئي م

ذلك عند:  وانظر تفصیلالناس).     الكلي، أي قصد الشارع منه، وقدعلمنا باستقراء أحكام الشریعة، أن مقصد الشارع منها هو مصالح
 وما بعدها.  ٣٦٩ص  ، مصدر سابق،نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبيالریسوني، 

 .٢٦٧، ص١، مصدر سابق، جي أصول الشریعةالموافقات ف): الشاطبي، ١(

 .٩٣، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي،  ):٢(

 هنا التنبیه ویجدر     ، مكتبة العبیكان، الریاض. ٨٧، ص١، طعلم المقاصد الشرعیة)، ٢٠٠١): الخادمي، نور الدین بن مختار(٣(
باإلخالل المتجرئ على األخف ف: (في قوله الشاطبي بالتبع، فیما نص علیه يالضرور  سبب في انتقال الحاجي إلىفي بیان األصل الم

ض للتجرؤ على ما سواه، فكذلك المتجرئ على اإلخالل بها یتجرأ على الضروریات، فإذا قد یكون في إبطال الكماالت بإطالق به معرَّ 
وٕان أتى بشيء منها  ،بحیث ال یأتي بشيء منها ،ال بها باطالقذلك أن یكون تاركا للمكمالت ومخإبطال الضروریات بوجه ما، ومعنى 

  ـــــــــــ   المندوب إلیه كتاب األحكام أنوقد تقرر في ...،  ن األكثر هو المتروك والمخل بهأإال  ،و یأتي بجملة منها إن تعددتأ، كان نزرا
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منها یظهر  ، كالقتل بصفة معینةالباقي على أصله وعدم انتقاله إلى الحرام بالكلالمندوب ومثال        
بالكیفیة التي شرعت علیها  إذا استعملت ،على بعض الحیواناتمن القساوة والشدة  انوع اأن فیه للبعض

ال یعم الضرر على الجماعة أو  الها بهذه الطریقةوٕان كثر استعم كالصید بالخرق أو الضرب بالسیف،
فذلك ال  ،التضرر منها، وٕان كان ظاهرها یوحي بالتعذیبیقال یجب تحریمها لقساوتها وزیادة ، فال الفرد
، ألنها في أصلها شرعت بهذه الطریقة، وأنفع وسائل القتل في هذا المقام، واألسلم للموت بسرعة بهذه یضر

تركت أو  إذاف، )١(القتلة) (وٕاذا قتلتم فأحسنوا:  الداخلة تحت عموم قولهعلى اإلباحة  فهي باقیةالكیفیة، 
، وهو على المكلفین اضرر أن یوقع فیها  المشرعفعلت مع الكل أو آحاد الناس ال یتغیر حكمها، ویستحیل 

أنواع  ذلك أوحىنحوه، ألن والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسیف و ، قال ابن تیمیة: ()٢(بنفسه شرعها
   . )٣()))فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة...  (( النبي  ، وقال، إذا قدر علیه على هذا الوجه...القتل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن هذا الوجه أیضا  ...،فاإلخالل بالمندوب مطلقا یشبه اإلخالل بالركن من أركان الواجب ،بالجزء ینتهض أن یصیر واجبا بالكل   ـــــــــــ
هض أن یكون ... ، وأن مجموع الحاجیات والتحسینیات ینتقد یبطل الضروریات بوجه ما المكمالت بإطالق إن إبطال :یصح أن یقال

ومؤنس به ومحسن لصورته  ،كل حاجي وتحسیني إنما هو خادم لألصل الضروريو  ...، كفرد من أفراد الضروریاتكل واحد منهما 
فهو أحرى أن یتأدى به الضروري على أحسن  ،دیر فهو یدور بالخدمة حوالیهوعلى كل تق ،أو تابعا ،أو مقارنا ،إما مقدمة له ،الخاصة
فإذا  ،فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إلیه ،وذلك أن الصالة مثال إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب ألمر عظیم، حاالته

 ،وٕاذا كبر وسبح وتشهد ،...القرآن مّ یادة السورة خدمة لفرض أُ على نسقها بز هاثم یدخل فی ،أثمر الخضوع والسكون ،أحضر نیة التعبد
فأنت ترى أن هذه  ...،وهكذا إلى آخرها ،وٕایقاظ له أن یغفل عما هو فیه من مناجاة ربه والوقوف بین یدیه ،فذلك كله تنبیه للقلب

الترتیب  وعلى هذا ،لكان خلال فیها ،أكثرهعن ذلك أو عن  فلو خلت ،المكمالت الدائرة حول حمى الضروري خادمة له ومقویة لجانبه
 وما بعدها.٣٩، ص٢ج، مصدر سابق، الموافقاتالشاطبي،       ). الضروریات مع مكمالتها لمن اعتبرها یجرى سائر

 .١٥٤٨، ص٣، ج١٩٥٥رقم ،األمر بإحسان الذبح والقتل وتحدید الشفرةباب: ، مسلمرواه  ):١(

، (تحقیق، هشام األبرار وقرة عیون األخیار، في شرح جوامع األخبار بهجة قلوب)، ٢٠١١السعدي، عبد الرحمن بن ناصر( ):٢(
 ، َمدار الوطن للنشر، الریاض.١٦٦، ص ٢برغش)، ط

 ـــــــــــ  لجنة إحیاء التراث العربي)، ،، (تحقیقفي إصالح الراعي والرعیة السیاسة الشرعیة)، ١٩٨٣): ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم(٣(
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، في االستنجاء بالعظمعن  كالنهي الباقي على أصله، وعدم انتقاله إلى التحریم بالكل، المكروهومثال       
دم وقوع لضابط في ذلك ع، وا)١((ال تستنجوا بالروث وال العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن): قوله 

، ویقال یجب اجتنابه لكثرته )٢(الضرر على الكل، أو یؤدي تركه إلحاق الضرر على الناس وكثرة مفاسده
، ویبقى على حكم بهذا النظر ووقوع التضرر به ألنه منتشر بین الناس، فال یحرم على الكل كثرة استعماله

 على أصله على الكل أو آحاد األفرادحكم اإلباحة  بقى فیهییتم تركه، ف سواء أكثر من استعماله أماإلباحة 
قال الشاطبي في المثال وٕادخال معه بعض األحكام، مشیا على نفس ال یختلف حكمه، ، )٣(على حد السواء

األمور لو تركها اإلنسان دائما لم یكن مكروها وال هذه ف أحكامها بالجزء أو الكل: (القاعدة في عدم اختال
والعظم  ةِ مَ مَ وأما في المكروه فمثل قتل النمل إذا لم تؤذ واالستجمار بالحُ  ،لك لو فعلها دائماوكذ ،ممنوعا
فیه تلویثا أو حقا للجن فلیس النهى عن ذلك نهى تحریم وال ثبت أن فاعل ذلك  أنمما ینقى إال  ،وغیرهما

 . )٤()دائما یحرج به وال یؤثم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة، بیروت.، دار اآلفاق الجدید٧٢، ٧١، ص١ط    ـــــــــــ

عن االستطابة  ، باب: ذكر نهي النبي والنسائي.       ٧٠، ٦٩، ص١، ج١٨، باب: كراهیة ما یستنجى به، رقمذيرواه الترم): ١(
  .     ٢٢٦، ٢٢٥، ص١، ج٢٧٩، رقم، باب: ما أسنده عبد اهللا بن مسعود والطیالسي        .٨٧، ص١، ج٣٨بالعظم والروث، رقم

، ١٧٦، ص٢ج ،١٦٦١رقم ، باب: ما كره أن یستنجى به ولم یرخص فیه،وابن أبي شیبة.        ٣٧، ص٥، ج١٥٩٨، رقم: والبزار
البدر المنیر )، ٢٠٠٤ابن الملقن، عمر بن علي(   : (صحیح رواه جماعات من الصحابة).       ابن الملقن وقال عنه        . ١٧٧

الحدیث  (تحقیق، مصطفى عبد الحي، ومحمد بن سلیمان، ویاسر بن كمال)،یر، في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكب
 ، دار الهجرة، الریاض. ٣٤٨، ص٢ج التاسع عشر،

مع أنه یمكن للمداومة على المكروه والتعمد بالتكرار في فعله وعدم تركه ُیَصیُِّره حراما، فیكون اإلثم في حقه آكد، ویكون ممنوعا ): ٢(
، دار ١٥٥، ١٥٤، ص١، ج١ط شرح نیل المنى في نظم الموافقات للشاطبي،، الطیب مولود أبيالسریري، .         بالمداومة والتعمد

 الكتب العلمیة، بیروت. 

       ، مكتبة اإلرشاد، جدة.١٣٦، ١٣٥، ص٢ج (تحقیق، محمد نجیب المطیعي)، ،المجموع، بن شرف یحیى): النووي، ٣(

 .٩٣، ص١، مصدر سابق، جل الشریعةالموافقات في أصوالشاطبي، ): ٤(
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الحرام ومثال المباح، كالمداومة على بعض المباحات الذي ال یؤثر كثرتها أو تركها بالكل، الوقوع في      
، والمعنى المقصود في هذا المقام بالفضائل، سواء )١(ضائلالواجب، العتبار بعض منها رذائل ومنها فو 

انتشرت أو تركت كلیة ال تضر، یرجع الحكم فیها إلى العرف، وعادات الناس وتقالیدهم المختلفة من بلد 
 ، بل هيور العرفیة قلما تضبطاألم: (قال السخاويلحجیة العرف، واعتباره من أصول الدین،  إلى آخر،

اشرها غیرهم لُعدَّ َخرما عادة أهله بمباشرة أمور لو ب فكم من بلد جرتشخاص والبلدان، تختلف باختالف األ
، ومثله كجواز سقي المرأة مثال، كونه في بلد عادة مألوفة ال یتضرر الكل بفعله أو تركه، ال )٢()للمروءة

آخر ممنوعا، مع التنبیه قبیل المكروه أو الحرام، وال عالقة له بالمصالح والفاسد، واعتباره في بلد  من 
بالتقید بالشرع في الحالة األولى وعدم تسویغ جواز االختالط بحجیة العرف، قال القرطبي: (إن قیل: كیف 

أن یرضى البنتیه بسقي الماشیة؟ قیل له: لیس ذلك بمحظور والدین ال  ساغ لنبي اهللا الذي هو شعیب 
لعادة متباینة فیه، وأحوال العرب فیه خالف أحوال العجم، یأباه، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك، وا

، وككشف الرأس )٣(ومذهب أهل البدو غیر مذهب الحضر، خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة)
عند اآلخرین من العادات، فعله السلف، و لمروءة، لعدم انتشاره في عرف االمعتبر عند البعض من خوارم 
 أنه  )٤(عن ابن برهان العكبريهذا، یجوز فعله وتركه في كل البلدان، وثبت  أو تركه سواء، كما في زماننا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥١ص، ١ط، في القضاء اإلسالمي عدالة الشاهد)، ١٩٩٥المحامید، هزاع علي(: عند ): تقسیم المباحات إلى رذائل وغیر رذائل١(
 ، دار الجیل، بیروت.وما بعدها

(تحقیق، الدكتور عبد الكریم الُخضیر، والدكتور محمد آل ، رح ألفیة الحدیثبش فتح المغیث): السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، ٢(
 ، مكتبة المنهاج، الریاض.  ١٦٠، ص٢ج، ١فهید)، ط

تحقیق، عبد اهللا التركي، الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان()، ٢٠٠٦): القرطبي، محمد بن أحمد(٣(
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.  ٢٥٨، ص١٦، ج١ط )،نكامل الخراط، ومحمد الخ

سنة حنفیا متعصبا للحنفیة، لم یذكر له  هو عبد الواحد بن علي بن برهان الدین أبو القاسم العكبري، كان حنبلیا ثم صار): ٤(
  ـــــــــــعلم العربیة ببغداد،     كان نحویا بارعا في العربیة متفننا بعلومها عالما بأیام العرب، قال عنه ابن ماكوال: ذهب بموته، والدة

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



52 
 

     
    

 ـمتشابهات األصولية بين مباحث النص الشرعيال                               ثاني:الفصل ال

 يفإنه یختلف بحسب البقاع ف، كشف الرأس، قال الشاطبي: ()١(یمشي في األسواق مكشوف الرأس كان
ف فالحكم الشرعي یختل ،البالد المغربیة يرقیة وغیر قبیح فالمش البالد يفهو لذوى المروءات قبیح ف، الواقع

    .)٢()وعند أهل المغرب غیر قادح ،العدالة يفیكون عند أهل المشرق قادحا ف ،ختالف ذلكاب

على الترك، بمقاصد المكلفین فیها صحة األفعال وتحقیق الثواب  التكلیفیة في تعلقتشابه األحكام  ٣      
 والنیة الصالحة حتى یقبل  إلى القصد الحسن من جهة الطلب، المكلف في الفعل تاجیح، ف)٤()٣(ونیاتهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفات، توفي سنة:  وذو أنس شدید بعلم الحدیث، ولم أقف له على مصنف وما نسب إلیه من ،وكان عارفا باألنساب   ـــــــــــــ
(تحقیق، عبد الفتاح السنیة في تراجم الحنفیة الطبقات )، ١٩٨٩ه.      التمیمي، تقي الدین عبد القادر(٤٥٦ه، وقیل ٤٥٠

في  الفوائد البهیةمحمد عبد الحي،  وما بعدها، دار الرفاعي، الریاض، هجر، القاهرة.      واللكنوي،٤٠٠، ص٤، ج١الحلو)، ط
 .١٢٠، ص٢ج،مصدر سابقبغیة الوعاة، والسیوطي،        ، دار المعرفة، بیروت.١١٣، صتراجم الحنفیة

، ١٢٥، ص١٨ج، ١(تحقیق، شعیب األرنؤوط، محمد العرقسوسي)، طأعالم النبالءسیر )، ١٩٨٤محمد بن أحمد(بي، الذه ):١(
نقال دار ابن عفان، القاهرة، ، ١٤٥ص، ١ط ،المروءة وخوارمها)، ٢٠٠٠مشهور بن حسن، آل سلمان(مؤسسة الرسالة، بیروت.     و 

   وما بعدها. ٣٤الشرعیة)، ص (األدلة ، من الكتاب المفقودعن الشیخ حسنین مخلوف

 .٤٦٠، ص١، ج، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ٢(

بعدها، وما  ٤٩١وما بعدها، وص ٨٣، ص١، طفیما ُیتعبد به لرب العالمین مقاصد المكلفین)، ١٩٨١): األشقر، عمر سلیمان(٣(
وما بعدها، طباعة ذات  ٦٣، ص٤٢ج ،١ط ،الموسوعة الفقهیة)، ٢٠٠٤زارة األوقاف الكویتیة(و و      مكتبة الفالح، الكویت.   

       السالسل، الكویت.

وعلماء األصول قالوا أن: (الترك  ،من جهة العكس إحجام، فهو فعلوالترك  ،ألن الفعل إقدامفعل،  یحتاج الترك إلى النیة كما في ):٤(
اإلحجام أو اإلقدام،  عزم القلب والقصد، وتتحقق إما في: النیة ألن، ركفكذلك التیؤجر علیه صاحبه،  كما أن الفعل له نیةف)، فعل

، مكتبة العلوم والحكم، المدینة وما بعدها ٤٦، صمذكرة في أصول الفقهالشنقیطي، محمد األمین بن محمد،       .وكالهما فعل
، دار ٢٤٦، ص٣، ج١، (تحقیق، مشهور حسن)، طإعالم الموقعین عن رب العالمین    ،محمد بن أبي بكر ابن القیم،و       المنورة.

، دار األرقم بن ٥٥٦، ص١، ج١طفتح باب العنایة بشرح النُّقایة، )، ١٩٩٧والهروي، علي بن سلطان(       ابن الجوزي، السعودیة.
 أبي األرقم، بیروت.
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، وفي الترك غیر المقصود، عدم مؤاخذته على الفعل، ورفع التكلیف في حقه فیما ال یطاق، ففي كال )١(منه
القسمین في الفعل أو الترك، البد من انضباط النیة بالقیود المعتبرة، والشروط المرعیة عند العلماء، وٕاال یرد 

ابن تیمیة:  قال، )٢(حسبة له)(ال أجر لمن ال : العمل، ولم یجن صاحبه من وراءه إال التعب، وقد قال 
والساجد للشمس والقمر، قد وضع جبهته على  هللا، الساجد(النیة للعمل، كالروح للجسد، وٕاال فكل واحد من 

، قال الشاطبي )٣()األرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى اهللا تعالى، وهذا أبعد الخلق عن اهللا
 المقاصد لم تتعلق ا عریت عنذفإ، والتروك بالمقاصدال تتعلق باألفعحكام الخمسة إنما األفي التشابه: (

    :على النحو التاليمنه كل قسم ابه وتوضیحه باألمثلة الفقهیة لبیق للتشوالتط، )٤()بها

 نه إذا انعدمت، ولو أمسك الصائممثال طلب النیة في الواجبات، كوجوب النیة في فرض الصوم، وبطال   
، قضاءه فقهیابعد أن كان واجبا، یجب علیه  ،حراما ، فیكون الفعل في حق من هذه حاله)٥(طول یومه

  . )٦()قال النووي: (ال یصح الصوم إال بالنیةفعل، بمنزلة اللذلك اشترط له النیة ألنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             .٢٥٠، ٢٤٩، ص١٨ج، مصدر سابق،مجموع فتاوىابن تیمیة،  ):١(

       (في سنده جهالة). ابن حجر: عنه وقال          . ٦٧، ص١، ج١٧٩رقم ): رواه البیهقي في الكبرى، باب: اإلستیاك باألصابع،٢(
، مؤسسة قرطبة، ٢٦٤، ص١ج، ٢٠٥رقم، ١، طتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر)، ١٩٩٥العسقالني، علي بن حجر(

 ار المشكاة.ود

 .٢٩١، ص٢٨ج ، مصدر سابق،فتاوى مجموعابن تیمیة،  ):٣(

 .١٠١، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٤(

والنووي،         ، دار المعرفة، بیروت.٢٩٢، ص١، ج٦، طبدایة المجتهد ونهایة المقتصد)، ١٩٨٢محمد بن أحمد(ابن رشد، ): ٥(
 .   ٣٠٥، ص٦ق، ج، مصدر سابالمجموع

، دار عالم الكتب، ٢١٤، ص٢ج(تحقیق عادل عبد الموجود، وعلي عوض)، روضة الطالبین)، ٢٠٠٣النووي، یحیى بن شرف(): ٦(
 الریاض.
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ة بزمن وبسبب، مثل العیدین، والكسوف، واالستسقاء، وتحیة صلوات المقیدالومثال المندوبات، ك      
صالة منها، وتمییز  نیة خاصة في تحدید نوعیة كل، التي ال تصح إال بالمسجد، وغیرها من النوافل

ألن كل صالة منها عبارة عن فعل  مطلق،فل الن بعض، ولزوم التفریق بینها وبین النجنس بعضها م
قال القرافي: (النوافل على قسمین: مقیدة ومطلقة، فالمقیدة: السنن بالنیة،  والزم تمییز كل واحد منها ،

ها، ، فهذه مقیدة إما بأزمانها أو بأسبابستسقاء، والوتر، وركعتا الفجر، واالكسوف، والالخمس: العیدان
      .)١()ردها لهذه لم یجزالجملة ثم أراد ، فمن افتتح الصالة من حیث فال بد فیها من نیة التعیین

فیها المنع، وتجوز عند ، التي یكون األصل )٢(كالنهي عن الصالة لغیر القبلة المنهیات، ومثال في      
ي الصالة لغیر هي النیة التي أثرت في المنهي عنه وقلبته من حرام إلى واجب، یجوز للمصلالضرورة، و 

بالضرورة یر األحكام ل ابن القیم في تغالقبلة، بسبب تلك النیة التي أدخلها على قلبه من غیر اختیاره، قا
االشتباه، وما ال استقبال القبلة: (ما تبیحه الضرورة یجوز االجتهاد فیه حال األفعال، من بینها  المؤثرة في

   .)٣(تبیحه الضرورة فال...، ألن الضرورة تبیحه وتبیح ترك القبلة في حال المسایفة وغیرها)

مقصد  ، المتغیر فیه، الواجب عند الضرورة)٤(القول بكراهیتهلخیل على المكروه كأكل لحم ا ومثال      
بتأثیر  ،)٥(من كالم ابن القیموالتفصیل السابق االضطرار، المكلف فیه من األولیة إلى الوجوب، بسبب 

 مع الحرام ٕاذا جازالمحرمات، یدخل فیه المكروهات، لدخول كال الحكمین تحت جنس التروك، و  النیة في
 .المكروه من باب أولى ارة وغیرته النیة إلى مباح، جاز معهضرو لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.١٣٨، ص٢ج، ١، (تحقیق سعید أعراب)، طالذخیرة)، ١٩٩٤القرافي، أحمد بن إدریس(): ١(

    ، دار الوفاء، المنصورة.١٠٨، ص١، ج١ط ،جامع الفقه )،٢٠٠٠محمد بن أبي بكر( بن القیم،): ا٢(

 ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.١٣٤١، ص٤، (تحقیق، علي العمران)، جبدائع الفوائدمحمد بن أبي بكر، م، ابن القی): ٣(

 .٢١١، ٢١٠، ص٣٥ج ، مصدر سابق،الموسوعة الفقهیة): وزارة األوقاف الكویتیة، ٤(

 .الصفحةهذه من نفس في المنهیات في المثال السابق ): ٥(
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ح، كقلب المباحات إلى عبادات، وهو مجرد عمل قلبي غفل عنه كثیر من المكلفین، المبافي  الومث      
توضیحه جلیا في عند اهللا تعالى،  یمكن لصاحبه أن یغیر العمل من كونه عادة، إلى عبادة یؤجر علیها

رجل آتاه اهللا ماال وعلما فهو یعمل بعلمه في ماله ینفقه في  :ذه األمة كمثل أربعة نفرمثل ه(: قوله 
فهما ، ورجل آتاه اهللا علما ولم یؤته ماال فهو یقول لو كان لي مثل هذا عملت فیه مثل الذي یعمل ،حقه

 مسلمین فیصیر بهذهوأما المباح فیفعله بنیة قضاء حوائج إخوانه ال: (، قال ابن الحاج)١()في األجر سواء

  .)٢()النیة قربة

ما أن الوسائل لها ، فك، بعالقة الوسائل مع المقاصدبعضهاتشابه عالقة األحكام التكلیفیة مع  ٤      
مبدأ الجماعات، عكس في حق األفراد و أحكام مقاصدها، والنتائج مبنیة على مقدماتها، فكذلك في التكلیف 

دون اعتبار  ،مفاسدالمصالح و ال ضبط فيفقط  الشارعنظر فیه معتبر لا ،الكلیة والجزئیة السابق بیانه
فوسیلة المحرم محرمة ووسیلة  (الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها، :في التشابه قال القرافي المقدمات،

سیلة أفضل الواجبات ، وو ئل، ووسیلة أقبح المحرمات أقبح الوساوكذلك بقیة األحكام... واجب واجبة،ال
 النحو التالي:على  لكل قسم منه األمثلة الفقهیةمع ابه لتشل والتطبیق ،)٣()لوسائلأفضل ا

قال ووسیلة له، لذاته،  المقصوداألصلي  للواجب ا، خادمیرهالواجب المقصود لغ اعتبارمن بین ذلك      
ومنه ما یكون وسیلة وخادما ، ت منه ما یكون مقصودا وهو أعظمهاوبعض الواجبا(: الشاطبي

لنفس، حفظ ا من، وسیلة للمقصد األصلي ه كون القصاص وغیره من العقوبات التأدیبیةمثالو ، )٤()مقصودلل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والطبراني في الكبیر،       .٥٥٢، ص٢٩، ج١٨٠٢٤، رقموأحمد    .  ١٤١٣، ص٢، ج٤٢٢٨، باب: النیة، رقمرواه ابن ماجة): ١(
 نه: (حدیث حسن صحیح).              ، وقال ع١٥٣، ص٤، ج٢٣٢٥.      والترمذي، رقم٣٤٤، ص٢٢، ج٨٦٢رقم

  ، مكتبة دار التراث، القاهرة.٢٥، ص٤ج ،المدخلابن الحاج، محمد بن محمد، ): ٢(

(تحقیق، الدكتور أحمد سراج، والدكتور علي جمعة)،  ، أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق)، ٢٠٠١): القرافي، أحمد بن إدریس(٣(
                                                         ، دار السالم، القاهرة.٨٧٥ص، ٣، ج١طمؤسسة الرسالة، 

 .١٠٣، ص١، مصدر سابق، ج الموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٤(
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والسلم في ثیر من المصالح، كحمایة الدماء، وتحقیق العدل، ونشر األمن عظمى یرجى من ورائها كوغایة 
كلها لیست ة الشرعی العقوبات ، قال ابن عبد السالم في كون كل العقوبات وسیلة لغیرها: ()١(المجتمعات

وقتل  ألدائها إلى المصالح المقصودة من شرعیتها، كقطع الُسرَّاق وُقطَّاع الطریق ، بلمطلوبة لكونها مفاسد
ب علیها من المصالح تِّ ...، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصیل ما رُ ناة، ورجم الزناة وجلدهم وتغریبهمالجُ 

   . )٢()ببَّ ة، وتسمیتها بالمصالح من مجاز تسمیة السبب باسم المسَ یالحقیق

المكروه إذا اعتبرته (: قولهفي  الشاطبي لمكروه وسیلة إلى الحرام، دلیله من كالما ومن بین ذلك كون     
ویحرم بعدها من  ،)٤(ثالثة أیاممدة  خالل امكروهالذي یعتبر  ترك السالمكومثاله  ،)٣()كذلك مع الممنوع

وترك أعظم شعائر ، معاتبین األفراد والمجت األخالقیة مفاسدنتشار اللكونه سببا ال، )٥(باب الوسائل
قصودة في التحریم بذاتها، المنهي عنها في كثیر من والخصومات، الم والبغضاءاإلسالم، ونشر العداوة 

ال یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق  ،...تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا(ال : قوله  األدلة من بینها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ١٩٩٩( ومخدوم، مصطفى بن كرامة اهللا     .  ١٨١، صالفقیه جهله الفقه الذي ال یسعأصول السلمي، عیاض بن نامي، ): ١(
 ، دار إشبیلیا، الریاض. ٤٨، ص١، طائل في الشریعة اإلسالمیةقواعد الوس

(تحقیق، د، نزیه حماد، ود،  ،في إصالح األنام قواعد األحكامالقواعد الكبرى، الموسوم بـ: ، )٢٠٠٠عز الدین( ): ابن عبد السالم٢(
 ، دار القلم، دمشق.١٩، ١٨، ص١ج، ١ط، عثمان ضمیریة)

 .١٠٣، ص١، مصدر سابق، جول الشریعةالموافقات في أص ): الشاطبي،٣(

 ٧٤تحقیق، محمد عبد الحمید، ومحمد حمزة، وحامد الفقي)، ص( ،روضة العقالء ونزهة الفضالء): ابن حبان، أبي حاتم البستي، ٤(
 وما ٥١، ص٢ج ،٢، طاألربعة الفقه على المذاهب)، ٢٠٠٣عبد الرحمن(والجزیري،      وما بعدها، دار الكتب العلمیة، بیروت.   

 ٢٣١، ص٤، (تحقیق، خلیل مأمون شیحا)، جسبل السالم محمد بن إسماعیل، والصنعاني،     .   بعدها، دار الكتب العلمیة، بیروت
 وما بعدها، دار المعرفة، بیروت.

اب، ومحمد الفالح)، ، (تحقیق، سعید أعر التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید)، ١٩٦٧بن عبد اهللا( ابن عبد البر، یوسف): ٥(
وما بعدها، مطبعة محمد  ١٢٢، ص٤، ج١ط، معالم السنن)، ١٩٣٤والخطابي، حمد بن محمد(          وما بعدها.  ١١٥، ص٦ج

 الطباخ، حلب.                                                  
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 .)١(وخیرهما الذي یبدأ بالسالم)عرض هذا ویعرض هذا، ثالث لیال، یلتقیان، فی

الممنوعات منه ما  بعض: (لذاته، كما في قول الشاطبي یلة للحراموسوكاعتبار الحرام المقصود لغیره،     
من  وة باألجنبیة المنهي عنهكالخل ، مثال)٢()فیكون مقصودا ومنه ما یكون وسیلة له كالواجب حرفا بحر 

فساد األفراد والمجتمعات،  المفضي ذلك كله إلى ،باختالط األنساو  ،الزناذریعة ل اسدباب تحریم الوسائل، 
وأما النسب فهو محفوظ بشرع : (الرازيقال ، )٣(وانتشار الرذائل، وتفشي األمراض واألوبئة بین األفراد

إلى انقطاع التعهد  يالمفض ،بضاع تفضي إلى اختالط األنسابألألن المزاحمة على ا ،االزواجر عن الزن
   .)٤()وهو مجلبة الفساد والتقاتل، بالتعدي والتغلب، وجوفیه التوثب على الفر ، عن األوالد
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عرفة باب: السالم للمفي ، و ٢١، ص٨ال یحل لرجل أن یهجر أخاه فوق ثالث، ج باب: الهجر وقول رسول اهللا  ): رواه البخاري،١(
       .٥٣، ٢١ ، ص٨وغیر المعرفة، ج

 .  ١٠٣، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

شرح مختصر )، ١٩٩٠والطوفي، سلیمان بن عبد القوي(          .٥٥٤، ص٤جمصدر سابق، لموقعین، إعالم ا ،ابن القیم): ٣(
التقریر )، ١٩٩٩وأمیر الحاج، الحلبي (     مؤسسة الرسالة، بیروت.     ،٢٠٩، ص٣، ج١(تحقیق، عبد اهللا التركي)، طالروضة
 ، دار الكتب العلمیة بیروت.      ١٨٣، ص٣، ج١، طوالتحبیر

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت. ١٦٠، ص٥(تحقیق، الدكتور جابر العلواني)،جفي علم أصول الفقهالمحصول محمد بن عمر، ): الرازي،٤(
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ٔصولی اتشاهبامل : الثاين بحثامل  ة.بني  ةا ٔحاكم التلكیف هنا وبني ا ٔحاكم الوضعیة، وب  ا

تلمیحا ، و في مواضعباسمها  علیها اتصریح قسمیهاكال ب األحكام الشرعیة بین تشابهال ذكر الشاطبي       
األحكام منها حدیثه عن  كالمهمقصود  في مواضع أخرى من الكتاب باسم األحكام الشرعیة، یوحي علیها

اسم إجماال ب، وما نص علیه التشابه الذي جاء فیهت ذكر  باسمه ، فما صرح بهمعا التكلیفیة والوضعیة
وجعلته ، التطویل مبعداتباعا للتعلیمات  دراسته ، تجاوزتولم یحدد أي النوعین مقصودهاألحكام الشرعیة 
 فيستخراجه من المتشابهات ، وحصیلة ما تم افیه البحث زیادةب ضمن التوصیات المقترحة في الخاتمة من

   على النحو التالي:  اوالتطبیق لكل قسم منه المطلب هذا

  بین األحكام الوضعیة:األصولي أوال: التشابه         

 تحت قدرة  ، ما كان داخال منها)٤(إلى ضربین انقسامها، في )٣(عوالمان )٢(والشرط )١(تشابه السبب ١      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ما ذكره الفراء في قوله: (والسبب: ما یتوصل به إلى معانيالداخل تحته عدة  عرف السبب بتعاریف مختلف، أوسعها وأشملها ):١(
العدة في ، )١٩٩٠(الفراء، محمد بن الحسین     ثبوته، سواء كان دلیال أو علة أو شرطا أو سؤاال مثیرا للحكم).   لالحكم ویكون طریقا 

 ، الریاض. ١٨٢، ص١٠، ج٢(تحقیق، الدكتور أحمد المباركي)، ط، أصول الفقه

ما یلزم من عدمه عدم رجود الحكم، وال یلزم من وجوده ( ، ملخصها جمعا بین عدة تعاریف، أنه:عرف الشرط بدالالت مختلف ):٢(
، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول)، ٢٠٠٤القرافي، أحمد بن إدریس (     .  )الشرط وجود الحكم وال عدم لذاته، أي: لذات

الزحیلي، و          .٤٣٣، ص١ج، مصدر سابقالمهذب في علم أصول الفقه المقارن، النملة، بیروت.        و ، دار الفكر، ٢٠٥ص
               ، دار الفكر، بیروت.١٧٢، ص١، طالوجیز في أصول الفقه)، ١٩٩٩وهبة(

المانع عكس الشرط، وهو: (ما یلزم من وجوده انعدام الحكم، وال یلزم من انعدامه وجود الحكم وال عدم لذاته، أي: لذات ): ٣(
وابن          ، المكتب اإلسالمي، بیروت.١٧٣، ص١، ج٢ط، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، علي بن محمد        الحكم).
                                                                                     . ٤٥٦، ص١مصدر سابق، ج، كوكب المنیرشرح ال النجار،

  ـــــــــــ اج إلى بیان،    اهللا أعلم واضح ال یحت ظاهرفي نص كالم الشاطبي ): وجه التشابه بین السبب والشرط والمانع ٤(
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عن المكلف، وله االختیار التام والقدرة الكاملة في مباشرتها وتركها في أي وقت شاء، وقسم منها خارج 
فروقات وهو من أهم ال ،لدخولها تحت مشیئة اهللا تعالى وٕارادتهال مجال لكسب العبد فیها وال اختیار، قدرته، 

: (خطاب التكلیف یشترط فیه ابن النجارالتي یجب التبنه لها بین خطاب الوضع وخطاب التكلیف، قال 
ذلك إال ما  علم المكلف وقدرته على الفعل، وكونه من كسبه، وأما خطاب الوضع، فال یشترط فیه شيء من

 :أحدهما: على الجملة ضربان، ...وجوداألفعال الواقعة في ال، وقال الشاطبي في التشابه: ()١(استثني)
قد یكون سببا ویكون شرطا : فاألوله، ما یصح دخوله تحت مقدور : واآلخر، فخارج عن مقدور المكل

یدخل تحت خطاب ما جهة وأما الضرب الثاني...، من ــــــ وقال في الضرب الثاني: ...  ویكون مانعا
     التالي: على النحو شابهتبیق للتطوال ،)٢()الوضع، إما سببا أو شرطا أو مانعا

   :  )٣(المكلف ة عن قدرةاألسباب والشروط والموانع الخارج أ       

ال والزمن فیه محدود، فعل اهللا تعالى،  هو منو ، المكلف مضان الخارج عن إرادةشهر ر مثال السبب ك      
قدرة للمكلف على إیجادها أو ب ال كثیرا من األسبا( :السلمي قال، )٤(في تقدیمه أو تأخیره قدر للمكلف

.)٥(لیس في مقدور المكلف منعه وال إیجاده) ضان سبب لوجوب الصوم...، مثل دخول شهر رمعها...من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما دام أن الشاطبي ذكر التشابه فیه اتبعت منهجه في ذكر التشابه فیه أیضا، والقسم ، ویتمعن في مضمونه لمن یراجعه  ـــــــــــ
  المكلف، لم أذكره لعدم ذكر الشاطبي التشابه فیه، وربما األمر في ذلك واضح. قدرة  اآلخر غیر الداخل تحت

 . ٤٣٦، ص١، مصدر سابق، جشرح الكوكب المنیر): ابن النجار، ١(

 .١٢٩، ١٢٨، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

 داخلة تحت القسم األول والعالقة لها بهذا القسم. ): العقود والجنایات والحدود وٕان كانت أسبابا مقدورة، فهي٣(

       ، مكتبة اإلیمان المنصورة.٨٣ص، ١ج ،محمد إبراهیم الحفناوي) تحقیق،(الساطعالكوكب شرح )، ٢٠٠٠السیوطي، جالل الدین(): ٤(

       . ٦٦ص، مصدر سابق، أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهلهالسلمي، ): ٥(
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 في أوقاتها المحددة لها شرعا، في قوله تعالى:  الشرط كون الشمس سببا إلیجاب الصلواتمثال و        
ال ، وهي من فعل اهللا تعالى، ال عالقة لها بإرادة المكلف، و )٧٨: اإلسراء(ََّّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ 

من باب التغلیب، عند البعض لغة تقدیمها أو تأخیرها، وسمیت سببا  وأتحدیدها حت قدرته في ها تدخول
، وٕاال فهو شرط فقهي كما في شروط الصالة، قال ابن إمام )١(باعتبار كل ما یوصل إلى غیره یسمى سببا

ل دلوك الكاملیة باعتبار خروج الكل عن قدرة المكلف، تحت أي مسمى دخل: (جعل الشيء سببا كجع
.)٢()الشمس، أي زوالها سببا للصالة ...، ال اقتضاء فیها وال تخییر، بل هي من وضع الشارع

قال ابن القیم:، )٣(الخارج عن قدرتها في إزالته أو التقلیل منه ،ومثال المانع كالحیض في حق المرأة      
 . )٤(كان الطهور غیر مقدور للمرأة)(الصالة مع الحیض غیر مشروعة، لما 

 
  : األسباب والشروط والموانع الداخلة تحت قدرة المكلففي  ب       

قال ، )٥(یكف أن یسرق أوله القدرة  ٕارادته،و  تحت كسب المكلف داخال اسببكون السرقة  السبب مثال      
ود الزحیلي وٕادخاله مع السرقة بعض األحكام األخرى: (السبب إما أن یكون مقدورا للمكلف كصیغ العق

   .)٦(والتصرفات واقتراف الجرائم فهي سبب لترتب أحكامها، أو الستحقاق عقوبتها، فالسرقة سبب لقطع الید)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٩٣، ٩٢، ص١، ج١، طبلغة السالك)، ١٩٩٥أحمد(، ): الصاوي١(

(تحقیق، الدكتور عبد ، منقول والمعقولإلى منهاج األصول من ال تیسیر الوصول)، ٢٠٠٢محمد بن محمد(): ابن إمام الكاملیة، ٢(
 ، الفاروق الحدیثة، القاهرة.٣٢١، ص١، ج١الفتاح الدخمیسي)، ط

 .١٥٥، ١٥٤، ص١، مصدر سابق، جاإلحكام): اآلمدي، ٣(

  .١٧١، ص١، ج، مصدر سابقجامع الفقه ،: ابن القیم)٤(

من فتاوى اإلمام  الفتح الربانيمحمد بن علي،  وكاني،والش        .١٢٢صمصدر سابق، ، الوجیز في أصول الفقه، الزحیلي): ٥(
                    ، مكتبة الجیل الجدید، صنعاء.٢٢٨٦ص، ٣ج(تحقیق، محمد صبحي حالق)، الشوكاني

 .دار الفكر، دمشق ،٤٣، ص١، ج١، طأصول الفقه اإلسالمي)، ١٩٨٦الزحیلي، وهبة(): ٦(
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، من فعل العبد مخیر فیه بین لغیرهأو سواء كانت للوضوء كون الطهارة على العموم  ،شرطال ومثال       
وعدم ، ا وهي الصالةیلزم فقدان مشروطهإذا كانت للصالة، ، وفقدانها باختیار المكلف )١(كسبه أو منعه
إنه یجب العلوي الشنقیطي: (إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط للصالة ...، فل قا، اصحتها إال به

 .)٢()لنا بوجوب مشروطه ألنه مقدور

كالقتل في المیراث، الداخل تحت قدرة المكلف، یمكن للعبد باختیاره منع أي ورثته من  المانع ومثال       
قال  ،)٣(معاقبته بحرمانه یقتضي من باب المصلحةحقهم، وعمده بذلك إلى ارتكابه محظور شرعي بإرادته، 

      .  )٤(الشارع القتل مانعا من المیراث، وهو مقدور للمكلف)الزحیلي: (جعل 

 اإلیمان نفس معنىتحت  دخولهافي  ،إذا وردت في أعمال مختلفة سبب والشرط والمانعالتشابه  ٢       
في ، على حسب حالة المكلف وطبیعته لثالث اومانع ،آخر حكمل ا، وشرطسببا لحكم أن یكونالذي یمكن 

 وورودها في أعمال مختلف وعدم اتحادها في نفس العمل، على  مع التنبیه من وجوب افتراقها، ،)٥(كل عمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشرح روضة  إتحاف ذوي البصائر )،١٩٩٦عبد الكریم بن علي( والنملة،      .  ١١١، ص١، مصدر سابق، جاإلحكاماآلمدي، ): ١(
التأسیس في أصول الفقه على ضوء أبو إسالم، مصطفى بن محمد، و           ، دار العاصمة، الریاض.٢٣٣، ص٢ج، ١ط ،الناظر

     ، مكتبة الحرمین. ٣٧، صالكتاب والسنة

 .١٧٠، ص١، جعلى مراقي السعود نشر البنود، العلوي قیطي، عبد اهللا بن إبراهیم): الشن٢(

، ١(تحقیق، علي معوض، عادل عبد الموجود)، ط، الشرح الكبیر، العزیز شرح الوجیز)، ١٩٩٧): الرافعي، عبد الكریم بن محمد(٣(
والبیهقي،       .  ٢٦٢، ص٨، مصدر سابق، جالفقه اإلسالمي وأدلتهوالزحیلي،     ، دار الكتب العلمیة، بیروت.   ٥١٦، ص٦ج

 لدراسات اإلسالمیة، كراتشي، وغیرها من دور النشر.             ، جامعة ا١١٠، ص٩، ج١، طمعرفة السنن واآلثار )،١٩٩١أحمد بن الحسین(

 .١٢٢، مصدر سابق، صالوجیز في أصول الفقه ): الزحیلي،٤(

، ٧٥، ص١ط (تحقیق، محمد المختار الشنقیطي)، مراقي السعود إلى مراقي السعود)، ١٩٩٣): المرابط، محمد األمین بن أحمد(٥(
(تحقیق، علي  )،نثر الورودشرح مراقي السعود، المسمى (والشنقیطي، محمد األمین بن محمد،   مكتبة ابن تیمیة، القاهرة.     

 ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.٣٢، ص١، ج١العمران)، ط
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لواحد أن وقد یجتمع في األمر الك أمر مطلوب، قال الشاطبي: (حسب تفصیل الشاطبي في كالمه، وذ
، شرط في وجوب الطاعات أو في صحتهاو ، كاإلیمان هو سبب في الثواب، یكون سببا وشرطا ومانعا

، ومثله كثیر، غیر أن هذه األمور الثالثة ال تجتمع للشيء الواحد، فإذا ومانع من القصاص منه للكافر
ال یكون شرطا فیه نفسه، وال مانعا له لما في ذلك من التدافع، وٕانما یكون سببا وقع سببا لحكم شرعي ف

، والتطبیق للتشابه مع األمثلة )١(لحكم وشرطا آلخر ومانعا آلخر وال یصح اجتماعها على الحكم الواحد)
  الفقهیة لكل قسم منه على النحو التالي: 

، والوقوف على ما جاء به الشرع، دون )٢(لم الغیبومثال اإلیمان الذي هو سبب، كالتصدیق بع        
اجتناب سبل و  ،دخول الجنةتضى ذلك، الذي یكون سببا للثواب، في العمل بمقو إعمال العقل ورد النقل 

: (وأما من كان معه أول اإلیمان، فهذا یصح منه، ألن معه اقال ابن تیمیة في تسمیة اإلیمان سبب ،الردى
      .)٣(ما حرمه، وهذا سبب الصحة)ما أوجبه الرسول، وتحریم إقراره في الباطن بوجوب 

 العبادة تردفقدانه بو  )٤(إال به المكلف عبادةالتي ال تصح  إلخالصاك ،اشرط ومثال اإلیمان الذي یعد     
قال  ،)٥: بینة(ال َّ مص خص حص مس خس حس جس مخ  ُّ  تعالى: قولهل ،العمل ، وال یقبلمن أصلها
، ورده اآلیةن ذلك إال في اإلخالص كما یوضحه استثناء ، وال یكو ان شرطا للعبادةفي جعله اإلیم الشاطبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٢٩، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ١(

وزاده، محمد بن   ، دار الفكر.     ١٤، ص١٣ج ،١، طالتفسیر الكبیر، ومفاتیح الغیب)، ١٩٨١فخر الدین، بن ضیاء( الرازي،): ٢(
، دار ٣٧، ص٣، ج١(تخریج، محمد شاهین)، ط حاشیة محیي الدین شیخ زاده على تفسیر القاضي البیضاوي)، ١٩٩٩( مصلح

  الكتب العلمیة، بیروت.

 . ٤٢٣، ص٧، مصدر سابق، جمجموع فتاوى): ابن تیمیة، ٣(

    .٩٧، ص٢جمحمود خطاب)، (تحقیق، أمین ، أو إرشاد الخلق إلى دین الحق الدین الخالص)، ١٩٧٧السبكي، محمود خطاب (): ٤(
، مكتبة الرشد، ٥٠٨، ص٢(تحقیق، عبد الرحمن الجبرین)، ج، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقهعلي بن سلیمان، المرداوي، و 

  .١٤٣، ص١جمصدر سابق، ، مجموع فتاوىابن تیمیة، و        الریاض.
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على من جعل اإلیمان مجرد وصف تكمیلي للعبادة، ولیس شرطا لها: (واإلیمان شرط لصحة العبادات 
والتقربات...، بل هو العمدة في صحة التكلیف، وكذلك ال یصح أن یقال: إن اإلیمان مكمل للعبادات، فإن 

لسالمة  ا، وقال ابن حجر في كون اإلیمان شرط)١(مان)عبادة الكافر ال حقیقة لها یصح أن یكملها اإلی
الظاهر، ومن كان ظاهره صالحا دلیل على صحة إیمانه، وال یحكم بخالفه إال بأعمال الكفر: (فاإلیمان هو 
اإلقرار فقط، فمن أقر أجریت علیه األحكام في الدنیا، ولم یحكم علیه بكفر، إال إن اقترن به فعل یدل على 

 .   )٢(د للصنم)كفره، كالسجو 

، )٣(سواء كان الكافر ذمیا أو معاهدا أو مستأمناومثال اإلیمان المانع، كعدم القصاص للكافر من المسلم،   
 المكافأة في الدین، وتخلف  ،)٥()ال یقتل مؤمن بكافر(: ، ولقوله)٤(لعلو اإلسالم على غیره من األدیان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٨٥، ص١، ج، مصدر سابقفي أصول الشریعة الموافقات): الشاطبي، ١(

 .٤٦، ص١، مصدر سابق، جفتح الباري): ابن حجر، ٢(

 ، (تخریج، الدكتور مصطفى كمال وصفى)،، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالكالدردیر، أحمد بن محمد ):٣(
 ، دار الكتاب العربي، لبنان.٣٤٢ص ،٩، ج، المغنيعبد اهللا بن أحمد وابن قدامة،           ، دار المعارف، القاهرة.٣٣٨، ص٤ج

 واآلسنوي، جمال الدین بن الحسن،     ، إدارة الطباعة المنیریة.٣٥٣، ص١٠ج، (أحمد شاكر)، المحلىابن حزم، علي بن أحمد، ): ٤(
 .٣٠، ص ٧، مصدر سابق،جروضة الطالبینوالنووي، ، عالم الكتب.       ٢٣٦، ص٤، جنهایة السول في شرح منهاج األصول

ما جاء ال یقتل مسلم والترمذي، باب: .         ٣٧٩، ص٤، ج٢٧٥١، باب: في السریة ترد على أهل العسكر، رقمداود ): رواه أبو٥(
، ٣٣٠، ص٦، ج٦٩١٠، باب: القود بین األحرار والممالیك في النفس، رقم.         والنسائي٢٥، ٢٤، ص٤، ج١٤١٢بكافر، رقم

، وباب: ٣٣٥، ص٦، ج٦٩٢٢، ورقم٣٣٤، ص٦، ج٦٩٢١القود من المسلم للكافر، رقم، وباب: سقوط ٣٣١، ص٦،ج٦٩١١ورقم
، ٨٨٧، ص٢، ج٢٦٦٠، باب: ال یقتل مسلم بكافر، رقموابن ماجة     .    ٥٦، ص٨، ج٨٦٢٩، و٨٦٢٨إعطاء العبد األمان، رقم

 ،٨، ج١٥٩١٣، ورقم١٥٩١٢، ورقم١٥٩١١والبیهقي في الكبرى، باب: فیمن ال قصاص بینه باختالف الدینین، رقم       . ٨٨٨
حرا كان أو عبدا  ، وباب: أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم ٥٩، ٥٨، ص٨، ج١٥٩٢٢، ورقم٥٥، ص٨، ج١٥٩١٦، ورقم٥٤ص
، ٦٦٩٢، رقم١١، وج٢٨٦، ص٩٩٣، ورقم٢٨٥، ص٩٩١، ورقم٢٦٨، ص٢، ج٩٥٩، رقمأحمدو .        ٣٣٥، ص٨، ج١٦٨١٣رقم
 ــــــــــقیس بن عباد   ، باب: ما َرَوى.       والبزار٥٨٧، ص٧٠١٢، ورقم٥٥٥، ص٦٩٧٠، ورقم٤٢٤، ٤٢٣، ص٦٨٢٧، ورقم٢٨٨ص
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    نهاالمانعة من القصاص، من بیبعض الخصال لفي ذكره  الغزالي قالو یمنع التساوي في القصاص، 

الخصلة األولى من خصال الكفاءة، التساوي في الدین الحق، فهذه الفضیلة في القاتل : (اختالف الدین
تمنع وجوب القصاص ابتداء، فال یقتل مسلم بكافر، ویقتل الیهودي بالنصراني ومعتمد هذه الخصلة قوله 

 :))یهودیا عند الغضب، قال ابن حجر:  وبوب البخاري: باب: إذا لطم المسلم، )١()))ال یقتل مؤمن بكافر
للذمي من المسلم دل  (أي لم یجب علیه قصاص كما لو كان من أهل الذمة...، فلما لم یقتص النبي 

   .)٢(على أنه ال یجري القصاص)

في عدم جعل المخالفة إذا نشأ عنهما مخالفة في مسبباتهما،  تشابه األسباب المشروعة والممنوعة ٣      
مخالفة الالسبب نفسه، وٕانما بدخول عوامل وعوارض طارئة أثرت في المسبب، جعلت حصول  ناشئة عن

للمصالح ال للمفاسد، واألسباب  ابین النتائج ومقدماتها، والسبب مع مسببه، ألن األسباب المشروعة أسباب
لتبع، ولیس عن للمفاسد ال للمصالح، وٕاذا ظهرت المخالفة في كل قسم، فوقوعها حاصل با االممنوعة أسباب

 المنكرمن ، وٕان استلزم ما هو دونه (إن كان المعروف أكثر أمر بهقال ابن تیمیة: ، )٣(ذات السبب نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.       ٢٠٦، ٢٠٥، ص٢٠، ج٤٧٠.       والطبراني في الكبیر، رقم٢٩١، ٢٩٠، ص٢، ج٧١٤، رقمعن علي بن أبي طالب      ــــــــــ
.       وقال عنه ابن عبد ٩٩، ص١٨٥٠٧، ورقم٩٨، ص١٠، ج١٨٥٠٢مم بالذمي، رقوعبد الرزاق في المصنف، باب: قود المسل
تنقیح التحقیق في أحادیث )، ٢٠٠٧بن عبد الهادي المقدسي، محمد بن أحمد(ا    الهادي الحنبلي: (وهو حدیث حسن).     

 ضواء السلف، الریاض.، دار أ٤٦٠، ص٤، ج١، ط٢٨٧٧رقم)، تحقیق، سامي بن محمد، وعبد العزیز الخبانيالتعلیق(

نقال عن ابن دار السالم،  ،٢٧٣، ص٦، ج١هیم)، ط(تحقیق، أحمد إبرا الوسیط في المذهب)، ١٩٩٧الغزالي، محمد بن محمد(): ١(
 .الصالح

 .٢٦٣، ص١٢، مصدر سابق، جفتح الباري): ابن حجر، ٢(

أصول ، )١٩٦٩(والخضري بك  .    ، دار المنار١٨٢، ١٨١، صالقواعد الفقهیة بین األصالة والتوجیه): اسماعیل، محمد بكر، ٣(
 وما بعدها، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر. ٥٩ص، ٦ط الفقه،
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الشاطبي في ، وقال )١()روفتلزم فوات ما هو دونه من المع، وٕان اسوٕان كان المنكر أغلب نهي عنه...، 
كما أن األسباب المشروعة أسباب للمصالح ال ، األسباب الممنوعة أسباب للمفاسد ال للمصالحالتشابه: (
والمصالح الناشئة ، یجب أن یعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن األسباب المشروعة يفالذ...، للمفاسد

ناشئة عن أسباب أخر مناسبة  يوٕانما ه، قةالحقیي یست بناشئة عنها ف، لعن األسباب الممنوعة
وهذا المعنى ...، ء باألوامر فیها جلبا للمصالحيعلى أن الشریعة إنما ج يفقد ثبت الدلیل الشرع...، لها

فإن رأیته وقد انبنى علیه ، ا ال سبب مشروعا إال وفیه مصلحة ألجلها شرعفإذً ...، یستمر فیما منع
مفسدة ألجلها  وأیضا فال سبب ممنوعا إال وفیه، عن السبب المشروع فاعلم أنها لیست بناشئة، مفسدة
... إذ فاعلم أنها لیست بناشئة عن السبب الممنوع ،فإن رأیته وقد انبنى علیه مصلحة فیما یظهر، منع

  لكل قسم منه على النحو التالي:  الفقهي ، والتمثیل للتشابه والتطبیق)٢()ال یصح ذلك بحال

ب المشروعة الذي یظهر أنها قد تؤدي إلى المفاسد، كاألسباب الطبیة المؤدیة إلى المشارب مثال األسبا    
والمآكل والمراكب وغیرها من األهداف المقصود منها سالمة اإلنسان، وال یمكن الوصول إلى تلك األهداف 

عالج شاقة إال بالمرور بمفاسد ومشاق وكد وتعب وذلك لیس هو المقصود بنفسه، فإن كانت وسائل ال
ها، تبقى مشروعة ألن المراد منها منافع ومقاصد عظیمة أخرى، من وضررها مؤقت ویحصل التألم من ورائ

تحسین عیش اإلنسان، وٕانقاذ البشریة، وتلك المفاسد مؤقتة ثم تزول، مقارنة بالمنافع الغالبة، والعبرة 
مفاسد المرجوحة محمود حسن، وأن درء بالغالب، قال ابن عبد السالم: (تقدیم المصالح الراجحة على ال

المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك...، وكذلك األطباء 
یدفعون أعظم المرضین بالتزام بقاء أدناهما، ویجلبون أعلى السالمتین والصحتین، وال یبالون بفوات 

 تساوي، فإن الطب كالشرع ُوضع لجلب مصالح السالمة أدناهما، ویوقفون عند الحیرة في التفاوت وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٠، ١٢٩، ص٢٨، مصدر سابق، جمجموع فتاوى): ابن تیمیة، ١(

 وما بعدها.   ١٦٣، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(
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 .)١(والعافیة، ولدرء مفاسد المعاطب واألسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك)

الناتج ومثال األسباب الممنوعة، الناشئة عنها منافع عارضة، لیست مقصودة بذاتها، كتحریم الخمر        
وفساد القلب، والروح والبدن، وٕان تبعته  عنه مفاسد عدة المقصودة ابتداء من أصل التحریم، من زوال العقل

 مض  ُّ  ، وكسب عرض من دنیا زائلة، كما في قوله تعالى:)٢(فیه بعض المنافع للبدن مصالح مزعومة، بادعاء
، ال یسوغ ذلك جوازه، ولیست )٢١٩ البقرة:(َّخف حف جف  مغ جغ مع جع  مظ حط

البة، وأضراره المادیة والمعنویة هي مقصودة بذاتها، وال یخرجه عن أصل حرمته، للنظر فیه للمفاسد الغ
األصل المتوجه التحریم بسببها ابتداء، قال ابن كثیر: (أما إثمهما فهو في الدین، وأما المنافع فدنیویة من 
 حیث إن فیها نفع البدن، وتهضیم الطعام، وٕاخراج الفضالت، وتشحیذ بعض األذهان، ولذة الشدة المطربة

 .)٣(الح ال توازي مضرته ومفسدته الراجحة، بتعلقها بالعقل والدین)التي فیها...، ولكن هذه المص

التي شرعت  حكاماأل ها أوصافا مكملة لموصوفاتها منعتبار لة والمانع في اوالعالسبب والشرط تشابه  ٤    
عنه دفع تو  ،حلامصللمكلف ال جلبتالتي  غایاتالمقاصد و ، من الهاأحكام ، أو مكملة لما اقتضتههال
ه، أو مشروط حكمه وهولفال یكون الشرط شرطا إال إذا كان مكمال ، ة في الدارینواآلجل ةالعاجلد سافمال

ال و ، هما ال یتحققان إال بوجود الشرط، وكالدفع مفسدة أو جلب مصلحة وهو، اقتضاه حكمه مامكمال ل
دفع مفسدة،  یكون السبب سببا إال إذا كان مكمال لمسببه، أو ما اقتضاه مسببه من جلب مصلحة أو

 : ، قال الشاطبي في الشرط)٤(العلة والمانع الحكم مع كذلكوكالهما ال یتحققان إال مع وجود السبب، و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٨، ص ١، مصدر سابق، جقواعد األحكام): ابن عبد السالم، ١(

(تحقیق، ، البالغةحجة اهللا  )،٢٠٠٥والدهلوي، ولي اهللا بن عبد الحمید(  .     ٣٦٠، ص١، مصدر سابق، جالفروق): القرافي، ٢(
         .٢٦١، مصدر سابق، صنظریة المقاصد عند الشاطبيوالریسوني،         .، دار الجیل، بیروت٢٩١ص، ٢، ج١السید سابق)، ط

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٤٣٤، ص١، ج١، طتفسیر القرآن العظیم)، ١٩٩٨): ابن كثیر، اسماعیل بن عمر(٣(

        ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١٠٧، ص٧، و٦، و٥القسم، ١ط ،موسوعة القواعد الفقهیة)، ٢٠٠٣(البورنو، محمد بن أحمد): ٤(
 .٦١مصدر سابق، ص أصول الفقه والخضري بك،
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ه، فیما اقتضاه ذلك المشروط ، أو فیما مال لمشروطالكتاب ما كان وصفا مكهذا  يف المراد بالشرط(
وٕاذا ذكر اصطالح هذا الكتاب في الشرط، فلیذكر بقیة األحكام: (، وقال في )١()اقتضاه الحكم فیه...

  على النحو التالي:  تشابهالوباألمثلة التطبیقیة یتبین  ،)٢()اصطالحه في السبب، والعلة، والمانع ...
 

ن الطهارة سببا مكمال لمشروطها وهي الصالة، التي ال تصح إال بها، ومكملة لحكمة مثال الشرط كو       
مشروعیة الصالة، بزیادة الطمأنینة، والتقرب إلى اهللا تعالى، الذي ال یكتمل ذلك إال بالطهارة، والعبد إذا 

ظم المصالح التي ، وذلك أكمل لقبول الصالة، ومن أع)٣(كان طاهر الظاهر، سلمت له طهارة الباطن بالتبع
تجعل صالة العبد تامة وال یشوبها أي نقص، جاء في الموسوعة الفقهیة: (الطهارة جعلها اهللا تعالى مكملة 
للصالة فیما یقصد منها من تعظیمه سبحانه وتعالى، إذ الوقوف بین یدیه تعالى مع الطهارة الشاملة للبدن 

، وبهذا الوضع ال تتحقق الصالة الشرعیة إال بها، فالشرط والثیاب والمكان أكمل في معنى االحترام والتعظیم
ن في الشرط، وعلیه فیلصحة الحكم من اعتبار كال الوص، فالبد )٤(بهذا االعتبار یتوقف علیه وجود الحكم)

 األحكام األخرى. یقاس

قطع، في مكملة لحكمة الو فال حد من دون سببه،  ،القطع حكملوجوب  اسببالسرقة  كون ومثال السبب     
 نالمجرمو  كفعندها ی، و ، وكیفیة تطبیقه على اآلخرینلحداعند مشاهدة من الغیر خذ العبرة أل كونها وسیلة

 أعظم  وفي ذلك تحقیقا لجب وحفظ األموال، اإلعانة على نشر السلم واألمانو  ،اآلخرین االعتداء على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٨١، ١٨٠، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ١(

 .   ١٨٣، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة ): الشاطبي،٢(

 ١(تحقیق، علي معوض، وعادل عبد الموجود)، ط رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )،١٩٩٩عبد الوهاب بن علي( ): السبكي،٣(
      . ١٨٣، ص١ر سابق، ج، مصدالموافقات في أصول الشریعةوالشاطبي،        ، عالم الكتب، بیروت.١٧، ١٦، ص٢ج

  ، دار الهجرة، الریاض.٣٤٨، ص١، طمقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتها باألدلة الشرعیة،  )،١٩٩٨محمد سعد الیوبي( والیوبي،

  .١٩١، ص٢٦ج  ، مصدر سابق،الموسوعة الفقهیةوزارة األوقاف الكویتیة، ): ٤(
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قال ، ویعد ذلك في كال الحالتین سببا لتقلیل كثیر من الشر في المجتمع، )١(المصالح، ودرئت أعظم المفاسد
یاء سببا ولسنا ننكر أن یكون اهللا تعالى جعل بعض األشفي كون السرقة سببا للحكم من جهة: ( ابن حزم

، وقال الغزالي في اعتبار كل )٢()كما جعل السرقة بصفة ما سببا للقطع .،..لبعض ما شرع من الشرائع
الحدود والتعزیرات زواجر وعبر، وكن ذلك موافق لمعنى أن األسباب مكملة لما اقتضته مسبباتها: (یجب 
القصاص بالجارح لحكمة الزجر وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح باإلضافة إلى هذه العلة، فهذه 

 .   )٣(لیالت معقولة في هذه األسباب)تع

ر في نفسه اعتبار السف على أحد األقوال في المشقة سببا للقصر،كون ومثال العلة المكملة لحكمها،      
مقاصده في بلوغ  ما اقتضاه حكمها، بزیادة التخفیف على المسافر،من جهة في نفسها ، ومكملة )٤(مشقة

فكلما كانت الصالة أقصر، كان تحقیق هدف كعتین أولى من أربع، بصالة ر  المرجوة من السفر وغایاته
        .)٥(علة عامة بهذا المنظور، وسببا كلیا للترخصفكانت العلة هي المشقة، واعتبرت المسافر أقرب، 

  فهو، )٦(القاتل البنه بقاء روح الوالدومثال المانع كاألبوة في القصاص، المكملة من جهة كونها سببا ل      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            .٨٩٠، ص٣ج، مصدر سابق، الفروقالقرافي، ): ١(

    ، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت.١٠٢، ص٨(تحقیق، أحمد شاكر)، ج اإلحكام في أصول األحكام ): ابن حزم، علي بن محمد،٢(

، مؤسسة ٣٥٠، ص٢، ج١(تحقیق، الدكتور سلیمان األشقر)، طم األصولمن عل المستصفى)، ١٩٩٧محمد بن محمد(): الغزالي، ٣(
                                                                         الرسالة، بیروت.

       .٣٦٠، ص٣ج، مصدر سابق، إعالم الموقعینبن القیم، وا        .٣٣٧، ص٢، ج، مصدر سابقجامع الفقه ابن القیم، ):٤(

 .                                                   ١٥٥، مصدر سابق، صال یسع الفقیه جهله أصول الفقه الذيالسلمي، ): ٥(

(تحقیق، الدكتور عبد الكریم النملة)،  الضیاء الالمع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه)، ١٩٩٩القروي، أحمد بن عبد الرحمن(): ٦(
     ، مؤسسة قرطبة.٦٣، صالوجیز في أصول الفقه وزیدان،          بعدها، مكتبة الرشد، الریاض.وما  ٢٠٩، ص١، ج٢ط

                               .         ٣٠٥، مصدر سابق، صمذكرة في أصول الفقه والشنقیطي،
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والحفاظ على سبب وجوده، وال یكون سببا إلعدامه، ومكملة ألثره، في كونها سببا لتكثیر أفراد المجتمع ، 
، قال السبكي: (األبوة في منع القصاص مع وجود القتل للولد، مع اشتمالها على حكمة تقتضي أرواح األمة

ببا إلعدامه، مع بقاء حكمة السبب، عدم القصاص، وهي أن األب سبب لوجوده فال یحسن أن یكون هو س
 .    )١(وهو حیاة اإلنسان)

كسبها في ذاتها، في لمكلف لمع الموانع، في عدم إلزام االشروط المعتبرة في مشروطاتها تشابه   ٥      
عدم دخولها في اختیار المكلف وقدرته، وأمره بذلك تكلیفه بما ال ، كونها شروطا أو موانع، أو عدم تحقیقها

من التكلیف، وٕانما هي وسائل لغیرها، لتحقیق مقاصد وغایات أخرى،  بذاتها المطلوبة لیستاق، فیط
رجع إلى خطاب ما یالشروط المعتبرة في المشروط ...المقصودة من التشریع، قال الشاطبي في الشرط: (

، وقال )٢()عدم تحصیله يمن حیث هو شرط وال ف تحصیله يقصد ف فهذا الضرب لیس للشارع...الوضع
فلیس ...یقصد تحصیل المكلف لها وال رفعهابمقصودة للشارع بمعنى أنه ال  الموانع لیستفي المانع: (

، وخطاب الوضع في أصله وسیلة )٣()عدم تحصیله يانع وال فتحصیله من حیث هو م يللشارع قصد ف
مع األمثلة التوضیحیة البیانیة  ابهللتش ، والتطبیقإلى األحكام التكلیفیة المقصودة بذاتها، ولیس هو األصل

 النحو التالي:   علىلكل قسم منه 

مثال الشرط كون اإلحصان شرطا للرجم، لیس وصفا ملزما على المكلف مأمورا بكسبه أو رفعه، یقال       
علیه في  من الرجم، فیبقى على أصله من دون إجبار أو تطلق حتى تمنعلغیر المتزوج یجب أن تتزوج، 

ب الفعل لیجب علیه نه مطلو إ: یقال اإلحصان ال(رجم وٕاال فال، قال الشاطبي: ال تم توفرإذا  ،كهفعله أو تر 
مطلوبا لم یكن من باب وأیضا فلو كان ، زنىا ب الترك لئال یجب علیه الرجم إذوال مطلو ، الرجم إذا زنى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥، ١٤، ص٢، مصدر سابق، جرفع الحاجب): السبكي، ١(

  .١٨٩، ص١، مصدر سابق، جول الشریعةالموافقات في أص): الشاطبي، ٢(

                       .١٩٩، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٣(
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، وقال الغزالي: (إذا ثبت اإلحصان )١()هراوالحكم فیه ظ، لفهذا خُ ، وقد فرضناه كذلك، خطاب الوضع
، أي ال )٢(بقول إثنین مع أن الزنا ال یثبت إال بأربعة، دل على أنه ال یحتاط للشرط بما یحتاط به للمشروط)
یحتاط لمعرفة الجاني هل هو محصن أو ال، بقدر ما یحتاط ویتم التركیز على معرفة حقیقة الزنا 

 لترتب علیه الحكم. وتفاصیله، واالهتمام به أكثر،

یقال له اة، لیس المكلف مطالبا بتحصیله في ذاته أو رفعه، من الزك امانعومثال المانع كون النصاب       
یجب یقال له یجب علیك جمع المال لیجب في حقك الزكاة، ولیس مأمورا بتداوله واستثماره في حیاته، 

، مع الحرص على اجتناب )٣(الزكاة تمنع من علیك إنفاق مالك، وعدم إبقائه على قدر النصاب، حتى
قال الشاطبي: االحتیال في ذلك وعدم التهرب من فریضة اهللا تعالى، وترك أداء حق الفقراء والمساكین، 

النصاب حوال حتى تجب الزكاة فیه، لیس بمطلوب الفعل أن یقال: یجب علیه إمساكه حتى تجب  (فإبقاء
    .)٤(أن یقال: یجب علیه إنفاقه خوفا أن تجب فیه الزكاة) علیه الزكاة فیه، وال مطلوب الترك

ألن  ،تشابه الرخص مع الحاجیات، في استثنائهما من أصل العزائم المقصودة من التشریع ابتداء ٦       
، ولیس التخفیف ورفع الحرج على المكلف، والعزائم على خالف ذلك المقصود من الرخص والحاجیات،

، قال ع المشقة على المكلف، وٕانما اإللزام بها، والرخص والحاجیات على خالف ذلكالمقصود منها إیقا
في ـــــ وقال ...قتضي المنع مطلقاالرخصة على ما استثني من أصل كلي ی  وقد تطلق(: الشاطبي

 في هذا فقد اشتركت مع الرخصة في المعنى األولوكل هذا مستند إلى أصل الحاجیات،  ـــالحاجیات ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١٨٩، ص١مصدر سابق، ج الموافقات في أصول الشریعة،ي، ): الشاطب١(

 .  ٢٤٣، ص١مصدر سابق، ج المستصفى،): الغزالي، ٢(

، (تحقیق، علي معوض، وعادل عبد الموجود)، ، الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي)١٩٩٤الماوردي، علي بن محمد(): ٣(
 .٦٣، مصدر سابق، صأصول الفقهوالخضري بك،      ، دار الكتب العلمیة، بیروت.  ١٩٦، ص٣، ج١ط

 . ١٨٩، ص١مصدر سابق، ج الموافقات في أصول الشریعة،): الشاطبي، ٤(
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 ،)١()الستثناء من أصل ممنوعكما جرى علیها حكمها في ا ،في التسمیة علیها حكمها ، فیجرياألصل
     والتطبیق للتشابه مع األمثلة التوضیحیة لكل قسم منهما على النحو التالي:   

الشاة  أن ، إذا تبین للمشتري، مع الشاة المصراةتمر للبائعصاعا من  المشتريكرد مثال الرخصة،      
عن تراض، وال یلزم  اد ظاهر البیع ابتداء، النعقممنوعاالرد في أصله ، وٕان كان ولو بعد الشراء ،مغشوشة

لكن انتقل الحكم من المنع إلى الجواز من المقصودة ابتداء،  العزیمةلتحقق كل شروطه، وهو التراجع فیه 
فأصبح البیع فاسدا، وما بني على فاسد  ،بسبب الغرر المخفي، واستثني من أصل الممنوع قبیل الرخصة

الغنم، فمن ابتاعها فهو بخیر (... وال تصروا أنه قال:  عن النبي  ، وترخیص ذلك ما ثبت)٢(فهو فاسد
، قال النملة في بیانه )٣(النظرین بعد أن یحتلبها، إن رضیها أمسكها، وٕان سخطها ردها وصاعا من تمر)

لسبب الترخیص في الفعل وهو رفع الحرج عن أصل العزیمة: (لما اختلط اللبن الحادث بالكائن في الضرع 
 لبیع، وال سبیل إلى التمییز، وال إلى معرفة القدر، وكان متعلقا بمطعوم...، خلص الشارع المتبایعین عند ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .      ٢١٠، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ١(

 :قال الطحاويف، المذهب نفسهالحنفیة في  واختلف       .٢١٠، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(
وٕان  ،إن شاء أمسكها ،فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل فحلبها فلم یرض حالبها فیما بینه وبین ثالثة أیام كان بالخیار(

د وق ))یردها ویرد معها قیمة صاع من تمر ((: وممن ذهب إلى ذلك بن أبي لیلى إال أنه قال ...،ورد معها صاعا من تمر ،شاء ردها
لیس للمشتري ردها  :فقالوا ،وخالف ذلك كله آخرون ،غیر أنه لیس بالمشهور عنه ،كان أبو یوسف أیضا قال بهذا القول في بعض أمالیه

وذهبوا إلى أن ما  ،رحمة اهللا علیهما ،ومحمد بن الحسن ،أبو حنیفة :وممن قال ذلك ،ولكنه یرجع على البائع بنقصان العیب ،بالعیب
    ).ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ذلك ما هو ،فروى عنهم هذا الكالم مجمال ،منسوخ ...،في ذلك  روى عن رسول اهللا

، عالم ١٩، ص٤، ج١ط)، تحقیق، محمد زهري النجار، ومحمد سید جاد الحقشرح معاني اآلثار()، الطحاوي، ١٩٩٤أحمد بن محمد(
الشوكاني، محمد بن و         ، دار المعرفة، بیروت.وما بعدها٣٨، ص١٣، جط، المبسو شمس الدین ،السرخسي وینظر:        الكتب.
 ، السعودیة.دار ابن الجوزي، وما بعدها ٢٢٧، ص١٠، ج١صبحي حالق)، ط ، (تحقیق،نیل األوطار من أسرار منتقى األخبارعلي، 

ُمَحفََّلة والُمصرَّاة التي ُصرَِّي لبنها وُحقن فیه وُجمع فلم ُیحلب  ): رواه البخاري، باب: النهي للبائع أن ال ُیَحفَِّل اإلبل والبقر والغنم وكل٣(
 .٧١، ٧٠، ص٣یقال منه صریت الماء، ج أیاما، وأصل التصریة حبس الماء،
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 . )١(ذا فیه رفع الحرج)ورطة الجهل بالتقدیر بصاع من تمر، وه

ومثال الحاجة المستثنیة من العزیمة، كبیع السلم المنهي عنه ابتداء على أصل العزیمة، لما فیه من        
، ولكن تجوز فیه، )٢(الغرر بالجهل بمواصفات المبیع ومدة التأجیل، وكل ذلك مجهول فهو ممنوع من أصله

لیسیر، وانتقل حكمه بعد المنع إلى اإلباحة، لحاجة الناس إلیه، ، وتنازل عن غرره ا)٣(إذا دعت الحاجة إلیه
   .  )٤(ز للحاجة)وِّ جُ  واعتبر غرره القلیل في حكم النادر، قال زكریا األنصاري: (السلم عقد غرر

    :والتكلیفیة بین األحكام الوضعیة األصولي : التشابهثانیا      

تحت األحكام التي شرعت بسبب العذر من قبیل التخفیف  تشابه الرخصة والمباح في دخولهما ٧       
والتوسعة على المكلف، وعدم المؤاخذة في الفعل أو الترك فیهما من غیر إلزام، كل ذلك یشمله رفع الحرج 

: (إذا دعت الحاجة ، قال الصنعاني في الرخصة المشرعة أوال من أجل التخفیف)٥(والمشقة على المكلف
، وقال اللكنوي في اشتراك الرخصة )٦(سب قول األصولیین...: إنها ما أبیح للعذر...)إلى الرخصة، وهو ینا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٩٨، ص٧، مصدر سابق، جإتحاف ذوي البصائر): النملة، ١(

.     ١٨٣، ص٨، مصدر سابق، جمعرفة السنن واآلثار والبیهقي،   .     ٣٨٠٣، ص٤، مصدر سابق، جالفتح الربانيالشوكاني،  ):٢(
 .٥٩٨، ص٤، مصدر سابق، جاإلسالمي وأدلته الفقهوالزحیلي، 

): األصل في بیع السلم المنع، ألنه بیع معدوم وما لیس عند اإلنسان، وجاء النهي وارد في بیع المعدوم للغرر الناشئ عن الخصومة ٣(
إعالم  .     ابن القیم،غالبا بین المتعاقدین، فیحصل بینهما النزاع، لكنه أجیز السلم،ألنه بیع موصوف في الذمة، ومقدور على تسلیمه

 وما بعدها.        ١٩٢، ص٣، مصدر سابق، جالموقعین

 .١٢٢، ص٢جشرح روضة الطالب،  أسنى المطالب): األنصاري، زكریا أبي یحیى، ٤(

   . ١١٢، مصدر سابق، صأصول الفقه اإلسالميوالزحیلي،          .٥٢، مصدر سابق، صالوجیز في أصول الفقه): زیدان، ٥(

، المكتبة ٣٧٢، ص٣، ج٢، طالعدة حاشیة الصنعاني على إحكام األحكام شرح عمدة األحكام): الصنعاني، محمد بن إسماعیل، ٦(
  السلفیة، القاهرة.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



73 
 

     
    

 متشابهات األصولية بين مباحث النص الشرعيال                                ثاني:الفصل ال

حیث كونها رخصة وذات یسر، أي عومل به معاملة المباح  (اسم الرخصة أقسام من مع المباح في ذلك:
كل ما كان تخفیفا وتوسعة ...، فیدخل في الرخصة(، وقال الشاطبي في التشابه: )١(في عدم المؤاخذة)

من ، هذا الترتیب فتشترك المباحات مع الرخص على، والرخص حظ العباد من لطف اهللا...، على المكلف
الرخصة (، وقال في موضع آخر: )٢()...ورفع حرج عنه وٕاثباتا لحظه ،لعبدحیث كانا معا توسعة على ا

بین األخذ : ن من ثقل التكلیف في سعة واختیارحتى یكو، أصلها التخفیف عن المكلف ورفع الحرج عنه
 قسم منه على النحو التالي: لكل ، والتطبیق للتشابه)٣()...وهذا أصله اإلباحة، واألخذ بالرخصة، بالعزیمة

 العارضة، مثال الرخصة، قصر الصالة في السفر الذي شرع على القول فیه بالرخصة، بسبب المشقة      

، قال )٤(ورفع الحرج باإلتمام، وهو نفس المعنى المراعى في المباح، برفع المشقة عند األمر بالتكلیف فیه
إن ف... ف في أفخم الوسائل: (ابن القیم مقررا ثبوت المشقة في السفر، الجالب للرخصة، ولو سافر المكل

الناس فإنه في  هِ فَ رْ أَ  ، وهو في نفسه مشقة وجهد، ولو كان المسافر منالسفر في نفسه قطعة من العذاب
  .)٥()مشقة وجهد

 ، المأذون فیها بسبب المشقة الواقعة على العامل المحتاج إلى تنمیة ماله، )٦(ومثال المباح كالمضاربة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٩٤، ص١، ج١، طبشرح سلم الثبوت فواتح الرحموت )،٢٠٠٢نظام(محمد بن  ): اللكنوي،١(

 .   ٢١٢، ٢١١، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

 .  ٢١٤، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٣(

، دار الكتب ٢٠٦، ص٢، ج١، طقمر األقمار لنور األنوار في شرح المنار)، ١٩٩٥(بن محمد اللكنوي، محمد عبد الحلیم ):٤(
         ، دار الكتاب العربي، بیروت.٢٠٠، ص٤، جكشف األسرارعالء الدین بن أحمد، البخاري، و      العلمیة، بیروت.

                            .٣٦٠، ٣٥٩، ص٣، مصدر سابق، جإعالم الموقعین): ابن القیم، ٥(

لكن ، علیه من الربحالمال، وال یعطیه قیمة ما اتفقا المضاربة العتبار فیها الجهالة، فقد یغرر المضارب بربهو المنع في  ): األصل٦(
  ـــــــــــ   ،، واستثمار رأس المال فیما هو مباحالعلم بقیمة الربح، وانتفاء الجهالة جوازها األصل كبیع السلم لحاجة الناس إلیها، بشرط خالفت
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وال یقدر على ذلك إال باالستعانة بغیره، وهو نفس الوصف المناسب المشترك فیه مع الرخصة، في تعریفها 
ندي في بیان السبب التي شرعت له ، قال عالء الدین أف)١(بالمشقة العارضة المستثناة من أصل العزیمة

المضاربة، وهي إزالة المشقة، وكسب مصلحة مراد تحصیلها من كال الطرفین: (وأصحابنا اختاروا 
المضاربة لكونها موافقة لما تلونا من نظر اآلیة، وهي مشروعة لشدة الحاجة إلیها من الجانبین...، فشرعت 

   .)٢(لتنظم مصالحهم)

 طرفا باب والشروط في دخولهما تحت األدلة التي یجري فیها التعارض، ویتجاذبهماتشابه األس ٨        
النفي واإلثبات بین الحل والحرمة، فیحتاج المجتهد صاحب الملكة، والعالم الرباني، إلى دقة النظر، وآلة 

حصول الترجیح، لمعرفة في كل منهما، أي السببین یقدم وأي الشرطین أولى، قال البورنو في بیانه 
التعارض بین السببین وأهم وسائل الترجیح، ویلحق به الشرط على رأي الشاطبي كما سیأتي: (إنما یحتاج 
للترجیح بین سببین أو دلیلین إذا تساویا في الثبوت والقوة والمحل والوقت والجهة...، ألن األقوى ثبوتا یقدم 

في  یصح تعارض ما كذلك ...،صح تعارضهاكما ی األدلة(، وقال الشاطبي في التشابه: )٣(على األضعف)
 والتطبیق للتشابه على النحو التالي:   ،)٤()ومنه تعارض الشروط...، ومنه تعارض األسباب...، معناها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بدائع الصنائع في ترتیب )١٩٨٦بن مسعود(ساني، عالء الدین االكوذلك معنى كون المضاربة على خالف األصل.             ـــــــــــ
، طبعة خاصة، درر الحكام شرح مجلة األحكام)، ٢٠٠٣وعلي حیدر (   ، دار الكتب العلمیة، بیروت.    ٧٩ص ،٦ج ،٢، طالشرائع

 ، دار عالكم الكتب، بیروت.٤٣٣، ص٣ج

، ١٦، مصدر سابق، جالموسوعة الفقهیةووزارة األوقاف الكویتیة،         .١٧، ص٢٣مصدر سابق، ج، المبسوط ): السرخسي،١(
      .٢٦٠ص

(تحقیق، حاشیة قرة عیون األخیار تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار)، ٢٠٠٣): محمد عالء الدین أفندي(٢(
     ، دار عالم الكتب، الریاض.  ٣٦٨، ص١٢عادل عبد الموجود، وعلي معوض)، ج

.٣٣٨، ص١، مصدر سابق، جموسوعة القواعد الفقهیة): البورنو، ٣(

 .٥٠٥، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةي، ): الشاطب٤(
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ومثال السببین المتعارضین، كتعارض الدین في كونه سببا مانعا من الزكاة، على أصل تعبیر الشاطبي     
ن كان یسمى مانعا فقهیا، فلم یحصل منع الزكاة إال بسببه، فهو سبب مانع، له بالسبب كما سیأتي، وإ 

، قال )١(وتعارضه مع بلوغ النصاب، وكونه سببا موجبا إلخراج الزكاة، أیهما یقدم،هل الدین أو النصاب
ین لدَّ ا: فإذا قلنا...، سببین أو حكمین متقابلین تعارضالشاطبي مرجحا تقدیم الدین لتعلقه بحق الغرماء: (

بیده من  وقد تعین فیما، به دینه يیان إلى ما یؤددْ فمعناه أنه سبب یقتضي افتقار المِ ، مانع من الزكاة
علة وجوب  وهالغنى الذى  يوه، الغرماء انتفت حكمة وجود النصاب فحین تعلقت به حقوق، صابالن

 .  )٢()فسقطت، الزكاة

، الذي  فة الوضوء في واقعتین من فعل ابن عباسومثال الشرطین المتعارضین كالتعارض في ص       
أنه توضأ مرة وغسل قدمیه استصحابا لألصل وهو الشرط األول، ومرة رش علیهما وهما في  ثبت عنه 

اختصرتها لقلة الوقت، والمقصود  ذلك أوجه الجمع كثیرة ، وفي)٣(المسح وهو الشرط الثانينعلیه دون 
  . )٤(الشرطین، یغني ذلك سرد أقوال العلماء، وبیان أوجه الترجیح توضیح المثال وبیان التعارض بین

 لها تحت العزائم القطعیة المعلومة من الدینفي دخو  السبب والشرط والواجب والمندوبتشابه  ٩       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ج، ١(تحقیق، محمد حسن إسماعیل)، ط ،شرح مختصر المنتهى األصولي)، ٢٠٠٤عضد الدین عبد الرحمن(اإلیجي، ): ١(
الوجیز في وزیدان،          .١٠٣، مصدر سابق، صأصول الفقه اإلسالمي والزحیلي،         .دار الكتب العلمیة، بیروت ،٢٢٥ص

 .  ٦٤، مصدر سابق، صأصول الفقه

 .١٨٤، ١٨٣، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

 طین لورودهما في واقعتین مختلفتین.وٕان كانا في أصلهما شرطا واحدا، لكنهما جعال شر  ):٣(

(تخریج خلیل المنصور)، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر)، ١٩٩٨ولي، محمد بن سلیمان(لیبُ الكَ ینظر تفصیل ذلك عند: ): ٤(
لطائف اإلشارات على تسهیل )، ١٩٥٠علي قدس، عبد الحمید بن محمد(و          .، دار الكتب العلمیة، بیروت٢٧، ص١ج، ١ط
التحقیقات )، ٢٠٠٥ومشهور، آل سلمان(      ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.    ٤٤ط األخیرة، صلطرقات لنظم الورقات، ا

  وما بعدها، دار اإلمام مالك، أبو ظبي.    ٣٩٥، ص١ط والتنقیحات السلفیات على متن الورقات،
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،    )٢(، التي أجمعت األمة على حجیتها، وال تقبل االجتهاد أو التغییر في جزئیاتها من غیر دلیل)١(بالضرورة
وما كان واجبا فهو ، وما كان شرطا فهو أبدا شرط ،ما أثبت سببا فهو سبب أبدا ال یرتفع: (قال الشاطبي
    على النحو التالي:    به والتطبیق للتشا، )٣().، فال زوال لها وال تبدل..ندوبا فمندوبأو م، واجب أبدا

لسبب كنصب الزنا سببا لوجوب الحد، بنص قطعي ثابت ال یتغیر، متى وجد وجد معه الرجم امثال       
قال ، )٥(في جمیع األدیان داللة قطعیة، ال یتخلف تطبیق الحد فیه على أي أحد ، وثبوت حرمته)٤(أو الجلد

اإلسنوي في تكفیر من جحد المجمع علیه من بینها حد الزنا، وكونه من القطعیات: (جاحد المجمع علیه 
 المعلوم من الدین بالضرورة وهو ما یعرفه منه الخواص والعوام من غیر قبول للتشكیك فالتحق بالضروریات

...، ولكن تكفیر جاحده النبي كوجوب الصالة وحرمة الزنا والخمر، كافر قطعا ألن جحده یستلزم تكذیب
 لیس من جهة أنه ُحْكٌم مجمع علیه فقط، بل من جهة أنه حكم ثابت بنص القرآن قطعي الثبوت قطعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ): لیس المقصود بالعزائم المقابلة للرخصة، وٕانما هي المشروعة من األحكام الكلیة ابتداء، وحق اهللا تعالى الكلي الثابت إلى یوم الدی١(
عاما لجمیع المكلفین، ال نسخ فیه وال تبدیل، وٕان تعددت مسمایته، وتنوعت ألفاظه، وٕان كان الحكم فیه ظاهرا بالتبع، ال یتغیر، وقانونا 

.      الزحیلي، فیبقى المقصود به ابتداء، ودخوله تحت جنس العزائم التي أجمعت علیها األمة، ورضیها الشرع لعباده إلى یوم الدین
 .٥١، ٥٠، مصدر سابق، صالوجیز في أصول الفقهوزیدان،         .  ١٤١سابق، ص ، مصدرالوجیز في أصول الفقه

شرح القواعد )، ١٩٨٩والزرقا، أحمد بن محمد(  .    ١١٠٠القسم الثامن، ص ، مصدر سابق، موسوعة القواعد الفقهیة ): البورنو،٢(
 ، دمشق.   وما بعدها، دار القلم ٢٢٧، ص٢، (تحقیق، عبد الستار أبو غدة)، طالفقهیة

 .٥٢، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة ): الشاطبي،٣(

، الدكتور شعبان إسماعیل)، ،(تحقیقاألصولمعراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم )، ١٩٩٣): الجزري، محمد بن یوسف(٤(
 ، مطبعة الحسین اإلسالمیة.٦٠، ص١، ج ١ط

، ٢، مصدر سابق، جشرح مختصر المنتهى األصوليواإلیجي، .       ٧٥، ص١ابق، ج، مصدر سإرشاد الفحول): الشوكاني، ٥(
، ١ط، فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة األنوار في أصول المنار )،١٩٣٦زین الدین بن إبراهیم( وابن نجیم،     .   ١١٢ص
 ، شركة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأوالده، مصر.١١٧، ص١ج
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 . )١(الداللة، الذي ال شبهة فیه)

 إلجماع الصحابة  ،شرطا لجوب الرجم على الزاني، وینتفي بانتفائه اإلحصان ومثال الشرط جعل      
وجوب الرجم على (، قال ابن قدامة: )٢(لدینا ومن تبعهم على حجیته، وبقاء استمرار قطعیته باقیة إلى یوم

ومن بعدهم  ،والتابعین ، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة ،رجال كان أو امرأة ،الزاني المحصن
 .)٣()اوال نعلم فیه مخالف ،األعصار من علماء األمصار في جمیع 

 شرعت علیها فرضیتها التيقیة على مى عزیمة ألنها باتس ،كالصلوات المفروضة ومثال عزائم الواجبات    
، قال القاري في شرحه )٤(ابتداء، قصدها اهللا تعالى أن تقام بهذه الكیفیة وهذه الهیأة ال تتغیر إلى یوم الدین

السنة في الحدیث ب وبیانه المقصود )٥()كم سنن الهدي، وٕانهن من سنن الهدي(فإن اهللا شرع لنبی لحدیث:
ال حجة فیه للقائلین بالسنیة،  تها سنة...على أن المراد بالسنة العزیمة...، وتسمی العزیمة: (یدل والمراد منها

.      )٦()ن الواجب لغةالهدي أعم موب في خصوص ذلك اإلطالق، ألن سنن إذا ال تنافي الوج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٣، ص٣، مصدر سابق، جنهایة السول): اآلسنوي، ١(

عمدة القاري شرح ) ٢٠٠١والعیني، محمود بن أحمد(.      ٥٨ص ،٣، مصدر سابق، جالمحصول في علم أصول الفقه): الرازي، ٢(
ق، تحقی(اإلجماع )، ١٩٩٩وابن المنذر، محمد بن إبراهیم(        ، دار الكتب العلمیة، بیروت. ٣٦٦، ص٢٠، ج١، طصحیح البخاري

 الخیمة. ، مكتبة الفرقان، عجمان، ومكتبة مكة الثقافیة، رأس١٦١، ص٢ط)، الدكتور أبو حماد أحمد حنیف

 .٣٠٩، ص١٢، مصدر سابق، جالمغني ابن قدامة،): ٣(

وعادل عبد الموجود)، ، علي معوض، (تحقیق ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)، ١٩٩٩السبكي، عبد الوهاب بن علي(): ٤(
، (تحقیق، لكتاب  اللباب في علوم)، ١٩٩٩وابن عادل الدمشقي، عمر بن علي (         ، عالم الكتب، بیروت.٢٨، ص٢، ج١ط

 دار الكتب العلمیة، بیروت.      ،٤٤٩، ص٣، ج١عادل عبد الموجود، وعلي معوض)، ط

 .٥٠، ص٧، ج٣٩٣٦، رقمرواه أحمد): ٥(

نقال عن  ١٤٣، ص٣، ج١، (تحقیق، جمال عیتاني)، طمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح)، ٢٠٠١): القاري، علي بن سلطان(٦(
 علمیة، بیروت.الطیبي، دار الكتب ال
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ا أو سنة في أصل مشروعیتها، یمكن مستحب زائم المندوبات كسجدات التالوة، إن كانت تسمىومثال ع     
إبتداء في كل األوقات واألزمنة ال  ى نفس الحكم التي شرعت لهلبقائها عل ،عزیمة االصطالح علیها بأنها
ا على نفس الهیأة التي شرعت علیها عند أول ، وواجب على كل المكلفین القیام بهتتغیر إلى یوم الدین

، فسمَّى )١()لیست من عزائم السجود ))ص((( : ، قال ابن عباسالتشریع من غیر زیادة فیها أو نقصان
ص لیست من ((أورد فیه حدیث ابن عباس  )باب سجدة ص( :، وقال ابن حجر: (قوله)٢(المستحب عزیمة

یعني السجود في ص إلى آخره، والمراد بالعزائم ما وردت العزیمة على فعله كصیغة األمر  ))عزائم السجود
 ، فقد جاء في كالم ابن حجر إطالق اسم العزیمة )٣(بعض المندوبات آكد من بعض)مثال بناء على أن 

  مؤكدة، باعتبارها أقوى حكما من البعض، وآكد في التشریع من بعض المندوبات.    ال على بعض المندوبات

حصول االقتداء والتأسي به  إذا صدرت من المقتدى به في تشابه األحكام التكلیفیة والوضعیة ١٠      
عتمد فیها على ولم یُ بین القول والفعل،  مقترناالبیان منه  إذا حصل ها على الغیر، یكون أقربره فیوقوة تأثی

، قال بالسنة الفعلیة جاء بیانها، كما هو الحال في الصالة الذي ورد األمر بها بالقول، و )٤(جانب واحد
 األفعال ( قال الشاطبي في التشابه:و  ،)٥(ن القول، والفعل مؤكد له)یِّ إذا تطابق القول والفعل، فالبَ القرافي: (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٧٧، ص١، ج٥٥٠رقم خزیمة، باب: السجدة في (ص)،): رواه ابن ١(

وابن حجر، أحمد  ، دار الفكر.   ١٧٧، ١٧٦، ص٣ج، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري، محمد بن عبد الرحیم،  ):٢(
، دار العاصمة، ٢٩٤، ص٤، ج١، (تحقیق، الدكتورة هیا بنت حمود)، طالثمانیة المسانید المطالب العالیة بزوائد)، ١٩٩٨بن علي (

 .١٦٦، مصدر سابق، صإلى مذهب اإلمام أحمد المدخلوابن بدران،     الریاض.  ودار الغیث، 

   .٥٥٢، ص٢، مصدر سابق، جفتح الباري): ابن حجر، ٣(

  والزركشي،وما بعدها.      ٤٧٢، ص٢وجوما بعدها،  ٢١٨، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٤(
وداللتها على األحكام  أفعال الرسول)، ١٩٩٦( األشقر، محمد سلیمانو       .  ٤٨٨،٤٨٩ص ،٣، مصدر سابق، جالبحر المحیط

 مؤسسة الرسالة، بیروت. ، ٩٢، ص١ج ،٥، طالشرعیة

 .٢٢١، مصدر سابق، صشرح تنقیح الفصول في اختصار المحصولالقرافي، ): ٥(
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وال فرق في هذا بین ما هو واجب وما ...، من انفراد األقوال، جامعت األقوال إذا والبیان يالتأسمن أقوى 
بل هو الزم أیضا في األحكام ، وقال في األحكام الوضعیة: ()١()هو مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوع
وط والموانع والعزائم والرخص وسائر األحكام المعلومة...، والشر  الراجعة إلى خطاب الوضع، فإن األسباب

 التالي:    التطبیق الفقهي للتشابه والتمثیل لكل قسم منه على النحو ، و )٢(الزم بیانها قوال وعمال)

بأفعال كثیرة،  فقد بینها النبي  ،)٣()أصلي كما رأیتمونيصلوا ( :في الصالة ، قولهالواجب مثال       
لصفة صالته فعال، وجعلهم ذلك ینقلون لنا روایات مختلفة  تطبیق النبي   في قلوب الصحابةأثر ذلك 

 ،)٤(، جمعا بین القول والفعل، ولم یتخلفوا في نقلهم تفاصیل صفة الصالة في أدق الجزئیاتمن صالته 
علق بما هي بیان له بالقول، قال أبو الحسین مبینا بیان الفعل للقول في كیفیة الصالة: (وأما األفعال فإنها تت

           .)٥()))أصليصلوا كما رأیتموني (( هذا الفعل بیان لهذه اآلیة، ویقول: نحو أن یقول النبي 

 ینا تأكید سنیتهما ، مب)٦(على المضمضة واالستنشاق في الوضوء ومثال المندوب كمواظبة النبي        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٢٢٢، ٢٢١، ص٢سابق، ج، مصدر الموافقات في أصول الشریعة ): الشاطبي،١(

 . ٢٣٣، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة ): الشاطبي،٢(

   ): روا البخاري، باب: األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة، وَجْمِع وقوِل المؤذن الصالة في الرحال في اللیلة٣(
 .١٢٩، ١٢٨، ص١جالباردة أو المطیرة، 

بیان المختصر )، ١٩٨٦واألصفهاني، محمود بن عبد الرحمن (.      ١٥٣، ص٥، مصدر سابق، جإتحاف ذوي البصائرملة، ): الن٤(
 ، دار المدني، جدة.٣٨٦، ص٢، ج١، (تحقیق، الدكتور محمد مظهر)، طالحاجب في أصول الفقهشرح مختصر المنتهى البن 

، المعهد ٣٣٨، ص١، (تحقیق، محمد حمید اهللا)، جد في أصول الفقهالمعتم)، ١٩٦٤، محمد بن علي(البصري أبو الحسین): ٥(
          العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق.

 ، دار الطحاوي، الریاض.٣٤٧، ص٢، ج١طغایة المقصود في شرح سنن أبي داود،  ): المثال عند: العظیم آبادي، شمس الحق،٦(
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قوال وفعال، مع  : (فثبت ذلك عن النبي )١(، قال ابن سید الناس، ولم یتركهما في كل أحوالهقوال وفعال
 .)٢(المواظبة على الفعل، فال وجه لدعوى التفرقة بینهما)

ِلج بنفسه زاهد فیه، مع أن إصابتهما كل كمن یقدم عالجا لیستشفي به غیره، والمعا المباح ومثال       
لما  ،)٣(هو األنفع أن هذا الدواءب ق المعاَلج بما قدم له، ویطمئن في نفسهبنفس الداء، فیستحیل أن یثمنهما 
مجبولة على عدم  قال ابن القیم: (النفوسمن المخالفة ظاهرة ممن ینصحه، وعدم موافقة أقواله أفعاله، رأى 

یصف له الطبیب دواء لمرض به مثله،  ال یعمل بعلمه وال ینتفع به، وهذا بمنزلة منمن  االنتفاع بكالم
     .)٤(والطبیب معرض عنه غیر ملتفت إلیه)

: قولهما جاء عنه النهي عن ذلك من باب اإلخبار في األكل متكئا، ب كترك النبي  ومثال المكروه      

 داللة القول،قوة ، وتأكیده عن ذلك النهي والمعنویة، وتشدیده  ، ألضراره المادیة)٥((أما أنا فال آكل متكئا)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ، كان من بیت ریاسة وعلم، ٦٧١هو محمد بن محمد بن یحیى بن سید الناس الیعمري األندلسي، مالكي المذهب، ولد سنة:  ):١(
ي الحدیث، حجة فیما ینقله، له وكان محبوبا عند الخاصة والعامة، ومدحه غیر واحد من العلماء، قال فیه الذهبي مثال: كان صدوقا ف

بصر نافذ بالفن، وخبرة بالرجال وطبقاتهم، ومعرفة باالختالف، أشهر مصنفاته: النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، بشرى اللبیب 
ها.       وما بعد٢٦٨، ص٩مصدر سابق، ج ،طبقات الشافعیة الكبرىه.      السبكي، ٧٣٤بذكرى الحبیب، العباب في الفروع، توفي سنة: 

 وما بعدها، دار صادر، بیروت.٢٨٧، ص٣، (تحقیق الدكتور إحسان عباس)، جفوات الوفیات والذیل علیهاوالكتبي، محمد بن شاكر، 

(تحقیق، أبو جابر األنصاري، وعبد العزیز شرح الترمذي(النفُح الشذي شرح جامع الترمذي)، )، ٢٠٠٧): الَیِعْمري، ابن َسیِِّد الناس(٢(
 ، دار الصمیعي، الریاض.٣٠٤، ص١، ج١ة، وصالح اللحام)، طأبو رحل

الموافقات في أصول  والشاطبي،    ، دار المعرفة، بیروت.   ٧٨، ص١ج، ٢ط ،فیض القدیر )،١٩٧٢عبد الرؤوف( المناوي،): ٣(
 .٢١٩، ص٢، مصدر سابق، جالشریعة

، (تحقیق، المعتصم باهللا البغدادي)، ل (إیاك نعبد وٕایاك نستعین)مدارج السالكین بین مناز)، ٢٠٠٣محمد بن أبي بكر(): ابن القیم، ٤(
 ، دار الكتاب العربي، بیروت.٤٤٥، ص١، ج٧ط

 ــــــــــــ  والبیهقي في الكبرى، باب: ما ُروي عنه في قوله: أما أنا فال .   ٢٥٧، ص٦، ج٦٧٠٩متكئا، رقمرواه النسائي، باب: األكل ): ٥(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



81 
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بن  جاء عن عبد اهللا بن عمرو  وقد، )١(واحدة عن األكل متكئا بالفعل، ولم یحصل منه إال مرة لنهیهب
ما أكل : (مجاهدعن وفي روایة مقطوعة ، )٢(یأكل متكئا قط) (ما رؤي رسول اهللا أنه قال: العاص 

، مما ذهب إلیه )٤(یفعله) الحد متكئا وكان ونهى أن یأكل أ(: الكتاني ، قال)٣()متكئا إال مرة  رسول اهللا
، لما ترجح عندهم من تعظیم في ذلك االتباعضرورة بعض السلف في تشدید القول بالكراهة، والتأكید على 

كقولهم: (كنا  بعدة صیغصطالحهم على زجر الفعل للترك قوال وفعال، وتشدیدهم على المخالفة، با النبي
تعظیم شدة الدالة على  الصیغ، ونحوها من )٥(ال نفعل)، أو (لم نكن نأكل)، أو (نحن)، أو (كانوا یفعلون)

   والمبالغة في النهي. ،المخالفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو  والبزار، باب: ما أسند .     ١٣١، ص٢٢، ج٣٤٦.   والطبراني في الكبیر، رقم٧٨، ص٧، ج١٣٣٢٥آكل متكئا، رقم   ــــــــــــ
.     ٤٠٩، ص١٢، ج٢٥٠٠٩.     وابن أبي شیبة، باب: من كان یأكل متكئا، رقم١٤٧، ص١٠، ج٤٢١٤، رقمجحیفة عن النبي

 ، وقال عنه: (هذا حدیث حسن صحیح).٤١٥، ٤١٤، ص٣، ج١٨٣٠باب: ما جاء في كراهیة األكل متكئا، رقم، والترمذي

 ،٢٦(تحقیق، شعیب األرنؤوط، وعبد القادر األرنؤوط)، ط ،في هدي خیر العباد عادزاد الم)، ١٩٩٢ابن القیم، محمد بن أبي بكر(): ١(
 . وما بعدها ١٥٩، ص١٥جمصدر سابق، ل األوطار، نی والشوكاني،    .  ، مؤسسة الرسالة، بیروت٢٢١، ص٤، ج١٤٨، ص١ج

وقال عنه  .      ١٢١، ص١١، ج٦٥٦٢موأحمد، رق   .   ٨٩، ص١، ج٢٤٤طأ عقباه، رقم، باب: من كره أن یو رواه ابن ماجة): ٢(
، باب: ما جاء في كراهیة نزهة األلباب في قول الترمذي (وفي الباب)إسناده حسن).       الصنعاني، حسن بن محمد، الصنعاني: (

    ، دار ابن الجوزي، الریاض.٢٦٧٤، ص٢٩٢٨، رقم٥، ج١األكل متكئا، ط

     .: (وهذا مرسل)عنه ابن حجر وقال      .٤٠٨، ٤٠٧، ص١٢، ج٢٥٠٠٤رقم ابن أبي شیبة، باب: من یأكل متكئا،): رواه ٣(
  .     ٥٤١، ص٩ج ،، مصدر سابقفتح الباريابن حجر، 

، مركز ٩٢، ص١ط)، تحقیق، الدكتور عبد المجید خیالي(منیة السائل خالصة الشمائل)، ٢٠٠٥الكتاني، محمد بن عبد الكبیر( ):٤(
  غرب.التراث الثقافي المغربي، الم

السید مهدي  تحقیق،(المحاسن، )٢٠١١(، أحمد بن محمدوالبرقي .    ٥٥٨، ص٥ج، مصدر سابق، تحفة األحوذي): المباركفوري، ٥(
 ، المجمع العالمي ألهل البیت.٢٤٦، ص٢ج ،٣ط)، الرحابي
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، )١()(لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهدیه وكاتبه: عن أكل الربا، بقوله  كنهیه  ،الحرام ومثال      
على وجه اإلخبار بتشدید   وتأكیده ترك النهي تطبیقه له عملیا، واجتنابه له ولو مع أقرب الناس في قوله

یقوي ذلك زیادة تأكید حرمة الربا، ، مما )٢()المطلب عبد(وأول ربا أضعه ربا العباس بن ترك الفعل: 
قوال وفعال في ترك الربا، وعدم تجویز قلیله أو بعضه، أخذا بعض  والتشدید في تركه، واالقتداء به 

الرخص المزیفة البعیدة عن الشرع، قال الشاطبي في كون األنبیاء أولى الناس حرصا على مطابقة أفعالهم 
ا یجعل من متبعیهم أولى الناس اقتداء بهم، وتمثیله في ذلك بمثال ألقوالهم، وعدم مخالفتهم بین ذلك، لم

إنهم لو كانوا آمرین بالمعروف وناهین عن المنكر ویأتونه عیاذا باهللا من ذلك لكان ذلك الربا في قوله: (
ى فمن كان في رتبة الوارثة لهم فمن حقیقة نیله الرتبة ظهور الفعل عل ،وأقرب صاد عن اإلتباع ،أولى منفر

 وكله ظاهر في...، "وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب:"ولما نهي عن الربا قال ،مصداق القول
 .)٣()وأن الناس في أحكام اهللا سواء، المحافظة على مطابقة القول الفعل بالنسبة إلیه وٕالى قرابته

نیتها بحرصه على عدم تركها، ، وتأكیده س)٤(على النوافل الرواتب ومثال العزیمة مواظبة النبي        
من جاء كل  من أصحابه، واالقتداء به فیهابعده أدعى لمتابعته من جاء  والتزامه بها قوال وفعال، وذلك

 .)٥()ولم تفرض على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه : (فقد واظب النبي بعدهم، قال ابن حجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحیح )، ١٩٨٨(صحیح).        األلباني، محمد ناصر الدین ( وقال عنه األلباني:       . ٨٩، ص٢، ج٦٦٠): رواه أحمد، رقم١(
 ، المكتب اإلسالمي، بیروت.٩٠٧، ص٥٠٩٠، رقم٢، ج٣طالجامع الصغیر وزیاداته (الفتح الكبیر)، 

  وما بعدها.   ٨٨٦، ص٢، ج١٢١٨، رقم): رواه مسلم، باب: حجة النبي٢(

      .   ٤٧٤، ص٢، ج، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ٣(

): وبیان تسمیة النوافل عزیمة، ما جاء في قول السرخسي: (فإن النوافل لكونها مشروعة ابتداء عزیمة، ولهذا ال تحتمل التغییر بعذر ٤(
 .١١٧، ص١مصدر سابق، جأصول السرخسي، ، السرخسيیكون للعباد حتى ال تصیر مشروعة).       

 .١٣، ص٣ج مصدر سابق، ،فتح الباري، ): ابن حجر٥(
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في بدر بالعمل بكل األسباب المؤدیة إلى النصر، من مشاورته  األسباب كحرص النبي ومثال      
بالخروج، ورفضه االستعانة  یجرب القتال ، وعدم السماح لمن لمأصحابه، وحسن التخطیط للمعركة

(سیهزم :  ، جمعا في ذلك وبین قوله)١(، أوال وآخرائه ربه ودعابالمشركین، وحسن تنظیمه للجیش، 
كل ذلك كان سببا مباشرا لرفع المعنویات، وأدعى في القلوب المتثال األمر الدال  ،)٢(ویولون الدبر)الجمع 

، وكان سببا ُمعیًنا في قوة تأثیر ذلك على الصحابة حوى سعید على الخبر، وُمعیًنا على النصر، قال 
 (وهكذا اجتمع في بدر األخذ باألسباب بالقدر الممكن مع التوفیق الرباني في تهیئة لتحقیق وسائل النصر:

جمیع أسباب النصر متعاونة متكافئة... وبعض هذه المعاني كان من اهللا بشكل مباشر وتوفیقه وبعضها 
 .   )٣(أخذا باألسباب المطلوبة فتضافر األخذ باألسباب مع توفیق اهللا) ل اهللا كان من فعل رسو 

وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان (: ، في قوله)٤(ألوقات الصلوات بیان النبي ومثال الشرط ك      
 ووقت ،الشفق بْ ووقت صالة المغرب ما لم یغِ  ،ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ...،الرجل كطولهظل 

 ، )٥()ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، صالة العشاء إلى نصف اللیل األوسط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بعدها.         ٦٠٦، ص١(تحقیق، مصطفى السقا، وٕابراهیم، األبیاري، وعبد الحفیظ شلبي)، ج ،السیرة النبویة): ابن هشام، ١(
 النفائس، َعمَّان. وما بعدها، دار ١٥٩، ص١، طصحیح السیرة)، ١٩٩٥وٕابراهیم العلي(

، ٤جأما خالد فقد احتبس أدراعه في سبیل اهللا،  والقمیص في الحرب، وقال النبي البخاري، باب: ما قیل في درع النبي  رواه): ٢(
 . ٤١ص

 ، دار السالم، الفرویة. ٤٧٤، ص١، ج٣طاألساس في السنة وفقهها، )، ١٩٩٥): سعید حوى(٣(

وهي على قسمین: إما شرط أداء أو شرط صحة، إال الحنفیة شروطا،  الشافعیة والحنابلة یسمونهاو  المالكیةالصالة عند  وقاتأ ):٤(
الفقه على المذاهب الجزیري،      یسمونها أسباباولیست شروطا، ألنهم یقولون: إن الوقت شرط لصحة األداء، وال لنفس الصالة.

، ١ج مصدر سابق،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، ُبولي،  الَكلیو وما بعدها.        ١٦١، ص١، مصدر سابق، جاألربعة
 .١٠٢ص

  .٢٧٦ص، ١ج، ٦١٢رواه مسلم، باب: أوقات الصلوات الخمس، رقم): ٥(
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ُه عند عملیا مع جبریلوتطبیقه كل وقت  ، وذلك أقوى تأثیرا في بیان الحكم )١(البیت مرتین لما َأمَّ
الشرعي في أوقات الصلوات، وأنفع للمجتهد لفهمه الراجح في أوقات الصالة المختلف في كثیر من األحكام 

تواترًا من أفعاله وأقواله بتفاصیل هذه  وقد بینت السنة عن رسول اهللا فیها فقهیا، قال ابن كثیر: (
 .   )٢()یه أهل اإلسالم الیوم مما تلقوه خلفًا من سلف وقرنًا بعد قرنعلى ما عل ،األوقات

، الذي جاء األمر به )٣(ومثال الصحیح كالنكاح الذي ال یسمى صحیحا عند الجمهور من دون الولي       
 ضرورة اشتراط باجتماع تلك األدلةیؤكد مما في كثیر من األدلة القولیة من المتقدمین وتطبیقها عملیا، 

تأكید سنیته ما أثبته بعض السلف عملیا، ما جاء في ، ومثال ذلك )٤(الولي في الزواج، وعدم صحته إال به
        .)٥()قول سعید بن المسیب أن امرأة زوجت نفسها بغیر إذن ولیها، قال: (یفرق بینهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.      والبیهقي في الكبرى، باب: ٣٤٤، ص٥، ج٣٣٢٢، رقموأحمد .     ٢٩٣، ص١، ج٣٩٣لمواقیت، رقم): رواه أبو داود، باب: ا١(
  .      ١١٥، ١١٤، ص٣، ج٣٢٣٩، باب: في جمیع مواقیت الصالة، رقمأبي شیبة.      وابن ٥٤٩، ص١، ج١٧٤٩آخر وقت العشاء، رقم

 ، وقال عنه: (حدیث حسن).          ١٩٥، ص١، ج١٤٩، رقم، باب: ما جاء في مواقیت الصالة عن النبيالترمذيو 

 .٩٣، ص٥ج، مصدر سابقتفسیر القرآن العظیم، كثیر، ): ابن ٢(

): ال یشترط الحنفیة لصحة عقد النكاح قبول الولي، فیصح أن تباشر المرأة عقد النكاح بنفسها، ولألولیاء فقط حق االعتراض إذا لم ٣(
إذ ال یحل االمتناع من اإلجازة إذا یكن الزوج كفؤا، قال الكاساني نقال عن أبي یوسف: (قول أبي یوسف أنه باالمتناع صار عاضال، 

بدائع الصنائع، الكاساني، زوجت نفسها من كفء، فإذا امتنع فقد عضلها، فخرج من أن یكون ولیا، وانقلبت الوالیة إلى الحاكم).     
عدها، دار وما ب ٩٠، ص٣، جاالختیار لتعلیل المختارالموصلي، عبد اهللا بن محمود، وینظر:         .٢٤٨، ص٢مصدر سابق، ج

 وما بعدها. ٢٤٦، ص٣، مصدر سابق، جشرح الفتح القدیرابن الهمام، و        .الكتب العلمیة، بیروت

 وما بعدها.              ٤٦، ص٤مصدر سابق، جالفقه على المذاهب األربعة، ): الجزیري، ٤(

لهذا األثر  تصحیحا وقال ابن الملقن      .٣٩ص ،٩، ج١٦١٩٢، باب: في المرأة إذا تزوجت بغیر ولي، رقمرواه ابن أبي شیبة): ٥(
مصدر سابق، البدر المنیر، ابن الملقن،     بینهما).: (وقد صح عنه قوالن: أحدهما: یجبر على مفارقتها، و: أال یفرق عن ابن المسیب

 .٣٠٦، ص٨الحدیث السابع، ج
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 (نهى أن تتلقىمرفوعا أنه قال:  ابن عمر بما جاء عنعن تلقي الركبان   ههیالفاسد كن ومثال     
(كنا : ابن عمر في قول للنهي تطبیقا عملیا،  الصحابة كل امتثال، و )١(السلع حتى تدخل األسواق)

وبقي ، )٢(ن نبیعه حتى ُیبلغ به سوق الطعام)أ نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي 
لتأكید النهي، وأقوى تأثیرا لترجیح القول بعدم وذلك أقوى داللة  ،التحریم قائما إلى من بعدهم قوال وعمال

، بناء عقلیا كما رأى البعض، وعلى نفس المثال یسار علیه في الباطل إباحته، وٕادعاء جواز بیع الركبان
الذین یفرقون بین الباطل والفاسد  ، خالفا للحنفیة)٣(بین الفاسد والباطل عند الجمهور على أصل عدم التفرقة

 . )٤(في المعامالت

، )٦((صدقة تصدق بها علیكم فاقبلوا صدقته):  ، في قوله)٥(كقصر الصالة في السفر الرخصة ومثال   
وحرصه على تطبیقه كید سنیتها مبینا تأفي سفره، وحرصه على العمل بها  بهذه الرخصة اهتمامه جاء و 

ركعتین، ولم یثبت  صالة ، في التزامه في جمیع أسفاره فعلهبما ورد من  في السفر، لها في كل أحواله
 صالة السفر ركعتان، وصالة الفطر ( ، أنه قال: عنه أنه أتم ولو في سفر واحد، كما جاء عن عمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحویني أبو إسحاق، حجازي محمد،   ویني: (إسناده صحیح).     وقال عنه الح   .   ٣٦٠، ص٨، ج٤٧٣٨رقم ): رواه أحمد،١(
 ، مكتبة ابن عباس، المنصورة.١٣٠، ص٢جالمنیحة بسلسلة األحادیث الصحیحة، 

 . ٧٣، ص٣ج، باب: منتهى التلقي، البخاري): رواه ٢(

 الكتب العلمیة، بیروت.     ، دار ٢٩، ص٨، ج١، طشرح كنز الدقائقالبحر الرائق )، ١٩٩٧): القادري، محمد بن حسین(٣(

ینهما في العبادات.        ب التسویةما لم یشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، ووافقوا الجمهور في عندهم فالباطل ): ٤(
.       ٣٢٠، ص١مصدر سابق، جالبحر المحیط، الزركشي، و      .٢٣٦، ص٢جتیسیر التحریر على كتاب التحریر، بادشاه، محمد أمین، 

 .٤٧٣ص، ١مصدر سابق، جشرح الكوكب المنیر، وابن النجار، 

 .١٢٩، مصدر سابق، صاألم.      والشافعي، ٤٧٤، ص١، مصدر سابق، جالشرح الصغیر): الدردیر، ٥(

 .٤٨٧، ص١، ج٦٨٦): رواه مسلم، باب: صالة المسافرین وقصرها، رقم٦(
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 .)١()ركعتان وصالة الجمعة ركعتان، تمام من غیر قصر على لسان محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، ج٣٣١والبزار، باب: ومما روى زید بن وهب عن عمر بن الخطاب، رقم .           ٣٦٧، ص١، ج٢٥٧، رقمأحمد رواه): ١(
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار )، ١٩٧٩األلباني، محمد ناصر الدین(         ).الصحیح: (نياأللبا وقال عنه.      ٤٦٥ص

  ، المكتب اإلسالمي، بیروت.١٠٥، ص٣، ج٦٣٨، رقم١ط ،السبیل
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الــثــانــي ـفــصـــلالـ: 
 
 
 

 ،  دالالتالبين    ةاألصولي  اتتشابهمال     
 :وبين األوامر والنواهي            

 
 :مبحثان وفیه         
 

 
المحكم، والمتشابه، والعام، والخاص، والمطلق،  :التشابه األصولي بین: األول المبحث

 .والمقید، والمبین، والمجمل، والناسخ، والمنسوخ
 
 

 .التشابه األصولي بین األوامر والنواهي: الثاني المبحث
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ٔوامر شاهب: امل ثاينال  فصلال         ٔلفاظ، وبني ا ٔصولیة بني دالالت ا ات ا
 .والنوايه

 ٔ ٔصويل: ولاملبحث ا شابه ا شابه، بني ال د، : احملمك، وامل والعام، واخلاص، واملطلق، واملق
سوخ. مل، والناخس، وامل  واملبني، وا

كغیرهما من الدالالت، بل قید قسما مستقال ملمطلق والفي كتابه للحدیث عن ا الشاطبي صصلم یخ      
إدخالهما  لذلك عمدت فيإشارات متفرقة في الموافقات، یتعذر تمییز التشابه بینهما لخفائهما،  ذكرهما في
المتشابهات  كلورتبت الدالالت،  قسم تحت هذا المبحث، الشتراكهما تحت نفس األخرىاأللفاظ ضمنا مع 

   على النحو التالي:  

 :)٢(والخاص )١(العامتشابه  ١        

 ، ثم ابتداء جمیع األحكاممنه  لمستفادالمتكلم، ا من داللةالمراد  تحت المعنى األصليدخولهما  في     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له العام هو : (حیث قال ،المتكلمین من الرازي تعریف من بینها ف العام بتعاریف مختلفةرٍّ عُ ): ١(
مصدر سابق، المحصول في علم أصول الفقه، الرازي،      ).بحسب وضع واحد، كقولنا: الرجال، فإنه مستغرق لجمیع ما یصلح له

مة "ما" العام فما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبیل الشمول، فكلوهو من الحنفیة: (مالجیون الصدیقي، وقال         .٣٠٩، ص٢ج
، ١جنور األنوار شرح رسالة المنار، مالجیون الصدیقي، أحمد،        ).عبارة عن لفظ موضوع، ألن العموم ال یجري في المعاني

 ، مكتبة البشرى، كراتشي.١٨٧ص

ح على حیث قال: (والحد الصحیبعد أن ذكر الخالف في تعریفه عند األصولیین المذهبي الحنفي، في  الخاصالبزدوي  عرف): ٢(
       .٣٠٦، ص١مصدر سابق، جكشف األسرار، البزدوي،     مذهبنا أن یقال هو قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل مقترن).   

أصول الفقه حیث قال: (التخصیص: قصر العام على بعض  جمهور من المتكلمین الذین ألفوا فيوعرفه ابن الحاجب على طریقة ال
(تحقیق، مختصر منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل)، ٢٠٠٦حاجب، جمال الدین بن عمر(ابن المسمیاته).      

 ، دار ابن حزم، بیروت، الشركة الجزائریة، الجزائر العاصمة.٧٨٦ص، ٢، ج١ط ،الدكتور: نذیر حمادو)
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في دخول كل الدالالت تحت  اإلیجي، قال عبد الرحمن )١(یلحقه المعنى التبعي، الخادم لألصلي والمكمل له
 عنىولو كان ذلك الم على المعنى مقصودا أصلیا... فداللة اللفظالمعنى األصلي ومنهما العام والخاص: (

قصود من النص مقصودا بالالزم ولیس مباشرة، أي: ولو كان المعنى الم، )٣()٢()مدلوال التزامیا داللة عبارة
نظر في من الواجب أن یُ بي في التشابه: (قال الشاطكما في داللة العبارة، فیكون هو المقصود ابتداء، و 

أما جهة ؟ )٤(منه األحكام، وهل یختص بجهة المعنى األصلي؟ أو یعم الجهتین معا الوجه الذي تستفاد
وال یسع فیه خالف على ، األحكام بإطالق الداللة علىي ة اعتبارها فصح يالمعنى األصلي فال إشكال ف

على والتمثیل لك قسم منه ، والتطبیق للتشابه )٦()والخصوصات تالعموما...، صیغ )٥(ومثال ذلك، حال
   النحو التالي:

المتقومات، ، من األموال و )٧(العام كلفظ السرقة المفهوم منه أصالة أخذ حرز الغیر بغیر حقمثال        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اتباعا لعبارة الشاطبي الذي حكم بوجود التشابه فقط في المسألة في المثال ): وسبب االقتصار في ذكر التشابه بین الخاص والعام١(
          بین العمومات والخصوصات كما هو مبین في كالمه، لذلك اقتصرت على الخاص والعام في ذلك، ولو أتجاوز فكرته. 

 .١٥٩، ص٣، مصدر سابق، جح مختصر المنتهى األصوليشر ): اإلیجي، ٢(

أو بداللة عبارة،  منه كل لفظ عام أو خاص ورد في األدلة، إال وله معنى أصلي یدل علیه، ولو فهم ذلك المعنى العبارة: أن): معنى ٣(
 علم الدالالت.ي كتب األصول التي ألفت ف ، إلىالدالالتهذا النوع من ویرجع لزیادة فهم عبارة النص، بما یسمى 

األصلي...،  : (جهة المعنىالشاطبي، في قوله بعي، وذلك واضح في نص عبارةنى التبالجهتین، أي: المعنى األصلي والمع ): المراد٤(
 .٣٢٧، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي           .جهة المعنى التبعي)

، كما یبین ذلك سیاق كالمه أساس أنه قاعدة ولیس مثاال علىذلك)، مثال و : (، بقولهه بیانهاد منعلى القاعدة المراعبر الشاطبي ): ٥(
ولیست فقط مجرد أمثلة،  ،في األوامر والنواهي، ألن صیغ األوامر والنواهي والعمومات والخصوصات عبارة عن دالالت وقواعد أصولیة

 وٕان كانت تلك اصطالحات ال مشاحة فیها.

 .٣٢٧، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، ي): الشاطب٦(

 في أخذ ماله. علیه لكلیس علیك حق أو مُ  ،طرف آخر): المقصود بالغیر أي: كل ٧(
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تقلید اآلخرین في الشخصیة، وما شابهها ، ك)١(ع السرقةثم یتبعه كل ما یدخل في معناه بأي نوع من أنوا
: ، الداخلة في عموم قوله)٢(، وكسرقة األمانة العلمیة وعدم عزوها لقائلهامن أنواع المحاكات والتمثیلیات

، قال النملة: (لفظ السارق قد وضع لجمیع السارقین، ألنه مفرد )٣()بي زوركالبس ثو  المتشبع بما لم یعط(
 . )٤(العموم، فهو یتناول كل سارق مهما كان)، یفید محلى بأل

األربع من الحیوانات، وهو المعنى  ذواتص لفظ الدابة بما عهد في الذهن بكتخصیومثال الخاص       
األصلي المراد ابتداء، ثم ُیلحق بها كل ما دب على األرض بأي طریقة، سواء كان حیوانا أو غیره، قال 

ت عض المسمیات سائغ كما في االسم العرفي حیث خصص اسم الدابة بذواالتخصیص بب إنالنملة: (
، والحق أن لفظ )٥()طلق لغة على كل ما یدب على األرض، مع أنه یاألربع، وتعارف العرب على ذلك

 الدابة هنا حقیقة لغویة، وحقیقة عرفیة.

 :)٦(العام والمطلق تشابه ٢      

اشتبهت على كثیر من األصولیین، وال یفهم التي في بیان معناها، المختلف األدلة  تحت في دخولهما      
 ، )٧(عد، تبین المقصود من داللتیهماروط وقواشالمعنى المراد منهما إال بقرائن الحال من السباق واللحاق، و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، دار النفائس، بیروت.٣٨٠ص، ٢، طأصول التفسیر وقواعده)، ١٩٨٦العك، خالد عبد الرحمن(): ١(

 ، مصر.٥٧٣، ٥٧٢، ص٣، جمجلة المنار)، ١٩٠٠شید رضا(محمد ر ): ٢(

 . ٣٥، ص٧رواه البخاري، باب: المتشبِّع بما لم َیَنْل، ج ):٣(

 .١٦٨، ص٦جمصدر سابق، ، إتحاف ذوي البصائرالنملة، ): ٤(

 .٤٤، ص٦، جمصدر سابق، إتحاف ذوي البصائرالنملة، ): ٥(

 ص كالم الشاطبي، ولو أضاف معهما المشترك الحقیقي التبعته في فكرته.): تم االقتصار على العام والمطلق اتباعا لن٦(

 ٧، ٦، ص٢ج، ١مفید أبو عمشة)، ط (تحقیق، د:التمهید في أصول الفقه)، ١٩٨٥أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد(): ٧(
   .       ٢٤٧، ٢٤٦، ص٢ج، مصدر سابق، اإلحكامواآلمدي،         دار المدني، جدة، نقال عن األشعري. 
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كر من ) فیما ذفي إلحاق المطلق والمقید بالعام والخاص: (المطلق والمقید (كعام وخاص النجارقال ابن 
: وقال الشاطبي في التشابه، )١()مختار من الخالف، و تخصیص العموم من متفق علیه، ومختلف فیه

؟ وٕاذا قلنا بوجودها فال یعمل منها ما یعمل إال بتداء: هل له صیغة موجودة أم الالعموم مختلف فیه ا(
، )٢()عتبارها، وكذلك المطلق مع مقیده، أو اختلف في ارط وأوصاف تعتبر، وٕاال لم یعتبربشروط تشت

 ى النحو التالي:    وبالمثال یتضح معنى التشابه وبیان كل قسم منه عل
 

ثالثة وهو ما یعرف بجمع  یدل على مثال العام، عموم لفظة رجال، ال یعلم مقصود الجمع فیه، هل     
الرازي في إمكانیة داللة اللفظ  قال، )٣(القلة، أو أكثر من ذلك وهو جمع الكثرة، أو احتمال كال المعنیین

حسب القرائن، وال یخصص بلفظ  كل األقسام السابقةعلى  داللتهعلى كل قسم من األنواع، واحتمالیة 
رجال  ال یمكن نعته بأي جمع شئنا فیقال: رجال ثالثة، وأربعة، وخمسة، فمفهوم قولك:لفظ رجمعین: (

ك األقسام: إشعار بتل فاللفظ الدال على ذلك المورد ال یكون له، …جعله مورد التقسیم لهذه األقسام یمكن
 .)٤()فال یكون داال علیها

 
االستسقاء  التي جاءت في حدیثمصطلح: (الُخطبة)، معنى ، المطلق الموضوع لعدة دالالت ومثال      

 ولم یصلي في العید، صلى ركعتین كما(:  حیث قال یرفع إلى النبي  ابن عباس  ما ثبت عنفی
 یدین، فكما تشترك كالجمعة والع خطبتینخطبة واحدة، أو في األثر هل المراد و ، )٥(یخطب خطبتكم هذه)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٩٥، ص٣ج، مصدر سابق، شرح الكوكب المنیرابن النجار، ): ١(

    .    ٦٢، ص٢، مصدر سابق، ج الموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

، ٣ج، مصدر سابق، شرح الكوكب المنیروابن النجار،        . ١٣٢، ص٣ج ، مصدر سابق،البحر المحیط الزركشي،): ٣(
       .٥٤٨، ص١ج ، مصدر سابق،إرشاد الفحولالشوكاني و   .  ١٤٢ص

 .٣٧٦، ص٢ج ، مصدر سابق،ل في أصول الفقهالمحصوالرازي، ): ٤(

 . ٤٠٣، ص١ج ،١٢٦٦رقمباب: ما جاء في صالة االستسقاء، ، ابن ماجه رواه ):٥(
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بالخطبة  المقصودهل و  ذلك كله، نفي، أو )١(صالة االستسقاء معهما في كیفیة الصالة فكذلك في الخطبة
، فبقي اللفظ مطلقا داال على عدة معان، وبقاء الخفاء قائما، وأي المعاني )٢(بین األمرین أو التخییر، الدعاء

من دون بیان وجه الترجیح في هذا المقام ألنه لیس المراد، قال المباركفوري مبینا وجه الخالف في اللفظ، 
، وقال …األحادیث المصرحة بالخطبةذلك  د كما یدل علىقیِّ النفي متوجه إلى القید ال إلى المُ موضعه: (

في راجع : فلم یخطب خطبتكم هذه أن الني داود من أهل عصرنا: ظاهر قولهبعض من كتب على سنن أب
   .)٣()في هذه المرة ولم یخطب  إلى القید والُمقیِّد جمیعا،

 
 :العام والمطلق والمجملتشابه   ٣      

 
لفهم  ان،بی، والتقیید، والصیخصقترانها بما یقابلها من التالدالالت، إال باعدم حجیة هذه أنواع  في    

إلضافي، تحت نفس معنى المتشابه ا هذه األلفاظدخول لالمعنى المراد من كل لفظ، بیان مقصود المتكلم و 
هذه ، وعلى ذلك إجماع األئمة في وجوب عدم العمل بأنواع )٤(الذي ال یستقیل العمل به إال بداللة المحكم

 حتى  ال یقتصر ذو االجتهاد على التمسك بالعام مثال(، قال الشاطبي: )٥(الدالالت إال مع وجود مبینها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن رجب،         ، دار القبلة للثقافة االسالمیة، جدة.٢٤٢، ص٢ج، ة ألحادیث الهدایةنصب الرای، الزیلعي، عبد اهللا بن یوسف ):١(
، مكتبة الغرباء ٢٠٠، ص ٩ج، ١(تحقیق، جماعة من العلماء)، ط ،شرح صحیح البخاري فتح الباري)، ١٩٩٦زین الدین أبي الفرج(

              .، المكتبة العلمیة، بیروت١٢١، ص١ج ،الكتاباللباب في شرح والمیداني، عبد الغني الغنیمي،           األثریة، المدینة المنورة. 

      .٢٣٩، ص٢، جمصدر سابق، سبل السالمالصنعاني، و        .  ٢٠٠ص ،٩ج مصدر سابق، فتح الباري،ابن رجب، ): ٢(
 .   ٥٣٩، ص١، ج، مصدر سابقالشرح الصغیروالدردیر،        .١٢١، ص١جمصدر سابق، ، اللبابوالمیداني، 

، دار البحوث اإلسالمیة والدعوة واإلفتاء، ١٧٧، ص٥، جمرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ، عبید اهللا بن محمدالمباركفوري: )٣(
  الهند. 

 .   ٤٥٦، وص٤١٥، ص٣ج ، مصدر سابق،البحر المحیط): الزركشي، ٤(

 .٦٠٧، ص١ج ، مصدر سابق،إرشاد الفحولالشوكاني  ):٥(
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...، فالعام مع خاصه هو الدلیل، فإن فقد الخاص، صار العام مع إرادة الخصوص ال هل له مقید أمینظر:
تسلیط ، وقال الشاطبي في التشابه: ()١(زیغا وانحرافا عن الصواب) فیه من قبیل المتشابه، وصار ارتفاعه

بالدلیل، كما بین العام  تعین اإلضافي فالبد منه إذافإن كان من لتأویل على التشابه فیه تفصیل...، ا
إما أن المجمل ال یتعلق به تكلیف إن كان موحدا، ألنه  في المجمل ــــــــــــ وقال  بالخاص، والمطلق بالمقید،

وقع بیانه بأحد هذه فهو  ، فإنلقاطع، أوالأو باإلجماع ا ، أو بالحدیث الصحیحالصریح بالقرآن یقع بیانه
 ، والتطبیق للتشابه على النحو التالي:)٢()من قبیل الضرب األول من المتشابه، وهو اإلضافي

 
 :آل عمران(َّخمهن حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ :قوله تعالى مثال العام     
العام ــــ: (مى عن األصولیین بعلى معنى خاص، وهو المس الناس األولى العام في كلمة، داللة )٣()١٧٣

 بن مسعود نعیموهو الصحابي الجلیل:  بعینه، معین شخص المقصود منه، )٤()الذي أرید به الخصوص
  ، وأراد أن یثبط النبي الذي بینت قصته السنة، الذي فر إلى المدینة بمفرده قبل إسالمه، )٥(األشجعي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣، ص٢سابق، ج، مصدر الموافقات في أصول الشریعة، ): الشاطبي١(

 .٦٩، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٢(

، ٢ج، ١(تحقیق، الدكتور ترحیب الدوسري)، ط، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب )،٢٠٠٥محمد بن محمود( البابرتي،): ٣(
أضواء البیان الشنقیطي، محمد األمین بن محمد، و      .٥٨ص مصدر سابق، ،الرسالةوالشافعي،     ، مكتبة الرشد، الریاض.٢٠٣ص

 ، دار عالم الفوائد.٣٥٢، ص١، جفي إیضاح القرآن بالقرآن

إلى أنه یوجد ثالثة أنواع من العام: عام أرید به الخصوص، وخاص أرید به العموم، وعام مخصوص.     السبكي،  ): یجدر اإلشارة٤(
دار ، ٢٥ص ، ١(تحقیق، علي معوض، وعادل عبد الموجود)، ط، في تنقیح صیغ العمومتلقیح الفهوم )، ١٩٩٧علي بن عبد الكافي(

(تحقیق، الدكتور عبد الحمید  ،الصغیر التقریب واإلرشاد)، ١٩٩٨والباقالني، محمد بن الطیب(     األرقم بن أبي األرقم، بیروت.    
  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.٨، ص٣، ج١أبو زنیذ)، ط

بأمر من الغزوة أثناء الخالف  ه، لما أوقع٥الخندق، سنة:  أسلم في غزوة، صحابي جلیل مسعود األشجعي نعیم بن): هو ٥(
، إلى البصرة  قبل قدوم علي ،األولىوقیل قتل في واقعة الجمل  دینة ومات في خالفة عثمان،، سكن المبین قریظة وغطفان النبي

    ،(تحقیق، علي محمد البجاوي) ،في معرفة األصحاب االستیعاب، یوسف بن عبد اهللا، ابن عبد البر      ولم یذكر في أي الصفین كان.
  ــــــــــــ     ،أسد الغابة في معرفة الصحابةوابن األثیر، علي بن محمد،         وما بعدها، دار الجیل بیروت.١٥٠٨، ص٤، ج٢٦٢٩رقم
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به  فالناس األولى عام أرید: (قال الشنقیطي، )١(وقیل غیر ذلك من المعاني في عدم القتال، وأصحابه
، ویمكن تعمیم داللة اآلیة أیضا بوجه آخر، )٢()احد، وهو نعیم بن مسعود األشجعيالخصوص رجل و 

الناس، وتحریض العدو ضد المسلمین، وسینالهم بسب  على كل من عمد إلى إظهار الفتن، ونشرها بین
  .)٣(للعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ذلك نفس الجزاء، وحل العقوبة على الكل،

 
الوارد اإلطالق ، )٢٨٢ :البقرة( َّمظحط مض خض ُّ ومثال المطلق المفتقر إلى المقید، قوله تعالى:       

ون تقیید، وبیان صفة الشهود، وجاء تقیید ذلك وبیان نوعیة في اآلیة باألمر بالشهادة على البیع من د
بشاهدة على شهادة الموت والوصیة  قیاسامن باب حمل المطلق على المقید،  ،)٤(الشهود بكونهم عدوال

، وعلى )١٠٦ :المائدة(  َّيق ىق يف ىف يث نثىث مث  زث رث يت ىتُّ   :في قوله عدلین 
 بر في شهود اعت لما: (قال الماوردي، )٥(اهدي عدل)(ال نكاح إال بولي وش: شهادة النكاح في قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٣٢٩، ٣٢٨، ص٥، ج٥٢٨١(تحقیق، علي معوض، وعادل عبد الموجود)، رقم   ــــــــــ

 .٤٢٢، ص٥ج ، مصدر سابق،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ):١(

    .٦٤٣، ص٩ج ، مصدر سابق،أضواء البیانالشنقیطي، ): ٢(

): معنى القاعدة أن العبرة في األحكام الشرعیة بتعمیم األلفاظ الواردة في الكتاب والسنة على جمیع المكلفین، دون تخصیص أحدا ٣(
  ـــــــــــــعلى غیرهم من دون دلیل، وٕان ورد النص في ذلك في واقعة معینة في زمن الوحي، یكون األصل على خالف ذكل وهو تعمیم    

الرازي، اعدة غیر واحد من األصولیین.         ینظر: هذه القمن زل في حقه الوحي، وشرح نفس حالة  من حالته الحكم على كل
المختصر في أصول الفقه على )، ٢٠٠١وابن اللحام، علي بن محمد(      .١٢٥، ص٣مصدر سابق، ج ،المحصول في أصول الفقه

شرح وابن النجار،      .   ، مكتبة الملك فهد، مكة المكرمة١١٠، ص٢، ط(تحقیق، الدكتور محمد مظهر بقا)، حمدمذهب اإلمام أ
                                                   .٤٩٣، ص٣مصدر سابق، جالكوكب المنیر، 

، مجمع ١٤٨٦، ص٤، (تحقیق، مركز الدراسات اإلسالمیة)، جاإلتقان في علوم القرآنالسیوطي، عبد الرحمن، بن أبي بكر، ): ٤(
  الملك فهد لطباعة المصحف الشریف.

، وفي باب: ال نكاح إال بولي مرشد، ١٨١، ١٨٠، ص٧، ج١٣٦٤٥): رواه البیهقي في الكبرى، باب: ال نكاح إال بولي، رقم٥(
   ــــــــــ ،  ٧ج ،١٣٧٢٧، ورقم٢٠٢، ص٧، ج١٣٧١٩، ١٣٧١٨، وفي باب: ال نكاح إال بشاهدین عدلین، رقم٢٠١، ص٧، ج١٣٧١٦رقم
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ٕان كان بعضهم لم یشترط شهادة العدول في عقد و ، )١()المناكح عدالة الظاهر، كذلك شهود غیر المناكح
         .)٢(شهادة الفاسقینالبیع، وأجاز قبول 

 
 ، بینته السنة في  )٢٢٨ :البقرة(َّنبمب زب رب يئ ىئ ُّ ه تعالى: ، قولالمجمل ومثال       

ال یصح المرأة تؤمن باهللا والیوم اآلخر أن تحد على میت فوق ثالث إال على زوج فإنها : (قوله 
 )، وقد ورد اإلجمال في (یتربصن)، هل المراد بهتحد أربعة أشهر وعشرا وتلزم المبیت في بیتها

م و اإلحداد واللز  وجه اإلجمال، وبین أن المعنى المراد هو:الحدیث  ت، وكشفالعدة، أو اللزوم في البی
 .)٣(في البیت

 
 :المجمل مع المبین، والعام مع الخاص، والمطلق مع المقیدالجمع بین  وجه تشابه ٤      

 
نسخ، ال التي قیل أنها من قبیلتحت بعض األدلة أنها داخلة  في كل قسم منها في ادعاء وجه الجمع     

 من أوجه الجمع بین األدلة وما شابهها  ،سالیبكان المتقدمون یطلقون في التعامل بمثل هذه األلكثرة ما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٤٩، ص١٠، ج٢٠٥٢٥، وفي باب: الشهادة في الطالق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود، رقم٢٠٤ص    ــــــــــ
، وفي باب: ال نكاح إال بولي ٢٠، ص٣، ج٢٣٧٩، باب: ما جاء في صفة الولي، رقمورواه البیهقي أیضا في الصغرى  .      ٢٥٠

ورواه الطبراني في األوسط،         . ١٤٣، ص٤، ج٤١٧٣، وفي باب: عدد الشهود، رقم٢١، ص٣، ج٢٣٨٣وشاهدي عدل، رقم
  .        ٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٥ص ،٤، ج٣٥٢١، رقمالدارقطنيو    .    ١٤٣، ص١٨، ج٢٩٩، وفي الكبیر، رقم٣٦٣، ص٥، ج٥٥٦٤رقم
ابن الملقن: (هذا الحدیث مروي من طرق  هقالروي الحدیث من عدة طرق لذلك اختلف في تضعیفه وتصحیحه، وأصح تلك الطرق ما و 

 .٤٧٤، ص٧مصدر سابق، الحدیث الحادي بعد الثالثین، جالبدر المنیر، ابن الملقن،          أصحها ما رواه أبو حاتم ابن حبان).

 .١٨٠، ص١٦، مصدر سابق، جالحاوي الكبیر): الماوردي، ١(

، دار الكتب العلیمة، ١٩٠، ص٣ج، ١ط (تحقیق، محمد عطا، ومصطفى عطا)، ،الفتاوى الكبرى)، ١٩٨٧): ابن تیمیة، تقي الدین(٢(
                 .٤٣٨، ص٤، مصدر سابق، جكشف األسراروالبخاري،           بیروت.

)، وغیرهما (تحقیق، عادل عبد الموجود، وعلي معوضتفسیر البحر المحیط)، ١٩٩٣ندلسي، محمد بن یوسف(حیان األ): أبو ٣(
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢٣٣ص ،٢، ج١ط
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سبب ذلك راجع إلى عدم فهم الوجه الشرعي في كیفیة الجمع ، و )١(، وهي في األصل على خالف ذلكنسخا
بین النصوص عند التعارض، والمعنى الحقیقي لمعنى النسخ، فأخلط بعضهم عند محاولة الجمع بین 

النصوص عند محاولة الخروج من التأویل، وجعل بعض األدلة التي أصلها بیان لمجمل، أو تقیید لمطلق، 
الذي ، قال السیوطي: ()٢(ن قبیل النسخ، التي قیل فیها أنها خمسمائة آیةأو تخصیص لعموم، جعلوها م

وال له بهما عالقة بوجه من  ،وال من التخصیص ،لیس من النسخ في شيء، قسم أورده المكثرون أقسام
ال حزم مشددا في ذلك، وعدم جواز القول بادعاء النسخ في بعض األدلة إال بالدلیل: (، وقال ابن )٣()الوجوه

وقال  ،)٤()بیقین، إال شيء من القرآن والسنة: هذا نسخ أن یقول فيل لمسلم یؤمن باهللا والیوم اآلخر یح
، وقریبا من تأمل وجدته متنازعا فیه ومحتمال غالب ما ادعى فیه النسخ إذا(: الشاطبي في التشابه

 ، أو تقییدالعموم یصاتخص بیانا لمجمل، أوعلى وجه، من كون الثاني  التأویل بالجمع بین الدلیلین
 كثیرا بهذه)) الناسخ والمنسوخ(( وقد أسقط ابن العربي منلق، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع...، لمط

 على النحو التالي: والتمثیل لكل قسم منه  والتطبیق الفقهي للتشابه ،)٥()الطریقة
 

لك، ترك الكالم في الصالة بعد مثال بین المجمل والمبین مما ادعي فیه النسخ، وأصله على خالف ذ     
واألصل أنه بیان لمجمل، لكون ، )٢٣٨ :البقرة( َّىم مم  خم حم ُّ :نه منسوخ بقوله تعالىقیل إ، إباحته

، ولم یثبت فیه دلیل حتى ینسخ، وٕانما هو من قبیل المسكوت عنه )٦(لم یشرع من قبل الكالم في أصله
 فجاء ، في الصالة أولى من الكالم، والخشوع به أقربابتداء، وأنزلت اآلیة تأكیدا لكون مصلحة السكوت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار ابن الجوزي، السعودیة.٢٥٤، ص١، طمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)، ١٩٩٦): الجیزاني، محمد بن حسین(١(

 سات القرآنیة، دمشق.، دار الغوثاني للدرا١٣٤، ص١، طالفوز الكبیر في أصول التفسیر)، ٢٠٠٨): الدهلوي، أحمد بن عبد الرحیم(٢(

 . ١٤٤١، ص٤، مصدر سابق، جاإلتقان في علوم القرآن ): السیوطي،٣(

 .  ٨٣، ص٤، مصدر سابق، جاإلحكام ): ابن حزم،٤(

 .٧٤، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٥(

ولم أقف على ذلك  ثم نسخ، ،أو البراءة األصلیة ،إلقراریةالة، كان مشروعا بالسنة اأن الكالم قبل ورود النهي عنه في الص وقیل ):٦(
 والعلم عند اهللا تعالى.
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 ، )١(النص بیانا لمجمل مسكوت عنه، وزیادة تأكید أفضلیة السكوت أولى من غیره، ولیس من قبیل النسخ
   .)٢()نسخ اآلیة شیئا ولكنها بینت أصال، فلم تبن العربي: (فالقنوت هو ترك الكالم...قال ا

، ما جاء في حد القذف في )٣(ومثال بین العام والخاص مما ادعي فیه النسخ وهو على خالف ذلك     
، قیل إن الحكم )٤ :النور( َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ : قوله تعالى

 ، وأن الحكم في كال اآلیتین في)٦ :النور(َّمب خب حبُّ اللعان في قوله تعالى: فیها منسوخ بآیة

الحدیث عن الزوجین، فكان الحكم في حقهم ثابتا باآلیة األولى بالقذف، ثم نسخ باللعان بداللة اآلیة الثانیة، 
یثبت حد القذف ، و لزوجین وأن الحكم فیها یبقى عاماوُردَّ أن اآلیة األولى لیست منسوخة، ولیست خاصة با

 ولیس نسخا، اتخصیص الزوجین باللعان باآلیة الثانیة، فالحكم في حق الزوجین إخراج لكل أحد، ویكون
 لیس بنسخ إنما هو إخراج بعض ما یتناوله العموم ، قال ابن العربي: ()٤(الشافعي وهو مذهب اإلمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والشاطبي،    ، دار الفكر.    ٤١٤، ص١ین القوتلي)، ط(تحقیق، حسالعقل وفهم القرآن)، ١٩٧١): المحاسبي، الحارث بن أسد(١(
 .  ٧٥، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة

، مكتبة الثقافة ٣٠٩، ص٢، ج)تحقیق، الدكتور عبد الكریم المَدعري، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم (): ابن العربي، أبو بكر٢(
 الدینیة، القاهرة.    

، ٢ج ،٣ط روائع البیان تفسیر آیات األحكام من القرآن،)، ١٩٨١الصابوني، محمد علي( .     لى منهج الحنفیة): وهو نسخ ع٣(
 نواسخ القرآن )،١٩٨٤وابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي(      ، مؤسسة منهال العرفان، بیروت، مكتبة الغزالي، دمشق.  ٩٢ص

والفرق بین النسخ والتخصیص في اآلیتین،         ة اإلسالمیة، المدینة المنورة.، الجامع٤٠٦ص، ١ط، (تحقیق، محمد أشرف الملباري)
الذي قال بالنسخ، قال إن حد القدف منسوخ بآیة اللعان التي أتت تبعا، فسقط االستدالل باآلیة األولى، ویثبت حد اللعان في حق 

د القذف لیس منسوخا، وٕانما هو ثابت باآلیة األولى في حق كل الزوجین وغیرهم، بدلیل اآلیة الثانیة، ومن قال بالتخصیص، قال أن ح
 أحد، واستثنى منها الزوجین على وجه التخصیص بحد اللعان، باآلیة الثانیة.

 دار إحیاء العلوم،، ٢٥٥، ٢٥٤ص، ١(تحقیق، عبد الغني عبد الخالق)، طأحكام القرآن )،١٩٩٠الشافعي، محمد بن إدریس(): ٤(
مختصر المزني )، ١٩٩٨اسماعیل بن یحیى(والمزني،      .   ٨، ص١١ج، مصدر سابق، الحاوي الكبیراوردي، والم     بیروت.   

  ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢٧٥ص، ١، طفي فروع الشافعیة
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  .)١()و وجوب اشتماله علیه عند اآلخرین، والصحیح خروجه بعد تناوله، أهاشتماله علی لصالحیة 

 :ومثال بین المطلق والمقید مما ادعي فیه النسخ، وهما في الحقیقة على خالف ذلك، قوله تعالى      
دلت اآلیة بضمان من اهللا تعالى أن یعطي  ،)٢٠ :الشورى( )٢(َّىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 

، وقیل أن اآلیة وعد منه فاجرهم، من دون النظر إلى صفته وجنسه، الدنیا لكل أحد، برهم و 
، )١٨ :سراءاإل( َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل  ُّ : منسوخة بإرادته، في قوله تعالى

فنسخت اآلیة الثانیة اآلیة األولى، وتقرر من ذلك أن الدنیا ال تعطى إال لصنف معین من الناس، وهو 
لمعنى في كال اآلیتین تقیید ولیس بنسخ، وذلك مقید بالمشیئة، واستدل ، وقیل أن ا)٣(من یریده اهللا 

  . )٤(أصحاب هذا القول، أن كال الدلیلین من باب اإلخبار عن الغیب، واألخبار ال یدخلها النسخ

 :العام والمطلقتشابه  ٥       
 

الكلیة ، لقوة تلك األدلة معینة ، التي وردت في وقائعاألعیان، ووقائع األحوالقضایا في عدم تأثرهما ب      
 قوة ، أو تغیر داللتها أي فرعیة أقل منها فيالعامة أو المطلقة، وعدم استحالة أن تؤثر فیها أي جزئیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٢، ص٢جمصدر سابق، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم، ابن العربي، ): ١(

والخاص، كما قال غیر واحد من العلماء.       ینظر: ب العام باب المطلق والمقید، لیس من با ): وهذا الحكم ومفهوم اآلیة من٢(
     مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ومكتبة العلم، جدة. ،١٤، صاآلیات المنسوخة في القرآن الكریم ،لشنقیطي، عبد اهللا بن محمدا
  .٧٦، ص٢ج مصدر سابق، ،الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، و 

، المكتب اإلسالمي، ٢٨٢، ٢٨١، ص٧ج، ٣، طزاد المسیر في علم التفسیر)، ١٩٨٤(من بن عليابن الجوزي، عبد الرح): ٣(
       بیروت.

معنى ذلك: أن األخبار التي جاءت في الكتاب والسنة، كالقصص القرآني، واإلخبار عن الغیبات، والتنبؤ بالمستقبل، التي لیست  ):٤(
إبطال حكم سابق بحكم متأخر، لما ُیرى أن غیره هو األنسب، وأخبار اهللا تعالى من علم بمثابة األحكام، ال یدخلها النسخ، ألن النسخ 

الغیب التي ال یعلمها إال هو ، صالحة لكل زمان ومكان، ویستحیل أن یثبت في حقها الخطأ، فال تتغیر وال یدخلها النسخ، وجاء   
 .٣٠٥، ٣٠٤، ص٢مصدر سابق، جالجامع ألحكام القرآن، بي، القرط          بمثابة األمر والنهي.الخالف في األخبار التي 
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شرع ال حكم ال، قال ابن العربي في تعمیم هذه القاعدة مع كل األدلة ومنها العام والمطلق: ()١(الداللة
، وقال )٢()وال، وهذا أصل عظیم من أصول الفقه، وال تؤثر فیه حكایات األحیانیعترض علیه قضایا األع
حكایات  إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فال تؤثر فیها معارضة قضایا األعیان والالشاطبي في التشابه: (

عن  تضى الكلي ال یخرجه، فتخلف بعض الجزئیات عن مق: (األمر الكلي إذا ثبت كلیا، وقال)٣()األحوال
، ألن المتخلفات الجزئیة ال في الشریعة اعتبار العام القطعي ، وأیضا فإن الغالب األكثري معتبركونه كلیا

 الفقهي والتطبیق التشابهمعنى بیان  یتموباألمثلة التطبیقیة  ،)٤()منها كلي یعارض هذا الكلي الثابتینتظم 
 لكل قسم منه على النحو التالي: 

 
أصل عمومه،  على يلباقاو ، )٢٣٣ :البقرة( َّ مبخب حب جب هئ مئ  ُّ : تعالى مثال العام، قوله    

بإرضاعها موالها سالم بن  رضي اهللا عنها أم حذیفةسهلة بنت سهیل ل ولم تؤثر فیه قضیة ترخیص النبي
بقي األصل في ی، و )٦(متنع القیاس علیهااصة یخعین  ، وهي واقعة)٥(، وعمره أكثر من سنتین معقل

 ، اضطرب رأیهم في قضیة سالم في التخصیص، قال الزركشي: ()٧(إلرضاع إال قبل العامینعدم جواز ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د الدین، وشهاب الدین، وشیخ .       وآل تیمیة( مج٣٧٧، ٣٧٦، ص ٣ج مصدر سابق، ،شرح الكوكب المنیرابن النجار، ): ١(
 .  مطبعة المدني، القاهرة ،١٣٠وص، ١١٨ص، (تحقیق، محیي الدین)، المسودة في أصول الفقه )،اإلسالم تقي الدین

، دار ١٠٨٤، ص١ج، ١(تحقیق، الدكتور محمد ولد كریم)، طبن أنسالقبس في شرح موطأ مالك ) ١٩٩٢ابن العربي، أبو بكر(): ٢(
 الغرب اإلسالمي، بیروت.

                                                      .١٨١، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، ): الشاطبي٣(

 .٢٩٧، ص١ج، مصدر سابق، الموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي ):٤(

 .١٠٧٦، ص٢، ج١٤٥٣): رواه مسلم، باب: رضاعة الكبیر، رقم٥(

ابدین، ابن ع.       الكبیر): جاءت واقعة سالم بعد نزول آیة الحولین، فكانت ناسخة لعموم اآلیة، لذلك احتج من قال بجواز إرضاع ٦(
(تحقیق، عادل عبد الموجود، وعلي معوض)، طبعة خاصة،  ،على الدر المختار شرح تنویر األبصار رد المحتار)، ٢٠٠٣محمد أمین(

 .٢٠١، ص٦سابق، ج مصدر جامع الفقه، وابن القیم،        دار عالم الكتب، الریاض. ٣٩٤، ٣٩٣، ص٤ج

  ــــــــــ إلى موطأ مالك المسالك أوجز)، ٢٠٠٣زكریا(والكاندهلوي، محمد      .١٤٨، ص٩، ج، مصدر سابقفتح الباريابن حجر، ): ٧(
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 .)١()إذا اعتقد خالفه مما یستقل دلیال، سیما في نفسه مختص بالمخاطب، فلم یجز تعمیم الحكمواللفظ  
  

دلیل  وهو، )٣()المدبر ال یباع وال یوهب وهو حر( :في قوله  )٢(ومثال المطلق، النهي عن بیع الُمَدبِّر    
: باع مدبرا كما في حدیث جابر التحریم وعدم جواز بیع المدبر مطلقا، وٕان ثبت أن النبي یدل على 
السید حرر موت حل إلى غیره، ألن ، وال یتعدى الم یبقى من خصوصیاته، )٤(باع مدبرا) (أن النبي 
سمي مدبرا، ال یجوز بیعه  بر أمره بنفسه كیف یشاء، لذلككغیره من الناس یدالعبد  وأصبحالرق،  العبد من
قضیة عین ال یؤثر فیها مطلق النهي، قال ابن العربي: (وأما حدیث جابر فال  ، وفعل النبي هأو شراؤ 

األحوال ال یستدل بها على ، وقضایا األعیان وحكایات حجة فیه، ألنها حكایة حال، وقضیة عین
، وقد رد البعض هذا التوجیه، بتضعیف حدیث النهي، فال یمكن ألصحاب هذا الرأي الوقوف )٥()العموم

 . )٦(لفهم المسألة على هذا التوجیه، وقیل غیر ذلك من التأویالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ، دار القلم، دمشق.٥٢٩، ٥٢٨، ص١١، ج١ط     ـــــــــــ

 .١٩٠، ص٣ج ، مصدر سابق،البحر المحیطالزركشي،  ):١(

): المدبر من مات سیده وأصبح حرا یدبر أمره بنفسه، ال یباع وال یشترى، یتصرف في أموره كیفما شاء، لذلك سمي مدبرا ومخیرا  في ٢(
 لكبرى األمیریة، مصر.، المطبعة ا١١١، ص٤، ج٧، طإرشاد الساري لشرح صحیح البخاريتدبیر أموره.      القسطالني، 

.       ٢٤٤، ص٥، ج٤٢٦٤.         والدارقطني، كتاب: الُمكاَتب، رقم٥٢٩، ص١٠، ج٢١٥٧٢رواه البیهقي في الكبرى، رقم): ٣(
 .٧٣٣، ص٩مصدر سابق، كتاب التدبیر، الحدیث األول، جالبدر المنیر، وقال ابن الملقن: (ضعیف ضعفه األئمة).     ابن الملقن، 

       ــــــــــــ.     ١٢٥، ص٢والطبراني في الصغیر، ج         .٦٤٣، ص١٠، ج٢١٠٥٤باب: في بیع المدبَّر، رقم اه ابن أبي شیبة،رو  ):٤(
إرواء  األلباني،     وقال عنه األلباني: (صحیح).   .      ١٣٩، ص٩، ج١٦٦٦٠وعبد الرزاق في المصنف، باب: بیع المدبر، رقم

 .١٢٩، ص٥مصدر سابق، ج ،دیث منار السبیلالغلیل في تخریج أحا

 ، دار الغرب اإلسالمي،٥٣٧، ٥٣٦، ص٦ج،١، طالمسالك في شرح موطأ مالك)، ٢٠٠٧العربي، محمد بن عبد اهللا(ابن ): ٥(
 .بیروت

   ـــــــــــ  البخاريفیما اتفق علیه زاد المسلم الجكني، حبیب اهللا، بن الشیخ، و  .    ٤١٩، ص١٤ج مصدر سابق، ،المغنيابن قدامة، ): ٦(
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 :تشابه العام والمطلق ٦         

، بناء على َمن قال بظنیة داللة العام والمطلق، )١(تخصیصهما أو تقییدهما بأخبار اآلحاد الظنیةبجواز     
یرفع الظن، عكس أخبار اآلحاد القطعیة المتفق على جواز التخصیص أو التقیید بها  ویمكن للظني أن

ه...، فیجوز ما اجتمعت األمة على العمل ب :أخبار اآلحاد ضربان: أحدهما: (السمعاني ا، قالقمطل
، فهو ما لم تجتمع األمة على العمل به وهو ،وأما الضرب الثاني من اآلحادتخصیص العموم به...، 

آحاد بقیاس على ذلك المطلق وجواز تقییده بأخبار  قال ابن نجیمو ، )٢()ف العلماء فیهامسألة التي اختلال
طبي في قال الشا، )٣()بین المقید أنه المراد بالمطلق والشافعیة یقولون یحمل كالتخصیص أيالظنیة: (
وغیرها من األمور  اد(تخصیص العموم وتقیید المطلق، صحیح عند األصولیین بأخبار اآلح: التشابه

  وباألمثلة یتضح معنى التشابه والتطبیق الفقهي لكل قسم منه على النحو التالي:، )٤()المظنونة

، دلیل على جواز التعدد وٕاشراك مع الزوجة )٢٤ :النساء(َّ مه جه ين ىن من  ُّ  :مثال العام قوله تعالى      
، وذلك بما )٥(مع بین المرأة وعمتها والمرأة وخالتهااألولى أي امرأة، المخصص بخبر الواحد، بالنهي عن الج

فیجوز التعدد إال في ،)٦(نهى أن تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها)( :أن النبي جابر جاء عن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                            ، مطبعة البابي الحلبي، مصر.٤٤٠، ص٤ج، ومسلم    ـــــــــــ

 ، دار القاسم، الریاض.٥٥٧، ص١، طقواعد الترجیح عند المفسرین)، ١٩٩٦حسین بن علي( الحربي، ):١(

، ١ج، ١(تحقیق، عبد اهللا بن حافظ الحكمي)، ط قواطع األدلة في أصول الفقه)، ١٩٩٨السمعاني، محمد بن عبد الجبار(): ٢(
 وما بعدها، مكتبة التوبة، الریاض. ٣٦٥ص

 .٦٣، ص٢جسابق،  ، مصدربشرح المنار فتح الغفارابن نجیم،  ):٣(

 .١٨٢، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي ):٤(

 .     ١٢٨، مصدر سابق، صضة الناظر وجنة المناظررو وابن قدامة،        . ١٦٠، ص٢ج مصدر سابق، ،المستصفىالغزالي، ): ٥(

 .    ١٢، ص٧ال تنكح المرأة على عمتها، جرواه البخاري، باب:  ):٦(
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تعالى  الشنقیطي: (المتواتر یخصص باآلحاد...، فقوله قالحالة الجمع بین المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، 
 تنكح المرأة على عمتها وال على ال(( بحدیث:اتر، خصص عمومه متو  )٢٤ :النساء( َّمه جه ين ىن منُّ 

 .  )١(وهو آحاد) ))خالتها

(اللهم إني كان یدعو في صالته:   ما ورد عن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي، ومثال المطلق       
، وقول )٢()...أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات

، )٣(كما قال الشوكاني لفظ مطلق في أي موضع من الصالة، وهو (في صالته)عائشة رضي اهللا عنها: 
 أن النبي   هریرةقیدته روایة حدیث اآلحاد، بما جاء عن أبي  )٥()٤(محمود محمد خطاب السبكيو 

نم ومن عذاب القبر ومن فتنة (إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فلیتعوذ باهللا من أربع من عذاب جهقال: 
، فبین الحدیث على وجه التقیید للدلیل األول، أن التعوذ ال )٦(المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال)

مثبتا رأیه بما أیده في ذلك ابن حزم:  العراقيابن الحسین  قال، یكون إال بعد التشهد األخیر قبل السالم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار عالم الفوائد، مكة ١٠٣، ص١(إشراف، بكر أبو زید)، طالفقه على روضة الناظر، مذكرة أصول الشنقیطي، محمد األمین، : )١(
               المكرمة.

، ٢، ج٨٥٢رواه ابن خزیمة، باب: االستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحیا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصالة، رقم ):٢(
   .٣٢، ٣١ص

 .٣٨١، ص٤، مصدر سابق، جمن أسرار منتقى األخبار نیل األوطارالشوكاني، ): ٣(

وأسس  تعلم باألزهر الشریف وعلَّم فیه،، ه١٢٧٤مالكي المذهب، ولد سنة: أبو محمد، هو محمود بن محمد بن أحمد السبكي، ): ٤(
 في تسع مجلدات دین الخالص: الأشهر مؤلفاتهاهتم في أغلب حیاته بالفقه والحدیث، فأصبح محدثا فقیها، الجمعیة الشرعیة وترأسها، 

 ،الزركلي      .ه١٣٥٢سنة:  بالقاهرة توفيأعذب المسالك المحمودیة، و  داود،المنهل العذب المورود شرح سنن أبي وقیل في ست، 
 .١٩٣، ص١٢مصدر سابق، جمعجم المؤلفین، .       وكحالة، ١٨٦، ص٧، مصدر سابق، جاألعالم

 .٢٦٠، ٢٥٩، ص٢، مصدر سابق، جالخلق إلى دین الحق الدین الخالص أو إرشاد): السبكي، ٥(

  .٢٢٨، ص٢، ج٩٨٣): رواه أبو داود، باب: ما یقول بعد التشهد، رقم٦(
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ن حزم هذه وقد أورد اب أبي هریرة فوجب حمل المطلق على المقید السیما والحدیث واحد مداره على (
، فإنما یجب ذلك وزیادة الولید بن مسلم زیادة عدل، فهي مقبولة، فهذا خبر واحد((الروایة على نفسه وقال: 

   .)٢())١())في التشهد اآلخر فقط

 تشابه التخصیص المتصل مع المنفصل: ٧       

وبیان سببا لفهم مقاصد الشارع،  اة العام، وما كانفي اعتبارهما من الوسائل التي یفهم بهما دالل       
ال كما اصطلح علیهما البعض باقتصارهما فقط على معنى اإلخراج من المعنى اإلجمالي العام للتشریع، 

یدخل األخیر سمیة، وٕاال فألفاظ العموم، وهي نظرة مقاصدیة قید بها الشاطبي تعریف الخاص بهذه الت
رأي الشاطبي بتسمیة كال  مؤیدا مشاحة في االصطالح، قال األصفهاني وال المعنى تحت مفهوم واحد،

، )٣()أرید منه بعضها األفرادالتخصیص بیانا: (التخصیص هو: بیان أن اللفظ الموضوع لجمیع  ن مننوعیال
ة والغایة وبدل البعض وأشباه كاالستثناء والصف ،فإن كان بالمتصل ...وقال الشاطبي في المتصل: (

عموم اللفظ أن ال یتوهم السامع ي بل هو بیان لقصد المتكلم ف، الحقیقة بإخراج لشيء يیس ففل، ذلك
وأما التخصیص بالمنفصل فإنه كذلك أیضا راجع إلى بیان ، وقال في المنفصل: ()٤()منه غیر ما قصد

ره ال أنه على حقیقة التخصیص الذى یذك ،رأس المسألة يحسبما تقدم ف، غعموم الصی يالمقصود ف
 على النحو التالي: نى التشابه وبیان كال قسمیهوباألمثلة یتضح مع ،)٥()األصولیون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، إدارة الطباعة المنیریة، مصر.  ٢٧٢، ٢٧١، ص٣ج (تحقیق، أحمد شاكر)،المحلى، ابن حزم، علي بن أحمد ):١(

 لتراث العربي، بیروت.      ، دار إحیاء ا١٠٨، ص٣ج، في شرح التقریب طرح التثریبابن الحسین وابنه أبو زرعة، ): ٢(

  .   ٢٣٦، ص٢ج، مصر سابق، شرح مختصر المنتهى بیان المختصر األصفهاني،): ٣(

 .١٩٩، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة ،الشاطبي ):٤(

 .٢٠٠، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة ،الشاطبي ):٥(
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تخصیص بال صل، كالتعبیر بالعدد (سبعة) بقولك: (جاء عشرة إال ثالثة)، المسمىمثال التخصیص المت    
عشرة ((: ، قال الشاطبي: (إذا قلت)١(معنى عاما معینا وهو العدد سبعةمنه بغیر المباشر باالستثناء، یفهم 

     .)٢(عرض حالة التركیب) آخر فكأنه وضع ))سبعة(( :فإنه مرادف لقولك)  )إال ثالثة

 حكم فیه إثبات ،)٣()٢٢٨ :البقرة( َّنبمب زب رب يئ ىئ ُّ   : ومثال المنفصل، قوله تعالى        
المطلقة بدلیل منفصل عدة لعدة المطلقة بثالثة قروء، ثم خصص منه  بیانشرعي عام ابتداء، وهو 

 :الطالق( َّحفجف مغ جغ مع جع مظ ُّ       :في قوله تعالى بوضع الحمل،ة عدتها المنتهی ،الحامل

 زب رب  يئ ىئ ُّ  :تخصیص الكتاب به فكما في قوله تعالى: (الشنقیطيقال العلوي  ،)٤
لذلك  ،)٤()َّ حفجف مغ جغ مع جع مظ ُّ :خص من جهة شموله للحوامل بقوله تعالى،  َّ نبمب
بیانا أو استثناء أو  ، إماال النوعین من التخصیصال فرق في تسمیة أوجه البیان السابق في ك هریظ
   إلى نفس المقصود. في األخیر فهم نفس المعنى، والوصول صیصا، الشتراك الكل فيتخ

 :العام والمطلقتشابه  ٨        

في وقوع الخالف في حجیتهما بعد التخصیص والتقیید، هل یحتج بهما على ما كانا علیه قبل البیان،       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ج، ١ط (تحقیق، الدكتور علي دحروج)،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم)، ١٩٩٦انوي، محمد علي(الته): ١(
وابن النجار،        .   ٣٢٣، ٣٢٢، ص١جمصدر سابق،  فواتح الرحموت،، واللكنوي        .، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان١٥٣١ص

 .٢٩١، ص٣ج ، مصدر سابق،شرح الكوكب المنیر

 .١٩٩، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، طبي): الشا٢(

أصول الفقه .      والزحیلي، دار الكتب العلمیة، بیروت ،٦٢، ص٢ج، حاشیة العطار على جمع الجوامعالعطار، حسن، ): ٣(
الدكتور أحمد  (تحقیق،، اإلیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)، ١٩٨٦.       ومكي بن أبي طالب(٢٥٩ص مصدر سابق، ،اإلسالمي

 ، دار المنارة، جدة.٩٨، ٩٧ص، ١فرحات)، ط

               .  ٢٥٦، ص١جمصدر سابق، ، نشر البنود على مراقي السعود الشنقیطي،): ٤(
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، قال اآلمدي في ذكره ألوجه ، ویبطل العمل بكل قسم منهمالتقییدبدلیلي التخصیص وا ط داللتیهماأو تسق
وقال  ،الخالف في العام، ویلحق به المطلق: (مذهب الفقهاء أن العام بعد التخصیص حجة فیما بقي...

البلخي: إن خص بدلیل متصل، فهو حجة وٕاال فال، وقال أبو عبد اهللا البصري: إن خصص بما یمنع من 
م العام، فلیس بحجة، وٕاال فهو حجة، وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام قبل تعلق الحكم باالس

التخصیص ممكنا لالمتثال دون بیان فهو حجة، وٕاال فال، ومن الناس من قال: یكون حجة في أقل الجمع 
ه حجة في : (اللفظ المطلق إذا تطرق إلیه التقیید، ففي كون، وقال الزركشي في المطلق)١(ال فیما زاد علیه)

في العام  اختلفوا، وقال الشاطبي في التشابه: ()٢(التخصیص)العام یتطرق إلیه كالخالف في  ،الباقي قوالن
ومثل ذلك  ...،وعمدتها هي العموماتدلة الشرعیة غالب األ؟... ألن  ال هل یبقى حجة أم إذا خص،
      لكل قسم منه على النحو التالي:الفقهي والتطبیق وبالمثال یتضح معنى التشابه  ،)٣()قاتلَ طْ المُ یلقى في 

قوله تعالى النهي عن الجمع بین األختین في ، عموم مثال العام المختلف في حجیته بعد التخصیص      
، المختلف بجواز تخصیصه إذا كانت األخت ملك یمین، )٢٣ :النساء(    َّ     مب خب حب جب ُّ :

، وهل العموم األول باق على أصله في )٦ :منونالمؤ ( ، َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذُّ   بقوله تعالى:
النهي عن الجمع بین األختین مطلقا، أو یجوز الجمع بین األختین إذا كانت األخت الثانیة ملك یمین، 
عمال بعموم اآلیة الثانیة، فاهللا تعالى لم یخصص معنى ملك الیمین، ویبقى اللفظ الثاني على عمومه 

، قال الشنقیطي مؤیدا وجه التخصیص:)٤(من وجه وخاص من وجه المسمى بالعموم الوجهي، العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتب العلمیة، ١٢٤ص، ١(تحقیق، أحمد المزیدي)، طمنتهى السول في علم األصول)، ٢٠٠٣اآلمدي، علي بن محمد(): ١(
   بیروت.

    . ٤٣٣، ص٣ج ، مصدر سابق،البحر المحیطالزركشي، ): ٢(

 .   ٢٠١، ص٢، مصدر سابق، جلشریعةالموافقات في أصول ا): الشاطبي، ٣(

، ١٧٢، ص٢ج، مصدر سابق، المستصفىوالغزالي،        .١٩٣، ص٦ج ، مصدر سابق،الجامع ألحكام القرآن القرطبي،): ٤(
 ،٥٣، ٥٢، ص٢ج، ١ط (تحقیق، محمد إسماعیل)، فصول البدائع في أصول الشرائع )،٢٠٠٦( والفناري، محمد بن حمزة    .١٧٣

 علمیة، بیروت. دار الكتب ال
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جواب أن ذلك فال ،َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ بعموم  مخصص َّ مب خب حب جبُّ عموم (
.)١()ق النظار،كما هو معلوم في محلهواالستدالل بصورة النزاع ممنوع بإطباالتخصیص هو محل نزاع، 

  جح مج حج مث ُّ : في حجیته بعد التقیید، قوله تعالى في كفارة الیمین المطلق المختلف ومثال      
، اختلفوا في صفة صیام ثالثة أیام، هل یشترط فیها التتابع، عمال بقراءة ابن )٨٩ :المائدة( َّ مخجخ مح

ءة حجة ، وهي قرا)٨٩:المائدة(  َّمتتابعاتمخ جخ مح  جح مج حج مث  ُّ : في قوله تعالى مسعود 
 ، وقیل إنها قراءة شاذة لمخالفتهاال یجوز صیام ثالثة أیام إال بالتتابع كما هو مذهب أبي حنیفة، ومعتبرة
 ، فال یشترط التتابع، ویمكن صیام ثالثة أیام في أي وقت عمال بالقراءة األولى المتواترة)٢(المصحفلرسم 
، ألن قراءة عبد اهللا بن الیمینالتتابع في كفارة ون یشترطفاألحناف هنا : (، قال الرافعي)٣(هي األصح التي

، أما الشافعیة ومن لف قیید مطلقه، ألنها قراءة مشهورة، وتتابتصلح عندهم لتخصیص عام الك مسعود 
، ألن قراءة عبد اهللا ن هنا إلى حمل المطلق على المقید، فال یذهبو یحفلون بغیر القراءات المتواترة لفهم ال

  .)٤()واترة، فال تُقید مطلق الكتابمت بن مسعود 

  :التخصیص والتقییدتشابه  ٩      

البیانیة الموضحة لألقوال في الكتاب والسنة، على جهة تخصیص  في دخولهما تحت أفعال النبي       
 ل التعارض وفهم الحكم الشرعي بأقرب طریق، قا ق، الذي یكون ذلك وجه من أوجه درءالعام أو تقیید المطل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٦، ٣٨٥ص مصدر سابق، ،أصول الفقهفي مذكرة الشنقیطي، ): ١(

القراءات وأثرها في التفسیر  ، محمد بن عمر،بازمول.        و ٤٨٠، ٤٧٩، ص١ج، ، مصدر سابقالبحر المحیط الزركشي،): ٢(
  ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.وما بعدها٦٢٢ص، واألحكام

، دار هجر للطباعة، وما بعدها ٦٥٢، ص٨ج، ١ط (تحقیق، عبد اهللا التركي)،امع البیانج )،٢٠٠١محمد بن جریر(، الطبري): ٣(
، ٣ج، مصدر سابق، قواطع األدلةوالسمعاني،     .   وما بعدها٢٣٣، ص٣ج، مصدر سابق، نهایة السولواآلسنوي،     الجیزة.  

   .          ٦١، ٦٠ص

 .١٩٣مقدمة، ص، مصدر سابق، الالوجیز العزیز شرح): الرافعي، ٤(
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ألنه  ،ذا كان القول بیانا والفعل بیانا، فأیهما أكشف؟ والجواب: أن الفعل أكشفإأبو الحسین البصري: (
، قال الشاطبي في )١()كالعیانار عن صفته، ولیس الخبر ، والقول إخبینبئ عن صفة المبین مشاهدة

أو مقید حسبما قصد بذلك ، أو مخصص إذا وقع القول بیانا، فالفعل شاهد له ومصدقالتشابه: (
         والتطبیق الفقهي للتشابه واألمثلة البیانیة لكل قسم منه على النحو التالي:، )٢()القول

في  یان، النهي عن قربان الزوجة أثناء الحیضالمخصصة لعموم األقوال على وجه البألفعال ومثال ا      
المخصص بجواز ذلك أثناء  )٢٢٢البقرة: (، َّ مبخب حب جب هئ  ُّ  :كل األحوال بعموم قوله تعالى
حداهن إذا كانت حائضا، أن (كان یأمر إ :، أنهمع زوجاته فعل النبي ل، الحیض، بحائل من غیر جماع

نا لمعنى عموم النهي في داللة اآلیة، التي هي عبارة عن قول، ، فجاء الفعل بیا)٣(تتزر بحائل ثم یباشرها)
، ولو اقتصر على داللة اآلیة )٤(وأقوى صورة لفهم الحكم الشرعي، وهو جواز مباشرة الزوجة وهي حائض

 َّ مبخب حب جب هئ  ُّ  :ومن أمثلة تخصیص القرآن بالفعل تخصیص (لتعذر ذلك، قال الشنقیطي:
    .)٥()تشد إزارها ثم یباشرها وهي حائض نه كان یأمر بعض أزواجه أنأ بما ثبت عنه  )٢٢٢(البقرة:

  نب  ُّ الیدین في قوله تعالى: لفظ ة التي جاءت بیانا لألقوال، إطالق األفعال المقید ومثال       
جاءت السنة الفعلیة ف، و الید كلهاالمراد منهما الكفان أهل و  ،)٦(المائدة:  ، َّ زترت       يب ىب
التیمم ونص على ، لما َعلَّم عمار بن یاسرید بیان المعنى بالكفین، بما ثبت عن النبي وبینت تقی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣٩، ص١ج، مصدر سابق، المعتمد في أصول الفقه ،البصري أبو الحسین): ١(

                                                    .٢١٨، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، ): الشاطبي٢(

 .٦٨، ٦٧، ص١رواه البخاري، باب: مباشرة الحائض، ج ):٣(

والزركشي،         .٧٢، ص٦ج ، مصدر سابق،مفاتیح الغیبوالرازي،     .    ٢٦١ص، مصدر سابق، أصول الفقه الزحیلي،): ٤(
 .        ٣٤٤، ص٣ج ، مصدر سابق،البحر المحیط

                                                                   .٣٤٨ص، مصدر سابق، مذكرة أصول الفقهالشنقیطي،  ):٥(
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، )١(ونفخ فیهما، ثم مسح بهما وجهه وكفیه)، بكفیه األرض (وضرب النبي في قوله:  ذلك 
تقییدا إلطالق القول في معنى الید في اآلیة،  دین الكفان، فكان فعله أن المقصود بالی وبین 

التیمم (( التیمم بفعله وقوله  النبي  ، قال ابن رجب: (بین)٢(ومعینا للمكلف في فهم كیفیة صفة التیمم
ة، ولو اقُتصر في فهم الحكم بمجرد داللة اآلی ،)٣() فرجع الصحابة كلهم إلى بیانه )) للوجه والكفین

لتعذر فهم مقصود الشارع، وبیان الحكم الشرعي خطأ مجردا عن داللة الفعل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٥، ص١رواه البخاري، باب: المتیمم هل ینفخ فیهما، ج ):١(

    .   ١٧٤، ١٧٣، ص١ج، مصدر سابق، اإلحكام واآلمدي،     .  ٣٢٠، ٣١٩ص، ١ج ، مصدر سابق،المغنيابن قدامة،  ):٢(
 .٣٨٠، ص١جمصدر سابق، فواتح الرحموت، ، اللكنويو 

  . ٢٥٢، ص١ج، مصدر سابق، فتح الباريابن رجب، ): ٣(
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شا: الثاين بحثامل  ٔوامر والنوايهال ٔصويل بني ا  .به ا

علیهما،  طول نفس الشاطبي في حدیثهل مستقل، مطلب فياألوامر والنواهي  قسمأفردت دراسة ـــ ـــ     
 بائنال تفاوتله ال تبینیظهر ذلك جلیا لمن یراجع الموافقات، ویفیهما من المتشابهات،  وكثرة ما ورد

ما ورد فیهما من  واستخراج، تخصیصهما بالدراسة ناسبفصفحات الدالالت األخرى، وبین  همابین
     على النحو التالي: المتشابهات

، ابتداء من داللة المتكلم المقصود المعنى األصليتحت هما دخولفي  )٢(والنهي )١(تشابه األمر ١     
 ،تابعةال معانيال هلحقیثم ، أصالة األحكامجمیع التي تبنى علیه  ،من التشریعالعظمى الغایة بیان و 
بین العام  قسم متشابهات الدالالتفي لذي مر ا التشابه وهو نفسه، مكملة لهالو  ألصليل ةخادمال

إذا ثبت أن للكالم من حیث داللته على المعنى اعتبارین: (: في التشابه قال الشاطبي، )٣(والخاص
من جهة داللته على المعنى األصلي، ومن جهة داللته على المعنى التبعي، الذي هو خادم لألصل، 

ا جهة المعنى األصلي فال إشكال أم، منه األحكام تفادكان من الواجب أن ینظر في الوجه الذي تس
 ،)٤()يومثال ذلك صیغ األوامر والنواه ...،الداللة على األحكام بإطالقي صحة اعتبارها ف يف

    لكل قسم منه على النحو التالي: الفقهي یتبین معنى التشابه والتطبیق التطبیقیة  وباألمثلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢، مصدر سابق، جالمستصفىمقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به).      الغزالي، قال الغزالي في حد األمر: (القول ال ):١(
 .٦١ص

إرشاد الشوكاني،  عن فعل على جهة االستعالء).   عرف الشوكاني النهي في قوله: (القول اإلنشائي الدال على طلب كف ): ٢(
 .٤٩٥، ص١، مصدر سابق، جالفحول

  من هذه الرسالة. ومابعدها ٨٨ص ): ٣(

  . ٣٢٧، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي): ٤(
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 ، التي تدل)٤( النساء:  َّ ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّ  مثال األمر، قوله تعالى:        
تابعة  دل وأمن الجور، ویتبعها عدة معانالعإباحة تعدد الزوجات، مع  اآلیة بعبارة النص أصالة على

هو بالنكاح هل یفهم منها عدة أحكام شرعیة، كالخالف في حكم التعدد، والحكم التكلیفي في األمر 
عالء الدین قال  ،)١(المقصودة تبعا، ولیس هي المرادوغیرها من المعاني ، ستحبابعلى الوجوب أو اال

غیره من  اآلیة أصالة على جواز التعدد، ثم یلحقه بیان ما سیق له اللفظ ابتداء، وهو داللة في البخاري
ا أن یدل على بار النظم على ثالث مراتب: أحده(داللة الكالم على المعنى باعت :بالتبع األحكام

 يق ىق يف ىف يث  ىث ُّ المعنى هو المقصود األصلي كالعدد في قوله تعالى:  المعنى ویكون ذلك
 هذه اآلیة)كإباحة النكاح من مقصودا أصلیا  أن یدل على المعنى وال یكونوالثانیة    َّىكمك لك اك

)٢( ،
   .)٣(فوقه)وقال اللكنوي: (سیق لبیان العدد وحرمة ما 

 وهو المعنى المستفاد من، )٣٢ :سراءاإل(َّ يفىف يث ىث ُّ  قوله تعالى:في  تحریم الزناي، النه ومثال     
كل وسیلة  كتحریم ،معاني أخرى من دالالت المنطوق مقصودة بالتبع بالمفهوم تبعهی ثم ،اآلیة ابتداء

، االختالط تركو  ،من غیر حاجة الخضوع في القول اجتنابو  صر،من غض الب إلى الزنا،مؤدیة 
یشترك و  ه األصل المستفاد من اآلیة وهو تحریم الزنا،بیان في ، قال النملة)٤(وغیرها من األحكام التبعیة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوجیز في  ،، مكتبة الدعوة اإلسالمیة األزهر.      والزحیلي١٦٣، ١٦٢، وص١٤٥، ١٤٤ص، صول الفقهعلم أ، خالف): ١(
 .٣٥٥ص، مصدر سابق، الوجیز في أصول الفقهوزیدان،     .  ١٦٥ص، مصدر سابق، أصول الفقه

، وهو ما سیق بعبارة النص المعنى األصلي هذا ى الحنفیةمَّ وسَ       .٦٨، ص١ج مصدر سابق، ،كشف األسرارالبخاري،  ):٢(
، ١مصدر سابق، جتیسیر التحریر على كتاب التحریر، ینظر: بادشاه، محمد أمین، و    .   المعنى أصالةألجله وأرید به  اللفظ
أصول والزحیلي،        .١٦٩٧، ص٢ج، مصدر سابق، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، و        . ٨٧ص

 .٣٤٩مصدر سابق، ص ،الفقه اإلسالمي

 .    ٢٣، ص٢جمصدر سابق، فواتح الرحموت، ، اللكنوي: )٣(

المكتبة التجاریة  ٣٨٩، ص٨ج، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاجالعبادي، أحمد بن قاسم، الشرواني، عبد الحمید، و ): ٤(
مصدر  ،أصول الفقه اإلسالمي والزحیلي،        .١١٣ص مصدر سابق، ،علم أصول الفقهوخالف،        .الكبرى، مصر

 .    ٨١ص، سابق
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معه الربا في نفس الحكم: (من أقسام النهي: النهي الذي یرجع إلى ذات المنهي...، مثال ذلك قوله 
، فإن الزنا )١٣٠ :آل عمران( َّ جغ مع جع  ُّ  عالى:، وقوله ت)٣٢ :سراء(اإل َّ يفىف يث ىث  ُّ تعالى: 

والربا منهي عنهما لذاتهما وحقائقهما فیكون إیجاب مثل هذه المنهیات... فالحاصل: أن هذا القسم
في  ، وقال الشنقیطي بعد تقسیمه كل المنهیات الواردة)١(النهي فیه عائد إلى أصل المنهي عنه وذاته)

ا المنهي عنه لذاته، من بینها الشرك والزنا: (المنهي عنه إما أن یكون الشرع إلى أربعة أقسام، أوله
      .)٢(النهي عنه لذاته، أو لوصفه القائم به...، مثال المنهي عنه لذاته: الشرك والزنا)

، )٣(الضروریات، أو الحاجیات، أو التحسینیات دخولهما تحت جنسفي  والنهيتشابه األمر  ٢     
في العاجل واآلجل، قال  حفظ مصالح المكلفین، واستمرار حیاتهمابتداء  مشروعیتها المقصود من

التي هي  نیاتوالتحسی الحاجیات ویتبعهاواهي، مر والنوااأل الضروریات في ما یقصد منالغزالي فی
فهي أقوى المراتب في  حفظها واقع في رتبة الضرورات، الخمسة: (وهذه األصول :مكملة لها
فاألمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجي ، وقال الشاطبي في التشابه: ()٤(المصالح)

سأورد مثاال واحدا من الضروري من و ،)٥()منها قد فهم من الشارع قصده إلیهأو تكمیلي، وكل واحد 
یات، لهما من الحاجیات والتحسین اا تبعمیأتي غیرهأعظم المصالح، و  قیام ااألمر والنهي، ألنهما سبب

 على النحو التالي:كما هو مبین 

 ، )٣٨ :المائدة( َّ مه  جه ين ىن ُّ إیجاب حد السرقة، في قوله تعالى: ال األمر مث     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٨٦، ص٢ج مصدر سابق، ،إتحاف ذوي البصائرالنملة،  ):١(

 .   ٣٤ص، مصدر سابق، مذكرة أصل الفقهالشنقیطي، ): ٢(

      الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي،، وما بعدها١٥٥، ص١، طمیةالمقاصد العامة للشریعة اإلسال)، ١٩٩٤(یوسف العالم ):٣(
، وما بعدها ٣٠٠ص ،١(الطاِهر المیساوي)، طة، مقاصد الشریعة اإلسالمی)، ٢٠٠١(محمد الطاهر، .     وابن عاشورالریاض

 تحقیق، دار النفائس، َعمَّان.

 .٤١٧، ص١ج مصدر سابق، ،المستصفىالغزالي، : )٤(

 .١٠١، ١٠٠، ص١ج، مصدر سابق، الموافقات في أصول الشریعة ،): الشاطبي٥(
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، وبفقدانه تعدم الحیاة من أصلها، لذلك وجب دفع )١(المقصود منه حفظ الضروري من حق المال
غیره، سواء كان حیوانا أو غیره، حفاظا على نعمة المال الصائل بأي وسیلة، إذا تعمد سرقة حرز 

وسالمة عدم هالكه، وذلك من أعظم المصالح، قال ابن تیمیة في وجوب دفع الصائل من أي جنس 
(والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن یرمیه بمكان بعید، فإن لم كان: 

  .   )٢(، وأما النمل: فیدفع ضرره، بغیر التحریق)یمكن دفع ضرره، إال بالقتل قتل
 

 جئ يي ىي ني مي ُّ ومثال النهي، اجتناب أي مسكر بمختلف أنواعه، في قوله تعالى:         
 )٣(العقلنعمة على  ، وهو تحریم كل مسكر خمرا أو غیره حفاظا)٤٣ :النساء(َّمئ خئ  حئ

واستمرار  قة بإقامة حیاة اإلنسان،ا له عالحفظ كل م ،الداخل تحت جنس الضروریات، ویلحق به
، ا حرم اهللا إزالة العقل بكل طریق، ولهذلكمال اإلنسان بالعق: (ابن تیمیةوجوده مادیا أو معنویا، قال 

ة ، ألنها ذریعرم القطرة منها وٕان لم تزل العقل، فحعة إلى إزالة العقل، كشرب الخمروحرم ما یكون ذری
.)٤()ي یزیل العقلذإلى شرب الكثیر ال

العلة ب نفسها، ال والمفاسدذات المصالح ب امتعلیل أحكامه ، فيتشابه األوامر والنواهي ٣        
، قال الشاطبي: )٥(اسدمفال أو دفع الحمصتلك ال إلى المؤدیةالمعروفة بالوصف الظاهر المنضبط، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٥صمصدر سابق، ، رعیةالسیاسة الشوابن تیمیة،  .    ١٦٢، ص٤ج ، مصدر سابق،شرح الكوكب المنیرابن النجار،  ):١(
 ، دار النفائس، َعمَّان.وما بعدها بتصرف٤٨١ص ،مقاصد الشریعة عند ابن تیمیةویوسف، أحمد البدوي،     .   وما بعدها

 .٢٧٣، ص٣٢جمصدر سابق،  ،مجموع فتاوىابن تیمیة، ): ٢(

في تحقیق القیاس عند علماء  ، نبراس العقولمنون عیسىو       . ٣٢٨، ص٢ج ، مصدر سابق،المستصفىالغزالي، ): ٣(
            .، مطبعة التضامن األخوي، مصر٢٨٠، ص١، (تصحیح، إدارة الطباعة المنیریة) طاألصول

  .  ٤٤٤ص، و ٤٤٢، ص١جمصدر سابق،  ،مجموع فتاوىابن تیمیة،  ):٤(

لتعلیل بها ا منععلیل بها مطلقا، الت جوازمذاهب:  ثالثة فيأقوال األصولیین في جواز التعلیل بالحكمة مختصره  ملخص): ٥(
  ــــــــــ   الزركشي، محمد      .  جاز التعلیل بها، وٕاال فال ،ربط الحكم بهایمكن  منضبطة، فإن كانت ظاهرة التفصیلمطلقا، القول ب
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تعلقت بها  يوالمفاسد الت...، األوامرتعلقت بها  يكم والمصالح التالحِ  مراد بهاوأما العلة فال(
والتطبیق للتشابه على النحو التالي:  ،)١()ي ...، هي المصلحة نفسها أو المفسدة ال مظنتهاالنواه

بمصلحة  )١٧٨ :البقرة(َّىق يف ىف ُّ  ومثال األمر كتعلیل وجوب القصاص في قوله تعالى:     
النفس، الذي جعل ذلك سببا إلحیاء نفس، وكونه الوصف المناسب لوجوب القصاص في قوله حفظ 
، قال األعظمي: (تنقسم العلة )٢(، وقیل غیر ذلك من العلل)١٧٩ :البقرة(َّ  مث  هت  مت  خت ُّ   تعالى:

ة وهي األسس التي تقوم علیها مصلح :الضروریةالمقاصد :األول مقاصدها إلى ثالثة أقسام:بحسب 
ون القصاص الذي شرعه اهللا ویك :حفظ النفساإلنسان الدینیة والدنیویة وتنحصر فیما یأتي: ...، 

، ألن ترك القاتل بال قصاص یبعث على تكرار )١٧٩ :البقرة( َّ مج حج  مث هت مت خت ُّ بقوله:
م، فینعدم الجریمة ویغري غیره بارتكابها ویؤدي إلى الفوضى التي تسفك فیها الدماء بدافع الثأر واالنتقا

 . )٣(بذلك حفظ النفس)

(ال یحكم أحد بین اثنین : في قوله ،وهو غضبان حكم القاضي النهي عن تعلیلك، هيومثال الن     
 ولیسفالعلة هي التشویش المطلق، ، المطردة في الحكمعلة التشویش مفسدة ، ب)٤(غضبان) وهو

طه، ألن التشویش هو المقصود الغضب، ولو جاء التنصیص علیه في الحدیث، لعدم انضبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣، ج١ط (تحقیق، الدكتور سید عبد العزیز، والدكتور عبد اهللا ربیع)،تشنیف المسامع بجمع الجوامع، )، ١٩٩٨(بهادربن    ــــــــــ
وما بعدها      ١٣٣، ص٥، مصدر سابق، جالبحر المحیطوالزركشي،     وما بعدها، المكتبة المكیة، مكة المكرمة.   ٢١٥ص

  .٤٧، ص٤، مصدر سابق، جالكوكب المنیر شرحوابن النجار، 

  .١٨٣، ص١مصدر سابق، ج الموافقات في أصول الشریعة،): الشاطبي، ١(

، ٢مصدر سابق، ج حاشیة العطار على جمع الجوامع، العطار،: في أي الوصفین أولى بالتعلیل، ینظر): المثال والخالف ٢(
 .٢٦١، ص٤، جمصدر سابق، نهایة السولواآلسنوي،  .     ٢٧٨، ٢٧٧ص

 ، شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بیروت.٤٧، ص، الوجیز في أصول الفقه وتاریخ التشریعحسین علي األعظمي،): ٣(

 .  ١٣٤٣، ١٣٤٢، ص٣، ج١٧١٧، رقمباب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان سلم،م رواه ):٤(
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والمصلحة الكبرى من التحریم، والغضب وسیلة إلیه، فال یقتصر التعلیل به، ویمكن أن یشترك معه 
قال  ،)١(وغیرها، وكلها ال تنضبط كالجوع والعصبیة والحقن والقلق عدة حاالت تؤدي إلى التشویش،

 أن علة ذلك ما فیه تشویش الفكرتنبیه على  ))ال یقضي القاضي وهو غضبان(( المرداوي: (ففي قوله
فیطرد ذلك في كل مشوش، ألن خصوص كونه غضبان لیس هو المناسب للحكم، فیلحق له الجائع 

    ، فالتشویش هو المفسدة الكبرى وأعظمها من النهي وأضبطها، لذلك علل به.)٢(والحاقن ونحوه)

 اآلخرةح، المترتب علیه الثواب في تشابه األمر والنهي، في دخولهما تحت أحد معاني الصحی ٤      
، لیدخالن معا تحت نفس معنى جنس التعبد اشتراط له النیة في العادات، العبادات، مع ما یخصفی

األمر یقتضي الصحة شرعا ال ( :عموما تحت معنى الصحیحدخول األمر والنهي  في قال اإلیجي
: في التشابه قال الشاطبيو سم في األمثلة، وتأتي التفصیالت في كل ق ،)٣()لغة، ونقول بمثله في النهي

یقال هذا عمل صحیح، بمعنى أنه یرجى به الثواب في اآلخرة، ففي العبادات ظاهر، وفي العادات (
المأمور به وقال أیضا: (، )٤(یكون فیما نوى به امتثال أمر الشارع، وقصد به مقتضى األمر والنهي)

وباألمثلة  ،)٥()الصحیح فهو من ،كه بذلك القصد أیضاعنه یتر  يأو المنه، متثالیفعله بقصد اال
  على النحو التالي:التطبیقیة یتبین معنى الصحیح في األمر والنهي 

 مثال األمر الصحیح في العبادات، كعدم إجزاء الصالة ودخولها تحت معنى الصحیح إال بتوافر      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        .٢١٦، ص٧، مصدر سابق، جلبصائرإتحاف ذوي اوالنملة،       .٢٠، ١٩، ص١٤، مصدر سابق، جالمغني ابن قدامة،): ١(
 . ٤٥٣، ٤٥٢، مصدر سابق، صشرح مراقي السعودوالشنقیطي، 

 .٣٣٤٦، ص٤مصدر سابق، ج ،التحبیر شرح التحریر، المرداوي): ٢(

  .٥٦٨، ص٢، جمصدر سابق، شرح مختصر المنتهى األصولي اإلیجي، ):٣(

 .٢٠٢، ص١بق، ج، مصدر ساالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٤(

 .٢٠٧، ص١ج، مصدر سابق،الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ٥(
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شروطها وأركانها، إذا أداها العبد على أكملها، وال تسمى صحیحة إال باقتصارها على قیودها      
في اشتراط ذلك وال تسمى الصالة صحیحة إذا تخلفت معه أحد تلك القیود:  اللكنوي، قال )١(السابقة

 .)٢((فصالة الظان فاسدة في نفس األمر ولم یوجد موافقة األمر في الواقع)

كل المنهیات بمختلف  ا، اجتنابالمنهیات في العبادات المأجور العبد بتركه ومثال صحیح       
فیؤجر ، )٣(السمعةتركها العبد بنیة التعبد خالیة من شوائب الریاء و بیرها، إذا أجناسها صغیرها أو ك
، )٤()وٕان تركها من أجلي، فاكتبوها له حسنة(لقوله تعالى في الحدیث القدسي:  ،على فعله ذلك عندئذ

(ترك المعصیة كف عن الشر والكف عن  ابن حجر: قال صحیحا یثاب علیه، كه لها تركایسمى تر و 
فإن تركها من مخافة ربه  م بالمعصیة ثم تركها حسنة مجردة،یر، ویحتمل أن یكتب لمن هالشر خ

، ویقاس على كال المثالین كما مر التنبیه علیه سابقا، في العادات )٥(سبحانه كتبت حسنة مضاعفة)
     .اشتراط لها النیة حتى یسمى األمر أو النهي فیها صحیحا، ویؤجر العبد فیها في الفعل أو الترك

إذا كانا صادرین  ،إرادة اآلمر ألمر والنهي عند تعلق الخطاب بهما في اشتراط لهماتشابه ا ٥      
مع یحصل التكلیف بهما في كال الحالتین، ل، لىاألع إرادة اشتراط لهما ، وفي حق البشراهللا  من 

اهللا التي یحبها ، لتشریعیةا الدینیة اإلرادةوهي  ،في حق اهللا تعالى معنى اإلرادة بیانب تقیید مهم
كال اإلرادتین، عندهم المقصود بأن ، إلخراج ما عممه المعتزلة في هذا المقام قید مهم هوو  ،ویرضاها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، مصدر سابق، جحاشیة العطار على جمع الجوامعوالعطار،       .  ١٣٠، ص١، مصدر سابق، جاإلحكام): اآلمدي، ١(
 .   ٦٧ص، مصدر سابق، حصولشرح تنقیح الفصول في اختصار الموالقرافي،          .١٤٠ص

 .٩٧، ص١جمصدر سابق، فواتح الرحموت،  ،اللكنوي): ٢(

 .٣٠٣، ص٤٢، مصدر سابق، جالموسوعة الفقهیة): وزارة األوقاف الكویتیة، ٣(

   .١٤٥، ١٤٤، ص٩ج، قول اهللا تعالى: (یریدون أن یبدلوا كالم اهللا)باب: ، رواه البخاري ):٤(

 .٣٢٦، ص١١مصدر سابق، ج، فتح الباريابن حجر،  ):٥(
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(والصواب أن األمر یستلزم اإلرادة الدینیة،  قال ابن القیم: ،أهل السنة عقیدةنوعا واحدا، على ولیست 
األمر الشاطبي في التشابه: (، وقال )١(رعا ودینا)وال یستلزم اإلرادة الكونیة، فإنه ال یأمر إال بما یریده ش

والنهي یتضمن  ،به وٕارادة إیقاعهفاألمر یتضمن طلب المأمور ، والنهي یستلزم طلبا وٕارادة من اآلمر
وترك المنهي عنه یتضمنان أو ، ومع هذا ففعل المأمور به ترك المنهى عنه وٕارادة لعدم إیقاعه طلب

 ل أو الترك أو ال یقع ...، وحاصل اإلرادة األمریة أنها إرادة التشریع،یستلزمان إرادة بها یقع الفع
الشارع، فإلى معنى  ...، فإذا رأیت في هذا التقیید إطالق لفظ القصد وٕاضافته إلىمن إثباتها والبد

      وبالتطبیق الفقهي یتبین معنى التشابه لكل قسم منه على النحو التالي: ،)٢()عیة أشیراإلرادة التشری

وهو فعل )، ٣١ النور:(َّ هل مل خل  حل  ُّ : في التوبة قوله تعالىاألمر في  اإلرادة اشتراطمثال       
 خل ُّ  قوله تعالى:التشریعیة التي یحبها اهللا ویرضاها، في  أمر یدل على الوجوب، واشُترط له اإلرادة

تلك اإلرادة ویرضاها والذي جاء بیان ذلك تصریحا، وأن اهللا یحب ، )٢٧ :النساء( َّ جم يل ىل مل
همیة أل هذه اآلیات جاءت بیانا، فكل )٢٢٢بقرة: ال( َّ   حس       جس  مخ جخ  مح  جح  مج ُّ  قوله تعالى: في

وسبیل الخیر ویرضاها لهم، لما فیها من  اهللا تعالى لعباده وجوب تحقیقها على وجه یحبهالتوبة، و 
الشر،  عن  ، لتنزهههمبما یضر عباده تعالى نجاتهم بها، في الدنیا واآلخرة، ویستحیل أن یأمر اهللا 

: (وكما أراد سبب األمر بالتوبة واشتراط لها اإلرادة أیضا وجهمبینا  والشر لیس إلیه، قال أبو حیان
.   )٣(التوبة، فقد أراد التوبة علیهم)

 ا وكبائرها، لماومثال إرادة ترك المنهي عنه، محبة اهللا تعالى لعباده اجتناب كل المنهیات صغائره     
 فیها من الضرر من فساد القلب والعقل، ومرض النفس، بكل أنواع الرجس الحسي والمعنوي في الدنیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة النور، ٧٦، ص٥ج جمع، علي الحمد الصالحي)،(الضوء المنیر على التفسیرمحمد بن أبي بكر، ، ابن القیم): ١(
 عنیزة، ومكتبة دار السالم، الریاض.

 وما بعدها. ٨٤، ص٢ج ، مصدر سابق،الشریعةالموافقات في أصول الشاطبي، ): ٢(

 .٢٣٦ص ،٣ج، مصدر سابق، تفسیر البحر المحیط، یان األندلسيأبو ح): ٣(
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ها، الخارج عن إرادة التشریع، واهللا ، واهللا ال یرید ذلك وال یحبه شرعا، لغلبة جنس الشر فی)١(قبل اآلخرة
  َّ لك اك   يق   ىق يف ىف يث ىث نث مث   زث  ُّ ال یأمر إال بخیر، كما قال تعالى: 

، قال ابن أبي العز، بنفي وقوع إرادة اهللا تعالى في ذلك، وعدم محبته ورضاه عن عباده )٣٣حزاب: األ(
 يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ عالى: تقوله رادة الدینیة الشرعیة األمریة...، لفعل الشر: (وأما اإل

، فهذه اإلرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن یفعل القبائح: )٣٣حزاب: األ( َّ لك اك  يق ىق
  .)٢(ه وال یرضاه وال یأمر به)بحیفعل ما ال یریده اهللا، أي ال ی هذا

أو بكسبها  المأمورمكارم األخالق، تحت  في دخول كل قسم منها ،األوامر والنواهي تشابه ٦       
تفاوت في و ، درجتها في األمر أو النهي مع اختالف في، الرذائل وأ فضائلكونها  من باب تركها

الواجب  فضللیس ف ،في المدح یستوي مع غیرهفي األمر كل خلق لیس ، فمرتبة كل قسم منهما
 المكروه قبححرام كال قبحلیس فولیس كل خلق في النهي یستوي مع غیره في الذم، ، المندوب فضلك

خصلة فهو یتضمن  ، قال المباركفوري: (وكل ما مدح اهللا تعالى في كتابه منالذي هو أقل منه إثما
في بیانه لتفاوت  ، وقال الشاطبي في التشابه)٣(األمر بها، كما أن المذمومة فیه تقتضي النهي عنها)

، فلیس ید وال تقدیرها مطلقا من غیر تحدو نهي عن(كل خصلة أمر بها أاألمر والنهي:  درجات
هذا  بالعهد...،على وزن واحد في فرد من أفرادها، كالعدل واإلحسان والوفاء  األمر أو النهي فیها
، وباألمثلة التطبیقیة )٤()وأما المنهیات، فالظلم، والفحش، وأكل مال الیتیم... كله في المأمورات،

   نحو التالي:یتضح معنى التشابه والتفاوت في درجة كل قسم منه، على ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٣، طالقضاء والقدر)، ٢٠٠٥واألشقر، عمر سلیمان(  .   ٥٨٣، ٥٨٢، ١٠مصدر سابق، جمجموع فتاوى، ن تیمیة، ): اب١(
 ، دار النفائس، عمَّان.١٠٦ص

، مكتبة الریاض الحدیثة، ٥٤، ٥٣(تحقیق، أحمد شاكر)، ص ،شرح العقیدة الطحاویة علي بن علي، ): ابن أبي العز،٢(
 الریاض.

    ، دار السالم الریاض.٤٣، ص٢ج، ١، طمنة المنعم في شرح صحیح مسلم)، ١٩٩٩صفي الرحمن(): المباركفوري، ٣(

                                             .٩٥،٩٦ص ،٢ج سابق، مصدر ،الشریعة أصول في الموافقات الشاطبي،): ٤(
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مثال األمر الواجب وزیادة األعلى مرتبة، اإلحسان إلى الوالدین زیادة على البر الواجب، الداخل       
 ، العتبار جنس )٩٠ :النحل( َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ تحت عموم قوله تعالى: 

جتماع إلیه مع امن مكارم األخالق، داخل فیه معنى البر والصلة، فكون البر في أصله اإلحسان 
مكارم  ، وهو أعلى مرتبة منده واجببعولیس كان ذلك أقصى درجات اإلحسان  درجة الصلة،

وقد أمر اهللا تعالى به ، قال ابن رجب: ()١(المستحب مع الواجب األخالق المأمور به، الجتماع فیه
 ،)١٩٥ :البقرة( َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ : ، وقال)٩٠ :النحل( َّ  يب  ىب نب مب زب ُّ : فقال

م بمقدار ما یحصل به البر وهذا األمر باإلحسان تارة یكون للوجوب كاإلحسان إلى الوالدین واألرحا
 :الوالدین ومن جنسهملة الرحم، أعالها صلة األقارب أنواع صبیانه ، وقال الصنعاني في )٢()والصلة
جرة وصلتها وأدناها ترك المها ،الرحم كما قال القاضي عیاض درجات بعضها أرفع من بعض(صلة 

وقال القرطبي: ...، واجب ومستحب فمنها ،بالكالم ولو بالسالم، ویختلف ذلك باختالف القدرة والحاجة
 ،والعدل بالتوادد، والتناصح،وخاصة فالعامة رحم الدین، وتجب صلتها الرحم التي توصل عامة 

     .)٣(واإلنصاف والقیام بالحقوق الواجبة والمستحبة)
 
  الواجبوبین مرتبه أدنى من درجة مكارم األخالق  ،مكارم األخالق ر المندوب إلیه منومثال األم     
ذلك  كل األذى عنهم،كف و ، وٕارادة الخیر لهم، سلمهم وكافرهممعموما، جمیعا  الخلق ان إلىاإلحسك

وهو درجات  سان المستحب الذي أمر اهللا تعالى به في استعماله مع عموم الناس،إلحداخل في ا
قال السعدي في بیانه لهذا النوع من اإلحسان وصفاته ومراتبه: (وهو ما زاد  )٤(تتفاوت ومراتبه ،أیضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار ابن الجوزي،  ،٥٨٤، ٥٨٣، ص)الزهرانيالدكتور علي تحقیق (اإلیمان األوسط ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم،): ١(

                 دار العاصمة، الریاض.   ، ٦١٩، ٦١٨، ص١ج، ١ط، روائع التفسیر)، ٢٠٠١وابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن(  السعودیة.    

، ١ج، ٢، طجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم)، ٢٠٠٤بن شهاب(ابن رجب، عبد الرحمن ): ٢(
          . ، دار السالم، القاهرة٤٢٨، ٤٢٧ص

 .٢٤٨، ص٤ج مصدر سابق، ،سبل السالمالصنعاني، ): ٣(

، ٧٧٧، ص٢ج ،رقواعد التفسیوالسبت، خالد بن عثمان، .٤١٦، ص٣ج ، مصدر سابق،الوجیز المحررابن عطیة، ): ٤(
 ـــــــــــ        اختیار األولى في شرح حدیث اختصام المأل األعلى) ١٩٨٥وابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد(    .   دار ابن عفان
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على ذلك من بذل نفع بدني، أو مالي، أو علمي، أو توجیه لخیر دیني، أو مصلحة دنیویة، فكل 
أدخل السرور على الخلق صدقة وٕاحسان، وكل ما أزال عنهم ما یكرهون، معروف صدقة، وكل ما 

   .)١(فهو صدقة وٕاحسان)ودفع عنهم ما ال یرتضون من قلیل أو كثیر:

 القول من الفحش من ترك، النهيفي على درجات ، األمساوئ األخالق من ومثال المنهي عنه     
في بختلف أنواعها إلى ذلك  موصل كلو  النبي عنها نهى  التي، )٢(اللسان السب والشتم وكل آفات

لسان في غیر ما ال الحذر من إطالق ، قال الغزالي في)٣(والتفحش)فإن اهللا ال یحب الفحش (: قوله
(وهناك عبارات فاحشة یستقبح : درجة أعالها العتبارهلفحش قول ا واجتناب كل آفاته وأخصها، ینفع

ذكرها ویستعمل أكثرها في الشتم والتعبیر، وهذه العبارات متفاوتة في الفحش، وبعضها أفحش من 
   . )٤()درجات یتردد فیها وبینهما بعض...، وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة

من دون على سبیل الكراهة، المواظبة على قیام اللیل كله  المنهي عنه من األخالق الذمیمة ومثال    
في حق من  وهةمكر  ا مستحبة، إال أنها تكونفي أصلهت المواظبة وٕان كان، فجأة ثم تركهانقطاع 
ر سابقا اختالف األحكام بحسب المصالح وم، )٥(بالكلیةالقیام  ه الحال في المستقبل تركیؤدي ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكتبة دار األقصى، الكویت.        ،٨٣ص، ١(تحقیق، جاسم الدوسري)، ط    ــــــــــــ

 . ١٦٦ص مصدر سابق، ،األبرار بهجة قلوبالسعدي، ): ١(

 ، مؤسسة٢٩٢، ص١ج، ٣ط ،(تحقیق، شعیب األرنؤوط، وعمر القیَّام) اآلداب الشرعیة،، )١٩٩٩، عبد اهللا محمد(ابن مفلح): ٢(
، ، الصمت وآداب اللسانابن أبي الدنیا رسائل ، موسوعة)١٩٩٣وابن أبي الدنیا، عبد اهللا بن محمد (    الرسالة، بیروت.     

       مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت.  وما بعدها، ٢٠٣، ص٥ج، ١ط

    .١٧٠٧، ص٤، ج٢١٦٥، رقمباب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم، وكیف یرد علیهم، مسلم رواه ):٣(

 ، دار ابن حزم، بیروت.١٠١١ص، ١طكتاب: آفات اللسان، ، إحیاء علوم الدین)، ٢٠٠٥محمد بن محمد(الغزالي، ): ٤(

  ـــــــــــ    مؤسسة التاریخ العربي، ،٣٠٣، ٣٠٢، ص٧، جالمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داودالسبكي، محمد خطاب، ): ٥(
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عن االقتداء بفالن، كان یقوم اللیل ثم  عبد اهللا بن عمرو بن العاص  والمفاسد، لذلك نهى النبي 
یقوم بنفس فعله، حتى ال یترك شدد علیه أن ال ، ولكن ه، فلم ینهه عن االقتداء به لذات الفعلترك

فینبغي ترك مثل ، )١(د في العبادةلذلك بوب البخاري باب: ما یكره من التشدی، ركه غیرهالفعل مثل ما ت
، المداومة على القلیل خیر من االنقطاع عن الكثیرلكون األولى  هذه الخصلة من باب المكروهات،

ذا (ویكره قیام اللیل كله، قال في الروضة: إ ترجیح الكراهة من خالل ما تم شرحه:في  قال الحصني
داوم علیه ألنه مضر للعینین والجسد كما جاء في الحدیث...، : فإن لم یجد بذلك مشقة استحب ال 

فإن وجد بذلك مشقة ومحذورا كره، وٕاال لم یكره وِرفقه بنفسه أولى،  ،سیما للتلذذ بمناجاة اهللا سبحانه
مثل  یا عبد اهللا ال تكن((  لعبد اهللا بن عمرو بن العاص وترك قیام اللیل مكروه لمن اعتاده لقوله

تتفاوت، مساوئها تتفاوت، كما أن األخالق مكارم تبین أن یوبذلك ، )٢()))تركهفالن كان یقوم اللیل ثم 
    .ر والنهيماأل كال قسميفي 

صریح  ما كان: منهما إلى نظرین: األول والنواهي في انقسام كل صیغ منهماتشابه األوامر  ٧      
مصلحة، أو دفع جلب  ملت علىتشاإذا  یةالتعبد ةاألحكام المعلل ویشمله أیضا ،التعبد فيالداللة 

اإلخبار عن  من طریقالنص  مفهومتفادة من المس )٣(مفسدة، والنظر الثاني: غیر صریحة الداللة
 قال ابن العربي في الجزء ،لغیره ما كان مقصوداأو  ،هفاعلحكم، أو ما جاء على صیغة مدح أو ذم 

ألنه ال یعقل هي نوع ال یجري فیها تعلیل بحال، و عبادات، ال( :التعبد المراد منهالنظر األول من األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١(تحقیق، أحمد شاكر)، ط إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،)١٩٩٤العید، تقي الدین( وابن دقیق     بیروت.        ـــــــــــ
 ، مكتبة السنة، القاهرة.٤١٤ص

 . ٥٤، ٥٣، ص٢لعبادة، جالبخاري، باب: ما یكره من التشدید في ا): ١(

، ١٣٥ص(تحقیق، كامل محمد عویضة)،  كفایة األخیار في حل غایة االختصار)، ٢٠٠١الحصني، أبي بكر بن محمد(): ٢(
، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٣٦

 ، مكتبة لبنان، بیروت.١٦٦٩، ص٢، ج١، طموسوعة مصطلحات أصول الفقه)، ١٩٩٨): رفیق، العجم(٣(
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، وقال النووي في القسم الثاني من المعلالت من النظر األول: (وكل عبادة فلها معنى قطعا )١(معناها)
، وقال اآلمدي في )٢(ألن الشرع ال یأمر بالعبث، ثم معنى العبادة قد یفهمه المكلف وقد ال یفهمه)

هو واقع في مفهوم الخبر (الكالم إنما  الثاني غیر الصریحة الداللة الواردة بصیغة اإلخبار:ر النظ
في نفس ، وقال ابن القیم )٣(اللفظي، وحقائق أنواع األلفاظ وانقسامها إلى أمر ونهي وخبر وغیر ذلك)

طائعا أو  فاعله أو الذم في أحد طرفي األمر أو النهي، وجاء تسمیةالواردة على صیغة المدح  النظر
به علیه عاصیا: (ویستفاد كون األمر المطلق للوجوب: من ذمه لمن خلفه، وتسمیته إیاه عاصیا، وترتی

عاصیا، وترتیبه ویستفاد كون النهي للتحریم: من ذمه لمن ارتكبه، وتسمیته العقاب العاجل أو اآلجل، 
من التحریم: لى الترك، ویستفاد ویستفاد الوجوب...، ترتیب الذم والعقاب عالعقاب على فعله، 

: (األمر ، فیما هو مقصود لغیرهنفس النظر الثانيتیمیة في وقال ابن  ،)٤(ذم الفاعل)و  ...،النهي
بالشيء نهي عما ال یتم الواجب إال به، فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما ال یتم اجتنابه إال 

وعدم النهي عنه، بل وعدم كل شيء  ء أضداده،وانتفا به، فإن وجود المأمور یستلزم وجود لوازمه
األوامر والنواهي ضربان صریح وغیر ( التشابه: كلالشاطبي في  قال، و )٥(یستلزم عدم ملزوماته)

فرق  مجرده ال یعتبر فیه علة مصلحیة...، فال فله نظران: أحدهما: من حیثالصریح   فأما، صریح
من حیث  النظرین:...،نهي ونهي ...، والثاني من ال بین بین أمر وأمر، و  عند صاحب هذا النظر

 ، وما یقترن لها من القرائن الحالیة أو قصد شرعي بحسب االستقراءیفهم من األوامر والنواهي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١٣٣ص مصدر سابق، ،المحصول في أصول الفقهابن العربي، ): ١(

  . ٢١٧، ٢١٦، ص٨ج سابق، مصدر ،المجموعالنووي، ): ٢(

  .٦، ص٢ج مصدر سابق، ،اإلحكاماآلمدي، ): ٣(

 .١٣٠٧، ص٤ج مصدر سابق، ،لفوائدبدائع اابن القیم، ): ٤(

 . ٥٣١، ص١٠، ج، مصدر سابقمجموع فتاوىابن تیمیة، ): ٥(
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لمنهیات...، وأما األوامر والنواهي المقالیة الدالة على أعیان المصالح في المأمورات، والمفاسد في ا
غیر الصریحة، فضروب: أحدها: ما جاء مجيء اإلخبار عن تقریر الحكم...، والثاني: ما جاء 

وترتیب الثواب على الفعل في مدحه أو مدح فاعله في األوامر، أو ذم فاعله في النواهي، مجيء 
 ما((علیه المطلوب كالمفروض في مسألة ...، والثالث ما یتوقف األوامر وترتیب العقاب في النواهي

كون المباح مأمورا (( ، و))؟ضدهعن األمر بالشيء هل هو نهي ((مسألة وفي )) ال یتم الواجب إال به
 ،)١()ك من األوامر والنواهي التي هي لزومیة لألعمال، ال مقصودة ألنفسها، وما أشبه ذل...)) به

    على النحو التالي:منه قسم كل لفقهي الوالتطبیق یتضح معنى التشابه وباألمثلة 

 :العنكبوت(َّ حصمس خس ُّ  :في وجوب الصالة مثال األمر الصریح المقصود منه التعبد، قوله تعالى    

خفیة  معانفي نفسها  صالةلل كان دون النظر إلى المعنى، وٕان األمر ابتداء امتثال الدال منه، )٢()٥٤
، لذلتغایة الو  العبودیة هللا تعالى،تمام  أصلها من تحقیقتخرج عن ، فإنها ال )٣(لیس هذا المقام لبسطها

: (الصلوات المفروضات غیر معقولة المعنى، ولذلك ال یمكن أن یقاس علیها، فیستنبط البورنوقال 
 . )٤(المكلف صلوات أخرى تشبهها قیاسا علیها لتكون واجبة مثلها)

 ، كما في )٥(المرأة طهور بفضل عن التوضؤالرجل هي ننهي الصریح المراد منه التعبد، ومثال ال      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها١٠١، ص٢ج سابق، مصدر ،الشریعة أصول في الموافقات الشاطبي، ):١(

، المنهل العذب المورودوالسبكي، .     ١٠٥، وص١٠١، ص٢ج سابق، مصدر ،الشریعة أصول في الموافقات الشاطبي،): ٢(
 .  ١٣٣ص مصدر سابق، ،لالمحصووالرازي،   .    ١٧، ص٢جمصدر سابق، 

، ٢ج(تحقیق، الدكتور عبد العظیم دیب)، البرهان في أصول الفقهالجویني، إمام الحرمین، عبد الملك بن عبد اهللا، ): ٣(
   وما بعدها.      ٢٦٢، ص١جسابق، مصدر ، الشریعة أصول في الموافقات الشاطبي،.      و دار األنصار، القاهرة ،٩٥٩، ٩٥٨ص

 . ٩٠٤، ص٨ج، مصدر سابق، عد الفقهیةموسوعة القواالبورنو،  ):٤(

 ــــــــــ   وابن القیم،   .  ٧٩، ٧٨، ص١ج، ١ط، زاد المستقنعشرح ع المرب حاشیة الروضابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، ): ٥(
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، فال یقاس علة النهي فیه ، والمجهول)١(یتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)أن  (نهى النبي حدیث: 
من غیر القیاس الماء طاهرا في أصله، ولم تخالطه نجاسة، یبقى التعلیل مجهوال، ، وٕان كان علیه غیره

بالحكم، وخفاء في حقهم علة النهي، قال  و الصغار وغیرهم، لتخصیص الرجالالنساء أ على الرجال
ألن النهي مرأة تعبدي غیر معقول المعنى...، طهور ال: (ومنع الرجل من استعمال فضلة ابن قدامة

   .)٢(اختص الرجل ولم یعقل معناه، فیجب قصره على محل النهي)

منه تحقیق مصلحة، أو دفع مفسدة،  التعبد، المرادو  التعلیل ر الصریح الجامع فیه بینومثال األم     
د من المقصو و ، )٦ :المائدة(َّ رب  يئ   ىئ  نئ ُّ ، في قوله تعالى: بدل الوضوء التیمممشروعیة 
من  علیها العبد مع الوضوء، الروحانیة التي اعتاد، البقاء على نفس الحالة ه عند انعدام الماءمشروعیت
بنفس طاهرة  لقاء اهللا تعالىیة، و بهمة عالوالدخول فیها ، وتعظیمه أمر اهللا تعالىلصالة، التهیؤ ل
أن العبد البد من بقائه على تلك الحالة ولو من  فشرع التیمم لبیان من اهللا ، سیا ومعنویاح مطمئنة

قال ، )٣(الخشوع واستحضار عظمة اهللا تعالى قبل التوجه للصالة الماءفقدان  دون الوضوء، وال یضر
 ه مثلمثل، التشریع وهي التهیؤ للصالةوغایاته العظمى من یمم لتا اصدمق ألعلىبیانه  رشید رضا في

: (فالحكمة العلیا للتیمم هي أن یأتي المكلف عند بالتبع التعبد ، وٕان كان یتخلله شيء منالوضوء
 لیشیر به إلى أنه فاته ما في الوضوء أو الغسل من النظافة، فإنه  ،الصالة بتمثیل بعض عمل الوضوء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مصدر سابق،  الموسوعة الفقهیةیتیة، ووزارة األوقاف الكو       .وما بعدها٤٩٢، ص٣ج مصدر سابق، ،إعالم الموقعین    ــــــــــ
 .٢٠٩، ص١٢ج

 .    ٦١، ص١، ج٨٢أبو داود، باب: النهي عن ذلك، رقم رواه ):١(

 . ٢٨٥، ص١، جمصدر سابق المغني،ابن قدامة، ): ٢(

ر مصد ،البرهان في أصول الفقه والجویني،      . ٢٦٢، ص١ج سابق، مصدر ،الشریعة أصول في الموافقات الشاطبي،): ٣(
       .١٤٧، ص٤ج مصدر سابق، ،قواطع األدلة، والسمعاني         . ٩١٢ص سابق،
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ال یفوته ما فیه من معنى الطاعة، فالتیمم رمز لما في الطهارة المتروكة للضرورة من معنى الطاعة 
أوال وبالذات، والتي شرعت طهارة البدن، األصل في طهارة النفس، المقصودة من الدین التي هي 

یعیش في األوساخ واألقذار، ال یكون عزیز لتكون عونا علیها ووسیلة لها، فإن من یرضى لنفسه أن 
    . )١(النفس َأِبيَّ الضمیم كما یلیق بالمؤمن)

، المراد منه تحقیق مقاصد وغایات معینة، والتعلیل لتعبدا ومثال النهي الصریح الجامع فیه بین       
، )٣()نهى عن بیع الغرر( :رسول اهللا  أن ، فیما جاء عن أبي هریرة )٢(النهي عن بیع الغرر

العداوة والبغضاء بكل أنواعها، المؤدي إلى مفاسد  الظلمواجتناب المقصود منه العدل بین الناس، 
بعض أنواع البیوع المنهي سبب المنع في ، قال ابن تیمیة معلال لمجتمعوفساد اوالشحناء بین الناس، 

: (من البیوع ما نهي عنه لما فیها من ظلم أحدهما یفید أن المعامالت مبنیة على التعلیلعنها، وذلك 
ه النهي عن بیع ، وقال في أحد أوج)٤(السلع...، ونحو ذلك) آلخر، كبیع المصراة، والمعیب، وتلقي

 .)٥(عن بیع الغرر...، ونحو ذلك مما فیه نوع مقامرة): (وقد نهى النبي نفسه المعنىررا الغرر، مق

  ىئ ُّ     ومثال األمر الوارد بصیغة الخبر، إثبات عدة المطلقة من باب اإلخبار، في قوله تعالى:    
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مطبعة اآلستانة، مصر.١٣٢، ١٣١، ص٥ج، ٢ط أو تفسیر القرآن الحكیم،، تفسیر المنارمحمد، رشید رضا،  ):١(

، مصدر مجموع فتاوىابن تیمیة،    قول ابن تیمیة: (الغرر هو المجهول العاقبة).   ، من بینهامتفاوتةبتعاریف  الغرر بیعرف عُ  ):٢(
مصدر  الذخیرة، ال متقاربا، وٕان كان معلوما).    القرافي،وقال القرافي: (الغرر هو القابل للحصول وعدمه قبو       .٢٢، ص٢٩جسابق،

، إعالم الموقعینابن القیم،     وقال ابن القیم: (وهو ما ال یقدر على تسلیمه، سواء كان موجودا أو معدوما) .     ٣٥٥، ص٤سابق، ج
مصدر المبسوط، السرخسي،        : (والغرر ما یكون مستور العاقبة).وقال السرخسي الحنفي       .٢٠٧، ص٣مصدر سابق، ج

 .٦٨، ص١٣سابق، ج

 .   ١١٥٣، ص٣ج، ١٥١٤رقم، والبیع الذي فیه غرر بطالن بیع الحصاة باب: ،مسلمرواه  ):٣(

 .  ٢٨٣ص، ٢٩، ج، مصدر سابقمجموع فتاوىابن تیمیة، ): ٤(

      .٣٤١، ص٢٠، ج، مصدر سابقمجموع فتاوىابن تیمیة، ): ٥(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



125 
 

     
    

 متشابهات األصولية بين مباحث النص الشرعيالثاني:                            الفصل ال

، ومعناه: تقریر حكم شرعي، وهو واجب على المطلقة أن تبقى )١()٢٢٨ :البقرة(َّ نبمب  زب  رب يئ
 مبینا مفهوم اآلیة، ومعناهاالعیني تخرج حتى تنتهي عدتها، قال في بیتها المدة المحددة لها شرعا، وال 

وأصل  من داللة الخبر: (المراد بهن المدخوالت بهن من ذوات الحیض، وهي خبر في معنى األمر،
الكالم فلیتربصن المطلقات، قال المكنون الم األمر محذوف، فاستغنى عن ذكره، وٕاخراج األمر في 

 . )٣(مما یجب أن یتلقى بالمسارعة إلى امتثاله) بأنه )٢(صورة الخبر تأكید األمر، وٕاشعارا

 ىم ُّ  وله تعالى:في قالخبر، النهي عن مس المصحف من غیر طهارة  ومثال النهي الوارد بصیغة 
تلبس الفعل بال ل ، الوارد التحریم من باب اإلخبار بصیغة النفي،)٧٩ :الواقعة(َّ خن حن  جن  يم
  الصریح، الذي یفیدالنهي داللة من أقوى وهو دل على نفي وجود الفعل من أصله، التي ت ،النافیة
 ىم ُّ قوله تعالى:(ریم بصیغة الخبر:في داللة اآلیة على التح قال القرافي،)٤(ثم انتفى وجود الفعل إثبات
 .)٥(یعني: أن هذا الخبر، ومراده النهي عن المسیس إال بطهارة)، )٧٩ :الواقعة(َّ خن حن  جن  يم

بالصفات  كاألمر بالتخلقواجبا أو ندبا، الثناء على فاعله، و  المدح بصیغةومثال األمر الوارد      
  في قوله تعالى: على ذلكوالثناء ، )٦(التسامح مع كل الناس، والعفو و الحمیدة، والتحلي بمكارم األخالق

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٢، ص٢جمصدر سابق، ، البحر المحیطوالزركشي،          .٥٧٨، ص٢، ج، مصدر سابقنهایة السولاآلسنوي، ): ١(

  بالضم عطفاعلى لفظة (تأكید) التي قبلها. ): هكذا ضبطت في األصل، واألولى ضبطها (وٕاشعار)٢(

 ، دار الفكر، بیروت.٤٠٤، ص٥ج، ٢ط ،شرح الهدایة البنایة)، ١٩٩٠(محمود بن أحمد، العیني ):٣(

 ،٢ج مصدر سابق، ،البحر المحیطالزركشي، و       .   ٦٦، ص٣ج مصدر سابق، ،شرح الكوكب المنیرابن النجار، ): ٤(
 .١٠٠، ص٤، وج٣٧٢، ٣٧١ص

 ،١١٧٥، ص٣ج، )حمد، وعلي معوضتحقیق، عادل أنفائس األصول في شرح المحصول(القرافي، أحمد بن إدریس، ): ٥(
    .مكتبة نزار مصطفى

مصدر سابق، ، مرقاة المفاتیح والقاري،        .١٠٩، ص٢ج ، مصدر سابق،في أصول الشریعة موافقاتالالشاطبي، ): ٦(
    دار الروضة. ،٤٧ص، ١، طمعجم أصول الفقه)، ١٩٩٨وخالد، رمضان حسن(        .٤٣٣، ص ١٠ج
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َّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه ُّ  وقوله:، )٢٣٧ :البقرة(َّ  مكلك خك  حك جك ُّ 
العمراني مبینا فضل ذلك ومدح اهللا تعالى لفاعله من باب اإلخبار، والتي ، قال)١٣٤ :آل عمران(

 ، وهي من أعظم صفات اهللا تعالى: (وربنا موصوف أعالها درجة، صفة العفو والتجاوز عن الغیر
ومدح فاعله، قال علیه وكیف ال یحسن من اهللا العفو عن الذنب، وقد أمرنا به وحظنا بالجود والكرم، 

 ىه ُّ :، وقالَّ  مكلك خك  حك جك ُّ  : ، وقال تعالى)١٠٩ :البقرة( َّ ىي  ني  ُّ اهللا تعالى: 
  .)١()َّ يك ىك مك ُّ  و فقال، وأخبر عن نفسه بالعفُ َّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه

 ونفي محبةاف تصریحا علیه من جانب، ومثال النهي الوارد بصیغة ذم فاعله، النهي عن اإلسر      
 َّ مه جه ين ىن من خنحن جن ُّ  فاعله بالمقابل، وبیان شدة تحریمه في كال الحالتین، في قوله تعالى:

حاجة،  یع أحوالها، وذم فاعلها من غیرالمقصود منه اجتناب هذه الصفة الذمیمة بجم ،)٣١ :األعراف(
 تلبس  قال ابن عطیة: (النهي عن السرف مطلقا فمن، )٢(والزیادة فیها على المباح المأذون فیه شرعا

تلبس بفعل مباح فإن مشى بفعل حرام فتأول تلبسه به حصل من المسرفین وتوجه النهي علیه، ومن 
حتى دخل الضرر حصل أیضا من المسرفین وتوجه  وٕان أفرط فیه على القصد وأوساط األمور فحسن،

، عموماالنهي عن التبذیر الشوكاني في  وقال، )٣(النهي علیه...، فاهللا عز وجل ال یحب شیئا من هذا)
تشدد في للمناهي الثابتة في الكتاب والسنة، وما یفید ال: (إلى الممنوع أدىالمستحب إذا  وٕان كان في

رفین في غیر آیة، وورد في السنة المطهرة النهي عن ذلك في غیر ذم المسذلك، والزجر عنه...، 
  .)٤(على الثلث) موضع، مثل نهي من أراد أن یتصدق بجمیع ماله، وقصره النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، أضواء السلف.٦٧٦ص (تحقیق، الدكتور سعود الخلف)،نتصار في الرد على المعتزلة اال یحیى بن أبي الخیر، العمراني، ): ١(

 (تحقیق، الدكتور عبد الرحمنلقدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیرفتح االشوكاني، محمد بن علي، ): ٢(
والثعالبي،    .     ٢٩٢، ص٤جمصدر سابق، ، تفسیر البحر المحیطوأبو حیان،    ، دار الوفاء.    ٢٨٢، ص٢ة)، جعمیر 

(تحقیق، علي معوض، وعادل أحمد، وأبو  ن، تفسیر الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآ)١٩٩٧عبد الرحمن بن محمد(
 . ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت٥٢٣، ص٢ج، ١ط سنة)،

 ، نقال عن القاضي أبي محمد. ٣٩٣، ص٢جمصدر سابق، ، المحرر الوجیزابن عطیة،  ):٣(

 .٥٨٢٠ص، ٦ج، ، مصدر سابقالفتح الربانيالشوكاني، ): ٤(
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ومراجعته، ولو مع مس القرآن  تعهدومثال األمر المقصود لغیره، أمر الحائض أو النفساء ب       
في حقها واجبا، ولو مع العذر المانع،  حكملصبح ایو  ،)١(المصحف، إذا خافت تفلت حفظها ونسیانه

، قال )٣(ما ال یتم الواجب إال به فهو واجبو ، )٢(إال به لقرآنهد اتعمن الواجب المقصود  لعدم تحقق
ألن استدامة حفظ  ...،القرآن: وجب علیها درسه(الحائض أو النفساء إذا ظنت نسیان  ابن اللحام:

  .)٤(القرآن واجب، وما ال یتم الواجب إال به فهو واجب، فیباح مع المانع، كالقراءة في الصالة)

 خن حن جن يم ُّ  ، في قوله تعالى:)٥(النهي عن البیع یوم الجمعة لمقصود لغیره،ومثال النهي ا      
فحرم  بالسعي، من األمر اكونه سببا لترك الجمعة، ومانعالمقصود لغیره، في ، )٩ :الجمعة( َّ ينىن من

قال  ،)٦(منهي عنه ال به فهوإالنهي ما ال یتم و  ،الجمعة إال بتركه الوسائل لعدم تحققمن باب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فمنع والتذكیر المراجعةتعلیم أو التعلم و العند الحاجة ولو من غیر حائل، حال  ئض للقرآنالحا مساختلف الفقهاء في ): ١(
أخذا  بالجوازالمالكیة  وقالأخذا بعموم األدلة المانعة من مس المصحف من غیر طهارة سواء مع الحائل أو غیره، الجمهور، 

الدسوقي، محمد         .نب، فإنه یمكنه رفع حدثه متى شاء، بخالف الجوعدم القدرة في رفع حدثها االستحسان، لطول مقامهاب
الموسوعة وزارة األوقاف الكویتیة، و      دار إحیاء الكتب العربیة. ، ١٢٦، ص١جحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  عرفة،
 .      ٩ص ،٣٨ج ، مصدر سابق،الفقهیة

، مصدر موسوعة الفقهیةال ووزارة األوقاف الكویتیة،    .  ٤٧١، ص١جمصدر سابق، ، إتحاف ذوي البصائرالنملة،  ):٢(
               .٤٦٠، ص٢١، ج، مصدر سابقمجموع فتاوىوابن تیمیة، .       ٣٢٢، ٣٢١، ص١٨، جسابق

 وما بعدها. ٥٣٢، ١٠مصدر سابق، ج مجموع فتاوى،): ابن تیمیة، ٣(

، مطبعة السنة المحمدیة، ١٠١ص، (تحقیق، محمد الفقي)، ألصولیةالقواعد والفوائد ا)، ١٩٥٦ابن اللحام، علي بن العباس(): ٤(
  القاهرة.

أصول والزحیلي،         .١١٠، ١٠٩، وص١٠٥، ١٠٤، ص٢، مصدر سابق،جفي أصول الشریعة موافقاتال): الشاطبي، ٥(
     .١٩٣، ص٢٠ج، ، مصدر سابقمجموع فتاوىوابن تیمیة،       .   ٨٧٤مصدر سابق، ص ،الفقه اإلسالمي

         .٣٠٥، مصدر سابق، صمعالم أصول الفقهوالجیزاني،    .    ٥٣١ص، ١٠مصدر سابق، ج مجموع فتاوى،): ابن تیمیة، ٦(
 .٣٧، مصدر سابق، صالتأسیس في أصول الفقهوأبو إسالم، 
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(فإن النهي عن البیع لیس نهیا مبتدأ، بل هو تأكید لألمر بالسعي، فهو من النهي المقصود  الشاطبي:
تعطیل والزنى مثال، بل ألجل  ه بالقصد األول، كما نهي عن الربابالقصد الثاني، فالبیع لیس منهیا عن

المراد ولیس  ، وقال ابن تیمیة بإلحاق مع البیع كل ما یشغل عن الجمعة)١(السعي عند االشتغال به)
االقتصار على ظاهر النص: (البیع بعد النداء، إذا كان قد نهى عنه وغیره یشتغل عن الجمعة، كان 

  . )٢(ذلك أوكد في النهي، وكل ما شغل عنها فهو شر وفساد ال خیر فیه)

، ةباحاإلإلى داللة  ،التركمن اإللزام في الطلب و  االبتدائیة ر صیغهمابتغیتشابه األمر والنهي  ٨     
كوقوع  ،في الفعل التخییرداللة ، إلى أصلیهما نعهما تاألمر والنهي، غیر على  تطرأبسبب عوارض 

، وٕان ألمر والنهي اإلباحةمن مغزى ا (قد یفهم :، قال الشاطبي)٣(األمر بعد النهي، والنهي بعد األمر
األمر بعد النهي على داللة قال السبكي في و ، )٤()الصیغة ال تقتضي بوضعها األصلي ذلك كانت

مؤیدا نفس رأي  وقال الشنقیطي، )٦()٥(لإلباحة، على األكثر)(صیغة األمر بعد الحظر  :اإلباحة
 : (عرف االستعمال في األمر بعد الحظر باإلباحة بدلیل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر السبكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣٩، ٥٣٨، ص١ج ، مصدر سابق،في أصول الشریعة موافقاتال): الشاطبي، ١(

 . ٢٩١، ٢٩٠، ص٢٩ج، ، مصدر سابقمجموع فتاوى ): ابن تیمیة،٢(

 . ، هل یبقى على أصله، أو یتغیر حكمهالنهي وداللته بعد األمر حكم مسألة: ): هذه المسألة خالصة٣(

 .١٠٥، ص٢، مصدر سابق، جفي أصول الشریعة موافقاتال): الشاطبي، ٤(

        .٥٤٨، ص٢مصدر سابق، ج رفع الحاجب،): السبكي، ٥(

یبقى على حالته التي كان ، و لوجوبعلى ا ، فمنهم من قال یدلعند األصولیین أقواال مختلفة بعد الحظر داللتهو األمر غیر ): ت٦(
یفید  ن قالاإلباحة، ومنهم من قال بالوقف بین اإلباحة والوجوب، ومنهم م على یدل، ومنهم من قال علیها قبل الحظر

، مصدر سابق، قواطع األدلةالسمعاني، و وما بعدها.      ٣٧٨، ص٢صدر سابق، ج، مالبحر المحیطالزركشي،      االستحباب.
 وما بعدها. ١٨٩، ص٣، مصدر سابق، جتیسیر الوصولوابن إمام الكاملیة،       .١٠٨، ص١ج
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(وأما النهي بعد اإلیجاب: وداللته بعد األمر على اإلباحة: النهيحكم دامة في وقال ابن ق، )١(باإلباحة)
اإلباحة، لما قد یظهر في الحظر بعد األمر وقوع مصلحة  حكم ترجیح، وسبب )٢(الترك)فهو إلباحة 

في كال الحالتین ، وكذلك النهي بعد األمر، تناسبا من بقاء الحكم على أصل الوجوبفي النهي، أولى 
    ، وباألمثلة یتضح معنى التشابه على النحو التالي:)٣(منهماقسم في كل  ،مع مفهوم النسخبقهما وتطا

قوله  د بعد التحلل من اإلحرام، كما في، األمر بالصیالدال على اإلباحة مثال األمر بعد النهي      
قال هي وهو اإلباحة، فعاد الحكم إلى ما كان علیه قبل الن، )٢ :المائدة( َّ  خسحس   جس مخ ُّ   تعالى:

 مخ ُّالسمعاني: (المعروف في األمر الوارد بعد الحظر في الشرع أنه یفید اإلباحة، بدلیل قوله تعالى: 
داللته عامة، یدل على اإلباحة ن األمر بعد النهي ، ونفس المثال اعتمده من قال إ)٤()َّ  خسحس   جس

     لمثال نفسه ولكن تعدد األقوال في فهمه.، فا)٥(مر بسط ذلك في حاشیة الصفحة السابقةكما وغیرها، 

، ولما بلقاء الخضر لنبیه موسى  ، أمر اهللا الدال على اإلباحة ومثال النهي بعد األمر      
  ُّ  :في قوله تعالىبعدم مصاحبته، وقال له، كما  من موسى  به، طلب الخضر ما وكال  أنهیا
 األمر األول، إلى  وجوبالحكم من عندئذ انتقل ف ،)٦()٧٦ :الكهف(َّ    يهىه  مه  جه  ين ىن  من   خن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣١، مصدر سابق، صمذكرة في أصول الفقه): الشنقیطي، ١(

 .٢٤٠، مصدر سابق، صضة الناظر وجنة المناظررو ): ابن قدامة، ٢(

، تیسیر الوصول إلى علم األصول ،)٢٠١٠وعبد الرحمن، یعقوب(    .  ١٠٩، ص٣، مصدر سابق، جاإلحكام): اآلمدي، ٣(
 ،١ط نظریة النسخ في الشرائع السماویة،)، ١٩٨٨وشعبان، اسماعیل(      ، مكتبة العبیكان، الریاض.٢٢٣، ص١، ج٢ط

 .دار السالم ،١٦ص

        .  ١٠٩، ص١، مصدر سابق، جقواطع األدلةالسمعاني، ): ٤(

من هذه الرسالة.       ١٢٨): ص ٥(

 ، مؤسسة غراس، الكویت.٣٤٠، ص١، طصحیح قصص األنبیاء) ٢٠٠٢): ابن كثیر، اسماعیل بن عمر(٦(
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 أن الفعل وٕان ورد دل، فاهللا تعالى أقرهما كالهما على الفعل، بعدما أمرا به ابتداء ألنحكم اإلباحة، 
اإلباحة، ألن اهللا تعالى لم یعنف على كل م إلى حك انتقل من األمر الالزمفي أصله بصیغة النهي، 

طلبه، به یرفع الشيء بعد وجو النهي عن قال السیوطي: (، واحد منهما لماذا تركت مصاحبة صاحبك
   .)١()َّ يهىه  مه  جه  ين ىن من   خن  ُّ  ل له بقوله تعالى:دِ واستُ فیثبت التخییر فیه...، 

  
، وسقوط )٢(داللتیهما إلى داللة المتبوع تغیر رهما فيتشابه األمر والنهي إذا كانا تابعین لغی ٩       

، واستحالة اجتماع المتناقضین المتبوعالطلب أو الترك، لضعف داللتیهما، أمام قوة داللة  أصلهما في
في نفس الوقت، قال ابن تیمیة على العموم في احتمالیة تغیر داللة أي حكم إلى داللة حكم آخر: 

 التشابه: ، وقال الشاطبي في)٣(لواحد یكون مأمورا به منهیا عنه من وجه)(الشخص الواحد أو العمل ا
عنه عند فرض  منهیا األمر والنهي إذا تواردا على متالزمین، فكان أحدهما مأمورا به واآلخر(

االنفراد، وكان أحدهما في الحكم التبع لآلخر...، فإن المعتبر من االقتضاءین ما انصرف إلى جهة 
ا ما انصرف إلى جهة التابع، فملغى وساقط االعتبار شرعا ...، وهو على الجملة یعطى المتبوع، وأم

نهي، وٕانما یتعلق بها األمر والنهي  أن التوابع مع المتبوعات ال یتعلق بها من حیث توابع أمر وال
 شابهبیان معنى الت یتموباألمثلة التوضیحیة ، )٤()إذا قصدت ابتداء، وهي إذ ذاك متبوعة ال تابعة

   :   على النحو التاليالفقهي لكل قسم منهما التطبیق و 

الصنم بقصد متبوعه، كالصالة بین یدي داللة مثال األمر التابع الملغى حكمه، إلى حكم        
 منهي عنها بالتبع، یؤیده الصالة  ، على األمر التابع، وتصبحهيفیها داللة الن التعظیم أو غیره، المقدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٨، ص ١در سابق، ج، مصشرح الكوكب الساطع): السیوطي، ١(

 ، دار ابن الجوزي، السعودیة.٢٤٩، ص١ط ،تهذیب الموافقات): الجیزاني، محمد بن الحسن، ٢(

 . ٢٩٥، ص١ج، ، مصدر سابقمجموع فتاوى): ابن تیمیة، ٣(

 .  ١١٦، و١١٤، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٤(
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 وبذلك ُسقطت داللة األمر بالصالة مؤقتا، وغلب فیها  ،)١()ال یصلح لبشر أن یسجد لبشر(: قوله 
به ابتداء: (ولهذا  اقال المرداوي مبینا أصل النهي وأنه كان مأمور  ،)٢(جانب التحریم على جانب األمر

.)٣(، والمنهي عنه هنا: المأمور به))٣٧ :فصلت(َّ جض مص خص حص مس  خس  حس جس ُّ قال: 

 الحامل ومثال النهي التابع لغیره الملغى حكمه بداللة متبوعه، جواز الغرر الیسیر في الشاة     
، لجهالة الحمل والغرر یدل هذا النوع من البیوع في أصله على النهي، الذي المجهول ما في بطنها

، العتباره وصفا یسیرا ال یؤثر على حكم البیع، وُغلَِّب فیه األمر )٤(باإلجماعالمخفي، لكن تجوز فیه 
وأسقطت داللة النهي فیه  على النهي للحاجة إلیه، فأصبح بیع الغرر مأمورا به على وجه التخییر،

، وأصبح حكم البیع مباحا بوصفه ال بأصله، بسبب الحاجة التي هي المتبوع المقصودبأصل الحاجة، 
إلیه، فإنه ال  وألن الحاجة تدعو، إذا دعت إلیه حاجة... الغرر بیعا بعضل حمتیالنووي: (وقد قال 

بعض في المثال وٕالحاق معه  ، قال الشاطبي)٥(یمكن رؤیته، وكذا القول في حمل الشاة  ولبنها)
النهي، ب فیها أصل الجواز على لِّ غُ ، التي األمثلة المتجوز في غررها الیسیر، المجهولة المنفعة

العقد في شراء الدار أو الفدان أو الجنة أو : (داللتها بداللة متبوعها لشدة الحاجة إلى المتبوع وأسقطت
  وهو عقد على الرقاب ال على المنافع التابعة ،العبد أو الدابة أو الثوب وأشباه ذلك جائز بال خالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ١٣٥، ١٣٤، ص٧، ج١٣٤٨٥نكاح، رقم): رواه البیهقي في الكبرى، باب: من تخلى لعبادة اهللا إذا لم تَُتْق نفسه إلى ال١(
والبزار،     .   ٦٥، ص٢٠، ج١٢٦١٤.       وأحمد، رقم٢٥٣، ص٨، ج٩١٠٢والنسائي، باب: حق الرجل على المرأة، رقم

 ، وقال عنه: (هذا حدیث صحیح اإلسناد).٢٢٥، ص٢، ج٢٨٢٧والحاكم، باب: رقم         .٢١٩، ص١٥، ج٨٦٣٤رقم

          .       ٨٤، مصدر سابق، صالمسودة .     وآل تیمیة،٣٩٠، ص١، مصدر سابق، جالكوكب المنیر شرح): ابن النجار، ٢(

من تعلیقات  المنخولوالغزالي، محمد بن محمد،      .٩٥٢، ص٢، مصدر سابق، جالتحبیر شرح التحریر): المرداوي، ٣(
 .    ١٣٠(تحقیق، حسن هیتو)، صاألصول

 .٣٩٤، ص٩در سابق، ج، مصالمجموع): النووي، ٤(

 ، المطبعة المصریة.١٥٧، ١٥٦، ص١٠، ج١، طصحیح مسلم بشرح النووي)، ١٩٣٠النووي، یحیى بن شرف(): ٥(
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امتنع  وٕاذا كانت معدومة، مةالغالب أن تكون وقت العقد معدو و  ،ألن المنافع قد تكون موجودة ،لها
إذ ال یدري مقدارها وال صفتها وال مدتها وال غیر  ،للجهل بها من كل جهة ومن كل طریق ،العقد علیها

 للنهي عن بیع ،فال یصح العقد علیها على فرض انفرادها ،یدري هل توجد من أصل أم ال بل ال ،ذلك
    .)١()الغرر والمجهول

، حقوق العباد على ءابتداأنهما یدالن  ر منهما للبعضو ظه هي فيوار والنبعض األوامتشابه  ١٠     
بالحقوق ا حقوق العباد بالتبع، وذلك ما یعرف م، ثم یلحقهن إلى حقوق اهللا راجعااألصل  لكنهما في
، ولو هو الموفق للعباد، ومنحة إلهیة منه لهم في كسب حقوقهم اهللا األصل أن ، ألن )٢(المركبة
جب علیه عند التزاحم في ذلك والتعارض ی ،د بالتنازل فیه بشيء عن حقه أن فیه ضررا علیهزعم العب

له، واألعلم به من بحا الذي خلقه هو األدرىألن حق اهللا تعالى على حق العبد، یم قدبین الحقین ت
قال و ، )٣(العبید مصالحه) أمره ونهیه، وحق (فحق اهللا ، قال القرافي: نفسه بما یصلحه ویسیئه

إذا ، …جهة ما تعلقت بها حقوق العباد أخذها من یمكنوالنواهي...، األوامر (في التشابه:  الشاطبي
، عالى...وق العباد مضمونة على اهللا تفإن حق ،تعارض حق اهللا وحق العباد فالمقدم حق اهللا

قادر على وذلك ألن اهللا ة الرزق...، فاقتضى الكالم أن من اشتغل بعبادة اهللا كفاه اهللا مؤن
     على النحو التالي:والتطبیق الفقهي لكل قسم منه التشابه  وباألمثلة یتضح معنى ،)٤(الجمیع)

 
 أصالة المقصود منه ا مأمورا بهخطابه من جهة كون، الغالب فیه حق اهللا ثال األمر كالحج م     

، بالمقابل وفیه حق للعبدظور، المن بهذا فغلب فیه حق اهللا  ،من غیر تردد والتسلیم لألمر ،االمتثال
  ضوٕان تعار ، العجز مععنه ، ویسقط استطاعة المكلف وعدم التكلیف به إال مع قدرتهعي فیه رو  ألنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٥، ص٢، ج، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ١(

 .وما بعدها ٢١٩، ص١، مصدر سابق، جقواعد األحكام): ابن عبد السالم، ٢(

 .٢٦٩، ص١بق، ج، مصدر ساالفروقالقرافي، ): ٣(

 وما بعدها.  ١٧١، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة): الشاطبي، ٤(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



133 
 

     
    

 متشابهات األصولية بين مباحث النص الشرعيالثاني:                            الفصل ال

فیه بشيء  الحقان، مع توافر الشروط، وانتفاء الموانع، یقدم حق اهللا تعالى، ولو ظهر للعبد عند التنازل
 ، )١(وتعطیل بعض منافعه الدنیویة عن حقه، أن له فیه بعض المفاسد من نقص ماله، وفقدان صحته

قال العبد المحدود التفكیر، فال یسقط ذلك وجوب الحج، لما من ورائه من المصالح والمنافع ال یعلمها 
وفي : ()٩٧ :آل عمران(َّ مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّ في تفسیره قوله تعالى:  النسفي

 .)٢()أكید، والتشدید، منها: الالم، وعلى، أي: أنه حق واجب هللا في رقاب الناسهذه اآلیة أنواع من الت

 الكفي الدنیا مِ  المال اعتبار، ، وٕان كان للعبد فیه نصیبالغالب فیه حق اهللا النهي  ومثال      
، في أصله راجع إلى حق اهللا تعالى لكنه، هأو یضر  ه، یتصرف فیه كیف یشاء فیما ینفعمؤقتا للعبد

وعند التعارض كما في السرقة، یقدم  ،ال غیر العبد فیه مستخلف یكون، و اهللا على العمومألنه ملك 
هذا كان عفا صاحبه عن الجاني، و یقام الحد على السارق، ولو على حق العبد، ف حق اهللا تعالى

وال شفاعة  ،الكلوجوب إقامة الحدود على ، لحق اهللا تعالىفال تنازل في من أشرف الناس، األخیر 
 ابن القیم: قال ،)٤(محمد سرقت لقطعت یدها) (لو أن فاطمة بنت: ، وقد قال )٣(في الحدود

ولهذا ال تقبل  دود...،مدخل للصلح فیه كالحفحق اهللا ال  دمي،(والحقوق نوعان: حق هللا، وحق آل
المال قبل ( :اللكنويقال ، و )٥( الشافع  والمشفع)الشفاعة في الحدود، وٕاذا بلغت السلطان فلعن اهللا

 فصار المال محترما حقا هللاهللا تعالى إلى  وتحولت، …ا لحق العبد ال لحق اهللا تعالىالسرقة محترم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  .    ٤١٤٤، ص٤ج، مصدر سابق، الفتح الربانيوالشوكاني،         .٨٨، ص٢، مصدر سابق، جالضوء المنیر ): ابن القیم،١(

، ١، ج١، (تحقیق، یوسف بدوي، ومحیي الدین ستو)، طوحقائق التأویل مدارك التنزیل)، ١٩٩٨عبد اهللا بن أحمد(): النسفي، ٢(
 ، دار الكلم الطیب، بیروت.٢٧٧ص

 . ١٠٠، ص٦، مصدر سابق، جالفقه اإلسالمي وأدلته): الزحیلي، ٣(

  .١٧٥، ص٤جه البخاري، روا): ٤(

 .  ٢٠٣، ٢٠٢، ص٢، مصدر سابق، جإعالم الموقعینم، ): ابن القی٥(
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    . )١()لعصمة التي تحولت إلى اهللا تعالى، فجنایة السرقة صارت هتك اتعالى 

شكر اهللا تعالى الواجب على العبد  فیهماألمر والنهي، عند امتثال الطلب أو الكف تشابه ا  ١١     
في توفیقه للعبادة فیهما، وامتنانه علیه بأن جعله سببا لمعرفة نعمة ربه علیه، وأهال لعبادته، تحقیقا 

، من أسرار التكلیف في األوامر والنواهي وعدم الوقوف على مجرد الظاهرإلدراك مقصود اهللا تعالى 
أنعم اهللا علیه نعمة، وهو ممن یحب أن یحمده، عرفه اهللا ما صنع، قال ابن أبي الدنیا: (الرجل إذا 

، وقال النووي: )٢(فیشكر اهللا كما ینبغي له أن یشكره، فوهب اهللا له شكر العبادة التي في النعمة)
وقال الشاطبي في ، )٣((وشكر العبد اهللا تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه علیه وتمام مواظبته على طاعته)

، فإذا دخل …ا العبد شكرا لنعم اهللا بها علیه(المأمورات والمنهیات كلها إنما طلب بهالتشابه: 
ألن من فهم باطن و الذي فهم المراد من الخطاب...، المكلف تحت أعباء التكلیف بهذا القصد، فه

 هر، ومن وقف مع مجرد الظانها بالتبدیل والتغییرما خوطب به لم یحتل على أحكام اهللا حتى ینال م
مع التمثیل ، والتطبیق للتشابه )٤()إلى المعنى المقصود، اقتحم هذه المتاهات البعیدة غیر ملتفت

  الفقهي لكل قسم منه على النحو التالي:
  

ه قیاماة، الذي وفقه بأن یصرفها لمستحقیها، و على نعمة الزك  العبد ربهمثال األمر، كشكر        
عالء الدین قال ، )٥(حق اآلخرینكمل، وعدم تفریطه بتأدیته جه األعلى الو فیها بحق اهللا تعالى 

 وٕالیه أشار النبي ،وبه نیط مقاصد الدنیا واآلخرة ،بقاء األبدان قُ به تعلُّ  ،المال نعمة عظیمةالبخاري: (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩، ص١جمصدر سابق، ، قمر األقماراللكنوي، ): ١(

 ، نقال عن القاضي.٤٩ص ،محمد) أبو هاجر تحقیق:(، الشكر هللا عز وجل، ابن أبي الدنیا مجموعة رسائل، ابن أبي الدنیا): ٢(

 .١٦٢ص، ١٧جمصدر سابق، ، صحیح مسلم بشرح النوويالنووي، ): ٣(

 .١٧٢، ١٧١، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، ): الشاطبي٤(

     .١٠٥، ص١٦ج، مصدر سابق، مفاتیح الغیب، الرازيو     .    ١٣٩، ص١١، ج، مصدر سابقمجموع فتاوىابن تیمیة، ): ٥(
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 فوجب أن ال یخلو عن شكر یجب هللا تعالى على، )١())نعم المال الصالح للعبد الصالح (( بقوله 
 .)٢()شكر نعمة المالى الزكاة فتعینت لسبیل العبادة كنعمة البدن ولم یجب في المال عبادة محضة سو 

ومثال النهي، كشكر العبد على نعمة اهللا تعالى في الطالق الشرعي، فیما امتن علیه، بأن وفقه      
، )٣(، وتفادي الخصومات، المؤدیة إلى أضرار أشد في المستقبللحل الرابطة الزوجیة بأفضل الوسائل

لق الغل من عنقه والقید من رجله، فلیس كل من أكبر النعم التي یفك بها المط الطالققال ابن القیم: (
طالق نقمة، بل من تمام نعمة اهللا على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطالق إذا أراد أحدهم استبدال 
 زوج مكان زوج، والتخلص ممن ال یحبها وال یالئمها، فلم یر للمتحابین مثل النكاح، وال للمتباغضین

 .)٤()مثل الطالق

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨، ج٣٢١٠، رقم٢(تحقیق، األرنؤوط)، طصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان )،١٩٩٣(ابن بلبان، عالء الدین علي ):١(
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.      ٦ص

 .٢٠٩، ص١، جمصدر سابق، كشف األسرار): البخاري، ٢(

 .٢٧٠، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، لشاطبيا): ٣(

 . ٤٨٦، ص٥ج مصدر سابق، ،جامع الفقهابن القیم، ): ٤(
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 ة:ــــــــــمــــــــــاتــــــــــخــــــــــــال
 والمقترحات.والتوصیات نتائج أھم الوتحتوي على    

 

صیاغتها على شكل مسائل  تأغلب المتشابهات عرضها الشاطبي بطریقة مقاصدیة، وتم     
 أصولیة، فجاءت مندرجة تحت علم أصول الفقه مقاصدیا.

 في األحكام الشرعیة بكال قسمیها التكلیفیة والوضعیة.هات جاء ذكرها المتشابأكثر       

 متشابها. ٣٤تم التوصل إلیه من المتشابهات  ما     

ه مرادیوحي  ،)األحكام الشرعیةــــ: (ب ما سماه الشاطبي تحتالمندرجة ات تشابهماستخراج ال زیادة      
بدوري في هذه  قد خصصت، و بالضبط ام الوضعیةمنها ذكر التشابه بین األحكام التكلیفیة واألحك

ولضیق الوقت بقي في األحكام التكلیفیة والوضعیة، ب به باسمه صرحالذي  الدراسة استخراج التشابه
كال  مراده منهیوحي األحكام الشرعیة،  بدخوله تحت باللفظ المجملبه ح صر  اتشابهكال القسمین 

هذا النوع من المتشابهات بالبحث، ویخصص فرد أن ی یمكنلذلك ، السابقین من األحكام النوعین
 بالدراسة، وهو كثیر في الموافقات.

األدلة  التشابه بینك منفردة مستقلة، بهات تحتاج إلى زیادة بحث ودراسةاستنتاج كثیر من المتشا     
 ر اآلحادبین خبوالقیاس، و  اإلجماعبین التشابه یة المتفق علیها والمختلف فیها وهو كثیر، و عالشر 

 ،مراعاة الخالف، واالستحسانو  ،والحیل ،بین سد الذرائعو األدلة المكیة والمدنیة، بین والقیاس الظني، و 
في قسم منها كثیر ، فقد جاء وعمل أهل المدینةوأقواله،   واعتبار المآل، وبین أفعال النبي

ك المتشابهات التي تحتاج إلى ومن بیان تلفراده بالبحث، ، یمكن االستفادة منه، وزیادة االموافقات
 :ٕاعادة النظرو  دراسة

وقد نزع م في كلیهما مع قیام المانع، قال الشاطبي: (داتشابه العزیمة مع الرخصة في جواز اإلق     
 ضا في كالمه على العزیمة والرخصة، حین فسرها اإلمام الرازي بأنها: جواز إلى هذا المعنى أی
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   .)١()اإلقدام مع قیام المانع

(خبر : خهما بخبر الواحد، قال الشاطبيتشابه أدلة القرآن والسنة المتواترة، في عدم إمكانیة نس        
 .)٢()الواحد ال ینسخ القرآن وال الخبر المتواتر

بیانها لطبیعة الحكایات وقصص الماضین، من عدة أوجه، إما تشابه أدلة القرآن والسنة في        
 ردا علیها، ، وٕاما أن یكون ذلك السیاقبعدهاواإلطالع على ما قبلها وما  بمعرفة السباق واللحاق،

، وٕاما أن یكون أجل بیان بطالن ذلك المحكي وكذبهمن تلك الحكایات والقصص،  ووسیلة إلبطالل
كل (، قال الشاطبي: كوتا عنهمس، فیكون المحكيالنص لیس له عالقة ب ذلك السیاق الذي جاء به

و ال، فإن وقع رد، فال إشكال في أن یقع قبلها أو بعدها رد لها، أ رآن، فال یخلووقعت في الق حكایة
، وأكد ذلك في )٣()صحة المحكي وصدقه بطالن ذلك المحكي وكذبه، وٕان لم یقع معها رد، فذلك دلیل

 .)٤()(وللسنة مدخل في هذا: السنة في قوله

لیل متأخر منهما على متقدمه، فال یحتج بالمكي تشابه األدلة المكیة والمدنیة، في بناء كل د          
 :المتأخر، إال ببنائه على المكي المتقدم، وال بالمدني المتأخر، إال بالدلیل المدني المتقدم، قال الشاطبي

كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على ، المدني في الغالب مبني على المكيالخطاب (
 .)٥()دل على ذلك االستقراء، همتقدم

  لمعرفةالمساعدة تشابه أدلة القرآن والسنة، في أن معرفة التقدیم والتأخیر فیهما، من أهم العوامل       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩١، ص١، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي ):١(

 .٧٤، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي): ٢(

 .٢٤٥، ص٢ق، ج، مصدر سابالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي): ٣(

  .٢٤٩، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي): ٤(

 .٢٨٣، ٢٨٢، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي ):٥(
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، قال ومقصود الشارع، وٕالغاء الدلیل اآلخروالمنسوخ، وأي األدلة التي هي أقرب لالمتثال  الناسخ
بالتقدیم والتأخیر یحصل بیان الناسخ من المنسوخ في الحدیث، كما  (وبحسب المعرفةالشاطبي: 

  .)١()یتبین ذلك في القرآن أیضا

األدلة التي ال یمكن أن یدخلها التعارض، ، في دخولهما تحت رض الكفایةتشابه تحقیق المناط وف     
قام في نفسه لمعنى  ،بأحدها دون اآلخر بكل سهولة االستداللو العمل بها،  رجحویمكن للمجتهد أن ی

ویدخل تحت هذا الوجه كل ما یستثنیه المجتهد صاحب النظر في : (ذلك، قال الشاطبيله اقتضى 
  .)٢()الكفایة وكذلك في فرض ،تحقیق المناط الخاص المذكور في أول كتاب االجتهاد

ن خصائص ، ألن متشابه الواجب والمباح في عدم التسویة بینهما وبین المندوب في الفعل      
ومن خصائص على تركه،  ةعاقبوالمالمداومة علیه واالستمرار، وحصول الثواب في فعله، الواجب 

، اصیتینخوقوع اإلثم في فعله، والمندوب خارج عن كال الالمباح، التخییر فیه بین الفعل والترك، وعدم 
ب أن ال یسوى بینه وبین من حقیقة استقرار المندو : (رقة بین الواجب والمندوبقال الشاطبي في التف

المباحات من حیث : (رقة في ذلك بین المباح والمندوبوقال في التف، )٣(الواجب في الفعل ...)
 استقرارها مباحات أن ال یسوى بینها وبین المندوبات ... فإنها إن سوى بینها وبین المندوبات

 .)٤()باتبالدوام على الفعل على كیفیة فیها معینة أو غیر ذلك توهمت مندو 

ال جزئي، یحتاج كل قسم  على وجه أكثره كليالكریم ورودها في القرآن تشابه األحكام الشرعیة ب       
استثني  ، إال ماإما من خالل السنة، أو تفسیر السلف، أو أقوال العلماء ،منها إلى زیادة تفصیل وبیان

 ، قال الشاطبي:ال تحتاج إلى بیانلتي ال یشاركه فیها أحد، و ا، بالنبي  الخاصةمنها من األدلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٣، ٢٨٢، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي ):١(

 . ٥٠٧، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي ):٢(

 .٢٢٦، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ):  ٣(

 .  ٢٢٨، ص٢ج، مصدر سابق، الموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي ):٤(
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 إال ما خصه الدلیل مثل خصائص النبي ...، القرآن باألحكام الشرعیة أكثره كلي ال جزئي تعریف( 
ویدل على هذا المعنى بعد االستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثیر من البیان، فإن السنة على كثرتها 

 .)١(…)رة مسائلها إنما هي بیان للكتابوكث

لزوم إقامة العقاب علیهما في بقائهما على ما شرعا له ابتداء، بوالحرام في تشابه الواجب         
، ألن الواجب ال یكون واجبا وال یمكن أن یتساهل في كل قسم منهمالدنیا، في حالة الفعل أو الترك، ا

إال إذا بقي على أصله في لزوم األمر به، وعدم المسامحة بتركه، والحرام البد من  تشدید العقوبة 
اهللا تعالى، إن شاء عذب وٕان شاء  مشیئةوفي اآلخرة یرجع الحكم فیه إلى في الدنیا،  وذلكفعله، ب

إال إذا لم یسو بینها وبین غیرها من  تستقر واجباتالواجبات ال قال الشاطبي في التشابه: (غفر، 
إذا لم یسو بینها  كما أن المحرمات ال تستقر كذلك إال، فال تترك وال یسامح في تركها ألبتة، األحكام

، ولكنا نسیر منه إلى معنى وهذا ظاهر، فال تفعل وال یسامح في فعلها، وبین غیرها من األحكام
آخر، وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت لم یترتب علیها حكم دنیوي، وكذلك من المحرمات ما إذا 

خرة، ألن ذلك خارج عن تحكمات فعلت لم یترتب علیها أیضا حكم في الدنیا، وال كالم في مترتبات اآل
 .)٢(العباد)

ولم یفعلها لمانع أو  التي تركها النبي السنة التركیة، تشابه المكروه والحرام، في دخولهما تحت       
وأما الترك خالف األولى، قال الشاطبي: ( هافعلفي تركها، و  یجب اتباع النبي التي و  عارض،

 .)٣()هو المكروه والممنوعو ، فمحله في األصل غیر المأذون فیه

 تشابه أدلة الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس في موافقتها للعقل، وعدم ادعاء التناقض بینها       
  وبین العقول السلیمة، والفطر المستقیمة، ولو كانت كذلك لكان التكلیف بها تكلیفا بما ال یطاق،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦، ٢٥٤، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ١(

   .٢٣٢، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ٢(

 .   ٣٤٢، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي،  ):٣(
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قال الشاطبي:  لعصمة من التناقض،األحكام الشرعیة أصل خاصیتها في الثبات واالطراد، وا ولفقدت
 لقاهاوبیان ذلك أن األدلة إنما نصبت في الشریعة لتت، .األدلة الشرعیة ال تنافي قضایا العقول ..(

عقول المكلفین، حتى یعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكلیف، ولو نافتها، لم تتلقاها 
  .)١()فضال على أن تعمل بمقتضاها

راط استعمال تشابه أدلة القرآن والسنة واإلجماع والقیاس عند االستدالل بها على المجاز، في اشت      
، وأن یكون مصطلحا شائعا في عرفهم، وله وجه في االستدالل به في ذلك المعنى المجازيالعرب 

وفهمهم ن بلغتهم، وهم أولى بذلك المعنى المجازي عند االستدالل باللفظ القرآني، عاداتهم، لنزول القرآ
اللفظ لم یستدل به على إذا كان الدلیل على حقیقته في ( ، قال الشاطبي:مقدم على فهم غیرهم

المعنى المجازي إال على القول بتعمیم اللفظ المشترك، بشرط أن یكون ذلك المعنى مستعمال عند 
 .)٢()العرب في مثل ذلك اللفظ، وٕاال فال

تشابه المصالح المرسلة واالستحسان في توافقهما في بعض المعاني، واشتراكهما كثیرا في         
وعدم ظهور االختالف فیما غالبا، إال في بعض األمور، قال  لمسائل االجتهادیة،التفریعات الفقهیة وا

 فإن األدلة قد تأتي في معان مختلفة، ولكن یشملها معنى واحد شبیه باألمر في المصالح(الشاطبي: 
 . )٣()المرسلة واالستحسان

التي جاءت به د المنقطع، االجتها نوع تحت هاوتنقیحه وتخریجه، في دخول  تشابه تحقیق المناط      
المتجدد مع وقائع  ، الذي ال یقبل التغییر، عكس االجتهاد المستمر،الكتاب والسنة بعض األدلة من

الذي ال یقبل هذا النوع األخیر من االجتهاد ، الناس، والحوادث والمستجدات التي تطرأ في كل عصر
 : جتهاد الذي یمكن أن ینقطع فثالثة أنواعاال(قال الشاطبي: تحقیق المناط وال تنقیحه وال تخریجه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعة ): الشاطبي،١(

    . ٣٨، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ٢(

 .٣٣٤، ص٢، مصدر سابق، ج الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي،  ):٣(
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هو نوع من تحقیق ث والثال ،... بتخریج المناط والثاني المسمى، ... بتنقیح المناط المسمى :أحدها
   .)١()المناط

واعد التي یعتمد تحت القها ومراعاة الخالف واالستحسان، في دخول تشابه سد الذرائع والحیل       
مآالت األفعال، ومقاصد التصرفات، إما جوازا كما في سد فیها اعتبار م، و في فتاویهعلیها العلماء 

المجتهد ال یحكم على ، قال الشاطبي: (الخالف واالستحسان، أو منعا كما في الحیلالذرائع ومراعاة 
فعل من األفعال الصادرة عن المكلفین باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما یؤول إلیه ذلك 

منها : علیه قواعد يوهذا األصل ینبن ،... أو لمفسدة تدرأ، مشروعا لمصلحة فیه تستجلب، الفعل
توسل بما هو مصلحة إلى ما التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، ألن حقیقتها ال ة الذرائعقاعد

ومنها قاعدة الحیل، فإن حقیقتها المشهورة تقدیم عمل ظاهر الجواز إلبطال حكم شرعي  ،... مفسدة
ا األصل ومما ینبني على هذ...، ومنها قاعدة مراعاة الخالف ،...الظاهر إلى حكم آخر وتحویله في

 .)٢()قاعدة االستحسان

یمكن االقتداء واإلجماع وعمل أهل المدینة، في كونها من األدلة التي  ل النبي افعأتشابه        
بها، وٕاثبات حجیتها في صحة االستدالل على ، وهو من أقوى القرائن الدالة بها، إذا صدر من اإلقتداء

أحدهما  على وجهین ال الصادرة من أهل االقتداء یقعاالقتداء باألفع(، قال الشاطبي: كل قسم منها
أو فعل أهل  أن یكون المقتدى به باألفعال ممن دل الدلیل على عصمته كاالقتداء بفعل النبي 

 .  )٣()نةطأ كعمل أهل المدیبالعادة أو بالشرع أنهم ال یتواطئون على الخ اإلجماع أو ما یعلم

إذا كانت ضعیفة  ي كونهما من األدلة التي یمكن االستغناء عنهاتشابه المنسوخ وخبر الواحد ف       
 قال الشاطبي:  االستدالل، وسالمةقابلتها أدلة معارضة أقوى منها في الحجیة، و  ،عند االستدالل بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٣٦٥، ص٢ج ،، مصدر سابقالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ١(

 وما بعدها. ٤٣١، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي،  ):٢(

 .٤٨٦، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي،  ):٣(
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إال مع فرض  ، فیبقى اآلخر هو المعمل ال غیر، وذلك ال یصحالحكم على أحد الدلیلین باإلهمال(
  .)١(طریق غلط أو وهم في السند أو في المتن إن كان خبر آحاد)إبطاله بكونه منسوخا، أو 

على انفراد، منها االهتمام بكل التوصیات السابقة، وتسلیط النظر على كل جزئیة  ن ذلكوأهم م      
على سبیل  هإانجاز و ل الجهد إلكمال هذه الدراسة، ي لبذوالحرص على تخصیصها بالبحث، والسع

لمن  الهاتف الدوليوهذا ، الموافقات بهذه الطریقة تنتفع به األجیال القادمة، ألن القلیل من خدم مشروع
األولیة  نطالقةاال ، وتوجیهه فيدفعة أولیة، لمن كان مهتما له تقدیملالستفادة و أراد التواصل شخصیا 

   :كیفیة البحث في كل ما سبقفي 

 .52 24 00 76 00336 فرید، فرنسا:

 أو:

00337 53 63 62 55. 

 

 

 ـ

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥٠٧، ص٢، مصدر سابق، جالموافقات في أصول الشریعةالشاطبي، ): ١(
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 س الـــــــــــعـــــــــامـــــــــة:الـفـــــھـــــار 
 

تیبالتر
  

  :فـــــھـــــرس اآلیـــــات الـــــقـــــرآنـــــیـــــة 
 

 
 ةفحصال
 

 ١٢٦ )١٠٩ :البقرة(َّ ىي  ني  ُّ   ١ 
 ١١٣ )١٧٨ :البقرة(َّىق يف  ىف ُّ  ٢
 ١١٣ )١٧٩ :البقرة(َّ  مث  هت  مت  خت ُّ  ٣
 ١١٨ )١٩٥ :ةالبقر (  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ  ٤
 ٦٦ )٢١٩البقرة: (َّخف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  ُّ  ٥
 ١١٦، ١٠٧ )٢٢٢(البقرة:  َّ مبخب حب جب هئ  ُّ  ٦

 
٧ 

، ١٠٤، ٩٥ )٢٢٨ :البقرة( َّ نبمب زب رب يئ ىئ ُّ 
١٢٥ 

 ٩٩ )٢٣٣ :البقرة( َّ مبخب حب جب هئ مئ  ُّ   ٨

 ١٢٦  )٢٣٧ :البقرة(َّ  مكلك خك  حك جك ُّ  ٩
 ٩٦ )٢٣٨ :البقرة( َّ ىم مم  خم حم ُّ  ١٠
 ٣٠ )٢٥٨(البقرة:َّ رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك ُّ  ١١
 ٩٤ )٢٨٢ :البقرة(َّمظحط مض خض ُّ  ١٢

 ٣٩ )٧ آل عمران:(َّنيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّ  ١٣ 
 ١٣٣ )٩٧آل عمران: ( َّ مثهت مت   خت  حت   جت  هب  مب  خب حب ُّ  ١٤
 ٢)١٠٢آل عمران:(ََّّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي جي يهُّ  ١٥
 ١١١ )١٣٠ :آل عمران( َّ جغ مع جع  ُّ  ١٦
 :آل عمران(َّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه ُّ  ١٧

١٢٦ )١٣٤ 

 
١٨ 

حن جن حمخممم جم هل مل حلخل مكجل لك خك حك ُّ 
 )١٧٣ :آل عمران(َّمنهن خن

 
٩٣ 
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١٩ 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 )١النساء:( ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مهجه

 
٢ 

٢٠ 
زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّ 
 )٤ ( النساء: َّ ننمن

 
١١٠ 

 ١٠٥ )٢٣ :النساء(    َّ     مب خب حب جب ُّ  ٢١

١٠٢، ١٠١ )٢٤ :النساء(َّ مه جه ين ىن من  ُّ   ٢٢     

 ١١٦ )٢٧النساء: (َّ جم يل ىل مل خل ُّ  ٢٣

 ١١٢ )٤٣ :النساء(َّمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  ٢٤

 ١٢٩ )٢ :المائدة( َّ  خسحس   جس مخ ُّ ٢٥

١٢٣، ١٠٧ )٦(المائدة:  ، َّ يب   ىب  نب  ُّ  ٢٦

 ١١١ )٣٨ :المائدة( َّ مه  جه ين ىن  ُّ  ٢٧     

 ١٠٦ )٨٩ :المائدة( َّ مخجخ مح  جح مج حج مث ُّ  ٢٨

 
٢٩ 

َّىقيق يثىفيف نثىث مث يترثزث ىت زتمتنتُّ 
 )١٠٦ :المائدة(

 
٩٤ 

 ٣٩ )٩٩ األنعام:( َّ مثهت مت  خت  ُّ  ٣٠

 ١٢٦ )٣١ :األعراف(َّ مه جه ين ىن من خنحن جن ُّ    ٣١     

 ١١٨ )٩٠ :النحل(َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ  ٣٢
 ٩٨ )١٨ :اإلسراء(َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل  ُّ  ٣٣

١١١، ١١٠ )٣٢ :سراء(اإلَّ يفىف يث ىث  ُّ  ٣٤
 ٦٠ )٧٨اإلسراء: ( ََّّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ  ٣٥

 ١٢٩ )٧٦ :الكهف(َّ يهىه  مه  جه  ين ىن من   خن  ُّ   ٣٦     

 ١٠٥ )٦ :المؤمنون( ، َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ  ُّ  ٣٧

 ٩٧)٤ :النور( َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ  ٣٨
 ٩٧ )٦ :النور(َّمب خب حب ُّ  ٣٩
 ١١٦  )٣١النور: (َّ هل مل خل  حل  ُّ  ٤٠

 ١٢٢ )٥٤ :العنكبوت(َّ حصمس خس ُّ    ٤١

 ١١٧)٣٣األحزاب: ( َّ لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ  ٤٢

 
٤٣ 

 حتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىيُّ 
٢ 
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  )٧١ - ٧٠األحزاب: (َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 ١٣١ )٣٧ :فصلت(َّ جض مص خص حص مس  خس  حس جس ُّ  ٤٤

 ٩٨ )٢٠ :الشورى( َّىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ  ٤٥

 ١٢٥  )٧٩ :الواقعة(َّ خن حن  جن  يم ىم ُّ  ٤٦
 ١٢٧ )٩ :الجمعة(َّ ينىن من خن حن جن يم ُّ  ٤٧    

 ١٠٤ )٤ :الطالق( َّحفجف مغ جغ مع جع مظ  ُّ  ٤٨

 ٦٢ )٥: بینة(الَّ مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ  ٤٩

تیبالتر 
  

    ادیــث الـــنــبــویــة واآلثــــار:فــھـــرس األحــ 
 

 
الصفحة 

 
 ٤٦ )٧/٦٨(البخاري:(یا غالم! سمِّ اهللا، وكل بیمینك وكل مما یلیك) ١
 ٤٩ )٣/١٥٤٨:مسلم(القتلة) (وٕاذا قتلتم فأحسنوا ٢      

 
٣ 

، )٧٠، ١/٦٩ :ترمذي(ال(ال تستنجوا بالروث وال العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن)
بن أبي  (ا، و)٥/٣٧ :بزار(ال، و)٢٢٦، ١/٢٢٥ :طیالسي(ال، و)١/٨٧ :ينسائ(الو

 .)٢/١٧٦ :شیبة

 
٥٠ 

 ٥٣ )١/٦٧:یهقي(الب(ال أجر لمن ال حسبة له) ٤
 
 
٥ 

 رجل آتاه اهللا ماال وعلما فهو یعمل بعلمه في ماله  ،مثل هذه األمة كمثل أربعة نفر(
عملت ماال فهو یقول لو كان لي مثل هذا ورجل آتاه اهللا علما ولم یؤته ،ینفقه في حقه

)٢٩/٥٥٢:أحمد()،و٢/١٤١٣ :بن ماجة(ا)فهما في األجر سواء، فیه مثل الذي یعمل
 .)٤/١٥٣ :لترمذي(ا)، و٢٩/٥٥٢ :أحمد()، و٢٢/٣٤٤ :الطبراني في الكبیر(و

 
 

٥٥ 
 
 

 
٦ 

سلم أن یهجر أخاه فوق ثالث لیال،(ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا ... ال یحل لم
،  ٨/٢١ (البخاري:یلتقیان، فیعرض هذا ویعرض هذا، وخیرهما الذي یبدأ بالسالم)، 

 .)٥٣و

 
٥٧، ٥٦ 

 ٧٧ .)٧/٥٠:أحمد((فإن اهللا شرع لنبیكم سنن الهدي، وٕانهن من سنن الهدي) ٧
 ٧٨ ).١/٢٧٧:بن خزیمة(الیست من عزائم السجود) ))ص(((  ٨ 

٩ 
ة السفر ركعتان، وصالة الفطر ركعتان وصالة الجمعة ركعتان، تمام من غیر (صال

 ).١/٤٦٥:(البزار)، و١/٣٦٧:(أحمد)قصر على لسان محمد 

٨٦، ٨٥ 

 
١٠

 ٧١(... وال تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخیر النظرین بعد أن یحتلبها، إن رضیها   
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 ).٧١، ٣/٧٠ اري:بخ(الأمسكها، وٕان سخطها ردها وصاعا من تمر)
 
 
 
١١ 

/٦ :النسائي(، و)٢٥، ٤/٢٤ :لترمذي(ا، و)٤/٣٧٩ :أبو داود()ال یقتل مؤمن بكافر(
 :بن ماجة(ا، و)٨٨٨، ٢/٨٨٧ :بن ماجة(ا، و)٥٦/ ٨، و٣٣٥/ ٦، و٣٣١، ٣٣٠

أحمد(، و)٣٣٥/ ٨، و٥٩، ٥٨/ ٨، و٨/٥٤ :لبیهقي في الكبرى(ا، و)٨٨٨، ٢/٨٨٧
  :لبزار(ا، و)٥٨٧، و٥٥٥، و٤٢٤، ٤٢٣، و٢٨٨/ ١١، و٢٨٦، ٢٨٥، و٢/٢٦٨
 .)٩٩، ١٠/٩٨ :عبد الرزاق في المصنف(، و)٢٩١، ٢٩٠/ ٢

 
 
 

٦٤، ٦٣ 

 ٧٩ .)١٢٩، ١/١٢٨ (البخاري:)صلوا كما رأیتموني أصلي( ١٢
 
 
١٣ 

طبراني(ال)، و٧/٧٨ :بیهقي في الكبرى(ال، و)٦/٢٥٧ :نسائي(ال(أما أنا فال آكل متكئا)
، و  )١٢/٤٠٩ :بن أبي شیبة(ا، و)١٠/١٤٧ :بزار(ال، و)٢٢/١٣١ :في الكبیر

 .)٤١٥، ٣/٤١٤ :ترمذي(ال

 
 

٨٠ 

 ٨١ .)١١/١٢١أحمد: (، و)١/٨٩بن ماجة: (ایأكل متكئا قط) (ما رؤي رسول اهللا  ١٤     
 ٨١ .)٤٠٨، ١٢/٤٠٧بن أبي شیبة: (امتكئا إال مرة)،  (ما أكل رسول اهللا ١٥
 ٨٢ .وما بعدھا) ٢/٨٨٦ :مسلم(عباس بن عبد المطلب)(وأول ربا أضعه ربا ال ١٦
 ٨٣ .)٤/٤١ (البخاري:سیهزم الجمع ویولون الدبر)(…  ١٧
 
 
١٨ 

 وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم یحضر العصر ووقت (
   العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صالة المغرب ما لم یغرب الشفق ووقت صالة

    نصف اللیل األوسط ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلعالعشاء إلى 
 .)١/٢٧٦ :مسلم()الشمس

 
 

٨٣ 

 
١٩ 

، و    )٥/٣٤٤ :أحمد(، و)١/٢٩٣ :أبو داود((أمني جبریل عند البیت مرتین...)
 .)١١٥، ٣/١١٤ :ابن أبي شیبة(، و)١/٥٤٩ :البیهقي في الكبرى(

٨٤ 

 ٨٥ .)٨/٣٦٠ :أحمد(األسواق)(نهى أن تتلقى السلع حتى تدخل  ٢٠

٢١ 
أن نبیعه حتى ُیبلغ به سوق  (كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي 

 .)٣/٧٣ (البخاري:الطعام)
 

٨٥ 

 ٨٥ .)١/٤٨٧ :مسلم((صدقة تصدق بها علیكم فاقبلوا صدقته) ٢٢
 ٩١).١٥/٤٠٣ :ةبن ماج(ا(فصلى ركعتین كما یصلي في العید، یخطب خطبتكم هذه) ٢٣ 
      

٢٤ 
٢، ٧/٢٠١، و١٨١، ٧/١٨٠ :لبیهقي في الكبرى(ا(ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل)

الطبراني في(، و)١٤٣/ ٤، و٢١، ٢٠/ ٣، وفي الصغرى: ٢٥٠، ١٠/٢٤٩، و٢٠٤
.)٣٢٣، ٣٢٢، ٤/٣١٥ :الدارقطني(، و)١٤٣/ ١٨، وفي الكبیر، ٥/٣٦٣ :األوسط

 
٩٤ 

 ٩٠ ).٧/٣٥بي زور)(البخاري: یعطى كالبس ثو  (المتشبع بما لم ٢٥

 ٩٩ .)٢/١٠٧٦ :مسلم( إرضاع أم حذیفة رضي اهللا عنها لموالها سالم بن معقل ٢٦
      

٢٧ 
 :الدارقطني(، و)١٠/٥٢٩ :البیهقي في الكبرى((المدبر ال یباع وال یوهب وهو حر)

٥/٢٤٤(. 
 

١٠٠ 
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٢٨ 

،)٢/١٢٥ :لطبراني في الصغیر(ا)، و١٠/٦٤٣ :بن أبي شیبة(اباع مدبرا) (النبي 
 .)٩/١٣٩ :عبد الرزاق في المصنف(

 
١٠٠ 

 ٨٢ . )٢/٨٩ :أحمد(، (لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهدیه وكاتبه) ٢٩
١٠٢، ١٠١ ).٧/١٢ (البخاري:(نهى أن تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها) ٣٠

      
٣١ 

قبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحیا (اللهم إني أعوذ بك من عذاب ال
 ).١/٤٣١ :ابن خزیمة(والممات)

 
١٠٢ 

      
٣٢ 

(إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فلیتعوذ باهللا من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب  
 .)٢/٢٢٨أبو داود: (، القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال)

 
١٠٢ 

      
٣٣ 

،١/٦٧ (البخاري:، (كان یأمر احداهن إذا كانت حائضا، أن تتزر بحائل ثم یباشرها)
٦٨(. 

 
١٠٧ 

٣٤ 
 (البخاري:بكفیه األرض، ونفخ فیهما ثم مسح بهما وجهه وكفیه)،  (ضرب النبي

١/٧٥(. 
 

١٠٨ 

 ١١٣ .)١٣٤٣، ٣/١٣٤٢ :مسلم(، (ال یحكم أحد بین اثنین وهو غضبان) ٣٥
 ١١٥ .)١٤٥، ٩/١٤٤ (البخاري:)، وٕان تركها من أجلي، فاكتبوها له حسنة(   ٣٦     

 ١١٩ .)٤/١٧٠٧ :مسلم((مه یا عائشة فإن اهللا ال یحب الفحش والتفحش)،  ٣٧
 ١٢٠ .)٥٤، ٢/٥٣ (البخاري:، )(یا عبد اهللا ال تكن مثل فالن كان یقوم اللیل ثم تركه ٣٨     

 ١٢٣ .)١/٦١أبو داود: (ضل طهور المرأة)، أن یتوضأ الرجل بف (نهى النبي  ٣٩
 ١٢٤ .)٣/١١٥٣ :مسلم((نهى عن بیع الغرر)،  ٤٠

٤١ 
:النسائي(، و)١٣٥، ٧/١٣٤ :البیهقي في الكبرى(، )ال یصلح لبشر أن یسجد لبشر(
 .)٢٠/٦٥ :أحمد()، و٢٥٣/ ٨

 
١٣١ 

 ١٣٣ .)٤/١٧٥ (البخاري:، (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها) ٤٢
 ١٣٥ .)٨/٦ :صحیح ابن حبان البن بلبان(، )نعم المال الصالح للعبد الصالح( ٤٣     

الترتیب 
 

  :فـــــھـــــرس الــمــتــشــابــھــات األصــولــیــة 
 

 
ةالصفح

 
شابه   ـــ ١١               ٔحاكم ال ال ة..بني ا  ٤٥ تلكیف

١ 
لمداومة علیهما، في حرمتهما بالكل، إذا   ـــــــ تشابه المباح والمكروه عند ا

 ٤٥ ترجحت فیهما مصالح الترك، أولى من مصالح الفعل.

 ٤٧ـــــــ تشابه األحكام التكلیفیة في بقائها على أصلها التي شرعت له ابتداء وعدم 
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 انتقالها من الجزئیة إلى الكلیة. ٢
 
٣ 

 

والتروك بها، بمقاصد المكلفین  ــــــ تشابه األحكام التكلیفیة في تعلق األفعال
 ٥٢ ونیاتهم.

 ٥٥ـــــــ تشابه عالقة األحكام التكلیفیة مع بعضها، بعالقة الوسائل مع المقاصد. ٤
شابه بنيني ـــ ٢٢     ٔحاكم الل ال ة.ا ٔحاكم التلكیف هنا وبني ا  ٥٨ وضعیة، وب
 
٥ 

ان منها خارجا عن  ـــــــ تشابه السبب والشرط والمانع، في انقسامها إلى ما ك
 قدرة المكلف، ومنها ما كان داخال تحت قدرته.

٥٨ 

 
 
٦ 

ــــــ تشابه السبب والشرط والمانع في دخولها تحت مسمى اإلیمان، الذي یكونـ
سببا في حصول الثواب، وشرطا لصحة الطاعات، ومانعا من القصاص    

 على الكافر.
٦١ 

 
٧ 

لممنوعة إذا نشأ عنهما ما یخالفهما من ـــــــ تشابه األسباب المشروعة وا
مسبباتهما، عدم جعل تلك المخالفة ناشئة عن ذات السبب نفسه، وٕانما إلى 
عوامل أخرى عارضة، هي العامل الوحید لظهور المخالفة بین السبب    

 ومسببه ولیست المخالفة ناشئة من ذات السبب نفسه.

 
 

٦٤ 

٨  
والمانع في اعتبارها أوصافا مكملة      ـــــــ تشابه السبب والشرط والعلة

 لموصوفاتها من األحكام، أو مكملة لما اقتضته أحكامها.
 

٦٦ 

٩ 
ـــــــ تشابه الشروط المعتبرة في مشروطاتها، مع الموانع، في عدم إلزام المكلف

 في تحقیقها في ذاتها في كونها شرطا أو مانعا، أو في عدم تحقیقها.
 

٦٩ 

شابه الرخصة مع الحاجیات، في استثناءهما من األصل الكلي المنهي  ـــــــ ت ١٠
عنه من العزائم، المشروعة كحكم كلي متفق علیه ابتداء، والرخصة    

 والحاجیات خارجة عن ذلك.

 
٧٠ 

 
١١ 

ــــــــ تشابه الرخصة والمباح في دخولهما تحت األحكام التي شرعت للتوسعة  
ه التخفیف، وٕاخراجه من دائرة المشقة، إلى دائرةعلى المكلف ابتداء على وج

 التیسیر ورفع الحرج.

 
٧٢ 

 
١٢ 

ـــــــ تشابه األسباب والشروط في دخولهما تحت األدلة التي یجري فیها   
 التعارض، ویتجاذبهما طرفي النفي واإلثبات بین الحل والحرمة.

 
٧٤ 

 
 ١٣ 

 في دخولها تحت قطعیات     ـــــــ تشابه السبب والشرط والواجب والمندوب 
٧٥ 
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 العزائم، التي أجمعت األمة على دوامها وال تتغیر، وال تقبل االجتهاد.
      
    ١٤ 

ـــــــ تشابه األحكام التكلیفیة والوضعیة إذا صدرت من المقتدى به، البد من 
اعتماده في الجمع فیها بین القول والفعل، حتى تكون أقوى تأثیرا في الغیر، 

 قرب في التأسي إذا صدرت منه من جانب واحد.وأ

 
٧٨ 

ٔصولیة   ـــ ٣٣             شاهبات ا ٔلفاظ..بني امل  ٨٨ دالالت ا

 
١٥ 

في دخولهما تحت المعنى األصلي المراد من داللة  ــــــ تشابه العام والخاص
المتكلم، المستفاد منه جمیع األحكام الشرعیة ابتداء، ثم یلحقه المعنى التبعي

 
٨٨ 

 
١٦ 

 ـــــــ تشابه العام والمطلق، في دخولهما تحت األدلة التي اشتبهت على كثیر 
من األصولیین، وال یفهم المعنى المراد منهما، إال بقرائن الحال من السابق 

 روط وقواعد.واللحاق، وش

 
٩٠ 

 
١٧ 

یقابلها   ـــــــ تشابه العام والمطلق والمجمل، في عدم حجیتها إال باقترانها بما 
 ة، والمبینة.من الدالالت المخصصة، والمقید

 
٩٢ 

 
١٨ 

ـــــــ تشابه المجمل والمبین، والخاص والعام، والمطلق والمقید، في دخولها    
النسخ وفي أصلها على خالف كذلك تحت بعض األدلة التي قیل أنها دخلها

 
٩٥ 

 
١٩ 

 ٩٨قضایا األعیان، ووقائع األحوال.ـــــــ تشابه العام والمطلق في عدم تأثرهما ب

٢٠ 
ـــــــ تشابه العام والمطلق بجواز تخصیصهما وتقییدهما بأدلة أخبار اآلحاد    

 التي هي من قبیل الظن.
 

١٠١ 

٢١ 
ـــــــ تشابه التخصیص المتصل مع المنفصل في اعتبارهما من جنس الوسائل 

ینة على فهم مقاصد الشارع.التي یفهم بهما داللة العام، ومن األدلة المع
 

١٠٣ 

 
٢٢ 

ــــــ تشابه العام والمطلق في وقوع الخالف في حجیتهما وحكم العمل بهما بعد
 دخول علیهما دلیلي التخصیص والتقیید.

 
١٠٤ 

  
٢٣ 

البیانیة ــــــ تشابه التخصیص والتقیید في دخولهما تحت جنس أفعال النبي 
 الموضحة لجنس األقوال.

 
١٠٦ 

شابه  ٤                     ٔ   ــ ال  ١٠٩  وامر والنوايهيهبني ا

     
    ٢٤ 

ـــــــ تشابه األمر والنهي في دخولهما تحت المعنى األصلي المقصود من داللة
المتكلم، التي تبنى علیه جمیع األحكام الشرعیة ابتداء، ثم یتبعها بعد ذلك 

  التكلیف بالمقاصد تابعة.

 
 

١٠٩ 
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٢٥ 
تشابه األمر والنهي، في دخولهما تحت أحد المصالح الضروریة، أو   ــــــ

الحاجیة، أو التحسینیة المقصود منها حفظ مصالح المكلفین، واستمرار أصل
 وجودهم، وٕاكمال حاجیاتهم في العاجل واآلجل.

 
 

١١١ 

٢٦ 
ـــــــ تشابه األوامر والنواهي، في تعلیل أحكامهما بذات المصالح والمفاسد   

 نفسها، ال مظنة العلة المؤدیة إلى تحقیق تلك مصلحة أو دفع مفسدة.
 

١١٢ 

 
٢٧ 

ـــــــ تشابه األمر والنهي، في دخولهما تحت أحد معاني الصحیح، المترتب في
فعله أو تركه حصول الثواب في اآلخرة، وٕابراء الذمة بسقوطه وعدم المطالبة

المؤاخذة علیه في النهي، إما في بقضائه في الدنیا فیما یتعلق باألمر، وعدم
 العادات أو العبادات.

 
 

١١٤ 

 
٢٨ 

ـــــــ تشابه األمر والنهي، في االشتراط لهما مع إرادة المكلف، تحصیل إرادة  
اآلمر في كل قسم منهما عند الطلب في الفعل أو الترك، إلدراك إرادة  

 المقصود.

 
 

١١٥ 

 
٢٩ 

والنواهي في دخولهما تحت جنس مكارم ــــــ تشابه بعض دالالت األوامر 
األخالق أو مساوئها، واختالف في درجة المدح أو الذم في كل قسم من 

 القسمین إما في الفضائل أو الرذائل.

 
 

١١٦ 

 
 
٣٠ 

ـــــــ تشابه األوامر والنواهي في انقسام كل صیغة منهما إلى نظرین: صریح 
داللة، وتحت كل قسم منهما الداللة على الطلب أو الترك، وغیر صریحة ال

 أنواع.

 
١٢٠ 

      
 

    ٣١ 

ـــــــ تشابه األمر والنهي بتغیر صیغهما من داللة اإللزام في الفعل أو الترك،  
 إلى داللة اإلباحة.

 
١٢٨ 

      
٣٢ 

ـــــــ تشابه األمر والنهي إذا اقترنا بغیرهما من التوابع، في رجوعهما في الحكم
ة متبوعیهما، وسقوط العمل بداللتیهما من جهة الفعل أو التركإلى أصل دالل

 لضعف داللتیهما أمام قوة داللة التابع.

 
 

١٣٠ 

      
٣٣ 

ـــــــ تشابه األمر والنهي التي یشوبهما حقوق العباد، في رجوعهما في األصل 
 إلى حقوق اهللا تعالى، ویلحق بهما حقوق العباد بالتبع.

 
١٣٢ 

٣٤ 
ـ تشابه األمر والنهي، في الواجب على العبد عند امتثاله الطلب أو الكف ــــــ

فیهما، قیامه بشكر اهللا تعالى فیما امتن علیه بتوفیقه للعبادة فیهما، مع    
 
 

١٣٤ 
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حرصه عند العمل بهما في الوقوف على فهم خطاب الجمع بین داللة    
  الظاهر والباطن.

الترتیب 
 

      ـــــــرس األعـــــــالم:فـــــــھ 
 

 
 ةالصفح          
 

 أ
 أغلب الصفحات إبراهیم بن موسى الشاطبي ١
 ٤٠ إبراهیم بن علي، الشیرازي ٢
 ١٣٢، ١٢٥، ٧٨، ٥٥، ٥٤ أحمد بن إدریس القرافي  ٣

،٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ١٤، ١٢، ١١ أحمد بابا التنَبكتي ٤
٣٥، ٢٨ 

 ٣٩ أحمد بن فارس بن زكریا ٥

١١٢،١٢١، ٦٤ ،٦٢، ٥٣، ٤٩، ٢  أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ٦
١٣٠، ١٢٨، ١٢٤  

 ٥١ أحمد بن علي برهان العكبري ٧

    ١١٥، ٨٢، ٧٨، ٦٤، ٦٣، ٤٦ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ٨

 ٤١  أحمد بن محمد الفیومي ٩

 ج
 ١٠١، ١٠٠ جابر بن عبد اهللا صحابي جلیل ١٠

 ٣٣، ٢٩، ١٥ الجذامي ابن القباب ١١

 ٧٦ سنوياإل جمال الدین بن الحسین ١٢

 ٤ الجیاللي المریني ١٣

 ١١ ملك أراجون اإلسباني الفرنجي جیمس األول ١٤

 ح
 ١١٣ األعظمي حسین بن علي ١٥   

 خ
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 ٢١ خالد بن عیسى أبو البقاء البلوي ١٦    

 ز                                                  
 ٧٢ زكریا بن محمد األنصاري ١٧   

 ١٠١ ین بن إبراهیم بن نجیمزین الد ١٨   

 س                                           
 ٩٩ سالم بن معقل مولى أبي حذیفة صحابي جلیل ١٩   

 ٨٣  سعید بن محمد دیب حوى ٢٠   

 ٨٤ سعید بن المسیب ٢١   

رضي اهللا صحابیة جلیلةأم حذیفة سهلة بنت سهیل  ٢٢
 عنها

٩٩ 

 ص                                    
   ١١٧، ٩٢  المباركفوري صفي الرحمن بن عبد اهللا ٢٣   

 ط                                     
 ٣٨ الطاهر ابن عاشور ٢٤   

 ع                                     
 ١٠٢ رضي اهللا عنها عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنین ٢٥

 ٨٢ العباس بن عبد المطلب ٢٦

    عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هریرة  ٢٧   
 الصحابي الجلیل

١٢٤، ١٠٣، ١٠٢ 

 ١٠٢ عبد الرحمن بن الحسین العراقي ٢٨

 ٣٦ عبد الرحمن بن القاسم ٢٩   

 ٥ عبد الرحمن الكیالني ٣٠   

 ١١٨ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٣١

 ١٠٥عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن القاضي المعتزلي ٣٢

 ١٧ عبد الحق اإلشبیلي ٣٣

 ١١٥، ١١٠، ٧٢ اللكنوي محمد بن نظام الدینعبد العلي  ٣٤

 ١١٠، ٩٠، ٧١  عبد الكریم بن علي النملة ٣٥
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 ١٠٦  عبد الكریم بن محمد الرافعي  ٣٦

 ١٠٤، ٦١ العلوي الشنقیطي عبد اهللا بن إبراهیم ٣٧

 ١٣٣  عبد اهللا بن أحمد النسفي ٣٨

 ٩١ ،٧٨ ،٧٥  لیلعبد اهللا بن عباس الصحابي الج ٣٩

 ٨٥  عبد اهللا بن عمر الصحابي الجلیل ٤٠

 ١٢٠، ٨١   عبد اهللا بن عمرو بن العاص صحابي جلیل ٤١

 ١٠٦  عبد اهللا بن مسعود الصحابي الجلیل ٤٢

 ١٢٩، ١٢٣، ٧٧ عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ٤٣

 ١٧ عبد المهیمن السبتي ٤٤

 ١٢٨، ٦٩  السبكي عبد الوهاب تاج الدین بن علي ٤٥

 ٣٢، ٢٣، ١٩ عثمان بن عمر بن الحاجب ٤٦

 ٧١، ٥٦ عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم ٤٧

 ٨٣ علي بن سلطان القاري  ٤٨   

 ١٣١، ١١٤ علي بن سلیمان المرداوي ٤٩

 ١٢٧ علي بن العباس بن اللحام  ٥٠   

 ١٠٣ ،١٠٢، ٩٦، ٦٨ علي بن محمد بن حزم ٥١   

 ٩٤ علي بن محمد الماوردي ٥٢

 ١١٢ عمار بن یاسر صحابي جلیل ٥٣

 ٤٦ عمر بن أبي سلمة الصحابي الجلیل ٥٤   

 ٢٣ عمرو بن عثمان سیبویه   ٥٥   

 ١٢١، ١٠٥ اآلمديعلي سیف الدین بن أبي علي  ٥٦   

 ١١٨، ١٧ القاضي عیاض بن موسى  ٥٧   

 ف
 ٢٩، ٢٣، ٢٢، ١٩ فرج بن قاسم بن ُلب   ٥٨   

 ٤ ري فرید األنصا   ٥٩   

 م
٣٦، ٢٤، ١٩ مالك بن أنس بن مالك من األئمة األربعة ٦٠
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 ٨١ مجاهد بن جبر أبو الحجاج ٦١

 ١٨ محمد بن إبراهیم بن النحاس  ٦٢

    ،١١٦، ٨٠، ٧٣، ٦٠، ٥٤، ٤  محمد بن أبي بكر بن القیم ٦٣
١٣٥، ١٣٣ ،١٢١ 

 ١٢٢، ٧٤ محمد صدقي بن أحمد آل بورنو ٦٤   

 ١١٨، ٥١ مد القرطبيمحمد بن أح ٦٥   

 ٩١، ٥٩ محمد بن أحمد بن النجار الفتحوي ٦٦   

 ٩٧ ،٤٦، ٤٢، ٣٢ محمد بن إدریس الشافعي من األئمة األربعة ٦٧   

 ١١٨، ٧٢ محمد بن إسماعیل الصنعاني ٦٨   

 ٦٠ محمد بن محمد بن إمام الكاملیة ٦٩   

 ٢٠ محمد بن أحمد بن مرزوق  ٧٠   

١٠٥، ٩٩ الدین بن بهادر الزركشيمحمد بدر  ٧١   

١٣٠، ٢٦ محمد رشید رضا    ٧٢   

١٣  محمد الحجوي ٧٣  

١٣٦، ١٠٥ محمد بن عبد الجبار السمعاني ٧٤  

٥١ محمد بن عبد الرحمن شمس الدین السخاوي ٧٥  

 ٨١ محمد بن عبد الكبیر الكتاني ٧٦  

 ٣١ محمد عابد الجابري ٧٧  

١٢٦، ١٠٢ الشوكاني محمد بن علي ٧٨  

٧٩ الَحْصَكفي محمد بن علي عالء الدین أفندي ٧٩  

 ٧٩ محمد بن علي أبو الحسین البصري ٨٠  

 ٦٣ عابدین عبد العزیز بن عمر بن محمد أمین ٨١  

 ١٢٠، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦  أبو بكر بن العربي محمد بن عبد اهللا ٨٢  

 ٢٧، ١٨ احب األلفیةص بن مالك محمد بن عبد اهللا ٨٣  

 ١٢ أبو جعفر الزیات محمد بن عبد الملك ٨٤  

 ٢٤ محمد أبو عبد اهللا البیاني ٨٥  

 ٢٩، ٢٠، ١٧ ابن الفخار البیري محمد بن عمر ٨٦  
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 ١٩ محمد بن علي الحفار ٨٧  

 ١٣٦، ٩١، ٥٧ محمد بن عمر الرازي ٨٨  

،٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٣ المجاريبن محمد محمد  ٨٩  
٣٥، ٢٧ 

 ١١٩، ١١١، ٧٠، ٦٨، ٦٤، ٤٦ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ٩٠  

 ٤٠، ٣٩ محمد بن محمد الزبیدي ٩١  

 ٥٥ محمد بن محمد بن الحاج ٩٢  

 ٢٩، ١٥ محمد بن محمد بن عرفة ٩٣  

 ١٤١، ١١٧ حمد عالء الدین البخاريممحمد بن  ٩٤  

 ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١ حیىمحمد بن محمد بن عاصم القیسي أبو ی ٩٥  

محمد بن محمد بن عاصم القیسي أبو بكر قاضي  ٩٦  
 جماعة

٢٤، ٢٣، ٢٢ 
 

 ١٣٤ ياللكنو  محمد عبد الحلیم بن محمد ٩٧  

،   ١١١، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٢، ٩٤ محمد األمین بن محمد المختار الشنقیطي ٩٨  
١٢٨ 

 ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٢٢ محمد بن محمد مخلوف ٩٩  

 ٢٩، ١٩، ١٦، ١٥ مد المقري الجد الكبیرمحمد بن مح ١٠٠  

 ٣٩ محمد بن مكرم بن منظور ١٠١  

 ٣٨ محمد الهادي أبو األجفان  ١٠٢  

 ١١٦ محمد بن یوسف أبو حیان األندلسي ١٠٣  

 ١٢ بن زمرك محمد بن یوسف ١٠٤  

 ١٠٣ محمود بن عبد الرحمن األصفهاني  ١٠٥  

 ١٢٩ تعالى  من أنبیاء اهللا موسى بن عمران  ١٠٦  

 ٢٩، ١٩، ١٥ منصور أبو علي الزواوي  ١٠٧  

 ن
 ١٠٦،  ٣٦، ٣٥ النعمان بن ثابت أبو حنیفة من األئمة األربعة ١٠٨  

 ٩٥ صحابي جلیل  نعیم بن مسعود األشجعي ١٠٩  

 و                                            
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 ٦١، ٦٠ وهبة بن مصطفى الزحیلي ١١٠  

 ي                                           
 ١٢٦ یحیى بن أبي الخیر العمراني ١١١  

 ١٣٤،  ١٣١، ١٢١، ٥٣ یحیى بن شرف النووي ١١٢  

 ٢٠  یحیى بن یحیى اللیثي  ١١٣  

 
                       :فـــــھـــــرس الـــمـــصـــادر والـــمـــراجـــع 

 
 

 ـرآن الــــكریـــم أم الــمـــصــادر وأســــاســھـــا.الــــــقـــ         
 

الترتیب
 

 ـ الـــتــــفــــســـیـــر وعـــلـــوم الــــقـــــرآن:١      
 

 ب                                             
 مكة المكرمة. ، جامعة أم القرى،القراءات وأثرها في التفسیر واألحكام ، محمد بن عمر،بازمول ١ 

 ث                                             

، دار إحیاء   ١ط ، ، تفسیر الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن)١٩٩٧الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد( ٢ 
 .التراث العربي، بیروت

 ج                                             
 ، الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة.        ١ط، نواسخ القرآن )،١٩٨٤الرحمن بن علي(ابن الجوزي، عبد  ٣

 المكتب اإلسالمي، بیروت.  ،٣، طزاد المسیر في علم التفسیر)، ١٩٨٤ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ( ٤

 ح                                             
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، ط تفسیر البحر المحیط)، ١٩٩٣بن یوسف(أبو حیان األندلسي، محمد   ٥

 د                                              
، دار الغوثاني للدراسات القرآنیة،   ١، طالفوز الكبیر في أصول التفسیر)، ٢٠٠٨الدهلوي، أحمد بن عبد الرحیم( ٦ 
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 دمشق.
 ر                                              

 دار العاصمة، الریاض.       ،١ط، تفسیر ابن رجب، روائع التفسیر)، ٢٠٠١ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن( ٧

 ، دار الفكر. ١، طالتفسیر الكبیر، ومفاتیح الغیب)، ١٩٨١الرازي، فخر الدین، بن ضیاء( ٨

 س                                             
 ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف.اإلتقان في علوم القرآنالسیوطي، عبد الرحمن، بن أبي بكر،  ٩

 دار ابن عفان.           ،رقواعد التفسیالسبت، خالد بن عثمان،  ١٠

 ش                                             
 بیروت.       دار إحیاء العلوم،، ١ط، أحكام القرآن )،١٩٩٠الشافعي، محمد بن إدریس( ١١

 ، دار عالم الفوائد.  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنالشنقیطي، محمد األمین، بن محمد،  ١٢

 ، دار الوفاء.        فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیرالشوكاني، محمد بن علي،  ١٣

 ط                                             
 ، دار هجر للطباعة، الجیزة.       ١ط ،جامع البیان )،٢٠٠١الطبري، محمد بن جریر( ١٤ 

 ع                                             
 مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة.  ، الناسخ والمنسوخ،ابن العربي، أبو بكر المعافري ١٥

، دار الكتب العلمیة،   ١، طالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)، ٢٠٠١بد الحق، بن غالب(ابن عطیة، ع ١٦
 بیروت.   

 ق                                             
،     ١ط الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي  الفرقان )، ٢٠٠٦القرطبي، محمد بن أحمد( ١٧

 رسالة، بیروت.  مؤسسة ال
  ، دار المنار، جدة.١ط اإلیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه،)، ١٩٨٦القیسي، مكي بن أبي طالب( ١٨

 مؤسسة النور، عنیزة، ومكتبة دار السالم، الریاض. ، الضوء المنیر على التفسیرمحمد بن أبي بكر، ، ابن القیم ١٩

 ك                                             
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طتفسیر القرآن العظیم)، ١٩٩٨ابن كثیر، اسماعیل بن عمر( ٢٠ 

 م                                             
 ، دار الفكر.      ١، طالعقل وفهم القرآن)، ١٩٧١المحاسبي، الحارث بن أسد( ٢١ 

 مطبعة اآلستانة، مصر. ،٢ط القرآن الحكیم، أو تفسیر، تفسیر المنارمحمد، رشید رضا،  ٢٢ 

 ن                                           
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 دار الكلم الطیب، بیروت.، ١، طمدارك التنزیل وحقائق التأویل)، ١٩٩٨النسفي، عبد اهللا بن أحمد( ٢٣ 

    
 ــھــــج:ـ الـــــتـــــوحـــیـــــد والــعـــقـــیـــدة والـــمــنـ ٢        

 
 أ                                            

  ، دار النفائس، عمَّان.١٣، طالقضاء والقدر)، ٢٠٠٥األشقر، عمر سلیمان( ٢٤    
 ر                                            

، مكتبة دار ١، طالمأل األعلىاختیار األولى في شرح حدیث اختصام ) ١٩٨٥ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد( ٢٥    
 األقصى، الكویت.       

 ش                                                       
  ، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر.االعتصامالشاطبي، إبراهیم بن موسى،  ٢٦   

 ع                                            
 ، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض.   شرح العقیدة الطحاویةن علي، ابن أبي العز، علي ب ٢٧   

  ، أضواء السلف.نتصار في الرد على المعتزلةاال العمراني، یحیى بن أبي الخیر،  ٢٨

  
 ـ الـــــــــحــــــــدیث الــــشــــریـــف وعـــلــــومــــــھ:٣          

 
 

 یـــث(دواویــن الــســــنــة):ـ روایـــــة الــحـــد            
 

 أ                                             
  ، بیروت.، مؤسسة الرسالة١ط مسند اإلمام أحمد، )،١٩٩٩أحمد بن حنبل( ٢٩    

 ب                                            
، دار ١ط وسننه وأیامه، تصر من أمور رسول اهللا الجامع المسند الصحیح المخالبخاري، محمد بن إسماعیل،   ٣٠

 طوق النجاة، بیروت.
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت. ٢، طصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان )،١٩٩٣ابن بلبان، عالء الدین علي( ٣١

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت. ٣طالسنن الكبرى، )، ٢٠٠٣البیهقي، أحمد بن الحسین( ٣٢

 ت                                           
 ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت. ١طالجامع الكبیر، )، ١٩٩٦الترمذي، محمد بن عیسى( ٣٣ 
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 ح                                           
الغیث،  ، دار العاصمة، ودار١، طالمطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة)، ١٩٩٨وابن حجر، أحمد بن علي (  ٣٤

 الریاض.
 خ                                           

 المكتب اإلسالمي، بیروت.   صحیح ابن خزیمة، ابن خزیمة، محمد بن إسحاق،  ٣٥

 ، مطبعة محمد الطباخ، حلب.١طمعالم السنن، )، ١٩٣٤الخطابي، حمد بن محمد( ٣٦

 د                                            
 ، دمشق.   طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة سنن أبي داود، )،٢٠٠٩أبو داود، سلیمان بن األشعث( ٣٧ 

 س                                           
، دار إحیاء التراث العربيالفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیبانيالساعاتي، أحمد عبد الرحمن،   ٣٨

 وت.بیر 
 م                                            

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طصحیح مسلم)، ١٩٩١مسلم بن الحجاج(   ٣٩

 
 ـ مــتــون الحــدیــث والــمـــصـطــلـح والـــرجــــال:           

 
 ب                                                

، جامعة الدراسات اإلسالمیة، كراتشي، وغیرها من  ١، طمعرفة السنن واآلثار )،١٩٩١، أحمد بن الحسین(البیهقي ٤٠    
 دور النشر. 

 س                                                
 ، مكتبة المنهاج، الریاض.١ط ،بشرح ألفیة الحدیث فتح المغیثالسخاوي، محمد بن عبد الرحمن،  ٤١    

 ش                                                
 ، دار ابن الجوزي، السعودیة.١، طنیل األوطار من أسرار منتقى األخبارالشوكاني، محمد بن علي،   ٤٢   
 

 ـ شــــــــروح الـــــحــــدیــــــث:                       
  

 ح
 ، دار المعرفة، بیروت.صحیح البخاريبشرح  فتح الباريأحمد بن علي،  ،ابن حجر ٤٣ 

 د
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 ، مكتبة السنة، القاهرة.١، طإحكام األحكام شرح عمدة األحكام )،١٩٩٤العید، تقي الدین( ابن دقیق ٤٤ 
 ر

 ، مكتبة الغرباء، المدینة المنورة.١، طفتح الباري شرح صحیح البخاري)، ١٩٩٦ابن رجب، زین الدین أبي الفرج( ٤٥
، ٢، طجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من  جوامع الكلم)، ٢٠٠٤د الرحمن ابن شهاب(ابن رجب، عب ٤٦

                                         . دار السالم، القاهرة
 س

 مؤسسة التاریخ العربي، بیروت.   ،المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داودالسبكي، محمد خطاب،  ٤٧
 ص

، دار المعرفة، بیروت١، طسبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام)، ١٩٩٥صنعاني، محمد بن اسماعیل(ال ٤٨   

، المكتبة   ٢، طالعدة حاشیة الصنعاني على إحكام األحكام شرح عمدة األحكامالصنعاني، محمد بن إسماعیل،  ٤٩   
  السلفیة، القاهرة.

 ع
 ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.١، طبن أنسالقبس في شرح موطأ مالك ) ١٩٩٢ابن العربي، أبو بكر( ٥٠   
 .، دار الغرب اإلسالمي، بیروت١، طالمسالك في شرح موطأ مالك)، ٢٠٠٧ابن العربي، محمد بن عبد اهللا( ٥١   

 غ
 ت.، دار الكتب العلمیة، بیرو ١، طعمدة القاري شرح صحیح البخاري) ٢٠٠١العیني، محمود بن أحمد( ٥٢

 ق
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح)، ٢٠٠١القاري، علي بن سلطان( ٥٣

 ك
 ، دار القلم، دمشق.١، طأوجز المسالك إلى موطأ مالك)، ٢٠٠٣الكاندهلوي، محمد زكریا(  ٥٤

 م
    ، دار السالم الریاض.١ط ،منة المنعم في شرح صحیح مسلم)، ١٩٩٩المباركفوري، صفي الرحمن( ٥٥
 ، دار الفكر.         تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري، محمد بن عبد الرحیم،  ٥٦

  .، دار المعرفة، بیروت٢ط، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر)، ١٩٧٢المناوي( ٥٧

 ن
 بعة المصریة.، المط١، طصحیح مسلم بشرح النووي)، ١٩٣٠النووي، یحیى بن شرف(  ٥٨

 
 ـ الـــــــفــــــــقــــــــھ اإلســــــــــــــــالمـــــــــــــــــــي: ٤          
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 ـ فـــــقـــھ الـــحـــــــنـــــفــــیــــــة:                       
 

 أ
 عالم الكتب.، ١طشرح معاني اآلثار، )، الطحاوي، ١٩٩٤أحمد بن محمد( ٥٩   

 س
  دار الكتب العلمیة، بیروت. ،١ط ،أصول السرخسي)، ١٩٩٣السرخسي، أحمد بن أبي سهیل( ٦٠  

 ع
 ، دار عالم الكتب، الریاض.رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار)، ٢٠٠٣ابن عابدین، محمد أمین( ٦١  

 ، دار الفكر، بیروت.  ٢، طح الهدایةالبنایة في شر )، ١٩٩٠العیني، محمود بن أحمد( ٦٢  

 ك
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢، ط، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع)١٩٨٦الكاساني، عالء الدین بن مسعود( ٦٣   

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت١، طمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر)، ١٩٩٨الكلیبولي، محمد بن سلیمان( ٦٤   
 ل

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طقمر األقمار لنور األنوار في شرح المنار)، ١٩٩٥اللكنوي، محمد عبد الحلیم( ٦٥   
 م

حاشیة قرة عیون األخیار تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر  )، ٢٠٠٣محمد عالء الدین أفندي( ٦٦   
 ، دار عالم الكتب، الریاض.األبصار

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.          االختیار لتعلیل المختاري، عبد اهللا بن محمود، الموصل ٦٧   

      .، المكتبة العلمیة، بیروتاللباب في شرح الكتابالمیداني، عبد الغني الغنیمي،  ٦٨   

 ه
 بیروت. ، دار الكتب العلمیة،١، طشرح فتح القدیر)، ٢٠٠٣ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد( ٦٩   

  
 ـ فـــــقـــھ الـــمـــالــــــكـــــیــــة:                            

  
 د

 ، دار المعارف، القاهرة.، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالكالدردیر، أحمد بن محمد ٧٠

  البابي الحلبي. مطبعة عیسى، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر الدسوقي، محمد عرفة، ٧١
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 ص
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طبلغة السالك ألقرب المسالك)، ١٩٩٥الصاوي، أحمد ( ٧٢    

 ع
 .التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید)، ١٩٦٧ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا( ٧٣    

 ق
 الغرب اإلسالمي، بیروت. دار ،١ط ،الذخیرة)، ١٩٩٤القرافي، أحمد بن إدریس( ٧٤    

 
 ـ فـــــقـــھ الــــشـــــــافـــــعــــیـــــة:                    

  
 ر

، دار الكتب  العلمیة، بیروت.   ١، طالشرح الكبیر، العزیز شرح الوجیز)، ١٩٩٧الرافعي، عبد الكریم بن محمد( ٧٥    

 ش
 ، دار الوفاء، المنصورة.           ١، طاألم)، ٢٠٠١الشافعي، محمد بن إدریس(   ٧٦

 غ
   دار السالم. ،١ط ،الوسیط في المذهب)، ١٩٩٧الغزالي، محمد بن محمد(   ٧٧

 م

، دار١، طالحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي، شرح مختصر المزني)، ١٩٩٤الماوردي، علي بن محمد( ٧٨
 الكتب العلمیة، بیروت.

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طمختصر المزني في فروع الشافعیة)، ١٩٩٨بن یحیى(المزني، اسماعیل  ٧٩
 ن

 ، دار المنهاج، بیروت.         ١، طمنهاج الطالبین وعمدة المفتین)، ٢٠٠٥النووي، یحیى بن شرف(  ٨٠

 دار عالم الكتب، الریاض. ،روضة الطالبین)، ٢٠٠٣النووي، یحیى بن شرف( ٨١

 .، مكتبة اإلرشاد، جدةالمجموع شرح المهذبیحیى بن شرف، النووي،  ٨٢
 

 ـ فــــــقــــھ الـــحــــــنــــابــــلـــــة:                    
 

 ب
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.٢، طالمدخل إلى مذهب اإلمام أحمد)، ١٩٨١ابن بدران، عبد القادر( ٨٣  
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 ح
 مكتبة دار التراث، القاهرة. ،مدخلالابن الحاج، محمد بن محمد،  ٨٤    

 ق
 .١ط، ع شرح زاد المستقنعحاشیة الروض المربابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد،  ٨٥    

   ، دار عالم الكتب، الریاض.     ٣طالمغني، )، ١٩٩٧ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد( ٨٦    

 
 ــــــام:ـ فـــــــقـــــھ عـــــــــــ                       

 
 أ

 ، مكتبة الفالح، الكویت.١، طمقاصد المكلفین فیما ُیتعبد به لرب العالمین)، ١٩٨١األشقر، عمر سلیمان(   ٨٧
 ب

 ، المجمع العالمي، ألهل البیت.٣ط)، تحقیق، السید مهدي الرحابي)، المحاسن(٢٠١١(البرقي، أحمد بن محمد   ٨٨

 ج
 ، المكتبة العصریة، بیروت.١، طلموسوعة العربیة المیسرةا )،٢٠١٠جماعة من العلماء(   ٨٩

 ح
 ، إدارة الطباعة المنیریة.المحلىابن حزم، علي بن أحمد،    ٩٠

 د
 ، دار الجیل، بیروت.١، طحجة اهللا البالغة )،٢٠٠٥الدهلوي، ولي اهللا بن عبد الحمید(   ٩١

 ز
 ، دار الفكر، دمشق.٢ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته)، ١٩٨٥الزحیلي، وهبة(   ٩٢

 س
  ، دار السالم، الفرویة.٣طاألساس في السنة وفقهها، )، ١٩٩٥سعید حوى(   ٩٣

 و
 ، طباعة ذات السالسل، الكویت.١، طالموسوعة الفقهیة)، ٢٠٠٤وزارة األوقاف الكویتیة( ٩٤

 
 ـ فــــــقــــھ مـــــــــقـــارن:                           

 
 ج
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 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢، طالفقه على المذاهب األربعة)، ٢٠٠٣لجزیري، عبد الرحمن(ا ٩٥

 ر
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.٤، طبدایة المجتهد ونهایة المقتصد)، ١٩٧٥ابن رشد، محمد بن أحمد( ٩٦

 
 ـ السیاسة الشرعیة واألحكام السلطانیة والقضاء: ٦            

 
 ت

،  دار اآلفاق الجدیدة،١، طالسیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة)، ١٩٨٣بن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم(ا ٩٧
 بیروت.

 م
 ، دار الجیل، بیروت.١ط،  عدالة الشاهد في القضاء اإلسالمي)، ١٩٩٥المحامید، هزاع علي( ٩٨

 
 والـمـقـاصـد:ـ أصـول الـفـقـھ والـقــواعــد الـفـقـھـیـة  ٧          

 
 أ

 ، مكتبة  الحرمین.التأسیس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنةأبو إسالم، مصطفى بن محمد،  ٩٩
 ، عالم الكتب.   نهایة السول في شرح منهاج األصول اآلسنوي، جمال الدین بن الحسن، ١٠٠

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.٥، طم الشرعیةأفعال الرسول وداللتها على األحكا)، ١٩٩٦األشقر، محمد سلیمان( ١٠١

بیان المختصر شرح مختصر المنتهى البن الحاجب في أصول    )، ١٩٨٦األصفهاني، محمود بن عبد الرحمن ( ١٠٢
 ، دار المدني، جدة.١، طالفقه

 یروت.، شركة دار األرقم بن أبي األرقم، ب، الوجیز في أصول الفقه وتاریخ التشریعاألعظمي، حسین علي ١٠٣

،     ١، طتیسیر الوصول إلى منهاج األصول من المنقول والمعقول)، ٢٠٠٢ابن إمام الكاملیة، محمد بن محمد( ١٠٤
 الفاروق الحدیثة، القاهرة.

 ، المكتب اإلسالمي، بیروت.٢ط، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، علي بن محمد ١٠٥
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.             ١، طالسول في علم األصول منتهى)، ٢٠٠٣اآلمدي، علي بن محمد( ١٠٦

 ، دار الكتب العلمیة بیروت. ١، طالتقریر والتحبیر)، ١٩٩٩أمیر الحاج، الحلبي ( ١٠٧

 .١طالمصطلح األصولي عند الشاطبي، )، ٢٠٠٤األنصاري، فرید، ( ١٠٨

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طر المنتهى األصوليشرح مختص)، ٢٠٠٤اإلیجي، عضد الدین عبد الرحمن( ١٠٩

 ب 
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 تیسیر التحریر على كتاب التحریر.بادشاه، محمد أمین،  ١١٠

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١، طالتقریب واإلرشاد الصغیر )،١٩٩٨الباقالني، محمد بن الطیب( ١١١
 ، دار الكتاب العربي، بیروت.   إلسالم البزدويكشف األسرار عن أصول فخر االبخاري، عبد العزیز بن أحمد،  ١١٢

 ت
، مطبعة المدني، القاهرة.المسودة في أصول الفقهآل تیمیة، مجد الدین، وشهاب الدین، وشیخ اإلسالم تقي الدین،  ١١٣

 ج

 ، مطبعة الحسین١، طمعراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم األصول)، ١٩٩٣الجزري، محمد بن یوسف( ١١٤
 اإلسالمیة.

 .، دار األنصار، القاهرةالبرهان في أصول الفقهالجویني، إمام الحرمین، عبد الملك بن عبد اهللا،  ١١٥

، دار ابن الجوزي،     ١، طمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)، ١٩٩٦الجیزاني، محمد بن حسین( ١١٦
 السعودیة.

، دار ابن القیم،١، طاألصولیة عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابه الموافقاتالقواعد )، ٢٠٠٢الجیاللي المریني ( ١١٧
 الدمام، دار ابن عفان، القاهرة.  

 ح

، دار ١، طمختصر منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل)، ٢٠٠٦ابن الحاجب، جمال الدین بن عمر( ١١٨
 مة.ابن حزم، بیروت، الشركة الجزائریة، الجزائر العاص

 ، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت.اإلحكام في أصول األحكام ابن حزم، علي بن محمد، ١١٩
 خ

 ، دار الروضة.         ١، طمعجم أصول الفقه)، ١٩٩٨خالد، رمضان حسن( ١٢٠
 المكتبة التجاریة، مصر. ،٦طأصول الفقه، )، ١٩٦٩الخضري بك، محمد( ١٢١

 ، دار المدني.     ١، طالتمهید في أصول الفقه)، ١٩٨٥بن أحمد(أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ  ١٢٢

 ، مكتبة الدعوة اإلسالمیة األزهر.علم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب،  ١٢٣

 ر
 مؤسسة الرسالة، بیروت. المحصول في علم أصول الفقه،الرازي، محمد بن عمر،  ١٢٤
 ، مكتبة لبنان، بیروت.١، طموسوعة مصطلحات أصول الفقه)، ١٩٩٨رفیق، العجم( ١٢٥

 ز

، دار الكتب ١، طحاشیة محیي الدین شیخ زاده على تفسیر القاضي البیضاوي)، ١٩٩٩زاده، محمد بن مصلح( ١٢٦
 العلمیة، بیروت.

 ، دار الصفوة، الغردقة.٢، طالبحر المحیط في أصول الفقه)، ١٩٩٢الزركشي، محمد بن بهادر( ١٢٧
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 ، مؤسسة قرطبة.   لوجیز في أصول الفقهازیدان، عبد الكریم،  ١٢٨
 س

 ، عالم الكتب، بیروت.١، طرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)، ١٩٩٩السبكي، عبد الوهاب بن علي( ١٢٩
 .أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهلهالسلمي، عیاض بن نامي،  ١٣٠

 ، مكتبة التوبة، الریاض.١، ط ل الفقهقواطع األدلة في أصو)، ١٩٩٨السمعاني، محمد بن عبد الجبار( ١٣١

 مكتبة اإلیمان المنصورة. شرح الكوكب الساطع،)، ٢٠٠٠السیوطي، جالل الدین( ١٣٢

 ش
 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.١، طالرسالة)، ١٩٣٨الشافعي، محمد بن إدریس( ١٣٣
 .المحتاج بشرح المنهاجحواشي تحفة الشرواني، عبد الحمید، والعبادي، أحمد بن قاسم،  ١٣٤

 دار السالم. ،١ط نظریة النسخ في الشرائع السماویة،)، ١٩٨٨شعبان، اسماعیل( ١٣٥

، دار عالم الفوائد، مكة    ١ط شرح مراقي السعود، المسمى (نثر الورود)،الشنقیطي، محمد األمین بن محمد،  ١٣٦
 المكرمة. 

 ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة.أصول الفقه مذكرة فيالشنقیطي، محمد األمین بن محمد،  ١٣٧

، دار الفضیلة، الریاض١، طإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول)، ٢٠٠٠الشوكاني، محمد بن علي( ١٣٨

.ت، دار الكلم الطیب، دمشق، ودار ابن كثیر، بیرو ١، طاللمع في أصول الفقه)، ١٩٩٥الشیرازي، إبراهیم بن علي( ١٣٩

 ط
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١، طشرح مختصر الروضة)، ١٩٩٠الطوفي، سلیمان بن عبد القوي(  ١٤٠

 ع
 ، مكتبة العبیكان، الریاض.٢، طتیسیر الوصول إلى علم األصول) ٢٠١٠عبد الرحمن، یعقوب( ١٤١
     ، دار الكتب العلمیة، بیروت.  حاشیة العطار على جمع الجوامعالعطار، حسن،  ١٤٢

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة،  منهج الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي)، ٢٠٠١العلمي، عبد الحمید، ( ١٤٣
 المغرب.

١٤٤ 
ط األخیرة،     لطائف اإلشارات على تسهیل الطرقات لنظم الورقات، )، ١٩٥٠علي قدس، عبد الحمید بن محمد(

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر
 غ

 .المنخول من تعلیقات األصولالغزالي، محمد بن محمد،  ١٤٥
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١، طالمستصفى من علم األصول)، ١٩٩٧الغزالي، محمد بن محمد( ١٤٦

 ف
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 دار البشائر اإلسالمیة. شرح الورقات،ابن الِفركاح، عبد الرحمن بن إبراهیم،  ١٤٧
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طول البدائع في أصول الشرائعفص )،٢٠٠٦الفناري، محمد بن حمزة( ١٤٨
 جامعة أم القرى. ، منهج البحث األصولي عند اإلمام الشاطبي،)١٩٩٠فوزیة بنت محمد( ١٤٩

 ق
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١، ط، روضة الناظر وجنة المناظر)٢٠٠٩(ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد ١٥٠
 ، دار السالم، القاهرة.١ط ،، أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق)، ٢٠٠١إدریس( القرافي، أحمد بن ١٥١

، دار الفكر، بیروت.شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في األصول)، ٢٠٠٤القرافي، أحمد بن إدریس ( ١٥٢

   ، مكتبة نزار مصطفى.نفائس األصول في شرح المحصولالقرافي، أحمد بن إدریس،  ١٥٣

، مكتبة الرشد، ٢، طالضیاء الالمع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه)، ١٩٩٩القروي، أحمد بن عبد الرحمن( ١٥٤
 الریاض.     

 ، دار ابن الجوزي، الدمام.١، طإعالم الموقعین عن رب العالمینابن القیم، محمد بن أبي بكر،  ١٥٥

 ل
 ، مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة.لفوائد األصولیةالقواعد وا)، ١٩٥٦ابن اللحام، علي بن العباس( ١٥٦
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طفواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت)، ٢٠٠٢اللكنوي، محمد بن نظام( ١٥٧

 م

، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، ٤طتفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي، )، ١٩٩٣محمد أدیب صالح( ١٥٨
 َعمَّان.

 ، دار إشبیلیا، الریاض.١، طقواعد الوسائل في الشریعة اإلسالمیة)، ١٩٩٩وم، مصطفى بن كرامة اهللا(مخد ١٥٩

 ، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة١، طمراقي السعود إلى مراقي السعود)، ١٩٩٣المرابط، محمد األمین بن أحمد( ١٦٠

، دار اإلمام مالك، أبو ظبي١ط تن الورقات،التحقیقات والتنقیحات السلفیات على م)، ٢٠٠٥مشهور، آل سلمان( ١٦١

 مكتبة البشرى، كراتشي. نور األنوار شرح رسالة المنار،مالجیون الصدیقي، أحمد،  ١٦٢

 مكتبة الفرقان، عجمان، ومكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة.اإلجماع، )، ١٩٩٩وابن المنذر، محمد بن إبراهیم( ١٦٣

 ، مطبعة التضامن  األخوي، مصر.١، طي تحقیق القیاس عند علماء األصول، نبراس العقول فمنون عیسى ١٦٤
 ن

)، شرح الكوكب المنیر أو مختصر التحریر أو المختبر المبتكر شرح المختصر١٩٩٣(محمد بن أحمد، ابن النجار ١٦٥
 ، مكتبة العبیكان، الریاض.أصول الفقه

،   الغفار بشرح المنار، المعروف بمشكاة األنوار في أصول المنار فتح)، ١٩٣٦ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم( ١٦٦
 ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي.١ط

 ، دار العاصمة، الریاض.١ط ،بشرح روضة الناظر إتحاف ذوي البصائر)، ١٩٩٦النملة، عبد الكریم بن علي( ١٦٧
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 ، مكتبة الرشد، الریاض.١، طالمقارنالمهذب في علم أصول الفقه )، ١٩٩٩النملة، عبد الكریم بن علي( ١٦٨

         
 :ـ الــقــواعــد الـفــقــھــیـة                            

 
 أ

 ، دار المنار.القواعد الفقهیة بین األصالة والتوجیهاسماعیل، محمد بكر،   ١٦٩  

 ب
 سة الرسالة، بیروت.  مؤس ،١ط ،موسوعة القواعد الفقهیة)، ٢٠٠٣البورنو، محمد بن أحمد( ١٧٠  

 ز
 ، دار القلم، دمشق.   ٢، طشرح القواعد الفقهیة)، ١٩٨٩الزرقا، أحمد بن محمد( ١٧١  

    
 ـ الــــمـــــقـــــاصــــــد:                              

 
 ج

 ، دار ابن حزم، لبنان.١، ط)، تیسیر الموافقات لإلمام الشاطبي٢٠٠٩(جغیم نعمان،  ١٧٢  
 ، دار ابن الجوزي، السعودیة. ١، طتهذیب الموافقاتالجیزاني، محمد بن الحسن،  ١٧٣  

 ح
 ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.نظریة المقاصد عند اإلمام الطاهر بن عاشور)، ١٩٩٥الحسني، إسماعیل، (  ١٧٤  

 خ
 ، مكتبة العبیكان، الریاض.١ط ،علم المقاصد الشرعیة)، ٢٠٠١الخادمي، نور الدین بن مختار(  ١٧٥  

 ر
 ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي)، ١٩٩٥الریسوني، أحمد(  ١٧٦  

 ش
 ، دار الحدیث، القاهرة.الموافقات في أصول الشریعة )،٢٠٠٦الشاطبي، إبراهیم بن موسى (  ١٧٧  

 ع
 .دار النفائس، َعمَّان ،٢، ط، مقاصد الشریعة اإلسالمیة)٢٠٠١ابن عاشور، محمد الطاهر(  ١٧٨  
   ، دار قتیبة، دمشق.١طالشاطبي ومقاصد الشریعة، )، ١٩٩٢العبیدي حمادي، ( ١٧٩  
جامعة الحاج لخضر، باتنة،  البعد المقاصدي للحكم الشرعي عند اإلمام الشاطبي،)، ٢٠١٥عمامرة، عبد القادر ( ١٨٠  

 الجزائر. 
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 ل
،١ط الفقه المقاصدي عند اإلمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول التشریع اإلسالمي،)، ٢٠٠٨لحساسنة، أحمد( ١٨١   

    دار السالم، القاهرة.    
 ي

 دار النفائس، َعمَّان. ،مقاصد الشریعة عند ابن تیمیةیوسف، أحمد البدوي،  ١٨٢  
، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي الریاض.        ١، طلشریعة اإلسالمیةالمقاصد العامة ل)، ١٩٩٤یوسف العالم( ١٨٣  

  
 ـ قـــــــــوامـــــــــیـــــــــس الـــــلــــــغــــــــة واألدب: ٨          

 
 ح

عوة     ، كلیة الد١، ط)، روضة األعالم بمنزلة العربیة من علوم اإلسالم١٩٩٩(الحمیري، أبو عبد اهللا محمد ١٨٤   
 اإلسالمیة، طرابلس.

 ر
 ، دار الكتب العلمیة.١، طالمعجم المفصل في علم الصرف)، ١٩٩٣راجي األسمه( ١٨٥  

 ، دار النهضة، بیروت.   التطبیق الصرفيالراجحي عبده،  ١٨٦   

 ز
لثقافة والفنون،   ، المجلس الوطني  ل١، طتاج العروس من جواهر القاموس)، ٢٠٠١الزبیدي، محمد المرتضى( ١٨٧   

 الكویت.
 س

  القاهرة. ،، جمكتبة الثقافة الدینیةمعجم المطبوعات العربیة والمعرَّبة سركیس، یوسف ألیان، ١٨٨   
 ش

، معهد البحوث العلمیة   ١طالمقاصد الشافیة في شرح الخالصة الكافیة، )، ٢٠٠٧الشاطبي، إبراهیم بن موسى،( ١٨٩  
 ، مكة المكرمة. وٕاحیاء التراث اإلسالمي

 ف    
  ، تحت مادة شبه، دار الفكر، بیروت.معجم مقاییس اللغةابن فارس، أبو الحسین أحمد،  ١٩٠ 
 ، مكتبة لبنان، بیروت. المصباح المنیر)، ١٩٨٧الفیومي، أحمد بن محمد( ١٩١ 

 م
 ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٣، طلسان العرب)، ١٩٩٩ابن منظور( ١٩٢  
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 ـ الــــــــســــــــیـــــــــر والـــــــــتــــــــــراجــــــــــم: ٩
 
 

 ـ الـــســـیـــرة الــــنـــبـــویـــــة: 
 

 ب
 ، دار النفائس، َعمَّان. ١، طصحیح السیرة)، ١٩٩٥ابراهیم العلي( ١٩٣  

 ت
 .١، طالشمائل المحمدیة)، ٢٠٠١الترمذي محمد بن عیسى( ١٩٤  

 ق
 .       ، مؤسسة الرسالة، بیروت٢٦ط ،في هدي خیر العباد زاد المعاد)، ١٩٩٢ابن القیم، محمد بن أبي بكر( ١٩٥  

 ك
،  ١ط)، تحقیق، الدكتور عبد المجید خیاليمنیة السائل خالصة الشمائل،()، ٢٠٠٥الكتاني، محمد بن عبد الكبیر( ١٩٦  

 مركز التراث الثقافي المغربي، المغرب. 
 ه

 .          السیرة النبویةابن هشام،  ١٩٧  

  
 ـ الـتـاریــخ والــطــبـــقــات والتــراجــم الـــمــفـــردة:

 
 أ

 ، مكتبة الرشد.١، طاإلمام الشاطبي عقیدته وموقفه من البدع وأهلها)، ١٩٩٨(، آدم علي ١٩٨  
 ب

دار إحیاء التراث العربي،   ین، أسماء المؤلفین وآثار المصنفین،هدیة العارف)، ١٩٥١البغدادي، اسماعیل باشا، ( ١٩٩  
 بیوت.

 ت
، منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة بطرابلس، لیبیا.١، طنیل االبتهاج بتطریز الدیباج)، ١٩٨٩التنَبكتي، أحمد بابا، ( ٢٠٠  

 .اج، كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیب)٢٠٠٠التنبكتي، أحمد بابا( ٢٠١  
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 ح
، إدارة المعارف بالرباط، مطبعة البلدیة، فاس.الفكر السامي في تاریخ الفقه اإلسالميالحجوي، محمد بن الحسن،  ٢٠٢  

 ، المطبعة الشرقیة، الجزائر.تعریف الخلف برجال السلف )،١٩٠٦الحفناوي، محمد أبو القاسم، ( ٢٠٣  

 ذ
 دار الغرب اإلسالمي، بیروت. ،١، طالسالم ووفیات المشاهیر واألعالمتاریخ ا)، ٢٠٠٣الذهبي، محمد بن أحمد( ٢٠٤  

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.تذكرة الحفاظالذهبي، محمد بن أحمد،   ٢٠٥  

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١، طسیر أعالم النبالء)، ١٩٨٤الذهبي، محمد بن أحمد( ٢٠٦  
 ز

الم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین      األع)، ٢٠٠٢الزركلي، خیر الدین، ( ٢٠٧  
 ، دار العلم للمالیین، بیروت.١٥، طوالمستشرقین

 ض
، دار الكتاب المصري،القاهرة ١، طبغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس)، ١٩٨٩الضبي، أحمد بن یحیى( ٢٠٨  

 دار الكتاب اللبناني، بیروت.
 ق

 مكتبة التراث، القاهرة.، ١، ط، درة الحجال في أسماء الرجال)١٩٧١القاضي، أحمد المكناسي، ( ابن ٢٠٩  
 ك

،٢طفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت، )، ١٩٨٢، (محمد بن عبد الكبیرالكتاني،  ٢١٠  
 دار الغرب اإلسالمي، بیروت.       

 ، مؤسسة غراس، الكویت.١، طصحیح قصص األنبیاء)، ٢٠٠٢ن عمر(ابن كثیر، اسماعیل ب ٢١١  
 ، مكتبة المثنى، بیروت، ودار إحیاء التراث العربي، بیروت.    ١، ط، معجم المؤلفینكحالة، عمر رضا ٢١٢  

 م
 ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.١، ط، برنامج المجاري)١٩٨٢المجاري، أبي عبد اهللا محمد( ٢١٣  
 ، دار صادر، بیروت.نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب)، ١٩٦٨مقري، أحمد التلمساني، (ال ٢١٤  

 ن
 دار الكتب العلمیة، بیروت. تهذیب األسماء واللغات،النووي، یحیى بن شرف،  ٢١٥  

 
ـ الــفـتــاوى واألخـالق والـسـلوك، وأخــرى عــامـة:١٠
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 ت
 ، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان.١ط ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم)، ١٩٩٦التهانوي، محمد علي( ٢١٦  
طبع بأمر خادم الحرمین الشریفین الملك    مجموع فتاوى شیخ اإلسالم،)، ٢٠٠٤ابن تیمیة،  أحمد بن عبد الحلیم( ٢١٧  

 فهد، المدینة المنورة.    
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١، طالفتاوى الكبرى)، ١٩٨٧ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم( ٢١٨  

 ح
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.روضة العقالء ونزهة الفضالءابن حبان، أبي حاتم البستي،  ٢١٩  

 د
 .الشكر هللا عز وجل، مجموعة رسائل ابن أبي الدنیاابن أبي الدنیا،  ٢٢٠  
، مؤسسة ١ط، ، الصمت وآداب اللسانابن أبي الدنیا رسائل ، موسوعة)١٩٩٣ابن أبي الدنیا، عبد اهللا بن محمد ( ٢٢١  

 الكتب الثقافیة، بیروت.
 س

 .أو إرشاد الخلق إلى دین الحق الدین الخالص)، ١٩٧٧السبكي، محمود خطاب ( ٢٢٢  
، ٢، طخباربهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار، في شرح جوامع األ)، ٢٠١١السعدي، عبد الرحمن بن ناصر( ٢٢٣  

 َمدار الوطن للنشر، الریاض.
 ش

 ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١، طاإلفادات واإلنشادات)، ١٩٨٣الشاطبي، إبراهیم بن موسى، ( ٢٢٤  

 ، الوردیة، تونس.٢ط فتاوى اإلمام الشاطبي،)، ١٩٨٥الشاطبي، إبراهیم بن موسى، ( ٢٢٥  
 ، مكتبة الجیل الجدید، صنعاء.من فتاوى اإلمام الشوكانيالفتح الرباني محمد بن علي،  الشوكاني، ٢٢٦  

 ق
، دار الكتاب   ٧، طمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین)، ٢٠٠٣ابن القیم، محمد بن أبي بكر( ٢٢٧  

 العربي، بیروت.
 دار عالم الفوائد.بدائع الفوائد، ابن القیم، محمد بن أبي بكر،  ٢٢٨  

 م
 دار ابن عفان، القاهرة. ،١ط ،المروءة وخوارمها)، ٢٠٠٠مشهور بن حسن، آل سلمان( ٢٢٩  
 ، مؤسسة الرسالة، بیروت. ٣، طاآلداب الشرعیة)، ١٩٩٩ابن مفلح، عبد اهللا محمد( ٢٣٠  

 ، مصر.مجلة المنار)، ١٩٠٠محمد رشید رضا( ٢٣١  

 و
، دب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة واألندلس والمغربالمعیار المعر )، ١٩٨١الونشریسي، أحمد بن یحیى( ٢٣٢  
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 الغرب اإلسالمي، بیروت.       

الترتیب
 

 ــــــات:وعـــــوضـــــمـــــالفــــھــــــرس 
 

 
ةالصفح

 
 
١ 

 
 و .المناقشة لجنة قرار

 
٢ 

 
 ملخص الرسالة (باللغة العربیة)

 
 ر

 
٣ 

 
 بیة).ملخص الرسالة (باللغة األجن

 
 ط

 
٤ 

 
 التفویض.

 
 ك

 
٥ 

 
 اإلھـــــــــــــداء. 
 

 
 ل

 
٦ 

 
 شكر وتقدیر.  

 
 م

 
    ٧ 

 
 قائمة المحتویات.

 

 
 ن

 
٨ 
 

 

 الـــــــفـــــــــصــــــــل الـــــــتـــــــمـــــــهـــــــیـــــــدي: 

 
١ 

 :ـــةــــــــــــدمــــــــــــــقـــــــــــــــمـــــــــ الـــ ٩
 

٢ 
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 .الدراسات السابقة ١٠   
 

٤ 

 
١١ 

 
 

  ).أو الطریقة واإلجراءاتمنھجیة الدراسة (
 

٥ 

 
١٢ 

 
  

  أھداف الدراسة.
 

 
٦ 

 
 
١٣ 
 

 
 الموافقات وبكتابه ،األول: التعـریف بالشاطبي بابال ،

 .ومدخل إلى المتشابهات األصولیة
 

 
 
٨ 

 
١٤ 
 

 
 حیاة الشاطبي.ل تصرةترجمة مخ األول: فصلــــ ال

 

 
٩ 

 
١٥ 
 

 
 السیرة الذاتیة والعلمیة للشاطبي.  األول:  مبحثــــ ال   
 

 
١١ 

 
١٦ 

 
 .في أصول الفقه تهفي كتاب الشاطبي منهج الثاني: بحثــــ الم   
 

 
٣١ 

 
١٧ 

 
 

، ومدخل إلى الموافقاتلتعریف بكتاب ا ــ الفصل الثاني:   
 المتشابھات األصولیة.

 

 
٣٤ 

 
١٨ 

 
 التعریف بكتاب الموافقات. المبحث األول:ــ  
 

 
٣٥ 
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١٩ 

 
 مدخل إلى المتشابهات األصولیة. :يالثان بحثالم ــــ 
 

 
٣٩ 

 
 
٢٠ 

 
 :مباحث النص  المتشابهات األصولیة بین الباب الثاني

 .الشرعي
 
 

 
٤٣ 

 
٢١   :المتشابھات األصولیة بین األحكام الفصل األول

 الشرعیة.
 

 
٤٤ 

٢٢ 
 

 بین األحكام التكلیفیة.التشابھ األصولي  األول: بحثالم    
٤٥ 

٢٣ 
 

، وبینھا األحكام الوضعیة متشابھات األصولیة بینال الثاني: بحثالم    
  وبین األحكام التكلیفیة.  

 

 
٥٨ 

 
٢٤ 

 
 دالالت بین متشابھات األصولیة ال :ثانيال فصلال

 األلفاظ، وبین األوامر والنواھي.
 

 
٨٧ 

 
٢٥ 

 
والعام، التشابھ األصولي بین: المحكم، والمتشابھ،  األول: بحثالم     

 والخاص، والمطلق، والمقید، والمبین، والمجمل، والناسخ، والمنسوخ.
 

 
٨٨ 

 
٢٦ 

 
 األوامر والنواھي. بینالتشابھ األصولي  المبحث الثاني:     

 

 
١٠٩ 

٢٧ 
 

 ة:ــــــــــمــــــــــاتــــــــــخــــــــــــال
 

 والمقترحات.والتوصیات نتائج أھم الوتحتوي على  ــ   

 
١٣٦ 
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٢٨ :١٤٣الـفـــــھـــــارس الـــــــــــعـــــــــامـــــــــة

١٤٣ــ فھرس اآلیات القرآنیة.  ٢٩

١٤٥ــ فھرس األحادیث النبویة واآلثار. ٣٠

١٤٧المتشابھات األصولیة. ــ فھرس ٣١

١٥١ــ فھرس األعالم.  ٣٢

١٥٦ــ فھرس المصادر والمراجع.  ٣٣

١٧٣ــ فھرس الموضوعات.   ٣٤
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