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Cause) According to the Companions –May
Allaah be pleased with them-: Rooting and
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املستخلص
الصحذبة وحتقيق املنذط ،أمران عظيمذن يف شريعة اإلتسالم ،بينهمذ متذزج وتالق يف
إقذمة الاشريعة والعمل هبذ وفهمهذ وحفظهذ؛ فذلصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ هم القدوة واألتسوة،
هبم قذم الدين ،وعليهم بنيت الاشريعة ،وبدمذئهم وأمواهلم انكسر الكفر وأهله ،وعال واكتفع
منذك احلق ،وجبهذدهم ابلسيف والبنذن ،واحلجة والربهذن؛ اع اإلتسالم ،وفاحت ابإلميذن
القلوب واألبصذك واألمسذع ،حىت عم وعمر الدين األكض وأضذءهذ ،مث هم حفظة الوحيني
الاشريفني ،األمنذء على تفسريه وفهمه وبثه؛ فلم يضيعوا من الوحي حرفذ ،ومل يعطلوا أمرا وال
هنيذ؛ فذجامع هلم حفظ األصل والفهم والعمل ،وأضحت أقواهلم وأعمذهلم وفهمهم للاشريعة
أصالا ملن جذء بعدهم؛ فذتساقى أهل األصول أصوهلم من علمهم وعملهم ،واناهى أهل الفقه
إىل فهمهم واجاهذدهم.
وأمذ حتقيق املنذط فهو أصل مصلحة الاشريعة كلهذ؛ إ ال قيمة للاشريعة حىت يام حتقيق
أحكذمهذ يف مكلفيهذ ،حتقيقذا يقوم على فهمهذ ،حسب مقذصدهذ ،دون غلو وال جفذء؛
لاظهر وتسمو املصذحل وتندفع املفذتسد؛ فاحقيق املنذط تسعة أعاشذك النظر الفقهي كمذ يقول
الغزايل ،و نصف االجاهذد كمذ يقركه الاشذطيب ،والصحذبة أول من حقق منذط األحكذم
الاشرعية؛ فكذن اقافذء أثرهم ،والنزع عنهم يف حتقيق املنذط الاشرعي ألي حكم ،السبيل والنوك
والضيذء الذي ال يزل معه مسامسك ،وال يضل معه مابع؛ ألنه أوضح السبل ،وأقوم الطرق
ملعرفة كيفية العمل ابلاشرع.
الكلمات املفتاحية :اجاهذد ،منذط ،مصلحة ،الصحذبة ،مفسدة ،فقه.
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 سليمان بن حممد النجران. د، أتصيل وتنزيل- حتقيق املناط عند الصحابة رضي هللا عنهم
Abstract
The companions and tahqeeq al-manaat (ascertaining the effective
cause) are two significant topics under the Islamic law ،both are interwoven
and are closely related to the enthronement of the Shari'ah and its
application ،understanding and protection. The companions ،may Allah be
pleased with them ،are the role models that led by example ،they were the
ones that held the religion firm ،and the Shari'ah was established by them ،
and infidelity and its people were defeated with their blood and wealth ،and
with them the truth triumphed. Due to their jihad with sword and speech ،
and proof and evidence; Islam became popular ،and people's heart and sight
and hearing were open with Emaan (belief) ،until the religion [of Islam] was
spread and it lightened and ruled the world. Also ،they are the custodians of
the two divine revelations (Qur'aan and Sunnah) and the trustworthy people
regarding their interpretation ،understanding and dissemination. They did
not leave a single alphabet out of the revealed texts ،and they did not
abandon any commandment or prohibition; due to this ،they combined
between safeguarding the origin and its understanding and application. And
their statements ،their practice and their understanding of the Shari'ah
became the basis for those who came after them. The scholars of the
fundamentals [of Islamic law] then derived their principles from their
knowledge and practice ،and the scholars of Fiqh (Islamic jurisprudence) are
guided by their understanding and juristic opinions.
Regarding tahqeed al-manaat (ascertaining the effective cause) ،it is
regarded the foundation of the essence of the benefit of the Shari'ah entirely;
because there is no value for the Shari'ah until its injunctions are ascertained
and applied by the legally liable [Muslims] ،an application based on its
understanding ،according to its objectives ،without extremism or
inadequacy; in order that benefits will be prevalent and explicit and that evil
will be crushed; the process of tahqeeq al-manaat constitutes one-ninth of
jurisprudential expertise according to Al-Ghazaali ،and its half of ijtihad as
established by Ash-Shaatibi ،and the companions are the first to apply
ascertain the effective cause (tahqeeq al-manaat) in the rulings of the
Shari'ah. Hence ،following their footsteps and imitating them in the method
of ascertaining the effective cause of any ruling of the Shari'ah is the right
path and the light that whoever hold fast to it will never go astray ،because it
is the clearest of all ways and the most standard path towards knowing the
way of applying the Shari'ah.
Keywords: Ijtihad (juristic reasoning) ،al-manaat (effective cause) ،
al-maslaha (benefit) ،mafsada (evil) ،fiqh (jurisprudence)
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املقدمة
احلمد هللا كب العذملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبيذء واملرتسلني ،نبينذ حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
الصحذبة وحتقيق املنذط ،أمران عظيمذن يف شريعة اإلتسالم ،بينهمذ متذزج وتالق يف
إقذمة الاشريعة والعمل هبذ وفهمهذ وحفظهذ؛ فذلصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ هم القدوة واألتسوة،
هبم قذم الدين ،وعليهم بنيت الاشريعة ،وبدمذئهم وأمواهلم انكسر الكفر وأهله ،وعال واكتفع
منذك احلق ،وجبهذدهم ابلسيف والبنذن ،واحلجة والربهذن؛ اع اإلتسالم ،وفاحت ابإلميذن
القلوب واألبصذك واألمسذع ،حىت عم وعمر الدين األكض وأضذءهذ ،مث هم حفظة الوحيني
الاشريفني ،األمنذء على تفسريه وفهمه وبثه؛ فلم يضيعوا من الوحي حرفذ ،ومل يعطلوا أمرا وال
هنيذ؛ فذجامع هلم حفظ األصل والفهم والعمل ،وأضحت أقواهلم وأعمذهلم وفهمهم للاشريعة
أصالا ملن جذء بعدهم؛ فذتساقى أهل األصول أصوهلم من علمهم وعملهم ،واناهى أهل الفقه
يف فقههم إىل فهمهم واجاهذدهم.
قذل الاشذفعي(ت204هـ) " :فهم أدوا إلينذ تسنن كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم،
وخذصذ،
عذمذ
ًّ
وشذهدوه والوحي ينزل عليه ،فعلموا مذ أكاد كتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلمًّ -
وإكشذدا ،وعرفوا تسناه مذ عرفنذ وجهلنذ ،وهم فوقنذ يف كل علم واجاهذد ،ووكع وعقل،
وعزامذ
ا
وأمر اتسادك به علم واتسانبط به ،وآكاؤهم لنذ أمحد وأوىل بنذ من آكائنذ عندان ألنفسنذ ،وهللا
أعلم "()1؛ فأداك العلمذء أصل علم أصول الفقه كذمال على هنجهم واقافذء أثرهم ،قذل إمذم
احلرمني (ت478هـ )" :وأمذ الفن املرتجم أبصول الفقه ،فحذصله نظم مذ وجدان من تسريهم
–أي الصحذبة –كضوان هللا عليهم -وضم مذ بلغنذ من خربهم ،ومجع مذ اناهى إلينذ من
نظرهم ،وتابع مذ مسعنذ من عربهم ،ولو كذنوا عكسوا الرتتيب ،التبعنذهم "( ،)2ولنذ أن ننظر
) (1البيهقي ،أبو بكر أمحد" .منذقب الاشذفعي" )442/1( .حتقيق :أمحد صقر( .القذهرة ،مكابة داك
الرتاث ،د .ط) ،وانظر :البيهقي ،أبو بكر أمحد" .املدخل إىل السنن الكربى" )109/1( .احملقق :د.
حممد ضيذء الرمحن األعظمي( .الكويت ،داك اخللفذء ،د .ط) ، .الزككاشي ،بدك الدين حممد بن هبذدك.
"البحر احمليط يف أصول الفقه"( )57/8( .داك الكايب ،بدون اتكيخ ناشر). .
) (2اجلويين ،أبو املعذيل عبد امللك بن عبد هللا" .غيذث األمم يف الايذث الظلم"( .ص .)406حتقيق:
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يف الربهذن إلمذم احلرمني أو املساصفى وغريمهذ ،ومهذ مرتكز كاب األصول؛ جند الاعويل
الكثري يف بنذء مسذئل األصول على فقه الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ.
وأمذ حتقيق املنذط فهو أصل مصلحة الاشريعة كلهذ؛ إ ال قيذم للاشريعة حىت يام حتقيق
أحكذمهذ يف مكلفيهذ ،حتقيقذ يقوم على فهمهذ ،حسب مقذصدهذ ،دون غلو وال جفذء؛
لاظهر وتسمو املصذحل وتندفع املفذتسد ،بل ال ياصوك أي اجاهذد بدون حتقيق املنذط ،وهلذا
قذل الغزايل(ت505هـ) يف حتقيق املنذط" :وهو على الاحقيق تسعة أعاشذك النظر الفقهي"(،)1
وهو نصف االجاهذد كمذ قركه الاشذطيب()2؛ ألن االجاهذد مداك على ككنني :معرفة احلكم من
أصوله ،ومعرفة كيفية تنزيله ،وحتقيق املنذط يف كيفية الانزيل؛ ألن معىن حتقيق املنذط :ظهوك
حكم الاشريعة يف حمله الصحيح؛ لئال تاعطل أحكذمهذ ،وتنفصل عن حيذة أهلهذ ،والصحذبة ـ
كضي هللا عنهم ـ هم أول من عمل ابلاشريعة ومذكتسهذ وظهر أثرهذ يف تصرفذهتم وأقواهلم؛ فكذن
اق افذء أثر الصحب الكرام ـ كضي هللا عنهم ـ والنزع عنهم يف حتقيق املنذط الاشرعي ألي
حكم ،السبيل والنوك والضيذء الذي ال يزل معه مسامسك ،وال يضل معه مابع؛ ألنه أوضح
السبل ،وأقوم الطرق ملعرفة كيفية العمل ابلاشرع.
وال خيفى مذ متر به أمانذ من تاشر م ومتزق وتقطع وخالفذت كبرية ،مسذحة منه واتسعة
مأخذه النظر يف حتقيق املنذط ،الذي هو أحد أصول االجاهذد ،بل هو "االجاهذد" كمذ مسذه
اجلصذص(ت370هـ) ( ،)3وكل جماهد مأجوك ،وكم ظنوا أن اخلالف بينهم يف أصل الاشرع
وحمكمذته؛ فثذكت العداوات والبغضذء ،حىت كفروا بعضهم ،وكجع بعضهم يضرب كقذب
=

عبد العظيم لديب( ،الطبعة :الثذنية ،مكابة إمذم احلرمني1401 ،هـ)
) (1الغزايل ،أبو حذمد حممد" .أتسذس القيذس"( .ص .)42حتقيق د .فهد السدحذن( .الرايض :مكابة
العبيكذن1413 ،هـ).
) (2انظر :الاشذطيب ،إبراهيم بن موتسى "االعاصذم" .)666/2( .حتقيق تسليم اهلاليل( ،الطبعة األوىل،
السعودية :داك ابن عفذن1412 ،هـ).
) (3انظر :اجلصذص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي" .الفصول يف األصول"( .)11/4( .الطبعة :الثذنية،
وزاكة األوقذف الكوياية1414 ، ،هـ 1994 -م
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بعض ،كل حزب فرح مبذ لديه ،مسروك ابجاهذده ونظره ،يعاقده حقذا مطلقذا ،ال أيتيه ابطل
وال خطأ مع أنه غذلبذ دائر يف حلقة االجاهذد ،ومسذحة النظر ،وحلبة الظن ،حمامل للخطأ
والصواب واالخاالف؛ فكذن اتساثمذك منهج الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حسن فهم
عذئدا على
اخلالف ،القذئم على حتقيق منذط احلكم؛ تسببذا جذمعذا لألمة موحدا صفهذ ،ا
الاشريعة ابلفهم الصحيح ،البذين ملصذحلهذ اهلذدم ملفذتسدهذ.
منهج البحث:
وقد كذن اعامذدي ـ بعد هللا ـ يف منهج هذه الدكاتسة على املنهج االتساقرائي الاحليلي؛ إ
تابعت اجاهذدات الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ من غذلب كاب السنة والسرية واآلاثك ،مث حللاهذ
لاصنيفهذ وتقسيمهذ وترتيبهذ الخايذك أوضحهذ وأقرهبذ للمراد ،حبسب مفردات البحث.
الدراسات السابقة:
مل أجد حسب اطالعي على دكاتسة مجعت بني حتقيق املنذط والصحذبة ـ كضي هللا
عنهم ـ إمنذ دكاتسذت عنيت إبحدى اجلهاني :إمذ حتقيق املنذط أو الصحذبة ،وإ ا كذنت
الدكاتسذت عن الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ كثرية؛ فإن الدكاتسذت عن حتقيق املنذط أقل ،ومع
هذا وقفت على أكثر من مخس وعاشرين دكاتسة عن حتقيق املنذط ،وتسأ كر طرفذ منهمذ
لاعلقهمذ اجلزئي مبوضوع دكاتسيت ،وإفذدة للنذظر الكرمي يف هذه الدكاتسة ،ومن أقرب
الدكاتسذت لدكاتسيت:
 1ـ "أثر حتقيق املنذط يف وقف تنزيل األحكذم" حبث مقدم ملؤمتر حتقيق املنذط ،الكويت:
 18ـ  ،2013/2/ 20أ .د .عبد اجمليد النجذك ،تنذول البذحث حتقيق املنذط أببعذده
املاعددة ،وتنذول األتسس الاشرعية لوقف تنزيل األحكذم بسبب حتقيق املنذط إىل
غريهذ ،دون إفراد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ باشيء.
 2ـ " حتقيق املنذط " د .صذحل بن عبد العزيز العقيل ،حبث مناشوك يف جملة العدل ،العدد
العاشرون ،شوال 1424هـ ،والعدد السذدس والعاشرون ،كبيع اآلخر1426 ،هـ ،هي
دكاتسة موتسعة عن حتقيق املنذط انقش البذحث تعريف حتقيق املنذط وأنواعه ،ووتسذئل
حتقيق املنذط ،وهي دكاتسة مطولة عن حتقيق املنذط يسافذد منهذ ،ولكن مل خيصص
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الصحذبة يف دكاتساه باشيء مساقل.
 3ـ "أثر االخاالف يف حتقيق املنذط يف اخاالف اجملاهدين ،منذ ج دالة قدمية ومعذصرة"،
إعداد أ .د عبد الرمحن الكيالين ،أتساذ الفقه وأصوله بكلية الاشريعة ابجلذمعة
األكدنية ،وكقة مقدمة لندوة مساجدات الفكر اإلتسالمي احلذدية عاشرة –املنعقدة
ابلكويت ،بعنوان :االجاهذد باحقيق املنذط فقه الواقع واملاوقع يف الفرتة 18ـ 2/ 20
2013 /م .عرض الداكس إىل أتسبذب االخاالف يف حتقيق املنذط ،وكذا منذ ج قدمية
ومعذصرة توضح لك .خلت عن دكاتسة مساقلة عن حتقيق املنذط عند الصحذبة ـ
كضي هللا عنهم.
 4ـ "االجاهذد باحقيق املنذط :فقه الواقع والاوقع " ،د .عبد هللا بن بيه ،جملة املسلم
املعذصر ،اجمللد ( ،)36العددان ( ،)142 ،141ديسمرب 2011م .اعاىن باحقيق
املنذط دون إفراد شيء ابلصحذبة ـ كضي هللا عنهم يف هذا.
5ـ "أصول الفقه عند الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ معذمل يف املنهج" ،أ .د .عبد العزيز بن
حممد العويد ،جملة الوعي اإلتسالمي ،الكويت1432 ،هـ ،أوكد البذحث مذ وكد عن
الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ من املسذئل األصولية ،وكتبهذ على أبواب األصول ،ولكن
مل يعرض لاحقيق املنذط عند الصحذبة ـ كضي هللا عنهم.
 6ـ "االجاهذد املقذصدي يف عصر اخللفذء الراشدين" ،مهذ تسعد إمسذعيل ،حبث مقدم
التساكمذل احلصول على دكجة املذجساري يف أصول الفقه ،اجلذمعة اإلتسالمية ـ غزة،
قسم أصول الفقه ،ككزت فيه البذحثة على اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف
املصذحل املرتسلة.
 7ـ "منهج الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف القيذس ،وأثره يف فروعهم الفقهية" ،عبد هللا بن
انصر العسريي ،كتسذلة مقدمة لنيل دكجة املذجساري يف أصول الفقه ،كلية الاشريعة
والدكاتسذت اإلتسالمية ،جذمعة أم القرى .تطرق فيهذ البذحث ألحد طرق االجاهذد
عند الصحذبة ،وهو القيذس ،وأثره الفقهي عند الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ ولكن
حتقيق املنذط مل يفرد له أي مبحث.
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أسئلة البحث
س /1هل اجاهد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط زمن النيب عليه الصالة والسالم؟
س /2مذ الغرض من اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ زمن النيب عليه الصالة والسالم؟
س / 3مذ األصول اليت أثرت يف اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط؟
س / 4كيف اجاهد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط بعد النيب عليه الصالة والسالم؟
أهداف البحث
 1ـ الوقوف على اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط يف زمذنه عليه
الصالة والسالم.
 2ـ بيذن مراتب اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط يف زمذنه عليه الصالة
والسالم.
 3ـ إظهذك األصول اليت أثرت يف اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط بعد
النيب عليه الصالة والسالم.
 4ـ تصنيف اجاهذدات الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط ،بعد النيب عليه
الصالة والسالم حسب الدافع هلذ.
أهمية البحث
 1ـ معرفة أنواع اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط يف زمذنه عليه الصالة
والسالم اليت قذم عليه الصالة والسالم باقوميهذ ،اتكة إبقراكهذ ،واتكة باصحيحهذ،
واالتسافذدة من هذا املنهج.
 2ـ االتسافذدة من منهج الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ باحقيق منذط األحكذم الاشرعية يف
النوازل واملساجدات.
 3ـ الصحذبة أول جيل طبق الاشريعة عمليذ يف زمنه عليه الصالة والسالم ،وبعده ،وهذه
أخصب أدوات اجملاهد اليت تعينه يف اجاهذده يف هذه األزمنة عند النظر يف
املساجدات والنوازل والوقذئع املااذلية.
 4ـ تدكيب طلبة العلم على يدي العلمذء يف حتقيق املنذط ،أتسوة ابلصحذبة الذين دكهبم
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النيب عليه الصالة والسالم على االجاهذد باحقيق املنذط الاشرعي ،يف زمذنه عليه
الصالة والسالم ،قبل وفذته.
يقومون تصرفذت النذس بنذء
 5ـ ضبط الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ للاشريعة؛ إ ملذ يزالوا ّ
على املنذط الاشرعي الصحيح يف كثري من املسذئل اليت خرج النذس هبذ عن حدهذ
الاشرعي فأعذدوهم إليه ،وهكذا جيب أن يقوم العلمذء وطلبة العلم برد النذس إىل
الاشريعة عند خطئهم يف تطبيقهذ وتنزيلهذ على الوقذئع والنوازل.
خطة البحث

متهيد ،وفيه ثالثة مطذلب:
املطلب األول :تعريف حتقيق املنذط لغة واصطالحذ.
املطلب الثذين :تعريف الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ لغة واصطالحذ.
املطلب الثذلث :املراد بـ" :حتقيق املنذط عند الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ" إمجذال.
املبحث األول :أصول حتقيق املناط ،وحكمه ،وأمهيته:
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أصول حتقيق املنذط.
املطلب الثذين :حكم حتقيق املنذط.
املبحث الثاين :حتقيق املناط عند الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ زمن النيب عليه
الصالة والسالم ،وبعده:
وفيه مطلبان:
املطلب األول :حتقيق املناط عند الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ زمن النيب عليه
الصالة والسالم:
وفيه ثالث مسذئل:
املسألة األوىل :مقذصد اجاهذد الصحذبة يف حتقيق املنذط زمن النيب عليه الصالة
والسالم.
املسألة الثذنية :حكم اجاهذد الصحذبة زمن النيب عليه الصالة والسالم.
املسألة الثذلثة :مراتب اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط زمن النيب
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عليه الصالة والسالم.
املطلب الثاين :حتقيق املناط عند الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ بعد زمن النيب عليه
الصالة والسالم:
وفيه ثالث مسذئل:
1ـ املسألة األوىل :كد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ املنذطذت اخلذطئة ،مع األمثلة.
2ـ املسألة الثذنية :حتقيق الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ منذطذت النصوص الاشرعية
إبقذماهذ يف آحذد صوكهذ اجلزئية ،مع األمثلة.
3ـ املسألة الثذلثة :حتقيق الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ منذطذت مصذحل الاشريعة
ومقذصدهذ اليت مل يرد فيهذ نص خذص ،مع األمثلة.
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متهيد ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف حتقيق املناط لغة واصطالحا:
أ ـ تعريف "حتقيق املناط"لغة:
"حتقيق" :حتقيق مصدك حقق حيقق حتقيقذ ،وهو يدل على اإلحكذم والصحة ،قذل
ابن فذكس (395هـ )" :احلذء والقذف أصل واحد ،وهو يدل على إحكذم الاشيء
وصحاه"( ،)1وحققت األمر وأحققاه أيضذا ،إ ا حتقَّقاه وصرت منه على يقني(.)2
"املنذط" :من "النـَّوط" مصدك انط يـنوط نـوطذا ،أي علقه ،تقول :نطت ِ
القربة بنيذطهذ
نـوطذا ،أي :علّقاهذ ،وفالن منوط بفالن إ ا أحبَّه وتعلّق حببه ،والنِّيذطِ :عرق غليظ ،علِّق به
القلب من الوتني(.)3
ب ـ تعريف "حتقيق املناط" اصطالحا:
عرف طذئفة من األصوليني ـ "حتقيق املنذط "أبنه :إثبذت العلة يف آحذد صوكهذ ،
()4

) (1ابن فذكس ،أمحد بن فذكس بن زكراي" .معجم مقذييس اللغة" .مذدة "حق" )15/2( .حتقيق:
عبد السالم هذكون( .داك اجليل).
) (2انظر :اجلوهري ،إمسذعيل بن محذد الفذكايب" .الصحذح اتج اللغة وصحذح العربية " )1461 /4( .حتقيق:
أمحد عبد الغفوك عطذك( .الطبعة :الرابعة ،بريوت ،داك العلم للماليني1407 ،هـ) .الزخماشري ،حممود بن
عمر" .أتسذس البالغة" .)203/1( .حتقيق :حممد ابتسل عيون السود( .الطبعة األوىل ،بريوت ،داك
الكاب العلمية1419 ،هـ).
) (3انظر :اخلليل ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري" .كاذب العني".
( ) 455/7حتقيق :د .مهدي املخزومي( .مكابة اهلالل) ،األزهري ،حممد" .هتذيب اللغة" حتقيق
حممد عوض مرعب (الطبعة األوىل ،بريوت :داك إحيذء الرتاث2001 ،م) ،)22/14( .الصحذح
(.)1165/3
) (4انظر :اآلمدي ،تسيف الدين علي" .اإلحكذم يف أصول األحكذم"( )302/3( .الطبعة األوىل،
بريوت :الكاذب العريب1404 ،هـ) ، .السبكي ،اتج الدين عبد الوهذب بن علي" .مجع اجلوامع ".
حتقيق عقيلة حسني( ،ط ،1بريوت ،ابن حزم1432 ،هـ)( .ص ،)424القرايف ،أمحد بن إدكيس.
"نفذئس األصول " )3088/7( .حتقيق عذدل أمحد( ،ط ،1مكة املكرمة :البذز 1416هـ)،
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وبني اآلمدي (ت631هـ) يف تعريفه أبن العلة ال ياشرتط أن كوهنذ منصوصة أو جممعذا عليهذ،
بل جيوز حىت ولو كذنت مسانبطة ،فقذل يف تعريفه لاحقيق املنذط" :النظر يف وجود العلة يف
آحذد الصوك ،بعد معرفاهذ بنفسهذ ،وتسواء كذنت معروفة بنص أو إمجذع أو اتسانبذط"(،)1
ووضح حميي الدين ابن اجلوزي (ت656هـ) حتقيق املنذط بقوله" :أن ينص الاشذكع على
احلكم والعلة؛ كقوله عليه الصالة والسالم يف اهلرة" :إهنذ ليست جنسة إهنذ من الطوافني
عليكم والطوافذت" فيحقق اجملاهد العلة ،ويثبت احلكم هبذ يف الفرع"(.)2
وزاد ابن قدامة (ت620هـ) ،وبعده الطذهر بن عذشوك (ت1393هـ)للعلة أيضذ
القذعدة الاشرعية املنصوص عليهذ؛ فيكون حتقيق املنذط بعلة ،أو قذعدة شرعية منصوصة(،)3
قذل ابن عذشوك (ت1393هـ) يف تعريف حتقيق املنذط" :إثبذت العلة يف آحذد جزئيذهتذ،
وإثبذت القذعدة الاشرعية يف صوكهذ"(.)4
ومعىن هذا :أن تثبت العلة مبدك شرعي صحيح كذلنص ،أو اإلمجذع ،أو اتسانبذط
معارب ،مث ينظر اجملاهد يف حتقق هذه العلة بانزيلهذ يف حملهذ الصحيح ،وهلذا عرف الاشذطيب
(ت790هـ) حتقيق املنذط بـ" :أن يثبت احلكم مبدككه الاشرعي ،لكن يبقى النظر يف تعيني
حمله"( ،)5أو هو" :مقدمة نظرية ،تعني حمل احلكم الثذبت مبدككه الاشرعي ،لانزيل املقدمة
النقلية عليه"()6؛ فكون السفر علة للقصر يف الصالة ،هذا اثبت ال خالف فيه ،لكن تعيني
=

السبكي" ،اإلهبذج يف شرح املنهذج"( )82/3( .ط ،1بريوت :الكاب العلمية1404 ،هـ).
) (1اآلمدي ،اِإلحكذم يف أصول األحكذم (.)302/2
) (2ابن اجلوزي" .اإليضذح لقوانني االصطالح يف اجلد واملنذظرة( .ص( )127القذهرة ،مكابة مدبويل).
) (3انظر :ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد املقدتسي أبو حممد" .كوضة النذظر وجنة املنذظر")145/2( .
حتقيق :د .عبد العزيز عبد الرمحن السعيد( .الطبعة الثذنية ،جذمعة اإلمذم حممد بن تسعود1399 ،هـ).
) (4ابن عذشوك ،حممد الطذهر" .الاحرير والانوير"( )424/27( .تونس ،الداك الاونسية1984 ،م).
) (5الاشذطيب ،إبراهيم بن موتسى" .املوافقذت")90/4( .حتقيق عبد هللا دكاز( ،الطبعة الرابعة ،بريوت :داك
املعرفة 1415هـ).
) (6األنصذكي ،د .فريد" .املصطلح األصويل عند الاشذطيب"( .ص( )360الطبعة :األوىل ،املعهد العذملي
للفكر اإلتسالمي1424 ،هـ).
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هذا السفر بعينه هل هو ممذ تقصر فيه الصالة أم ال؟  ،هذا حتقيق منذط .وكون املرض علة
للفطر يف هنذك كمضذن ،هذا اثبت ال خالف فيه ،لكن كون هذا املرض بعينه مبيحذا للفطر
يف كمضذن أم ال؟ هذا حتقيق املنذط .وهكذا كل حكم شرعي فمعرفة الذي حيقق علاه يف
آحذد الصوك العملية يسمى حتقيق منذط.
املطلب الثاني :تعريف الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ـ لغة واصطالحا:
أ ـ تعريف الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ لغة:
ِ
"صذحب" ،وجيمع "الصذحب" على :أصحذبِ ،
وصحذب ،وصحب،
الصحذبة مجع
وصحبة ،وصحبذن .و"صذحب" اتسم فذعل من الثالثي "ص ِحب" ،وهو يدل على مقذكنة
الاشيء ومقذكباه ،وكل شيء الزم شيئذ والزمه فقد اتساصحبه .يقذل :جلد مصحب ،إ ا تر
عليه شعره وصوفه .ويقذل :أصحب املذء ،إ ا عاله الطُّحلب .والصذحب :املالزم إنسذان
كذن ،أو حيواان ،أو مكذان ،أو زمذان(.)1
ب ـ تعريف الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ اصطالحا:
افرتق علمذء األصول يف تعريف الصحذبة إىل طذئفاني:
1ـ طذئفة ضيقت معىن الصحبة فجعلت الصحذيب " :من طذلت صحباه للنيب عليه
الصالة والسالم ،ومالزماه إايه ،على طريق الاابع له ،واألخذ منه"()2؛ فذشرتطوا طول
) (1انظر :العني ( ،)125/3هتذيب اللغة ( ،)153/4مقذييس اللغة ( ،)335/3األصفهذين ،الراغب.
"مفردات ألفذظ القرآن"( .ص .)475حتقيق :صفوان عدانن داود( .الطبعة :األوىل ،دماشق ،داك
القلم1412 ،هـ).
) (2انظر :اخلطيب ،أمحد بن علي بن اثبت أبو بكر البغدادي" .الكفذية يف علم الرواية".
(ص)51حتقيق :أبو عبد هللا السوكقي( .املدينة املنوكة ،املكابة العلمية) ،البصري ،حممد أبو احلسني
املعازيل" .املعامد يف أصول الفقه"( )172/2حتقيق خليل امليس( ،األوىل ،بريوت :الكاب العلمية،
1403هـ) ،اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا" .الالخيص يف أصول الفقه" )413/2( .حتقيق حممد
حسن (ط ،1بريوت ،الكاب العلمية1424 ،هـ) ، .السمعذين ،منصوك" .قواطع األدلة"(.)392/1
حتقيق حممد إمسذعيل (ط ،1بريوت :الكاب العلمية1418 ،هـ) ،الغزايل ،أبو حذمد حممد.
"املساصفى يف علم األصول" (( )131/1الطبعة الثذنية ،بريوت :داك الكاب العلمية) ،القرايف ،أمحد
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الصحبة ،ومل يوقاوا يف لك قدكا ،بل أطلقوا هذا ،واعامدوا على معىن الصحبة ،فال
حتصل إال بطول معذشرة ومعذياشة ،ومالزمة ملاذبعاه ليقذل له صذحب ،وال يعرف
إطالق الصحبة على جمرد اللقيذ أو ألايم معدودة ،قذل إمذم احلرمني (ت478هـ):
" غري أن الذي غلب يف االتساعمذل أن من يصحب كجال حلظة يف عمره ال يسمى
يف اإلطالق من أصحذبه ،بل إمنذ يطلق لك يف عرف االتساعمذل على من طذلت
صحباه يف مدة ممادة ال تنضبط مبلغهذ "( ،)1وقذل الغزايل (ت505هـ)" :وال حد
لالك الكثرة باقدير ،بل باقريب"(.)2
2ـ طذئفة من األصوليني وتسعت معىن الصحبة؛ فكل من كآه حىت لو مل تطل صحباه،
يسمى صحذبيذ ،قذل اآلمدي (ت631هـ)" :الصحذيب من كأى النيب صلى هللا عليه
وتسلم ،وإن مل خياص به اخاصذص املصحوب ،وال كوى عنه ،وال طذلت مدة صحباه.
"( ،)3وهو قول مجع من األصوليني؛ كذبن حزم (ت456هـ) ،والقذضي أيب يعلى
(ت458هـ) ،وابن عقيل احلنبلي (ت513هـ) ،وابن قدامة (ت620هـ) ،واآلمدي
(ت631هـ) ،وابن احلذجب (ت646هـ) ،والطويف (ت716هـ) ،وصفي الدين
احلنبلي (ت739هـ) ،واإلتسنوي (ت772هـ) ،وابن النجذك (ت972هـ) ،وغريهم من
األصوليني(.)4
=

بن إدكيس" .شرح تنقيح الفصول يف اخاصذك احملصول"( .ص )360علق عليه :أمحد فريد (ط،1
بريوت :الكاب العلمية1428 ،هـ) ،البخذكي ،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد" .كاشف األتسراك
شرح أصول البزدوي"( .)384/2( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الكاذب العريب1411 ،هـ).
) (1اجلويين ،الالخيص (.)413/2
) (2الغزايل ،املساصفى (ص ،)131وانظر :ابن عقيل ،علي" .الواضح يف أصول الفقه".)60/5( .
حتقيق :د .عبد هللا الرتكي( ،ط ،1بريوت :الرتسذلة 1420هـ).
) (3اآلمدي ،اإلحكذم يف أصول األحكذم(.)92/2
) (4انظر أقوال هؤالء العلمذء على الرتتيب يف :ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن تسعيد األندلسي
القرطيب الظذهري" .اإلحكذم يف أصول األحكذم" )89/5( .حتقيق أمحد حممد شذكر( ،الطبعة
األوىل ،بريوت ،داك اآلفذق اجلديدة) ، .أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء.
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وهذا الذي عليه أهل احلديث؛ كذإلمذم أمحد والبخذكي وغريهم ،قذل ابن كثري
(ت774هـ) " :وقد نص على أن جمرد الرؤية كذف يف إطالق الصحبة :البخذكي وأبو زكعة،
وغري واحد ممن صنف يف أمسذء الصحذبة ،كذبن عبد الرب ،وابن مندة وأيب موتسى املديين،
وابن األثري يف كاذبه" أتسد الغذبة يف معرفة الصحذبة " .وهو أمجعهذ وأكثرهذ فوائد وأوتسعهذ.
()1
أصح مذ وقفت عليه من لك أن
و
"
:
ـ)
ه
852
(ت
حجر
ابن
وقذل
،
أاثهبم هللا أمجعني" .
ّ
اَّلل عليه وتسلم مؤمنذا به ،ومذت على اإلتسالم" ،فيدخل
النيب صلّى َّ
ّ
الصحذيب" :من لقي ّ
فيمن لقيه من طذلت جمذلساه له أو قصرت ،ومن كوى عنه أو مل يرو ،ومن غزا معه أو مل
يغز ،ومن كآه كؤية ولو مل جيذلسه ،ومن مل يره لعذكض كذلعمى"(.)2
وهؤالء مل يعاربوا املعىن اللغوي والعريف للصحبة ،إمنذ اعاربوا خصوصياه عليه الصالة
والسالم ملن كآه؛ فيطلق عليه صذحب ،وإن مل يدم ويطل الصحبة ،لاشرف كؤياه ،وجاللة
قدكه ،وعظيم منزلاه ،عليه الصالة والسالم(.)3
=

"العدة يف أصول الفقه" )988/3( .حتقيق :د .أمحد بن علي بن تسري املبذككي( .ط ،2جذمعة اإلمذم
حممد بن تسعود1410 ،هـ) ، .الواضح ( ،)60/5كوضة النذظر ( ،)346/1ا ِإلحكذم لآلمدي
( ،)92/2ابن احلذجب ،أبو عمرو مجذل الدين عثمذن" .مناهى الوصول واألمل يف علمي األصول
واجلدل"( .ص( )81الطبعة :األوىل ،بريوت داك الكاب العلمية1405 ،هـ) ، .الطويف ،أبو الربيع
جنم الدين تسليمذن بن عبد القوي" .شرح خماصر الروضة" )185/2( .حتقيق :عبد هللا الرتكي،
(الطبعة :األوىل ،بريوت ،مؤتسسة الرتسذلة1407 ،هـ ) ، .عبد املؤمن البغدادي" ،قواعد األصول
ومعذقد الفصول"( .ص )46حتقيقد .علي احلكمي (ط ،1جذمعة أم القرى 1409هـ) ،اإلتسنوي،
مجذل الدين عبد الرحيم" .هنذية السول شرح منهذج الوصول يف علم األصول"(ص( .)273بريوت:
داك الكاب العلمية) ،الفاوحي ،حممد" .شرح الكوكب املنري")465/2( .حتقيق حممد الزحيلي ،نزيه
محذد( ،الرايض :العبيكذن1418 ،هـ). .
) (1ابن كثري ،أبو الفداء إمسذعيل" .البذعث احلثيث يف اخاصذك علوم احلديث"( .ص)179حتقيق :أمحد
شذكر( .الطبعة :الثذنية ،بريوت ،داك الكاب العلمية). .
) (2ابن عبد الرب ،اإلصذبة (.)158 /1
) (3اإلحكذم البن حزم ( ،)89/5البذعث احلثيث (ص ،)180األنصذكي ،أبو حييي زكراي" .فاح البذقي
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املطلب الثالث :توضيح معنى عنوان البحث " :حتقيق املناط عند الصحابة رضي اهلل
عنهم" إمجاال:
بعد تعريف مفردات البحث لغة واصطالحذ ،حيسن أن أوضح معىن عنوان البحث:
"حتقيق املنذط عند الصحذبة ـرضي هللا عنهمـ"؛ فهذه الدكاتسة تبني كيفية تطبيق الصحذبة ـ
كضي هللا عنهم ـ لألحكذم الاشرعية عمليذ ليكون مدخال حلسن فهم أصول اخلالف؛ إ اتكة
يافقون ،وأخرى خيالفون يف الاطبيق الواقعي للحكم الاشرعي ،إال أنه مع االتفذق واالخاالف
يف الاطبيق مأخذهم إىل أصل واحد غري ماعدد؛ فكل واحد منهم كذن حريصذ على حتصيل
وحتقيق منذط احلكم الاشرعي وفق مراد هللا عز وجل ،وأابن هذا املعىن الاشذفعي يف اخاالف
قذضيني يف حتقيق املنذط يف عدالة شذهد واحد؛ قذض قبلهذ ،وقذض كدهذ ،حبسب مذ ظهر له
الس ّيء كذن عليه
فقذل" :وإ ا ظهر حسنه فقبلنذ شهذدته ،فجذء حذكم غريان ،فعلم منه ظهوك ّ
كده.
ُّ
وقد حكم احلذكمذن يف أمر واحد برّد وقبول ،وهذا اخاالف ،ولكن كلٌّ قد فعل مذ
عليه "(.)1
فذلصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ كذنوا حريصني على إقذمة الكاذب والسنة حبسب مذ توفر
عندهم من فقه اجاهدوا يف حتقيق منذطه؛ فاذكة يافقون ،وأخرى خيالفون ،لكن االخاالف
بينهم اخاالف نظر واجاهذد ال اخاالف هوى وشهوات.

=

باشرح ألفية العراقي" .)185/2( .حتقيق :عبد اللطيف مهيم ،مذهر الفحل( .الطبعة :األوىل ،بريوت،
داك الكاب العلمية1422 ،هـ).
) (1الاشذفعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدكيس" .الرتسذلة"(ص .)493حتقيق أمحد حممد شذكر( ،القذهرة:
1358هـ). .
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املبحث األول :أصول حتقيق املناط ،وحكمه ،وأهميته:
املطلب األول :أصول حتقيق املنذط.
املطلب الثذين :حكم حتقيق املنذط.
املطلب الثذلث :أمهية حتقيق املنذط.
املطلب األول :أصول حتقيق املناط:
ال ميكن حتقيق منذط حكم شرعي إال ابجاهذد يقوم على نظرين :
1ـ نظر نقلي توقيفي علمي (فقه النص)2 .ـ نظر واقعي عقلي عملي(فقه الانزيل).
()1

النظر األول :نظر نقلي توقيفي علمي(فقه النص):
واملقصود به ثبوت أصل احلكم عن صذحب الاشريعة؛ فذجملاهد انظر يف أدلة الاشرع
األصلية والابعية ليخرج احلكم من دليله ،ويسميه بعضهم "فقه النص"( ،)2وقد بني طريقة
النظر يف "حتقيق املنذط" حميي الدين ابن اجلوزي(ت656هـ) بقوله" :أن ينص الاشذكع على
احلكم والعلة؛ كقوله عليه الصالة والسالم يف اهلرة" :إهنذ ليست جنسة إهنذ من الطوافني
عليكم والطوافذت" فيحقق اجملاهد العلة ،ويثبت احلكم هبذ يف الفرع"()3؛ فيثبت اجملاهد أوال
احلكم الاشرعي :أن اهلرة طذهرة وعلة لك ماشقة الاحرز من جنذتساهذ لكثرة طوافهذ علينذ،
ومثل لك نظر اجملاهد :يف طهذكة مذء معني ،فال بد أوال من إثبذت أن األصل يف املذء الذي
مل ياغري الطهذكة ،من أدلة الاشريعة؛ إ لو مل يوجد احلكم ،مل يكن للنظر يف هذا املذء معىن من
جهاه الاشرعية .ومثله النظر يف حتديد جهة من اجلهذت أبهنذ القبلة ،ال يكون إال بوجود أصل
شرعي يثبت وجوب اتساقبذل القبلة يف الصالة أوال ،فذحلكم الاشرعي هو األصل ،وهو املنذط
الذي يراد حتقيقه ،وهذا مصدكه العلم النذشئ عن الوحي ،من النص ،أو اإلمجذع ،أو القيذس
) (1انظر :املساصفى ( ،)281إعالم املوقعني( ،)69/1املوافقذت( ،)43/3االعاصذم(.)666/2
) (2انظر" :فقه الانزيل مفهومه وعالقاه ببعض املصطلحذت" ،وزاكة األوقذف والاشؤون اإلتسالمية
ابلكويت ندوة مساجدات الفكر اإلتسالمي احلذدية عاشر ،االجاهذد باحقيق املنذط :فقه الواقع
والاوقع ،فرباير  18إىل  20تسنة2013م .مقدمة البحوث .إعداد وتقدمي د .باشري جحيش.
) (3اإليضذح لقوانني االصطالح (ص.)127
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الصحيح ،أو غريهذ من األدلة الاشرعية املعاربة.
وهكذا يف كل أحكذم الاشريعة فال ننظر يف إثبذهتذ على املكلفني ،قبل أن نثبت أصل
احلكم الاشرعي مبداككه الاشرعية املعاربة ،تسواء كذنت أحكذمذ قطعية أو ظنية؛ فكلهذ جذكية يف
أصل املنذط الاشرعي الذي يسعى لاحقيقه ،قذل الاشذفعي(ت204هـ) " :واالجاهذد ال يكون
إال على مطلوب ،واملطلوب ال يكون أبدا إال على عني قذئمة تطلب بداللة يقصد هبذ إليهذ،
أو تاشبيه على عني قذئمة"( ،)1وقذل اإلبيذكي (ت616هـ) " :أن يثبت منذط احلكم ابلنص
أو اإلمجذع ،وإمنذ يبقى على النذظر االجاهذد يف الاعيني .فال خالف بني األمة يف قبوله،
ووجوب املصري إليه ،وهو ضروكة كل شريعة ،إ الانصيص على آحذد الوقذئع غري ممكن "(،)2
فال ميكن حتقيق املنذط قبل أن يثبت أصل احلكم.
وهذا الركن حمدود حمصوك ابلنصوص ومعذنيهذ الاشرعية املعاربة ،وكل حكم خرج عن
الاشريعة نصذ أو معىن أو مصلحة غري معاربة ،فال قيمة له ،قذل الاشذطيب (ت790هـ)" :
مسألة تفاقر إىل نظرين ،نظر يف دليل احلكم ،ونظر يف منذطه ،فأمذ النظر يف دليل احلكم فإن
الدليل ال ميكن أن يكون إال من الكاذب أو السنة أو مذ يرجع إليهمذ من إمجذع أو قيذس أو
غريمهذ ،وال يعارب فيه طمأنينة النفس ،وال نفي كيب القلب إال من جهة اعاقذد كون الدليل
دليال أو غري دليل ،وال يقول بذلك أحد ـ إال أهل البدع الذين يساحسنون األمر أبشيذء ال
دليل عليهذ ،أو يساقبحون كذلك من غري دليل إال طمأنينة النفس ـ أن األمر كمذ زعموا،
وهو خمذلف إلمجذع املسلمني"(.)3
األصل الثاين :نظر واقعي عقلي عملي(فقه التتزيل):
ومىت ثبت األصل األول ،يكمل اجملاهد النظر يف األصل الثذين العملي لاحقيق احلكم
الاشرعي عمليذ ،وهذا يسمى عند األصوليني" :حتقيق املنذط" ،ويسميه بعض املعذصرين:
) (1الاشذفعي ،الرتسذلة (ص.)503
) (2اإلبيذكي ،علي" .الاحقيق والبيذن يف شرح الربهذن يف أصول الفقه" )20/3( .حتقيق د .علي اجلزائري،
(ط ،1الكويت :داك الضيذء1434 ،هـ).
) (3الاشذطيب ،االعاصذم (.)666/2
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"االجاهذد الاحقيقي"( ،)1وبعضهم يسميه" :فقه الانزيل"( ،)2وأشذك إىل هذا
الاشذطيب(790هـ) بقوله" :املقصود من وضع األدلة :تنزيل أفعذل املكلفني على حسبهذ،
وهذا ال نزاع فيه"()3؛ ففي األمثلة السذبقة ال بد أن يقرك :هل هذه اهلرة اليت بني أيدينذ اليوم
هي املقصودة بقوله عليه الصالة والسالم" :إهنذ ليست بنجس إهنذ من الطوافني عليكم " ،مث
ننظر أيضذ فيمذ كذن فيه نفس العلة كذلفأكة ،أو الكلب ،ممذ هو بيننذ اليوم ،هل تاعدى إليه
علة الاطواف أم ال؟  ،ويف املذء بعد أن أثبانذ أن األصل يف املذء الذي مل ياغري ،الطهذكة؛ ننظر
يف املذء الذي بني أيدينذ هل هو ابق على خلقاه ،أو دخل عليه تغيري غري خلقاه؟ ليحكم
بكونه كافعذ للحدث أو ال؟  ،قذل الاشذطيب(ت790هـ)" :إ ا أكاد أن ياوضأ مبذء ،فالبد من
النظر إليه هل هو مطلق أم ال؟  ،و لك برؤية اللون ،وبذوق الطعم ،وشم الرائحة؛ فإ ا تبني
أنه على أصل خلقاه فقد حتقق منذطه عنده ،وأنه مطلق ،وهي املقدمة النظرية ،مث يضيف إىل
هذه املقدمة اثنية نقلية ،وهي :أن كل مذء مطلق فذلوضوء به جذئز"( ،)4وهكذا يف القبلة
بعد إثبذت أصل حكمهذ الاشرعي ننظر يف اجتذه كل مسجد بعينه هل هو حمقق الجتذه القبلة
أو ال؟ وهكذا.
كل لك جيري وفق املقاضيذت العقلية اليت ياصرف فيهذ النذس ،ويدككوهنذ يف حيذهتم
ومعذشهم ،وهلذا كر الغزايل (ت505هـ) نظرايت مخس يعامد عليهذ يف حتقيق املنذط هي:
اللغوية ،والعرفية ،والعقلية ،واحلسية ،والطبيعية ،مث قذل :وفيه أصنذف أخر يطول تعدادهذ(،)5
كمل بعض هذه األصنذف اليت يطول تعدادهذ فأضذف:
وهذا صحيح ،وكأن الاشيخ ابن بيه َّ
) (1انظر :أثر حتقيق املنذط يف وقف تنزيل األحكذم( ،ص )5حبث مقدم ملؤمتر حتقيق املنذط الكويت:
20ـ  18عذم 2013م ،أ .د .عبد اجمليد النجذك.
) (2انظر" :فقه الانزيل مفهومه ،وعالقاه ببعض املصطلحذت" ،وزاكة األوقذف والاشؤون اإلتسالمية
ابلكويت ،ندوة مساجدات الفكر اإلتسالمي احلذدية عاشرة ،االجاهذد باحقيق املنذط :فقه الواقع
والاوقع ،فرباير  18إىل  20تسنة2013م .مقدمة البحوث .إعداد وتقدمي د .باشري جحيش.
) (3الاشذطيب ،املوافقذت (.)33/3
) (4املصدك السذبق(.)44/3
) (5الغزايل ،أتسذس القيذس(ص.)42
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ميزان املصذحل واملفذتسد ،والنظر يف املآالت ،واعابذك احلذجذت يف إابحة املمنوعذت؛
كذعابذك الضروكات يف إابحة احملظوكات()1؛ فكل حكم شرعي له منذط ،وكيفية معينة يف

حتقيقه عمليذ ،مرتبط بظرفه الزمذين واملكذين ،يقل أن تاطذبق فيه املنذطذت متذمذ.
قذل الاشذطيب(ت790هـ)" :ألن كل صوكة من صوكه النذزلة انزلة مساأنفة يف نفسهذ
مل ياقدم هلذ نظري ،وإن تقدم هلذ يف نفس األمر فلم ياقدم لنذ؛ فال بد من النظر فيهذ
ابالجاهذد ،وكذلك إن فرضنذ أنه تقدم لنذ مثلهذ؛ فال بد من النظر يف كوهنذ مثلهذ أو ال ،وهو
نظر اجاهذدي أيضذ ،وكذلك القول فيمذ فيه حكومة من أكوش اجلنذايت ،وقيم املالفذت.
ويكفيك من لك أن الاشريعة مل تنص على حكم كل جزئية على حدهتذ ،وإمنذ أتت أبموك
كلية وعبذكات مطلقة تانذول أعدادا ال تنحصر ،ومع لك؛ فلكل معني خصوصية ليست يف
غريه"( ،)2وقذل الاشنقيطي(ت1393هـ) " :ألن العلم ابلوحي ملذ كذن هو منذط العمل به،
أكادوا أن حيققوا هذا املنذط ،أي يبينوا الطرق اليت ياحقق هبذ حصول العلم الذي هو منذط
العمل"(.)3
فال ميكن ظهوك األحكذم الاشرعية إال بعمل قذئم على علم من جهة ،وال ميكن العمل
به إال وفق مدككذت عقلية لالجاهذد العملي حبسب مقاضيذت األشيذء وماغرياهتذ وأحواهلذ
وظرفهذ الزمذين واملكذين واحلذيل من جهة أخرى؛ فاحقيق املنذط مرتبط هبذين األمرين :الاشرع
والواقع ،قذل ابن القيم (ت751هـ)" :فذلعذمل من ياوصل مبعرفة الواقع ،والافقه فيه ،إىل معرفة
اَّلل وكتسوله"()4؛ ألن كل حكم له كيفية يف حتقيق منذطه خيالف عن غريه من األحكذم.
حكم َّ
وانظر كيف أن اإلمذم الاشذفعي بني كيفية حتقيق املنذط الاشرعي للقبلة ،للبعيد عن
)" (1االجاهذد باحقيق املنذط :فقه األقليذت" ،حبث للاشيخ عبد هللا بن بيه يف املوقع الرمسي للاشيخ على
الاشبكة)http: //binbayyah. net/arabic/archives/1231( :
) (2الاشذطيب ،املوافقذت(91/4ـ .)92
) (3الاشنقيطي ،حممد األمني اجلكين" .أضواء البيذن يف إيضذح القرآن ابلقرآن"( )299/7( .بريوت :داك
الفكر1415 ،هـ). .
)(4ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" .إعالم املوقعني عن كب العذملني" )69/1( .حتقيق ماشهوك حسن،
(ط ،1السعودية :ابن اجلوزي1423 ،هـ). .
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الكعبة ابعاضذد العالمذت املانوعة فقذل " :نصب هلم البيت احلرام ،وأمرهم ابلاوجه إليه إ ا
كأوه ،وأتخيه إ ا غذبوا عنه ،وخلق هلم مسذء وأكضذ ومشسذ وقمرا وجنومذ وحبذكا وجبذال وكايحذ.
فقذل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [األنعذم  ]97وقذل :ﭽﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [النحل ]16
فأخرب أهنم يهادون ابلنجم والعالمذت .فكذنوا يعرفون مبنه جهة البيت مبعوناه هلم ،وتوفيقه
إايهم ،أبن قد كآه من كآه منهم يف مكذنه ،وأخرب من كآه منهم من مل يره ،وأبصر مذ يهادى به
إليه ،من جبل يقصد قصده ،أو جنم يؤمت به ومشذل وجنوب ،ومشس يعرف مطلعهذ ومغرهبذ،
وأين تكون من املصلى ابلعاشي ،وحبوك كذلك .وكذن عليهم تكلف الدالالت مبذ خلق هلم من
العقول اليت ككبهذ فيهم ،ليقصدوا قصد الاوجه للعني اليت فرض عليهم اتساقبذهلذ"(.)1
فكل واحد له نظر ليحقق منذط االتساقبذل خيالف عن اآلخر؛ إ يبقى احلكم على
عمومه وإطالقه ،غري ظذهر ،حىت جياهد املكلف يف حتقيق املنذط الاشرعي الصحيح للحكم،
بقيذمه به ،قذل الاشذطيب (ت790هـ) يف االجاهذد باحقيق منذط الاشريعة " :ولو فرض اكتفذع
هذا االجاهذد مل تانزل األحكذم الاشرعية على أفعذل املكلفني إال يف الذهن؛ ألهنذ مطلقذت
وعمومذت ومذ يرجع إىل لك "( ،)2مث بني الاشذطيب(ت790هـ) الكيفية اليت ياحقق هبذ هذا
العموم فقذل" :كل دليل شرعي ثبت يف الكاذب مطلقذ غري مقيد ،ومل جيعل له قذنون
والضذبط خمصوص؛ فهو كاجع إىل معىن معقول ،وكل إىل نظر املكلف"(.)3
وممذ يدخل يف هذا الركن :إعذدة النظر يف حتقيق املنذط الاشرعي ،بعد قيذم املكلف
ابحلكم؛ أبن ينظر هل حقق املنذط الاشرعي العملي املصلحة الاشرعية من احلكم الاشرعي هبذا
العمل أوال؟.
قذل الغزايل (ت505هـ) شذكحذ ككين حتقيق املنذط " :فإن منذط احلكم يف نفقة
القريب الكفذية ،و لك معلوم ابلنص ،أمذ أن الرطل كفذية هلذا الاشخص أم ال؛ فيدك
) (1الرتسذلة (ص.)501
) (2املوافقذت (.)93/4
) (3الاشذطيب ،املوافقذت (.)46/3
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ابالجاهذد ،والاخمني ،ويناظم هذا االجاهذد أبصلني :أحدمهذ :أنه ال بد من الكفذية،
والثذين :أن الرطل قدك الكفذية ،فيلزم منه أنه الواجب على القريب.
أما األصل األول :فمعلوم ابلنص ،واإلمجذع ،وأما الثاين :فمعلوم ابلظن ،وكذلك

نقول :جيب يف محذك الوحش بقرة لقوله تعذىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [املذئدة]95 :
فنقول :املثل واجب ،والبقرة مثل فإ ا هي الواجب ،واألول معلوم ابلنص ،وهي املثلية اليت
هي منذط احلكم ،أمذ حتقق املثلية يف البقرة فمعلوم بنوع من املقذيسة ،واالجاهذد.
وكذلك من أتلف فرتسذ فعليه ضمذنه ،والضمذن هو املثل يف القيمة ،أمذ كون مذئة
دكهم مثال يف القيمة فإمنذ يعرف ابالجاهذد ،ومن هذا القبيل االجاهذد يف القبلة ،وليس لك
من القيذس يف شيء ،بل الواجب اتساقبذل جهة القبلة ،وهو معلوم ابلنص ،أمذ أن هذه جهة
القبلة فإنه يعلم ابالجاهذد ،واألمذكات املوجبة للظن عند تعذك اليقني ،وكذلك حكم القذضي
بقول الاشهود ظين ،لكن احلكم ابلصدق واجب ،وهو معلوم ابلنص ،وقول العدل صدق
معلوم ابلظن ،وأمذكات العدالة ،والعدالة ال تعلم إال ابلظن ،فلنعرب عن هذا اجلنس باحقيق
منذط احلكم؛ ألن املنذط معلوم بنص أو إمجذع ال حذجة إىل اتسانبذطه ،لكن تعذكت معرفاه
ابليقني فذتسادل عليه أبمذكات ظنية"(.)1
املطلب الثاني :حكم حتقيق املناط:
اتفق العلمذء على أن االجاهذد يف حتقيق املنذط ضروكة يف الاشريعة ،ال ميكن أن تنفك عنه
إىل قيذم السذعة ،وهذا احلكم واجب على أهل االجاهذد يف كل أحكذم الاشريعة العملية؛ إ به
قيذم أحكذمهذ على املكلفني ،فهو نظر يف كيفية العمل ابحلكم الاشرعي وتطبيقه على آحذد
الصوك اليت ال تانذهى؛ فكل أمر أو هني شرعي يلزم معرفة كيفية تطبيقه والعمل به يف الواقع،
وهذا حياذج إىل إمعذن نظر وفطنة وفقه؛ ألن اجملاهد حماذج إىل نظرين مدجمني مع بعضهمذ ليولدا
احلكم الاشرعي؛ نظر يف اثبت ،ونظر يف ماغري ،الثذبت :النظر يف أصل احلكم الاشرعي وفهمه،
واملاغري :نظر واقعي لكل عني بذاهتذ ،مث ممذزجة النظرين مع بعضهمذ لاوليد احلكم الاشرعي
الصحيح ،وهذا احامذل اخلطأ فيه واكد ،والزلل حمامل؛ فمن أكاد الوضوء مبذء وجب عليه معرفة
) (1الغزايل ،املساصفى (ص.)281
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أحكذم امليذه ،مث ينظر يف هذا املذء بعينه هل حتققت فيه هذه األحكذم أوال؟ و من أكاد تكفني
ميت وجب عليه معرفة أحكذم الاكفني ،مث معرفة كيفية تكفني هذا امليت بعينه ،ومن دفع الزكذة
لاشخص وجب عليه معرفة أحكذم الزكذة عمومذ ،مث النظر هل حتققت هذه األحكذم يف هذا
الاشخص بعينه ،ومثله معرفة مالبس اإلحرام املنهي عنهذ ،مث معرفة هل هذه املالبس بعينهذ
تدخل على حد املمنوع أو من املسموح هبذ ،ومثله معرفة أصل القبض ،مث معرفة كيفية القبض يف
كل بيع من املعذمالت املعذصرة املانوعة ،هل هذا داخل يف معىن القبض الاشرعي أو ال ،ومثله
أحكذم الراب مث معرفة املعذمالت املعذصرة هل تدخل يف حده أو هي خذكجة عنه ،ومثله حتقيق
أصل العدالة يف الاشهود ،والرشد يف الاصرفذت مث حتقيقهذ يف أعيذن املكلفني . .اخل؛ فكلهذ
حبذجة إىل مدككني كبريين :أصل أحكذمهذ الاشرعية ،مث الاحقق من وجود هذا احلكم يف املعني
الذي أمذمه.
قذل الغزايل(505هـ) يف حتقيق املنذط " :وهذا ال خالف فيه بني األمة ،وهو نوع
اجاهذد ،والقيذس خمالف فيه ،فكيف يكون هذا قيذتسذ ،وكيف يكون خمالفذ فيه ،وهو ضروكة
كل شريعة؛ ألن الانصيص على عدالة األشخذص ،وقدك كفذية كل شخص حمذل "(،)1
واتفق عليه علمذء األصول كذفة(.)2

) (1الغزايل ،املساصفى (ص.)282
) (2األبيذكي ،الاحقيق والبيذن (.)20/3
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املبحث الثاني :حتقيق املناط عند الصحابة -رضي اهلل عنهم -زمن النيب  -عليه
الصالة والسالم ،-وبعده:
املطلب األول :حتقيق املناط عند الصحابة زمن النيب عليه الصالة والسالم:
املسألة األوىل :مقاصد اجتهاد الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املناط زمن النيب
عليه الصالة والسالم:
األصل أنه عليه الصالة والسالم كذن يقيم احلكم الاشرعي ،وكذن يقيم معه املنذط فهو
ضرب من البيذن الاشرعي الذي جذء به عليه الصالة والسالم فسناه عليه الصالة والسالم
القولية والعملية مبينة لبعضهذ البعض فذلقولية هي لبنذء أصل احلكم الاشرعي ،والعملية
لاحقيق منذط احلكم ،كمذ يف الصالة واحلج والصيذم والزكذة وإقذمة احلدود واملعذمالت
والنكذح . .اخل؛ فأحذهلم عليه الصالة والسالم إىل فعله إمذ نصذا خذصذا عليهذ كمذ يف الصالة
أو احلج" :لاأخذوا عين منذتسككم" "صلوا كمذ كأياموين أصلي" ،وإمذ عمومذ من وجوب
األخذ عنه واالقاداء به عليه الصالة والسالم يف الكاذب والسنة ،إال أحرفذ يسرية ونبذا قليلة
من أحكذم الاشريعة اقاضت الضروكة لك ،وكل فيهذ عليه الصالة أمر حتقيق املنذط الاشرعي
فيهذ إىل أصحذبه ،وكذن يسند عليه الصالة والسالم حتقيق املنذط لبعض أصحذبه لسببني:
األول :تدكيب الصحذبة على مبذشرة االجاهذد ابلنظر يف حتقيق منذط كل حذدثة
وواقعة بذاهتذ ،مبعرفة أصلهذ الاشرعي واحلكم الذي تساحقه هذه النذزلة بعينهذ ،وهو بني
أظهرهم ليساطيعوا نقل اإلتسالم وتبليغه وإقذماه يف النذس من بعده عليه الصالة والسالم؛
فكذنوا يراجعونه عليه الصالة والسالم يف كل قضية تعرض هلم ،وكل ماشكلة تنزل هبم اتكة
قبل اجاهذدهم ومرات بعده ،وهذا تدكيب عملي على الفقه ،وهذا امللحظ تنبه إليه
اجلويين(ت478هـ) ،بقوله عن الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ" :وقد عذصروا صذحب الاشريعة،
وعلموا أن معظم أفعذله وأقواله منذط الاشرع ،واعانوا على اهامذم صذدق مبراجعاه  -صلى هللا
عليه وتسلم  -فيمذ كذن يسنح هلم من املاشكالت ،فنزل لك منهم منزلة تدكب الفقيه منذ يف
مسذلك الفقه"(.)1
) (1اجلويين ،غيذث األمم (.)405
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الثذين :تعذك لك عليه ،عليه الصالة والسالم يف األمذكن البعيدة عن املدينة؛ إ
تاوقف األحكذم وتاعطل الاشريعة لو وقف كل حكم حىت يبذشره عليه الصالة والسالم
بنفسه؛ فكذن أمراء اجليش جياهدون باحقيق املنذط الاشرعي يف املسذئل اليت تعرض هلم ،وكذا
القضذة والوالة الذين يقيمهم على األقذليم ،ومثلهم السعذة الذين جيعلهم جلبذية الزكذة
مببذشرهتم هلذ يف كيفية أخذهذ وعدهذ وكيلهذ وحفظهذ؛ فكل جياهد باحقيق املنذط الاشرعي
فيمذ حتت والياة.
املسألة الثانية :حكم اجتهاد الصحابة يف زمنه عليه الصالة والسالم:
1ـ عرض علمذء األصول ألصل اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف زمنه عليه الصالة
والسالم يف مسألة" :هل جيوز االجاهذد للصحذبة يف زمنه عليه الصالة والسالم؟ "؛
فبعضهم أجذزه للغذئب عنه عليه الصالة والسالم ،دون احلذضر الذي ال جياهد إال
إب نه ،وبعضهم أجذزه حىت بدون إ نه ،وبعضهم مل جيزه مطلقذ ال للحذضر وال
للغذئب ،ال إب نه ،وال بدون إ نه ،وبعضهم توقف يف لك( ،)1ومأخذ من منع
لك" :أبنه الجيوز الرجوع إىل غذلب الظن ،مع القدكة على القطع واليقني ،فإ ا
كذن النيب – صلى هللا عليه وتسلم – حذضرا فهو قذدك على معرفة احلكم من جهاه
قطعذا ،فال معىن لالجاهذد"(.)2
والذي يظهر هنذ ـ وهللا أعلم ـ أن من كذن حبضرته من الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ وجيوز
هلم االجاهذد يف زمنه عليه الصالة والسالم ،بعد إ نه عليه الصالة والسالم هلم ،قذل
السمعذين(ت489هـ)" :واألوىل أن يقذل :إنه ال جيوز ملن حضر النىب صلى هللا عليه وتسلم ،أن
) (1انظر :أبو يعلى ،العدة ( ،)1593/5السمعذين ،قواطع األدلة ( ،)103/2املساصفى (ص،)345
الرازي ،حممد" .احملصول يف علم األصول" .حتقيق طه العلواين (ط ،1الرايض :جذمعة اإلمذم حممد بن تسعود
اإلتسالمية 1400هـ) ،)18/6( .آل تيمية ،عبد السالم بن تيمية ،عبد احلليم بن تيمية ،تقي الدين
أمحد ابن تيمية" .املسودة يف أصول الفقه"( .ص )511حتقيق :حميي الدين عبد احلميد( .القذهرة،
مطبعة املدين ،د .ط) ، .السبكي ،اإلهبذج شرح املنهذج ( ،)252/3اإلتسنوي ،عبد الرحيم" .الامهيد يف
ختريج الفروع على األصول"( .ص)519حتقيق حممد هياو( ،ط ،1بريوت :الرتسذلة1400 ،هـ).
) (2العدة يف أصول الفقه (.)1593/5
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جياهد قبل تسؤال كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم"( ،)1واكافى الغزايل(ت505هـ) بسكوته عليه
الصالة والسالم يف اإل ن ابالجاهذد ملن كذن حذضرا ،وال يلزم اإل ن اللفظي(.)2
 2ـ وأمذ من مل يكن حبضرته ،فال يلزمه االتسائذان اخلذص لكل مسألة بعينهذ من األمراء
والقضذة والسعذة وأهل السرااي والبعوث ،الذين يبعثهم عليه الصالة والسالم على
األقذليم ،فيكفي أن يكون أهال لالجاهذد ،و يقيم االجاهذد على أصوله الصحيحة؛
ألنه عليه الصالة والسالم كذن يؤمر األمراء على اجليوش ،ويعني الوالة والقضذة على
األقذليم ،ويبعث السعذة على الصدقذت ،ومقاضى الاعيني على هذه املنذصب إقراكهم
على اجاهذدهم فيمذ يعرض هلم من أقضية وحوادث؛ فكذنت تنزل هبم املسذئل
فيجاهدون فيهذ ،وكذنوا يعرضون بعض االجاهذدات اليت أشكلت عليهم على النيب
عليه الصالة والسالم فيصوب وخيطئ ،ويدعون اليت مل تاشكل ،ومل يسأهلم عنهذ ،وكذن
عليه الصالة والسالم يقر بعضهم على أصل االجاهذد كمذ يف قصة معذ ملذ بعثه قذضيذ
على اليمن اتساوضح منه منهجه يف القضذء حىت إ ا عرض له قضذء ليس بكاذب هللا
وال تسنة كتسوله قذل" :أجاهد كأيي وال آلو" ،فضرب كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم
صدكه وقذل" :احلمد هلل الذي وفق كتسول كتسول هللا ملذ يرضي كتسول هللا"(.)3
) (1قواطع األدلة (.)106/2
) (2انظر :املساصفى (ص.)345
) (3ابن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد" .مسند أمحد بن حنبل"(( .)236/5القذهرة ،مؤتسسة قرطبة،
1991م) ، .الدا كمي ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن الاميمي
السمرقندي" .تسنن الداكمي" )168( .حتقيق :حسني تسليم أتسد( .الطبعة :األوىل ،السعودية ،داك
املغين للناشر والاوزيع1412 ،هـ) ، .السجساذين ،أبو داود تسليمذن بن األشعث" .تسنن أيب داود".
(( )3594الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك ابن حزم1419 ،هـ) ، .الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن
عيسى بن تسوكة" .اجلذمع الصحيح" .تسنن الرتمذي )1327( .حتقيق :أمحد شذكر( .بريوت ،داك
الكاب العلمية ،د .ط) ، .واخالف العلمذء يف تصحيحه وتضعيفه؛ فضعفه مجذعة منهم :البخذكي،
أبو عبد هللا حممد بن إمسذعيل .يف "الاذكيخ الكبري"( .)277/2حتقيق :السيد هذشم الندوي.
(بريوت ،داك الفكر ،د .ط) ، .والرتمذي عقب تسيذقه له ،وابن حزم أبو حممد علي الظذهري يف.
"احمللى ابآلاثك"( )62/6( .بريوت :داك الفكر) ، .وابن اجلوزي يف العلل املانذهية (،)273/2
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وهو مقاضى توجيهه عليه الصالة والسالم العذم بقوله" :إ احكم احلذكم فذجاهد ،مث
أصذب فله أجران ،وإ ا حكم فذجاهد ،مث أخطأ فله أجر"( ،)1وهذا خطذب عذم شذمل زمنه
عليه الصالة والسالم وبعده ،قذل ابن بطذل(ت449هـ)" :اتفق الكل من الفقهذء على أن
فرض كل عذمل احلكم والفايذ ،مبذ أداه االجاهذد إليه ،ومذ هو احلق عنده ،ويف غذلب ظنه،
وأنه حرام عليه أن يفيت وحيكم بقول خمذلفه"( ،)2وال ختفى املصذحل الكبرية املرتتبة على فاح
االجاهذد يف زمنه عليه الصالة والسالم ألصحذبه من أعظمهذ :عدم تعطل األحكذم وتوقفهذ
ملن كذن بعيدا عنه عليه الصالة والسالم ،قذل الرازي (ت606هـ) مبينذ بعض املصذحل" :وأمذ
الغذئب عن حضرة الرتسول عليه الصالة والسالم فالشك يف جواز أن ياعبده هللا تعذىل
ابالجاهذد ،التسيمذ عند تعذك الرجوع ،وضيق الوقت"(.)3
ومن مصذحله املعاربة أيضذ :تدكيب الصحذبة على االجاهذد والنظر يف النوازل
والوقذئع ،وهلذا قذل الطويف(ت716هـ)" :إن العمل مع إمكذن العلم ابلوحي لعل فيه مصلحة
للمكلفني ،والاشرع موضوع لاحصيل املصذحل ،وإ ا جذز أن ياضمن مصلحة ،وقد وقع مذ
يدل عليه؛ وجب القول بصحاه"( ،)4وهلذا اخاذك الغزايل (ت505هـ) جواز االجاهذد مطلقذ،
=

وصححه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملافقه ( ،)471/1وابن القيم يف إعالم املوقعني(،)351/2
وابن كثري ،أبو الفداء إمسذعيل .يف "تفسري القرآن العظيم" )7/1( .حتقيق :تسذمي بن حممد السالمة.
(الطبعة :الثذنية ،الرايض ،داك طيبة1420 ،هـ) .حيث قذل" :وهذا احلديث يف املسذنيد والسنن،
إبتسنذد جيد".
) (1البخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .اجلذمع الصحيح املعروف بـ «صحيح البخذكي»"( )7352( .ط،1
الرايض :السالم1417 ،هـ) ، .النووي ،أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري" .املنهذج شرح صحيح مسلم
بن احلجذج املاشهوك بـ«شرح النووي على صحيح مسلم»"( )1716( .الطبعة الثذنية ،بريوت ،داك
إحيذء الرتاث1392 ،ه) ، .من حديث عمرو بن العذص ـ كضي هللا عنه ـ.
) (2ابن بطذل ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك" .شرح صحيح البخذكي" )382/10( .حتقيق:
أبو متيم ايتسر بن إبراهيم( .الطبعة الثذلثة ،السعودية ،مكابة الرشد1423 ،هـ).
) (3الرازي ،احملصول (.)21/6
) (4الطويف ،شرح خماصر الروضة (.)592/3
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ملن كذن حبضرته أو غذئبذ عنه؛ للمصذحل الاشرعية املرعية فقذل" :واملخاذك أن لك جذئز يف
حضرته ،وغيباه"(.)1
املسألة الثالثة :مراتب اجتهاد الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املناط زمن النيب
عليه الصالة والسالم:
عند اتساقراء اجاهذدات الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط الاشرعي اليت
حدثت زمنه عليه الصالة والسالم جندهذ ثالث مراتب ،هي:
 1ـ املرتبة األوىل :اإلذن ابالجتهاد منه عليه الصالة والسالم:
مذ أي ن به عليه الصالة والسالم للصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حضرته ،أو مبن
يوليهم الوالايت الاشرعية كوالية اجلهذد يف تسبيل هللا ،أو على األقذليم ،أو والية القضذء ،أو
والية مجع الصدقذت والزكوات ،وهؤالء حبكم املأ ون هلم ،وهي أعلى املراتب؛ إ مقاضى
الوالية يدخل فيهذ االجاهذد يف حتقيق املنذط الاشرعي لألحكذم؛ فال ميكن للقذضي أو األمري
أو العذمل على الصدقة أن يقيم مصذحل هذه الوالايت إبقذمة أحكذمهذ الاشرعية ،دون اجاهذد
باحقيق املنذط الاشرعي يف كل مذ يعرض عليه؛ فلديهم العلم النظري ،ولكن يبقى العلم
الواقعي العملي معل اقذ ابحلوادث بذاهتذ؛ فكذنوا جياهدون باحقيق املنذطذت الاشرعية يف كل
املسذئل ،وال يعرضون على النيب عليه الصالة والسالم كل مذ نزل هبم ،وإمنذ يعرضون
ويراجعون النيب عليه الصالة والسالم فيمذ أشكل عليهم يف بعضهذ ،دون مذ مل ياشكل عليهم
فيهذ ،وخصوصذ مذ كذن خذكجذ عن هذه الوالية ،كمذ يف قصة الرجل الذي بعثه عليه الصالة
والسالم على تسرية وكذن يقرأ ألصحذبه يف صالهتم فيخام ب" :قل هو هللا أحد"؛ فلمذ
كجعوا كروا لك للنيب صلى هللا عليه وتسلم؛ فقذل :تسلوه ألي شيء يصنع لك؟ فسألوه
فقذل :ألهنذ صفة الرمحن وأان أحب أن أقرأ هبذ؛ فقذل النيب صلى هللا عليه وتسلم أخربوه أن هللا
حيبه"()2؛ فحقق منذط حمبة هللا بقراءة تسوكة اإلخالص ،وخامهذ يف كل ككعة ،وأقره عليه
الصالة والسالم على هذا الاحقيق.
)(1انظر :الغزايل ،املساصفى (ص.)345
) (2صحيح البخذكي ( ،)7375صحيح مسلم ( ،)813من حديث عذئاشة ـ كضي هللا عنهذ ـ.
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ومثل عمذك بن ايتسر ـ كضي هللا عنه ـ ملذ قذل :بعثين كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم يف
حذجة ،فأجنبت فلم أجد املذء ،فامرغت يف الصعيد كمذ مترغ الدابة ،فذكرت لك للنيب
صلى هللا عليه وتسلم ،فقذل« :إمنذ كذن يكفيك أن تصنع هكذا ،فضرب بكفه ضربة على
األكض ،مث نفضهذ ،مث مسح هبمذ ظهر كفه باشمذله أو ظهر مشذله بكفه ،مث مسح هبمذ
وجهه» "()1؛ فذجاهد عمذك بن ايتسر ـ كضي هللا عنه ـ يف حتقيق منذط الايمم للجنب الواكد
يف قوله تعذىل ﱥﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱤ
[املذئدة ،]6 :واتساعمل عقله لاحقيق منذط الايمم املنصوص عليه يف اآلية؛ أبن قذس الايمم
للجنذبة على الغسل ابملذء باعميم املذء لكل اجلسد ،قذل ابن دقيق العيد(ت702هـ)" :وكأنه
ملذ كأى أن الوضوء خذص ببعض األعضذء وكذن بدله – وهو الايمم  -خذصذ ،وجب أن
يكون بدل الغسل الذي يعم مجيع البدن عذمذا اجلميع البدن"( ،)2ولكنه عليه الصالة والسالم
مل يقره على هذا ،وأكشده إىل حتقيق املنذط الصحيح عمليذ.
ومثل حتقيق الرجل الذي كذن مع أيب تسعيد اخلدكي ـ كضي هللا عنه ـ منذط الرقية
ابلفذحتة ،ملذ لدغ تسيد حي من أحيذء العرب؛ فرقذه ابلفذحتة فربأ إب ن هللا ،وأقره النيب عليه
الصالة والسالم على هذا املنذط(.)3
ومن لك :ملذ احالم عمرو بن العذص ىف ليلة ابكدة فايمم مث صلى أبصحذبه الصبح
ابلايمم؛ فذكروا لك للنيب –صلى هللا عليه وتسلم -فقذل" :ايعمرو صليت أبصحذبك وأنت
جنب؟ "؛ فأخربته ابلذى منعين من االغاسذل ،وقلت :إين مسعت هللا يقول :ﱥﭐ ﱩ ﱪ
ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱤ [النسذء ]29 :فضحك كتسول هللا –صلى هللا
عليه وتسلم -ومل يقل شيئذ()4؛ فحقق عمرو ـ كضي هللا عنه ـ منذط هذه اآلية وهو اخلوف من
) (1صحيح البخذكي ( ،) 347صحيح مسلم ( )368من حديث أيب موتسى ـ كضي هللا عنه ـ.
) (2ابن دقيق العيد ،تقي الدين" .إحكذم األحكذم شرح عمدة األحكذم" )147/1( .حتقيق أمحد
شذكر( ،ط ،2بريوت :عذمل الكاب1407 ،ه). .
) (3صحيح البخذكي ( ،)2276من حديث أيب تسعيد اخلدكي ـ كضي هللا عنه ـ.
) (4مسند أمحد ( ،)203/4تسنن أيب داود ( ،)334وصحح إتسنذده األلبذين ،واألكانؤوط يف حتقيقه
للمسند (.)347/29
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املوت على واقعه.
ومن لك :ملذ بعث كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم تسرية ،واتساعمل عليهم كجال من
األنصذك ،وأمرهم أن يطيعوه ،فغضب ،فقذل :أليس أمركم النيب صلى هللا عليه وتسلم أن
تطيعوين؟ قذلوا :بلى ،قذل :فذمجعوا يل حطبذ ،فجمعوا ،فقذل :أوقدوا انكا ،فأوقدوهذ ،فقذل:
ادخلوهذ ،فهموا وجعل بعضهم ميسك بعضذ ،ويقولون :فركان إىل النيب صلى هللا عليه وتسلم
من النذك ،فمذ زالوا حىت مخدت النذك ،فسكن غضبه ،فبلغ النيب صلى هللا عليه وتسلم ،فقذل:
«لو دخلوهذ مذ خرجوا ِمنـهذ إِىل يـوِم ِ
القيذم ِة ،الطَّذعة ِيف املعر ِ
وف» (.)1
فذجاهد هذا األمري باحقيق منذط الطذعة بصوكة خذطئة ،واجاهد بقية الصحذبة
باحقيق منذط الطذعة بصوكهتذ الصحيحة ،مساصحبني مقذصد الاشريعة وكليذهتذ ،دون لفظ
األمر اخلذص؛ إ تيقنوا أبن تقحمهم النذك ال تدخل يف مقصد األمر؛ فأقر عليه الصالة
والسالم االجاهذد الصحيح باحقيق املنذط ،دون اخلذطئ ،مع الاأكيد على صحة اجاهذد من
خذلف األمري يف اجاهذده ،حىت قذل" :لو دخلوهذ مذ خرجوا منهذ " ألن الدخول فيهذ
معصية ،واملعصية تسبب لدخول النذك(.)2
ومن لك قصة ابن اللُّابيَّة ملذ بعثه على صدقذت ألزد فقذل هذا أهدي يل()3؛ فأخطأ
باحقيق منذط اهلدية ،وقصة تسعد بن معذ ـ كضي هللا عنه ـ ملذ حكم يف بين قريظة فقذل عنه
عليه الصالة والسالم" :حكمت حبكم هللا ،أوحبكم امللك"( ،)4وقصة أيب عبيدة يف عنرب
البحر ملذ جذعوا ومل جيدوا مذ أيكلون؛ فذجاهد فقذل أبوعبيدة ـ كضي هللا عنه ـ" :مياة ،مث
قذل :ال ،بل حنن كتسل كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم ،ويف تسبيل هللا ،وقد اضطركمت
فكلوا()5؛ فذجاهد باحقيق املنذط الاشرعي فذعاربه مياة ،مث تغري اجاهذده وأابحه معاربا منذط
الضروكة ،ولكنه عليه الصالة والسالم ملذ كجعوا إىل املدينة وتسألوه قذل" :هو كزق أخرجه هللا
) (1صحيح البخذكي ( ،)4340صحيح مسلم ( ،)1840من حديث علي بن أيب طذلب ـ كضي هللا عنه ـ.
) (2انظر :ابن ،اجلوزي ،كاشف املاشكل ( ،)193/1الكرمذين ،كواكب الدكاكي (.)168/16
) (3صحيح البخذكي ( ،)2597صحيح مسلم ( )1832من حديث أيب محيد السذعدي ـ كضي هللا عنه ـ.
) (4صحيح البخذكي ( ،)3804صحيح مسلم ( )1768من حديث أيب تسعيد اخلدكي ـ كضي هللا عنه ـ.
) (5صحيح البخذكي ( ،)4361صحيح مسلم( )1935من حديث جذبر بن عبد هللا ـ كضي هللا عنه ـ.
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لكم؛ فهل معكم من حلمه شيء فاطعموان؟ "قذل :فأكتسلنذ إىل كتسول هللا صلى هللا عليه
وتسلم منه فأكله"()1؛ فلم يصوب أاب عبيدة أبنه ضروكة ،بل أكجعه عليه الصالة والسالم
ملنذطه الاشرعي وهو حل مياة البحر لذا أخرب أبنه كزق هللا املبذح.
 2ـ املرتبة الثانية :الشورى:
والاشوكى ضرب من اجاهذد الصحذبة يف حتقيق املنذط الاشرعي ،أتيت يف املرتبة الثذنية
ألنه اجاهذد مقيد ،ويكون بااشذوك العدد من الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ حتت نظره عليه
الصالة والسالم ،وهذا املسلك اآلخر الذي تسلكه عليه الصالة والسالم يف تدكيب أصحذبه
على حتقيق املنذط ،وهو أكثر من األول؛ فكذن عليه الصالة والسالم يكثر من ماشذكوة
أصحذبه ،حىت قذل أبو هريرة ـ كضي هللا عنه ـ" :مذكأيت أحدا أكثر ماشذوكة ألصحذبه من
كتسول هللا –صلى هللا عليه وتسلم.)2("-
وقصد عليه الصالة والسالم من الاشوكى أمرين :تعليم النذس طريقة االجاهذد يف
األحكذم الاشرعية يف مواضع االجاهذد ،ومعرفة تسيذتسة وإداكة الدولة والقضذء واإلفاذء من
بعده؛ فكذنت أكثر اتسااشذكاته عليه الصالة والسالم يف شؤون الدولة ،والقضذء ،واجلهذد يف
تسبيل هللا؛ لاحقيق منذطذت مصذحل كبرية؛ فذلنصوص الواكدة يف أغلبهذ عذمة غري مقيدة،
لياسع جمذل النظر واالجاهذد حسب األحوال ،ليخاذك النذظر واجملاهد األصلح؛ فذلاشوكى
ضروكة لكل من ويل والية شرعية ،هلذا قذل احلسن البصري(ت110هـ)" :إن كذن النيب –
صلى هللا عليه وتسلم -لغين عن املاشذوكة ،ولكنه أكاد أن يسانب لك احلكذم بعده"(.)3
وهذا صحيح من جهة اتساغنذئه عليه الصالة والسالم فيمذ كذن من جهة الوحي،
بكونه كتسوال ،أمذ من جهة كونه باشرا فليس مبساغن ،وهذا هو املقصد الثاين للشورى ،بل
كذن يعرض ويطلب املاشوكة لاحقيق املنذط الاشرعي الصحيح ،طلبذ حقيقيذ للرأي؛ إ
) (1هذا اللفظ يف صحيح مسلم ( )1935من حديث جذبر بن عبد هللا ـ كضي هللا عنه ـ.
) (2الاشذفعي ،حممد بن إدكيس" .مسند الاشذفعي"( )1328( .بريوت ،داك الكاب العلمية1400 ،هـ).
البيهقي ،السنن الكربى ( ،)45/7وصححه ابن حبذن (.)4872
) (3البيهقي ،السنن الكربى (.)46/7
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األحكذم أتتيه عليه الصالة والسالم وحيذ من هللا ،أمذ حتقيق منذطذهتذ يف األعيذن ،ويف وات
املكلفني فهذا نظر باشري ،واجاهذد عقلي ،يعامد على إدكا أحوال املخذطبني واإلحذطة
هبم ،ومعرفة كذملة بواقع املكلفني ،والظروف الزمذنية واملكذنية احمليطة بكل واحد منهم
والعذدات واألعراف؛ فكذن عليه الصالة والسالم يطلب من يعينه لاحقيق هذه املنذطذت
اخلفية ،ويساعني أبهل اخلربات كثريا ليحقق منذط احلكم الاشرعي ،وهلذا قذل عليه الصالة
والسالم« :إَِّمنذ أان باشر ،وإِنَّكم ختا ِ
يل ،ولع َّل بـعضكم أن يكون أحلن ِحب َّجاِ ِه ِمن
صمون إِ َّ
بـعض ،وأق ِ
ضي له على حن ِو مذ أمسع ،فمن قضيت له ِمن ح ِّق أ ِخ ِيه شيـئاذ فال أيخذ ،فِإَّمنذ
(.)1
أقطع له قِطع اة ِمن النَّذ ِك»
فهنذ الصعوبة يف حتقيق منذط القضذء ال يف أصل احلكم ،بل بانزيل احلكم الصحيح
على أعيذن املاخذصمني؛ فكذنت ماشوكته عليه الصالة والسالم حقيقية أيخذ منهذ أقوى مذ
جياهد فيه أصحذبه عليه الصالة والسالم ،كمذ يف قصة احلبذب بن املنذك يف أكثر من موطن
كبدك وغريهذ( ،)2حيث نزل على كأيه بعد اتسااشذكهتم ،وتر كأيه عليه الصالة والسالم ،وكمذ
أخذ برأي أيب بكر الصديق ـ كضي هللا عنه ـ يف تر قطع خنيل خيرب بعد أن أقر الرأي(،)3
وأخذ برأي تسلمذن الفذكتسي يف حفر اخلندق( ،)4وأخذ برأي عمر ملذ أ ن عليه الصالة
والسالم بذبح الركذئب ليأكلوهذ عند كجوعهم من غزوة تبو  ،إال أن عمر قذل" :إبلهم
حتملهم ،وتبلغهم عدوهم ينحروهنذ؟ " مث أشذك جبمع فضل أزوادهم ،ويدعو النيب -عليه

) (1صحيح البخذكي( ،)6967صحيح مسلم( )1713من حديث أم تسلمة ـ كضي هللا عنهذ ـ.
) (2أبو داود ،املراتسيل ،كقم ( ،)318تسرية ابن هاشذم( ،)192/2احلذكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا.
"املسادك على الصحيحني" ) 426/3( .حتقيق :مصطفى عبد القذدك عطذ( ،الطبعة :األوىل،
بريوت ،داك الكاب العلمية1411 ،هـ) ،قذل د .أكرم العمري يف كاذب " :السرية النبوية الصحيحة
حمذولة لاطبيق قواعد احملدثني يف نقد كواايت السرية النبوية ( " :)360/2وتسذق ابن هاشذم اخلرب من
طريق ابن إتسحذق ،بسند فيه إهبذم ،ولو عرف املبهم حلسن السند".
) (3مغذزي الواقدي ( ،)644/2تسرية ابن هاشذم (.)224/2
) (4الطبقذت الكربى (.)66/2
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الصالة والسالم -فيهذ ابلربكة ،ففعل؛ خلطوكة حنر الركذئب يف تلك احلذل( ،)1وأخذ برأي
عمر ـ كضي هللا عنه ـ ملذ هنى أاب هريرة أن يباشر النذس أبن من ياشهد أن ال إله إال هللا
مسايقنذ هبذ قلبه دخل اجلنة ،قذل عمر" :فإين أخاشى أن ياكل النذس عليهذ فخلهم
يعملون"قذل كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم" :فخلهم"()2؛ فخاشي عمر خطأهم يف حتقيق
املنذط الاشرعي الصحيح هلذه الباشذكة ،ابقاصذكهم على الاشهذدة ،وتركهم العمل.
وأخذ برأي أيب بكر الصديق يف عمرة احلديبية بعدم الاعرض للكفذك بقاذل بعد أن
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ي هؤال ِء الَّ ِذين ي ِريدون أن
قذل «أشريوا أيـُّهذ النَّذس عل َّي ،أتـرون أن أميل إىل عيذهلم و كا ِك ِّ
يصدُّوان ع ِن البـي ِ
اَّلل عَّز وج َّل قد قطع عيـناذ ِمن املاش ِركِني ،وإَِّال تـركنذهم
ت ،فِإن أيتوان كذن َّ
اَّللِ ،خرجت ع ِذم ادا ِهلذا البـي ِ
ت ،ال ت ِريد قـال أحد ،وال
حمروبِني» ،قذل أبو بكر :اي كتسول َّ
اَّللِ» ( ،)3وهلذا كوي
حرب أحد ،فـاـو َّجه له ،فمن صدَّان عنه قذتـلنذه .قذل« :امضوا على اتس ِم َّ
عنه عليه الصالة والسالم أنه قذل أليب بكر وعمر" :لو اجامعامذ يف ماشوكة،
مذخذلفاكمذ"( ،)4قذل ابن تيمية(ت728هـ)" :وقدكذن يفعل األمر فيسألونه :هل هو بوحي
فيجب طذعاه؟ أو هو كأي ميكن معذكضاه برأي أصلح منه؟ وياشريون عليه يف الرأي برأي
آخر ،فيقبل منهم ويوافقهم"(.)5
فمراده عليه الصالة والسالم بنذء املنهج الصحيح لالجاهذد يف حتقيق املنذطذت
الصحيحة املعاربة يف أحكذم الاشريعة الدنيوية واألخروية ،اليت هي أصعب االجاهذدات؛ لئال
) (1مسند أمحد ( )421/2من حديث أيب هريرة ـ كضي هللا عنه ـ .وصححه األكانؤوط يف حتقيقه للمسند
(.)278/15
) (2صحيح مسلم ( )31من حديث أيب هريرة ـ كضي هللا عنه ـ.
) (3صحيح البخذكي ( ،)4178من حديث املسوك بن خمرمة ـ كضي هللا عنه ـ.
) (4مسند أمحد ( ،) 227/4قذل اهليثمي اهليثمي ،نوك الدين علي بن أيب بكر" .جممع الزوائد ومنبع
الفوائد"( .بريوت ،مؤتسسة املعذكف1406 ،هـ) ( " :)351/8كواه أمحد وكجذله ثقذت ،إال أن ابن
غنم مل يسمع من النيب صلى هللا عليه وتسلم" ،قذل ابن حجر يف فاح البذكي (" :)340/13بسند ال
أبس به ،عن عبد الرمحن بن غنم ،بفاح املعجمة ،وتسكون النون ،وهو خمالف يف صحباه".
) (5ابن تيمية ،دكء تعذكض العقل والنقل (.)51/7
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يسابد هبذ فرد عن اجلمذعة فاضيع املصذحل كلهذ؛ ألن الاشوكى حملهذ النوازل والوقذئع اجلديدة
يف اإلفاذء والقضذء وتسيذتسة الدولة اليت تاطلب أحكذمذ عذجلة على غري مثذل تسذبق؛ فكذن
عليه الصالة والسالم ياشذوك أصحذبة لاحقيق املنذط الاشرعي الصحيح يف هذه الوقذئع
احلذضرة ،وهي كثرية؛ فاظهر االجاهذدات ،وتابذين األفهذم واألنظذك بني الصحذبة ـ كضي هللا
عنهم ـ فيخاذك منهذ عليه الصالة والسالم مذ يرى أنه األقرب إىل حتقيق املنذط الاشرعي ،فإن
أصذب أقره الوحي ،وإال صحح الوحي لك ،وبني املنذط الاشرعي الصحيح يف الواقعة.
كمذ يف اتسااشذكته عليه الصالة والسالم أصحذبه يف أتسذكى بدك ،فذتسااشذك النيب –
صلى هللا عليه وتسلم – أاببكر الصديق وعمر بن اخلطذب – كضي هللا عنهمذ – يف
املن على األتسرى بعدأخذ ِ
الفدية منهم ،وكذن كأي
األتسرى ،فكذن كأي أيب بكر الصديق َّ
عمر الفذكوق قاـلهم ،فأخذ برأي أيب بكر الصديق – كضي هللا عنه ـ ،مث صحح القرآن الكرمي
هذا االجاهذد إىل كأي عمر بن اخلطذب( ،)1وشذوك عليذ وأتسذمة فيمذ كمى به أهل اإلفك
عذئاشة ،فسمع منهمذ( ،)2وكذنوا ياحينون وقت الصالة فيجامعون هلذ ،قبل األ ان()3؛
فاشذوكهم عليه الصالة والسالم يف الوتسيلة اليت ينذدى فيهذ للصالة ،واهام لذلك ،وأشذك كل
واحد منهم باشيء؛ فمنهم من أشذك بنصب كاية ،فإ ا كأوهذ أتوا للصالة ،ومنهم من كر له
القنع وهو شبُّوك اليهود ،أو قرن اليهود ،فلم يعجبه لك ألنه من أمر اليهود ،ومنهم من
أشذك ابلنذقوس فلم يعجبه ألنه من أمر النصذكى ،حىت كأى عبد هللا بن زيد األ ان يف املنذم؛
فأقره عليه(.)4
 3ـ املرتبة الثالثة :االجتهاد بال إذن منه عليه الصالة والسالم:
اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ من واهتم يف حتقيق بعض املنذطذت الاشرعية ،دون
إ ن منه عليه الصالة والسالم ،ودون والية شرعية ،وهذا أدىن املراتب؛ فكذن عليه الصالة
) (1صحيح مسلم ( )1763من حديث عمر بن اخلطذب ـ كضي هللا عنه ـ.
) (2صحيح البخذكي ( )2661من حديث عذئاشة ـ كضي هللا عنهمذ ـ.
) (3صحيح البخذكي ( ،)604صحيح مسلم ( )377من حديث ابن عمر ـ كضي هللا عنهمذ ـ.
) (4تسنن أيب داود ( ،)498السنن الكربى للبيهقي ( ،)390/1وحسنه األلبذين يف صحيح تسنن أيب داود.
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والسالم ينظر يف هذه االجاهذدات باحقيق املنذط الاشرعي ،اتكة يقرهم ،وأخرى يوجههم إىل
الصواب ،قذل ابن حزم (ت456هـ)" :وقد كذن الصحذبة يقولون آبكائهم يف عصره صلى هللا
عليه وتسلم ،فيبلغه لك فيصوب املصيب ،وخيطئ املخطىء"(.)1
ـ كمذ جذء عن الثالثة الذي أتوا إىل بيوت أزواج النيب صلى هللا عليه وتسلم يسألون
ِ
ُّ
ِ ِ
َّيب
عن عبذدة النيب صلى هللا عليه وتسلم ،فـل َّمذ أخربوا كأنـَّهم تـقذلوهذ ،فـقذلوا :وأين حنن من الن ِّ
صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم؟ قد غ ِفر له مذ تـقدَّم ِمن نبِ ِه ومذ أت َّخر ،قذل أحدهم :أ َّمذ أان فِإِّين
أصلِّي اللَّيل أب ادا ،وقذل آخر :أان أصوم الدَّهر وال أف ِطر ،وقذل آخر :أان أعا ِزل النِّسذء فال
اَّللِ صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم إِلي ِهم ،فـقذل« :أنـام الَّ ِذين قـلام كذا وكذا،
أتـزَّوج أب ادا ،فجذء كتسول َّ
اَّلل إِِين ألخاشذكم َِِّ
ِ
َّلل وأتـقذكم له ،ل ِك ِّين أصوم وأف ِطر ،وأصلِّي وأكقد ،وأتـزَّوج النِّسذء،
أمذ و َّ ّ
فمن ك ِغب عن تسن َِّيت فـليس ِم ِّين»(.)2
وقذل تسعيد بن املسيب :أن نفرا من أصحذب النيب صلى هللا عليه وتسلم فيهم علي بن
أيب طذلب ،وعبد هللا بن عمرو ملذ تبالوا وجلسوا يف البيوت ،واعازلوا النسذء ،ومهوا ابخلصذء،
وأمجعوا لقيذم الليل ،وصيذم النهذك ،بلغ لك النيب صلى هللا عليه وتسلم فدعذهم ،فقذل« :أمذ أان
فأان أصلي وأانم ،وأصوم وأفطر ،وأتزوج النسذء ،فمن كغب عن تسنيت فليس مين»( ،)3وتكرك يف
أشيذء أخر مع عبد هللا بن عمرو بن العذص( ،)4ومع أيب الدكداء( ،)5وتكرك لك أيضذ مع بعض
َّيب صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم فِإ ا حبل ممدود بـني
الصحذبيذت ـ كضي هللا عن اجلميع ـ؛ فقد دخل النِ ُّ
ِ
السذ ِكيـاـ ِ
َّيب صلَّى
َّ
ني ،فـقذل« :مذ هذا احلبل؟ » قذلوا :هذا حبل لزيـنب فِإ ا فـاـرت تـعلَّقت ،فـقذل النِ ُّ
()6
هللا علي ِه وتسلَّم« :ال حلُّوه لِيص ِّل أحدكم ناشذطه ،فِإ ا فـاـر فـليـقعد»" .
) (1اإلحكذم يف أصول األحكذم (.)104/6
) (2صحيح البخذكي ( ،)5063صحيح مسلم ( )1401من حديث أنس ـ كضي هللا عنه ـ.
) (3الصنعذين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهذم" .املصنف" )10374( .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي.
(الطبعة :الثذنية ،بريوت ،املكاب اإلتسالمي1403 ،هـ ).
) (4صحيح البخذكي ( ،)1976صحيح مسلم (.)1159
) (5صحيح البخذكي ( )1968من حديث أيب جحيفة وهب السوائي ـ كضي هللا عنه ـ.
) (6صحيح البخذكي (.)1150
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فذجاهدوا مجيعهم ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق منذط طذعة هللا وخاشياه؛ إمذ ابإلعراض
عن الطيبذت مجلة تقراب إىل هللا بذلك ،وإمذ باحقيق منذط غري صحيح لقيذم الليل فيه
مبذلغذت وزايدات وصوك ال حتقق معىن قيذم الليل ومصذحله الاشرعية ،وأضعف ممذ تسبق ملذ
نذك أبو إتسرائيل أن يقوم يف الاشمس ،وال يقعد ،وال يساظل ،وال ياكلم ،ويصوم؛ فقذل النيب
عليه الصالة والسالم" :مروه فلياكلم ،وليسظل ،وليقعد ،وليام صومه"()1؛ فألغى عليه
الصالة والسالم االجاهذدات اخلذطئه يف حتقيق منذط النذك ،وأبقى االجاهذد الصحيح احملقق
للمنذط الاشرعي الصحيح.
واجاهد أتسذمة بن زيد فقال كجال يف املعركة بعد أن قذل" :ال إله إال هللا"؛ ألنه
مل حيقق منذط اإلميذن ابلدخول خماذكا يف نظره ،بل كذن ماعو ا أي معاصمذ هبذ من القال؛
فأنكر عليه الصالة والسالم قاله له ،ومل يصحح اجاهذده هذا حىت قذل أتسذمة " :متنيت أين
مل أكن أتسلمت قبل لك اليوم "( ،)2ومل يصحح عليه الصالة والسالم اجاهذد معذ ـ كضي
هللا عنه ـ يف حتقيق منذط قدك القراءة يف صالة العاشذء باطويله فيهذ ،وقذل له" :اي معذ أفاذن
أنت ،أو أفذتن ثالث مراك؟ "(.)3
ويف املقذبل :صحح بعض االجاهذد يف حتقيق منذطذت األمر والنهي وإن تفذوتت يف
كتبة وضوحهذ وخفذئهذ؛ فصحح اجاهذد أحد الصحذبة باحقيق منذط الذكر يف الصالة؛ فإنه
ني أحد
ملذ كجع من األحزاب عليه الصالة والسالم ،قذل لطذئفة من أصحذبه«" :ال يصلِّ َّ
العصر إَِّال ِيف ب ِين قـريظة» فأدك بـعضهم العصر ِيف الطَّ ِر ِيق ،فـقذل بـعضهم :ال نصلِّي ح َّىت
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّيب صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم ،فـلم
َنتيـهذ ،وقذل بـعض (ه4م) :بل نصلّي ،مل يـرد منَّذ لك ،فذكر للن ِّ
يـعنِّف و ِ
اح ادا ِمنـهم ؛ فحذولوا حتقيق منذط األمر كل حبسب اجاهذده ،ومثله ملذ كأى النيب
صلى هللا عليه وتسلم كجالا يصلي بعد صالة الصبح ككعاني ،فقذل كتسول هللا صلى هللا عليه
ني اللَّاـ ِ
الركعاـ ِ
الصب ِح مَّرتـ ِ
ني قـبـلهمذ،
وتسلم " :أصالة ُّ
ني؟ " فـقذل َّ
الرجل :إِِّين مل أكن صلَّيت َّ
) (1صحيح البخذكي (  ،)6704من حديث ابن عبذس ـ كضي هللا عنهمذ ـ.
) (2صحيح البخذكي (  ،)4269من حديث أتسذمة بن زيد ـ كضي هللا عنهمذ ـ.
) (3صحيح البخذكي ( ،)705صحيح مسلم( )465من حديث جذبر ـ كضي هللا عنه ـ.
) (4صحيح البخذكي ( )946من حديث عبد هللا بن عمر ـ كضي هللا عنهمذ ـ.
- 276 -

حتقيق املناط عند الصحابة رضي هللا عنهم  -أتصيل وتنزيل ،د .سليمان بن حممد النجران

فصلَّيـاـهمذ اآلن ،قذل :فسكت كتسول ِ
هللا صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم ()1؛ فحقق منذط تسنية صالة
ككعيت الفجر أبدائهمذ بعد الصالة ،وأقره عليه الصالة والسالم على لك.
ومثله ملذ نزلت :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱤ [آل عمران ،]92 :قذم
أبو طلحة إىل كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم فقذل ايكتسول هللا :إن هللا تعذىل يقول يف كاذبه:
ﱥﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱤ [آل عمران،]92 :
وإن أحب أموايل إيل بريحذء ،وإهنذ صدقة هلل ،أكجو برهذ و خرهذ عند هللا؛ فضعهذ اي كتسول
هللا حيث شئت فقذل :بخ ،لكم الرابح ،لك مذل كابح()2؛ فحقق منذط اآلية ابلصدقة
ببريحذء ،وأقره عليه الصالة والسالم.
ومثله مذ جذء عن كفذعة بن كافع الزكقي قذل :كنَّذ نصلِّي يـومذ وكاء كتس ِ
ول هللاِ صلَّى
ا
ِ
ِ
ِ
الركعة وقذل " :مسع هللا
هللا علي ِه وتسلَّم ،فـل َّمذ كفع كتسول هللا صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم كأتسه ِمن َّ
لِمن ِ
محده " قذل كجل وكاءه :كبـَّنذ لك احلمد ،مح ادا كثِ اريا طيِّباذ مبذكاكذ فِ ِيه ،فـل َّمذ انصرف كتسول
الرجل :أان اي كتسول هللاِ ،فـقذل
هللاِ صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم قذل " :م ِن الماكلِّم آنِافذ؟ " قذل َّ
كتسول هللاِ صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم " :لقد كأيت بِضع اة وثالثِني مل اكذ يـبـا ِدكونـهذ أيـُّهم يكاـبـهذ أ َّواال
"( ،)3ومثله مذ جذء عن أنس أنه كذن مع كتسول هللا –صلى هللا عليه وتسلم -جذلسذ ،وكجل
السمو ِ
ات
يصلي مث دعذ " :اللَّه َّم إِِّين أتسألك ِأب َّن لك احلمد ،ال إِله إَِّال أنت المنَّذن ،ب ِديع َّ
ض ،اي ا اجلال ِل و ِ
واألك ِ
َّيب صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم:
اإلكرِام ،اي ح ُّي ،اي قـيُّوم ،أتسألك ،فـقذل النِ ُّ
اَّلل ِاب ِمس ِه الع ِظي ِم الَّ ِذي إِ ا
اَّلل وكتسوله أعلم ،فـقذل« :دعذ َّ
«هل تدكون ِمبذ دعذ؟ » فـقذلواَّ :
د ِعي بِِه أجذب ،وإِ ا تسئِل بِِه أعطى»()4؛ فحقق منذط الدعذء ابمسه األعظم اجاهذدا منه،
وأقره عليه الصالة والسالم على لك.
) (1مسند أمحد ( ،)447/5تسنن بن مذجه ( )1154من حديث قيس بن عمرو ،وصححه
احلذكم( ،)1018ووافقه الذهيب ،واأللبذين.
) (2صحيح البخذكي ( ،)1461صحيح مسلم ( )998من حديث أنس بن مذلك ـ كضي هللا عنه ـ.
) (3صحيح البخذكي (.)799
) (4تسنن أيب داود ( ،)1497تسنن الرتمذي ( ،)3544وصححه ابن حبذن( )893ووافقه األكانوؤط،
واحلذكم يف املسادك ( ،)1857وصححه األلبذين يف صحيح تسنن أيب داود.
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املطلب الثاني :حتقيق الصحابة للمناط بعد النيب عليه الصالة والسالم:
توطئة:

ظهرت قوة احلذجة لالجاهذد يف حتقيق املنذط يف قضذاي ونوازل اتصلت وتاذبعت بعد
وفذة النيب عليه الصالة والسالم مبذشرةِ ،
وتسعت تلك احلوادث والنوازل كذفة ميذدين احليذة،
ممادة من أكرب قضذاي تسيذتسة الدولة واألمة قذطبة ،إىل أصغرهذ يف األحكذم اجلزئية اليت ختص
أفراد النذس؛ فلم يدخر الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ جهدا ،ومل أيلوا وتسعذ ،يف االجاهذد
باحقيق منذطذهتذ الاشرعية املنذتسبة الصحيحة ،لكل قضية وانزلة من النوازل ،واختذ الصحذبة
منهجذ حمكمذ لضبط هذا االجاهذد؛ لئال يطيش أو يضل أو ياوقف احلكم الاشرعي؛ إ
األصول الكبرية من الكاذب والسنة ،تبقى معطلة ،حىت تسانطق مصذحلهمذ ابالجاهذد
الصحيح ،مبعرفة منذطهمذ يف الواقع؛ فكذن اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق
املنذط ،مازان بني فهم األصل املبين منه احلكم ،وبني الواقعة والنذزلة اليت ينذط هبذ احلكم.
ولننظر إىل الص ِّديق ـ كضي هللا عنه ـ كيف حقق منذطذت أحكذم وقضذاي كبرية،
مااذبعة ومازامنة ،بعلم وحكمة وقوة وشجذعة اندكة ،فوك وفذة النيب عليه الصالة والسالم ،أقذم
األمة كذفة على الاشريعة ،وجنبهذ املهلكذت والرزااي العظذم ،فحقق منذط قوله تعذىل " ﭽ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ اآلية"
[آلعمران ]144 :على موته عليه الصالة والسالم مبذشرة ،بعد أن غذب هذا املعىن عن
الصحذبة ،وكذدوا يفانون( ،)1وحقق معىن قوله عليه الصالة والسالم" :مذقبض هللا نبيذ ،إال يف
املوضع الذي حيب أن يدفن فيه" ،فقذل أبو بكر " :ادفنوه يف موضع فراشه" ،بعد أن اخالفوا
يف املكذن الذي يدفن فيه( ،)2وحقق منذط قوله عليه الصالة والسالم" :النوكث مذ تركنذ فهو
) (1صحيح البخذكي( )3667من حديث عذئاشة ـ كضي هللا عنهمذ ـ.
) (2مسند أمحد( )7/1من حديث أيب بكر الصديق ـ كضي هللا عنه ـ تسنن الرتمذي( ،)1018من
حديث عذئاشة ـ كضي هللا عنهذ ـ ،واللفظ له ،تسنن ابن مذجه( )1682من حديث ابن عبذس ،تسنن
النسذئي الكربى( )7121 ،7119من حديث تسذمل بن عبيد ـ كضي هللا عنه ـ موقوفذ على أيب بكر ـ
كضي هللا عنه ،وصححه األلبذين من حديث عذئاشة ـ كضي هللا عنهذ ـ يف أحكذم اجلنذئز(ص،)137
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صدقة"  ،-إبخبذك فذطمة ،ونسذء النيب عليه الصالة والسالم ـ كضي هللا عنهن ـ بذلك،
وعدم إعطذئهن شيئذ من إكثه عليه الصالة والسالم( ،)1وحقق منذط قوله عليه الصالة
والسالم" :األئمة من قريش"( ،)2بقصر اإلمذمة يف املهذجرين دون األنصذك؛ فأمر مببذيعة عمر
أو أاب عبيدة ،ولكن النذس ابيعوه( ،)3وحقق منذط دفع الزكذة اليت كذنت تدفع للنيب عليه
الصالة والسالم ،بدفعهذ إىل كل إمذم وليس له خصوصية عليه الصالة والسالم يف الدفع؛
فقذتل من منع دفعهذ له ـ كضي هللا عنه ـ ملذ توىل اخلالفة ،وقذل مقولاه املاشهوكة" :وهللا
لومنعوين عنذقذ ،أو قذل :عقذال ،كذنوا يؤدونه اإىل كتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -لقذتلاهم
على منعهذ ،قذل :عمرـ كضي هللا عنه ـ فوهللا مذ هو ،إال أن قدشرح هللا صدك أيب بكرـ كضي
هللا عنه ـ فعرفت أنه احلق"(.)4
ولو اتساقصينذ مذ كذن لكل صحذيب من حتقيق للمنذط لطذل املقذم ،وميكن النظر إىل
حتقيق املنذط عند الصحذبة بعد النيب عليه الصالة والسالم وفق أصول ثالثة:
1ـ األصل األول :كد املنذطذت اخلذطئة.
=

باشواهده ،وقواه األكانؤوط مبجموع طرقه كمذ يف حتقيقه للمسند (.)206/1
) (1صحيح البخذكي( ،)3712صحيح مسلم( )1759من حديث عذئاشة ،هذا يف خرب فذطمة ،ويف
خرب نسذئه يف صحيح مسلم( )1758من حديث عذئاشة ـ كضي هللا عنهذ ـ.
) (2مسند أمحد ( )129/3من حديث أنس )421/4( ،من حديث أيب برزة ،تسنن النسذئي الكربى
( ،) 5942من حديث أنس ـ كضي هللا عنه ـ قذل املنذكي زكي الدين عبد العظيم .يف "الرتغيب
والرتهيب من احلديث الاشريف" .حتقيق :إبراهيم مشس الدين( .ط ،1بريوت ،داك الكاب العلمية،
1417هـ) ( " :)119 / 3كواه أمحد إبتسنذد جيد ،واللفظ له وأبو يعلى والطرباين" ،وصححه
األكانؤوط بطرقه وشواهده يف حتقيقه للمسند (.)318/19
) (3صحيح البخذكي ( )3667من حديث عذئاشة ـ كضي هللا عنهذ ـ.
) (4صحيح البخذكي ( ،)7284 ،1400صحيح مسلم ( ،)20من حديث أيب هريرة ـ كضي هللا عنه ـ
والبن العريب كالم بديع عن هذه القضذاي جمامعة يف قيذم أيب بكر الصديق كضي هللا عنه هبذ ،انظر:
ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد هللا املعذفري" .القبس شرح موطأ مذلك بن أنس" (.)611/1
حتقيق :حممد ولد كرمي( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الغرب اإلتسالمي1992 ،م). .
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2ـ األصل الثذين :حتقيق منذطذت النصوص الاشرعية إبقذماهذ يف آحذد صوكهذ اجلزئية.
3ـ األصل الثذلث :حتقيق منذطذت مصذحل الاشريعة ومقذصدهذ اليت مل يرد فيهذ نص خذص.
املسألة األوىل يف األصل األول :رد املناطات اخلاطئة:
كذن الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ ينظرون لاصرفذت النذس ،مث يقوموهنذ وفق حتقيقهذ
للمنذط الاشرعي الصحيح يف حفظهم للحد الاشرعي ،وعدم اعاداء النذس عليه وجتذوزه؛
فريدوهنم وينبهوهنم إىل املنذط الاشرعي الصحيح؛ لئال يعادي بالك الاصرفذت على منذطذت
األحكذم الاشرعية؛ فهم حراس الاشريعة وأمنذء امللة ،وقوام الدين ،ال تفرت هلم عزمية ،وال تلني
هلم قنذة ناشرا للدين وإقذمة له ،وفق منذطه الصحيح ،وهلذا أمثلة وتطبيقذت ماعددة منهذ:
 1ـ قول أيب أيوب األنصذكي ـ كضي هللا عنه ـ" :كذن الرجل يضحي ابلاشذة عنه ،وعن أهل
بياه؛ فيأكلون ويطعمون ،حىت تبذهى النذس فصذكت مبذهذة"()1؛ فحقق أبو أيوب
األنصذكي ـ كضي هللا عنه ـ منذطني مهمني :األول :عدد األضذحي اليت يضحي هبذ
الرجل .الثذين :من يدخل يف األضحية مع الرجل ،وهم أهل بياه ،دون غريهم(.)2
 2ـ ومن لك قول عذئاشة ـ كضي هللا عنهذ ـ لو أدك كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم مذ
أحدث النسذء ،ملنعهن كمذ منعت نسذء بين إتسرائيل ،قلت لعمرة :أو منعن؟ قذلت:
نعم()3؛ فحققت عذئاشة ـ كضي هللا عنهذ ـ منذط خروج املرأة الاشرعي الصحيح ،وهو
املاضمن للمصلحة دون املفسدة؛ إ ملذ تغلب املفسدة ينافي اإل ن ،وكدت تصرفذت
النسذء يف زمنهذ إىل املنذط الاشرعي الصحيح املعارب(.)4
 3ـ ومن لك قاذل الص ِّد يق ـ كضي هللا عنه ـ لطذئفة من مذنعي الزكذة الذين امانعوا عن
دفعهذ له ـ كضي هللا عنه ـ فطذئفة امانعت عن دفع الزكذة مطلقذ ،وطذئفة امانعت عن
) (1اإلمذم مذلك ،موطأ مذلك ( ،)1033واللفظ له ،تسنن الرتمذي( ،)1505وقذل :حسن صحيح،
تسنن بن مذجه( ،) 3125وصححه األلبذين ،حممد انصر الدين" .إكواء الغليل يف ختريج أحذديث منذك
السبيل"( ) 355/4( .الطبعة :الثذلثة ،بريوت املكاب اإلتسالمي1405 ،هـ). .
) (2انظر :املناقى شرح املوطأ (.)97/3
) (3صحيح البخذكي(.)869
) (4انظر :الطحذوي ،شرح ماشكل اآلاثك ( ،)141/12ابن كجب ،فاح البذكي (.)41/8
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دفع الزكذة أليب بكر خذصة؛ فحقق املنذط بقاذله للطذئفاني معذ ،ببقذء أصل الزكذة
عليهم حىت اتساخرجهذ منهم ،وببقذء وصف الدفع لإلمذم؛ إ ظنت هذه الطذئفة أن
دفعهذ ال يكون إال للنيب عليه الصالة والسالم خذصة(.)1
 4ـ ومن لك قول أنس ـ كضي هللا عنه ـ" :إنكم لاعملون أعمذال ،هي أدق يف أعينكم
من الاشعر ،إن كنذ لنعدهذ على عهد النيب صلى هللا عليه وتسلم من املوبقذت"(،)2
واملوبقذت :املهلكذت()3؛ فحقق أنس ـ كضي هللا عنه ـ للنذس منذط املوبقذت
املهلكذت يف واقع أعمذل يعملهذ النذس ال يدككون دخوهلذ حتت منذط املوبقذت ،حىت
تسذهلوا فيهذ وظنوهذ من الصغذئر اليت ال وزن هلذ كذلاشعر يف وزهنذ(.)4
 5ـ وهذا ياشبه ملذ قيل البن عمر ـ كضي هللا عنهمذ ـ إان ندخل على أمرائنذ فنقول القول،
فإ ا خرجنذ قلنذ غريه؟!  ،فقذل :كنذ ن ُّ
عد هذا على عهد كتسول هللا-صلي هللا عليه
وتسلم -النفذق ()5؛ فجعل تصرفهم هذا داخل حتت منذط النفذق.
 6ـ وحنو هذا قول السذئب بن يزيد :كذن الصذع على عهد كتسول هللا صلى هللا عليه
وتسلم مدا وثلثذ مبدكم اليوم ،وقد زيد فيه()6؛ فحقق منذط الصذع املساعمل بينهم
ابلصذع النبوي ،وبني أن فيه زايدة.
 7ـ ومثله ملذ ابع معذوية ـ كضي هللا عنه ـ تسقذية من هب أو وكق أبكثر من وزهنذ؛ فقذل
أبو الدكداء :مسعت كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم ينهى عن مثل هذا إال مثال مبثل،
فقذل له معذوية :مذ أكى مبثل هذا أبتسذ .فقذل أبو الدكداء" :من يعذكين من معذوية
)(1انظر :القذضي عيذض ،إكمذل املعلم (.)243/1
) (2صحيح البخذكي(.)6492
) (3صحيح البخذكي(.)6492
) (4انظر :كاشف املاشكل (.)297/3
) (5القزويين ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد" .تسنن ابن مذجه")3975( .حتقيق حممد عبد البذقي( ،إحيذء الرتاث،
 1395هـ) ،تسنن النسذئي الكربى( ،)8759قذل البوصريي يف مصبذح الزجذجة ( " :)278 / 2هذا
إتسنذد صحيح ،كجذله ثقذت" ،وصححه األلبذين.
) (6صحيح البخذكي(.)7330
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أان أخربه عن كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم ،وخيربين عن كأيه"(.)1
 8ـ ومثل هذه املعذملة حصلت لعبذدة بن الصذمت ـ كضي هللا عنه ـ ملذ غزا مع معذوية
أكض الروم؛ فنظر إىل النذس وهم يابذيعون ابلداننري ،وكسر الفضة ابلدكاهم ،فقذل :اي
أيهذ النذس ،إنكم أتكلون الراب ،مسعت كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم يقول« : :ال
تباذعوا الذهب ابلذهب ،إال مثال مبثل ،ال زايدة بينهمذ وال نظرة» فقذل :له معذوية اي
أاب الوليد ،ال أكى الراب يف هذا ،إال مذ كذن من نظرة ،فقذل عبذدة :أحدثك عن
كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم ،وحتدثين عن كأيك لئن أخرجين هللا ال أتسذكنك
أبكض لك علي فيهذ إمرة ،فلمذ قفل حلق ابملدينة ،فقذل له عمر بن اخلطذب :مذ
أقدمك اي أاب الوليد؟ فقص عليه القصة ،ومذ قذل من مسذكناه ،فقذل :اكجع اي أاب
الوليد إىل أكضك ،فقبح هللا أكضذ لست فيهذ وأمثذلك ،وكاب إىل معذوية :ال إمرة
لك عليه ،وامحل النذس على مذ قذل ،فإنه هو األمر(.)2
فنبه أبو الدكداء وعبذدة بن الصذمت معذوية ـ كضي هللا عنهم ـ دخول هذه املعذملة
حتت منذط الراب ،وإن كذن معذوية ال يرى دخوهلذ حتت منذط الراب؛ ألن الاحرمي عنده على
املضروب من الداننري والدكاهم خذصة بعضهذ مع بعض ،دون غري املضروب(.)3
) (1موطأ مذلك ( ،)1302مسند أمحد ( ،)448/6تسنن النسذئي( ،)4572وصححه األلبذين يف
صحيح تسنن النسذئي ،إال أن ابن عبد الرب صحح قصة عبذدة بن الصذمت مع معذوية ،دون قصة أيب
الدكداء فقذل يف الامهيد(" :)71 /4ظذهر هذا احلديث االنقطذع؛ ألن عطذء ال أحفظ له مسذعذ من
أيب الدكداء ،ومذ أظنه مسع منه شيئذ" ،ووافقه األكانؤوط يف حتقيقه للمسند ( )520/45إ صحح
قصة عبذدة ،دون قصة أيب الدكداء.
) (2مصنف عبد الرزاق( ،)14194 ،14193تسنن ابن مذجه( ،)18وعدد طرق هذه القصة أبلفذظهذ
املخالفة ابن عبد الرب يف الامهيد( ،)83 ،71/4وصححهذ من قصة معذوية ،مث قذل يف
الامهيد(" :)83/4و لك عند العلمذء معروف ملعذوية مع عبذدة ،المع أيب الدكداء" ،ووافقه األكانؤوط
يف حتقيقه للمسند( )520/45إ صحح قصة عبذدة ،دون قصة أيب الدكداء.
) (3انظر :ابن عبد الرب ،يوتسف بن عبد هللا النمري" .الامهيد ملذ يف املوطأ من املعذين واملسذنيد".
( )73/4حتقيق :مصطفى العلوي ،حممد البكري( ،اململكة املغربية ،وزاكة عموم األوقذف والاشؤون
اإلتسالمية1387 ،هـ). .
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 9ـ وحنو هذا عن جمذهد أنه قذل :كنت أطوف مع عبد هللا بن عمر ،فجذءه صذئغ،
فقذل :اي أاب عبد الرمحن ،إين أصوغ الذهب مث أبيع الاشيء من لك أكثر من وزنه
فأتسافضل يف لك قدك عمل يدي ،فنهذه ،فجعل الصذئغ يردد عليه املسألة ،وعبد
هللا ينهذه ،حىت اناهى إىل ابب املسجد أو إىل داباه يريد أن يركبهذ ،مث قذل عبد هللا
بن عمر :الدينذك ابلدينذك ،والدكهم ابلدكهم ،ال فضل بينهمذ ،هذا عهد نبينذ صلى
هللا عليه وتسلم إلينذ وعهدان إليكم.)1(" .
 10ـ ومن لك :مذ قذله صلة بن زفر :كنذ عند عمذك بن ايتسر ـ كضي هللا عنه ـ ىف اليوم
الذي ياشك فيه؛ فأتى باشذة مصلية؛ فانحى بعض القوم ،فقذل عمذك" :من صذم هذا
اليوم فقد عصى أاب القذتسم –صلى هللا عليه وتسلم"( ،)2وهذا احلديث له حكم الرفع ،ال
خيالف العلمذء يف لك ،كمذ قذل ابن عبد الرب يف أحذديث ماشذهبة له()3؛ فبني املنذط
الصحيح للواقعة ،وأنكر تصرف بعض النذس اخلذكجني عن هذا املنذط الاشرعي املعارب.
 11ـ ومن لك قول ابن عمر ـ كضي هللا عنهمذ ـ :اباعت زياذ يف السوق ،فقذل يل كجل:
فأكحبين حىت كضيت ،فلمذ أخذت بيده ألضرب عليهذ أخذ بذكاعي كجل من خلفي
فأمسك بيدي ،فذلافت إليه فإ ا زيد بن اثبت ،فقذل« :ال تبعه حىت حتوزه ،إىل
بياك فإن نيب هللا صلى هللا عليه وتسلم هنى عن لك» (.)4
 12ـ مذ جذء عن أيب هريرة ـ كضي هللا عنه ـ أنه لقى امرأة ماطيبة تريد املسجد .فقذل:
أين تريدين اي أمة اجلبذك؟ قذلت املسجد ،قذل :وله تطيبت؟ قذلت :نعم ،قذل:
) (1البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .السنن الكربى"(( .)292/5بريوت ،داك الفكر ،د .ط).
) (2تسنن أيب داود( ،)2336تسنن بن مذجه( ،)1645تسنن الرتمذي( ،)686وقذل :حديث حسن
صحيح ،تسنن النسذئي( ،)2188وصححه ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إتسحذق" .صحيح ابن
خزمية" )1914( .حتقيق :حممد األعظمي( .بريوت ،املكاب اإلتسالمي1390 ،هـ) ، .وابن حبذن
( )3585ووافقه األكانؤوط ،واأللبذين.
) (3الامهيد(.)175/10
) (4تسنن أيب داود( ،)3501وصححه احلذكم( )2271ووافقه الذهيب ،وحسنه األلبذين يف صحيح تسنن
أيب داود.
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اكجعي فذغاسلي ،فإين مسعت كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم ،يقول« :أُّميذ امرأة
تطيَّـبت ،مثَّ خرجت ت ِريد المس ِجد مل تـقبل هلذ صالة ،وال كذا ،وال كذا ح َّىت تـرِجع
فـاـغا ِسل غسلهذ ِمن اجلنذب ِة» (.)1
ففي كل هذه األمثلة كصد وبيذن من الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ لاصرفذت خذطئة
من النذس ،خرجت عن منذط الاشريعة الصحيح؛ فرد الصحذبة النذس إىل املنذط املعارب.
األصل الثاين :حتقيق مناط النصوص الشرعية إبقامتها يف آحاد الصور اجلزئية العملية:
هذا كذن أغلب وأكثر اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق منذط النصوص
الاشرعية يف حيذهتم وحيذة األمة كذملة ،فمع قوة املاغريات الزمذنية واملكذنية ،إال أهنم كذنوا يف
كل حذدثة وواقعة حتل هبم ينظرون وجياهدون ويلامسون اندكاج هذه احلذدثة ضمن منذط نص
من نصوص الكاذب والسنة فيلحقوهنذ هبذ ،وهذا ماواتر عن أئماهم وكبذك مفايهم وقضذهتم ـ
كضي هللا عنهم ـ كمذ جذء عن أيب بكر وعمر كضي هللا عنهمذ :أهنم كذنوا يقضون بكاذب هللا
فإن مل جيد فبسنة النيب عليه الصالة والسالم؛ فإن علمهذ قضى هبذ ،أو خرج فسأل النذس(،)2
وعمر يف كاذبه لاشريح حنو لك( ،)3وحنو هذا جذء عن عثمذن ،وعلي وابن مسعود وزيد بن
اثبت ،وابن عبذس ،وابن عمر وغريهم(.)4
) (1مسند أمحد ( ،)246/2تسنن أيب داود ( ،)4174تسنن بن مذجه ( ،)4002وصححه ابن خزمية
( ،)1682واأللبذين يف صحيح تسنن أيب داود ،وحسنه األكانؤوط مبجموع طرقه (.)311/12
) (2تسنن الداكمي ( ،)69/1السنن الكربى للبيهقي ( ،)114/10وصحح إتسنذده ابن حجر يف فاح
البذكي ( ،)342/13وقذل حسني أتسد يف حتقيقه لسنن الداكمي (" :)69/1كجذله ثقذت ،غري أن
ميمون بنم هران مل يدك أاب بكر؛ فذإلتسنذد منقطع".
) (3تسنن الداكمي ( ،)71/1ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد الكويف" .مصنف ابن أيب شيبة".
( )543/4حتقيق :كمذل يوتسف احلوت( .الطبعة :األوىل ،الرايض ،مكابة الرشد1409 ،هـ) ،السنن
الكربى للبيهقي ( ،)115/10وقذل حسني أتسد يف حتقيقه لسنن الداكمي (" :)71/1إتسنذده جيد".
) (4انظر :تسنن الداكمي ( ،)71/1تسنن النسذئي ( ،)5397مصنف ابن أيب شيبة ( ،)544/4السنن
الكربى للبيهقي ( ،)115/10وهذه اآلاثك بعضهذ صححهذ األلبذين كمذ يف صحيح
النسذئي( ،)436/3وحسني أتسد يف حتقيقه لسنن الداكمي (.)71/1
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قذل إمذم احلرمني (ت478هـ) عن حرص الصحذبة على كبط كل حذدثة مبنذطهذ الصحيح
من الكاذب أو السنة " :كذنوا يطلبون األخبذك ياوقفون يف احلوادث على كواياهذ حىت إ ا كويت
هلذ ككنوا إليهذ وعملوا هبذ فيمذ عرفنذ موافقة أعمذهلم يف احلوادث ألخبذك اآلحذد اتسافذضة ،فكذلك
عرفنذ بطريق االتسافذضة تسرعهم إىل العمل مبقضى األخبذك ،وهذا مذ ال خفذء به "( ،)1وجزم
بعده الاشهرتساذين (ت548هـ) باواتر هذا األصل عن الصحذبة ـ كضي هللا عنهم(.)2
ومن لك:
1ـ مذ جذء عن عبد هللا بن دينذك قذل :كنت أان وعبد هللا بن عمر عند داك خذلد بن
عقبة اليت ابلسوق .فجذء كجل يريد أن ينذجيه .وليس مع عبد هللا أحد غريي ،وغري
الرجل الذي يريد أن ينذجيه .فدعذ عبد هللا بن عمر كجال آخر حىت كنذ أكبعة .فقذل
يل وللرجل الذي دعذه :اتسرتخيذ شيئذ فإين مسعت كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم
يقول« :ال يانذجى اثنذن دون واحد»()3؛ فحقق ابن عمر ـ كضي هللا عنهمذ ـ منذط
اخلروج عن النهي هبذا الاصرف.
 2ـ أن ابن عبذس كضي هللا عنهمذ ـ نعي إليه أخوه قثم وهو يف مسري ،فذتسرتجع ،مث تنحى
عن الطريق ،فصلى ككعاني أطذل فيهمذ اجللوس ،مث قذم مياشي إىل كاحلاه ،وهو يقول:
ﱥﭐﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﱤ[البقرة)4(]45 :؛ فحقق منذط
هذه اآلية ابلصالة ككعاني.
3ـ مذ جذء عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان ،وكذنت حتاه الدكداء بنت أيب الدكداء قذل:
أتيت الاشذم فأتيت أاب الدكداء ،فلم ألقه ،ولقيت أم الدكداء ،فقذلت :تريد احلج العذم؟
) (1اجلويين ،الالخيص (.)338/2
) (2انظر :الاشهرتساذين ،أبو الفاح حممد بن عبد الكرمي" .امللل والنحل" (( .)3/2القذهر ،مؤتسسة احلليب،
د ،ط).
) (3موطأ مذلك ( ،)1789وصححه ابن حبذن( )582و وافقه األكانؤوط يف حتقيقه لصحيحه.
) (4البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .شعب اإلميذن" )114 / 7( .حتقيق :حممد السعيد بسيوين
زغلول( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الكاب العلمية1410 ،هـ ) ، .وحسن إتسنذده ابن حجر يف
فاح البذكي(.)172/3
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قلت :نعم ،قذلت :فذدع لنذ خبري؛ فإن النيب صلى هللا عليه وتسلم كذن يقول " :دعوة
المرِء المسلِِم ِأل ِخ ِيه بِظه ِر الغي ِ
ب مساجذبةِ ،عند كأ ِتس ِه ملك موَّكل كلَّمذ دعذ ِأل ِخ ِيه
ِخبري ،قذل الملك الموَّكل بِِهِ :آمني ولك مبِِثل " ()1؛ فحققت أم الدكداء ـ كضي هللا
عنهذ ـ منذط الدعذء بظهر الغيب ،إبكشذدهذ صفوان للدعذء هلم بظهر الغيب يف احلج.
4ـ مذ جذء يف حديث صخر بن وداعة الغذمدي ـ كضي هللا عنه ـ أن كتسول هللا صلى هللا
عليه وتسلم قذل" :اللهم ابك ألميت ىف بكوكهذ" .وكذن إ ا بعث تسرية أوجياشذ بعثهم
ىف أول النهذك .وكذن صخر كجالا اتجرا ،وكذن يبعث جتذكته من أول النهذك؛ فأثرى
وكثر مذله()2؛ فحقق صخر ـ كضي هللا عنه ـ املنذط ابلابكري يف الاجذكة.
 5ـ قذل مهذم كنت جذلسذا عند حذيفة؛ فمر كجل فقذلوا :هذا يرفع احلديث إىل
السلطذن ،فقذل حذيفة قذل :كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم" :اليدخل اجلنة
قاذت"()3؛ فحقق حذيفة كضي هللا عنه منذط النميمة بانزيله على واقعة معينة.
6ـ قول أيب أيوب األنصذكي ـ كضي هللا عنه ـ " :هبنذ إىل الاشذم فوجدان مراحيض قد
بنيت للقبلة فننحرف عنهذ ،ونساغفر هللا"()4؛ فحقق أبو أيوب ـ كضي هللا عنه ـ منذط
قوله عليه الصالة والسالم" :إ ا أتيام الغذئط فال تساقبلوا القبلة وال تسادبروهذ،
ولكن شرقوا أو غربوا"(.)5
 7ـ ملذ اعازل تسعد بن أيب وقذص ـ كضي هللا عنه ـ النذس ،وكذن يف إبله فجذءه ابنه عمر
فلمذ كآه تسعد قذل :أعو ابهلل من شر هذا الراكب! فلمذ أاته قذل :اي أبت ،أكضيت
أن تكون أعرابيذا يف غنمك والنذس يانذزعون يف امللك ابملدينة؟! فضرب تسعد صدك
) (1صحيح مسلم (.)2733
) (2مسند أمحد ( ،)416/3تسنن أيب داود( ،)2608تسنن بن مذجه( ،)2236تسنن الرتمذي()1212
وقذل :حسن ،وصححه ابن حبذن( )4754ومل يوافقه األكانؤوط فقد ضعفه ،ولكنه حسنه باشواهده
يف حتقيقه للمسند ( ،)169/32وصححه األلبذين يف صحيح تسنن أيب داود.
) (3صحيح مسلم (.)105
) (4صحيح البخذكي ( ،)394صحيح مسلم ( ،)264من حديث أيب أيوب ـ كضي هللا عنه ـ.
) (5صحيح البخذكي ( ،)394صحيح مسل م( ،)264من حديث أيب أيوب ـ كضي هللا عنه ـ.
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عمر ،وقذل :اتسكت ،إين مسعت كتسول هللا  -صلى هللا عليه وتسلم  -يقول :إن هللا
اخلفي "()1؛ فحقق تسعد منذط األوصذف املذكوكة
الغين ّ
الاقي ّ
عز وجل حيب العبد ّ
ابحلديث ابعازاله الفنت والنذس.
 8ـ مذ قذله الاشذفعي" :وكوي عن ابن عبذس ،أن السمذء مطرت فقذل لغالمه" :أخرج
فراشي وكحلي يصيبه املطر" فقذل أبو اجلوزاء البن عبذس :مل تفعل هذا يرمحك هللا؟
فقذل :أمذ تقرأ كاذب هللا :ﱥﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱤ[ق"]9 :فأحب أن يصيب
الربكة فراشي وكحلي"(.)2
9ـ حتقيق عبد هللا بن الزبري ـ كضي هللا عنهمذ ـ منذط قوله عليه الصالة والسالم لعذئاشة:
" اي عذئِاشة لوال قـوم ِ
الزبـ ِري  -بِكفر ،لنـقضت الكعبة
ك ح ِديث عهدهم  -قذل ابن ُّ
فجعلت هلذ اببـ ِ
ني :ابب يدخل النَّذس وابب خيرجون " ففعله ابن الزبري "(.)3
 10ـ حتقيق أم املؤمنني أم حبيبةـ كضي هللا عنهذ وعن أبيهذ ـ املنذط؛ فإنه ملذ تويف أبوهذ أبو
تسفيذن كضي هللا عنه فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ،خلوق أو غريه ،فدهنت منه
جذكية مث مست بعذكضيهذ ،مث قذلت :وهللا مذ يل ابلطيب من حذجة غري أين مسعت
كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم يقول« :ال ِحي ُّل ِالمرأة تـؤِمن ِاب ََّّللِ واليـوِم اآل ِخ ِر أن ِحت َّد
على ميت فـوق ثال ِ
ث ليذل ،إَِّال على زوج أكبـعة أشهر وعاشارا» ،وقذمت هبذا مرة
أخرى أم املؤمنني زينب بنت جحش ـ كضي هللا عنهذ ـ حني تويف أخوهذ ،فدعت
بطيب ،فمست به ،مث قذلت :مذ يل ابلطيب من حذجة ،غري أين مسعت كتسول هللا
صلى هللا عليه وتسلم على املنرب يقول« :ال ِحي ُّل ِالمرأة تـؤِمن ِاب َِّ
َّلل واليـوِم اآل ِخ ِر أن
ِحت َّد على ميت فـوق ثال ِ
ث ليذل ،إَِّال على زوج أكبـعة أشهر وعاشارا»(.)4
) (1صحيح مسلم(.)2965
) (2الاشذفعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدكيس" .األم"( )288/1( .بريوت :داك املعرفة 1410هـ) ، .البيهقي،
أمحد بن احلسني بن علي بن موتسى أبو بكر" .معرفة السنن واآلاثك) )183/5( .حتقيق :عبد املعطي
أمني قلعجي( .الطبعة :األوىل ،مصر ،داك الوفذء1412 ،هـ). .
) (3صحيح البخذكي (.)126
) (4صحيح البخذكي ( ،)5335 ،5334صحيح مسلم ( .)1486من حديث زينب بنت أيب تسلمة.
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فحققت أ َّم املؤمنني ـ كضي هللا عنهمذ ـ منذط قوله عليه الصالة والسالم" :ال حيل
المرأة تومن ابهلل واليوم اآلخر ،أن حتد على ميت فوق ثالث ليذل".
11ـ مذ جذء عن جرير بن عبد هللا ملذ كأى فرتسذ فأعجبه فأكتسل غالمه لياشرتيه له؛ فذشرتاه
بثالمثذئة دكهم ،وكذن الفرس أغلى من هذا؛ فأكتسل جرير إىل صذحب الفرس ،فأعطذه
مخسمذئة ،مث زاده إىل تسبعمذئه أو مثذمنذئة دكهم ،مث ملذ اتساغرب الغالم ،قذل له جرير:
"اي بين إين ابيعت كتسول هللا عليه الصالة والسالم على النصح لكل مسلم"()1؛
فحقق منذط النصيحة هبذا.
 13ـ مذ جذء عن املقداد كضي هللا عنه " أن كجالا جعل ميدح عثمذن كضي هللا عنه،
فعمد املقداد فجثذ على ككبايه ،فجعل حيثو يف وجهه احلصبذء ،فقذل له عثمذن :مذ
إن كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم قذل " :إِ ا كأيـام املد ِ
شأنك؟ فقذلَّ :
َّاحني فذحثوا
()2
يف وج ِ
الرتاب " ؛ فحقق منذط "احلثو" عمليذ.
وه ِهم ُّ
اثلثا :حتقيق مناطات مصاحل الشريعة ومقاصدها اليت مل يرد فيها نص خاص:
هذا للصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ فيه امليدان األوتسع واحلظ األوىف ،فقد اجاهدوا
باحقيق منذطذت مصذحل الاشريعة ومقذصدهذ ابالعامذد والنظر إىل مقذصد الاشريعة ومصذحلهذ
من جهة ،وعلى الوقذئع واألحوال والنوازل فيهذ من جهة أخرى؛ فالءموا بينهمذ؛ فلم خيلو
حذدثة عن نظر ،ونظرهم كذن حمققذ ملقذصد الاشريعة ،مقيمذ ملعذنيهذ ومصذحلهذ؛ فاذكة اعاربوا
القيذس ،ومرة املصلحة ،وأخرى االتساحسذن ،قذل إمذم احلرمني (ت478هـ)" :فإن أصحذب
الرتسول عليه السالم مذ كذنوا جيرون على مراتسم اجلدليني من نظذك الزمذن يف تعيني أصل
واالعانذء ابالتسانبذط منه وتكلف حترير على الرتسم املعروف املألوف يف قبيله وإمنذ كذنوا
يرتسلون األحكذم ويعقلوهنذ يف جمذلس االشاواك ابملصذحل الكلية "(.)3
) (1الطرباين ،املعجم الكبري (.)2395
) (2صحيح مسلم (.)3002
)(3اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا" .الربهذن يف أصول الفقه" )163/2( .حتقيق عبد العظيم حممود الديب،
(ط ،4املنصوكةـ :الوفذء1418 ،ه).
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وعلى هذا اجاهد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف ختريج الوقذئع اليت ال نص فيهذ ،اتكة
على األقيسة الصحيحة املعاربة ،واتكة على املصذحل ومقذصد الاشريعة اليت يدخل فيهذ
االتساحسذن املصلحي ،ونظروا نظر اخلبري املديل ابلواقع إىل الاشريعة؛ إ وصل إلينذ عاشرات
االجاهذدات اليت حققوا فيهذ منذطذت أحكذم كثرية ،معامدين على القيذس واملصلحة( ،)1قذل
القرايف (ت684هـ)" :وممذ يؤكد العمل ابملصلحة املرتسلة أن الصحذبةـ كضوان هللا عليهم ـ
عملوا أموكا ملطلق املصلحة ،ال لاقدم شذهد ابالعابذك"( ،)2بل نقل االتفذق على هذا بقوله:
قطعذ أن هذه الاشرائط اليت
"وأمذ اإلمجذع :فهو أن من تابع أحوال مبذحثذت الصحذبة ،علم ا
يعاربهذ فقهذء الزمذن يف حترير األقيسة ،والاشرائط املعاربة يف العلة ،واألصل ،والفرع  -مذ كذنوا
يلافاون إليهذ؛ بل كذنوا يراعون املصذحل؛ لعلمهم أبن املقصد من الاشرائع كعذية املصذحل؛ فدل
جمموع مذ كران على جواز الامسك ابملصذحل املرتسلة.)3(" .
وتسأ كر طرفذا من هذه االجاهذدات يف حتقيق منذط القيذس واملصذحل الاشرعية:
 1ـ مجع الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ للقرآن الكرمي؛ إ مل ترد نصوص خذصة يف هذا
فذجاهدوا يف حتقيق هذه املصلحة خترجيذ على مقذصد الاشريعة يف حفظ ضروكات
الاشريعة ملذ اتساحر القال يوم اليمذمة بقراء القرآن الكرمي أشذك بذلك عمر على أيب
بكر ،مث توقف أبو بكر لكونه مل يفعله النيب عليه الصالة والسالم فلم يزل عمر
يراجعه حىت شرح هللا صدك أيب بكر بذلك()4؛ إ القرآن هو أصل حفظ الاشريعة
كلهذ بضروكايهتذ وحذجيذهتذ وحتسينيذهتذ ،ومل يكن بني أيديهم نص خذص يف هذا ،بل
من خالل احملذوكة اليت جرت بني الاشيخني ـ كضي هللا عنهمذ ـ يظهر تعلقهم
ابملصلحة ال غري ،قذل الغزايل (ت505هـ) " :وعرفوا أن حفظ القرآن عن
االخاالط ،والنسيذن واجب قطعذ ،وعلموا أنه ال طريق إىل حفظه إال الكابة يف
املصحف .فهذه أموك علقت على املصلحة نصذ ،وإمجذعذ ،وال ميكن تعيني املصلحة
) (1انظر :األبيذكي ،الاحقيق والبيذن شرح الربهذن(.)133/4
) (2تنقيح الفصول (ص .)446وانظر :نفذئس األصول(.)3167/7
) (3القرايف ،نفذئس األصول (.)4082/9
) (4صحيح البخذكي( )4986من حديث زيد بن اثبت ـ كضي هللا عنه ـ.
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يف األشخذص ،واألحوال إال ابالجاهذد فهو من قبيل حتقيق املنذط للحكم "(.)1
 2ـ اجاهذد عمر ـ كضي هللا عنه ـ يف ترتيب جملس الاشوكى الذي يلي اخلالفة بعده؛
فسمى :عثمذن ،وعليذ ،وطلحة ،والزبري ،وعبدالرمحن بن عوف ،وتسعدبن أيب
وقذص( ،)2وهو اجاهذد لاحقيق منذط إدامة مصلحة اخلالفة بعده.
 3ـ توكيث عثمذن ـ كضي هللا عنه ـ املطلقة ثالاث يف مرض املوت( ،)3وهو اجاهذد لاحقيق
منذط مصلحة الزوجة يف حفظ إكثهذ ،معذملة للزوج بنقيض قصده الذي يريد حيرم
زوجاه من املرياث اعاداء وظلمذ عليهذ.
 4ـ إقذمة عثمذن ـ كضي هللا عنه ـ نداء اجلمعة األول على الزوكاء وكذن موضعذ ابلسوق يف
املدينة( ،)4ومل يكن موجودا قبل عثمذن ـ كضي هللا عنه ـ وتسببه كمذ قذل السذئب بن
يزيد" :وكثر النذس" وهذا مل يكن موجودا يف زمنه عليه الصالة والسالم ،وال زمن
صذحبيه ،وهو اجاهذد لاحقيق منذط مصلحة إقذمة اجلمعة ،وهتيؤ النذس هلذ خوفذ من
إضذعاهذ فأقذم هلذ مذ حيفظهذ به اجاهذدا منه.
 5ـ تبذين اجاهذد اخلليفاني أيب بكر وعمر ـ كضي هللا عنهمذ ـ يف العطذء؛ فسذوى أبو بكر
بينهم ،وقذل" :إمنذ عملوا هلل ،وإمنذ أجوكهم على هللا ،وإمنذ الدنيذ بالغ" ،وأمذ عمر
فقذل" :ال أجعل من قذتل كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم كمن قذتل معه"( ،)5وكل
واحد اجاهد يف حتقيق منذط العدل يف العطذء مبذ النص فيه.
 6ـ اجاهذد عمر ـ كضي هللا عنه ـ يف إمضذء الطالق الثالث مبجلس واحد ،ملذ تعجل
النذس يف الطالق الثالث وأكثروا منه؛ فحقق منذط املصلحة إبمضذء الطالق عليهم
) (1املساصفى (ص ،)291وانظر :املوافقذت (.)341 /2
) (2صحيح البخذكي(.)1392
) (3تسنن الداكقطين ( ،)64/4تسنن تسعيد بن منصوك( ،)66/2الطبقذت الكربى ( ،)299/8السنن
الكربى ( ،)362/7وصححه ابن حزم يف احمللى(.)487/9
) (4صحيح البخذكي ( ،)912من حديث السذئب بن يزيد.
) (5ابن حنبل ،أمحد" .الزهد"( .ص" ،)91معرفة السنن واآلاثك" ( ،)281/9السنن الكربى
(.)350/6
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ثالاث يف جملس واحد كدعذ هلم لئال يامذدوا فيه وكذن قبله طالق الثالث واحدة كمذ
قذل ابن عبذس ـ كضي هللا عنهمذ ـ (.)1
 7ـ عدل معذوية ـ كضي هللا عنه ـ مدين من حنطة الاشذم لطيبهذ بصذع من متر املدينة(،)2
اجاهذدا منه كضي هللا عنه ،ومل يكن مسعه من النيب عليه الصالة والسالم(.)3
 8ـ بلغ عمر ـ كضي هللا عنه ـ :أن فالان ابع مخرا فقذل" :قذتل هللا فالان ،أمل يعلم أن
كتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم قذل :قذتل هللا اليهود ،حرمت عليهم الاشحوم،
فجملوهذ فبذعوهذ"( )4وقذل القرايف (ت684هـ)" :قذس اخلمر على الاشحم يف حترمي
الثمن؛ الشرتاكهمذ يف حترمي العني"(.)5
 9ـ حتقيق أيب برزة األتسلمي ـ كضي هللا عنه ـ الصحذيب اجلليل منذط مقصد الايسري على
نفسه ،اعامذدا على مذ شذهده من فعله عليه الصالة والسالم ملذ كذن يصلي ،وكذن
جلذم داباه بيده فجعل يابعهذ ،وهو يصلي( ،)6قذل ابن كجب (ت795هـ)" :واملعىن:
أنه شذهد من تيسريه – صلَّى هللا علي ِه وتسلَّم – مذ اتسادل به على أن هذا العمل يف
الصالة غري مضر ابلصالة ،وقد تقدم أن اإلمذم أمحد قذل :إ ا فعل يف صالته كفعل
أيب برزة؛ فصالته جذئزة"(.)7

) (1صحيح مسلم(.)1472
) (2صحيح مسلم (.)985
) (3انظر :النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم (.)678/2
) (4صحيح البخذكي ( ،)2223من حديث ابن عبذس ـ كضي هللا عنهمذ ـ
) (5القرايف ،نفذئس األصول ( ،)3162/7وانظر :ابن دقيق العيد ،إحكذم ألحكذم (.)293/2
) (6صحيح البخذكي (.)1211
) (7ابن حجر ،فاح البذكي (.)338/9
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اخلامتة والتوصيات

أ ـ اخلامتة:
احلمد هلل أوال وآخر ،مث الصالة والسالم على نبينذ حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
فبعد أن من هللا على البذحث هبذه الدكاتسة ،أحب أضع بني يدي القذكئ الكرمي أهم الناذئج
اليت توصلت إليهذ:
 .1حتقيق املنذط :تنزيل العلة على آحذد صوكهذ اجلزئية.
 .2من األصوليني من وتسع معىن الصحذبة فجعله ياشمل كل من كأى النيب عليه الصالة
والسالم ولو حلظة ،وهو كأي أهل احلديث ،وبعضهم ضيق املعىن فقصره على من
طذلت صحباه له عليه الصالة والسالم.
 .3ال ميكن حتقيق منذط حكم شرعي إال ابجاهذد يقوم على نظرين:
أ ـ نظر نقلي توقيفي علمي (فقه النص) .ب ـ نظر واقعي عقلي عملي(فقه الانزيل).
 .4اتفق العلمذء على أن االجاهذد يف حتقيق املنذط ضروكة يف الاشريعة ،ال ميكن أن تنفك
عنه إىل قيذم السذعة؛ ألنه نظر يف كيفية العمل ابحلكم الاشرعي وتطبيقه على آحذد
الصوك اليت ال تانذهى.
 .5ال تظهر مصذحل الاشريعة وتندفع مفذتسدهذ إال باحقيق املنذط الصحيح؛ ألنه يام وضع
احلكم املنذتسب يف احملل املنذتسب ،وهذا فيه اتسامراكية النظر وعدم توقف االجاهذد،
حبسب جتدد احلوادث واملساجدات ،وبه حتمى أحكذم الاشريعة من الاعدي بزايدة أو
نقصذن.
 .6اجاهد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ باحقيق املنذط يف عهده عليه الصالة والسالم
لغرضني :الادكيب على االجاهذد ،والضروكة الباعذده عليه الصالة والسالم أحيذان عن
أمذكن الوقذئع والنوازل ،وهلذا أجذز عليه الصالة والسالم اجاهذد الصحذبة وأ ن هلم
يف لك ،وكذن على ثالث مراتب :اإل ن منه عليه الصالة والسالم الصريح،
والاشوكى ،واالجاهذد بال إ نه.
 .7تسبب متيز اجاهذد الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط يعود ألكبعة أصول :قوة
اإلميذن ،ومعذياشة الانزيل ،وفطرة اللغة ،وخمذلطة النذس ومعرفة عذداهتم.
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 .8أقذم الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ حتقيق املنذط بعد وفذته عليه الصالة والسالم على
ثالثة أصول :كد املنذطذت اخلذطئة وتصحيحهذ ،إقذمة املنذطذت الصحيحة للنصوص
وتثبياهذ ،االجاهذد فيمذ ال نص فيه بنذء على القيذس واملصلحة ،وحتقيق مقذصد
الاشريعة فيه.
ب ـ التوصيات:
 .1حتقيق املنذط أحد ككين االجاهذد ،وال ميكن أن تقوم للاشريعة قذئمة إال إبقذماه إقذمة
صحيحة ،وياوجب على كل من له عنذية ابلفقه وأصوله الادكب على حتقيق املنذط
حتت إشراف علمذء وهيئذت ومؤتسسذت شرعية معاربة ،إقذمة هلذا الركن العظيم يف
االجاهذد ،وأعظم مذ يسافذد منه منهج الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف حتقيق املنذط.
 .2يالحظ أن الفنت يف هذا الزمذن هي إمذ غلو أو جفذء عن الاشريعة ،ويف غذلبهذ عذئدة
إىل ضعف حتقيق املنذط الاشرعي الصحيح ،ومنهج الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ كفيل
حبفظ األمة من كال الفاناني لو توتسعنذ يف طرحه وبثه بني النذس كذفة.
 .3عذمة األمة مافقة على كون الكاذب والسنة مهذ أصل الدين وقوام امللة ،ولكن
اإلشكذالت والابذينذت أتيت حذل فقه تنزيل النص ،وأول من نزل النصوص على
الواقع بعد وفذته عليه الصالة والسالم هم الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ ففي منهجهم
االجاهذدي خذكطة طريق تعني األمة للخروج من ماذهاهذ الواتسعة ،وغيذب منهجهم
يزيد هذا الايه ويكرتسه.
 .4أاندي إبقذمة ملاقيذت شرعية ،وندوات علمية ألتسذتذة وطالب الاشريعة ،والقضذة،
واملفاني عن حتقيق املنذط ،ألمهياه البذلغة يف حيذتنذ لكل من له اتصذل ابلفاوى
والقضذء والعلم الاشرعي ،ويكون منهج الصحذبة ككنذ واضحذ ابكزا فيه.
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املصادر واملصادر
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد الكويف" .مصنف ابن أيب شيبة" .حتقيق :كمذل
يوتسف احلوت( .الطبعة :األوىل ،الرايض ،مكابة الرشد1409 ،هـ).
ابن اجلوزي ،يوتسف بن عبد الرمحن" .اإليضذح لقوانني االصطالح" .حتقيق :حممود الدغيم.
(الطبعة :األوىل ،القذهرة ،مكابة مدبويل1415 ،هـ).
ابن احلذجب ،أبو عمرو مجذل الدين عثمذن" .مناهى الوصول واألمل يف علمي األصول
واجلدل"( .الطبعة :األوىل ،بريوت داك الكاب العلمية1405 ،هـ).
ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد هللا املعذفري" .القبس شرح موطأ مذلك بن أنس" .حتقيق:
حممد ولد كرمي( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الغرب اإلتسالمي1992 ،م).
ابن أمري حذج ،مشس الدين حممد بن حممد" .الاقرير والاحبري"( .الطيعة الثذنية ،بريوت ،داك
الكاب العلمية1403 ،ه)ـ.
ابن بطذل ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك" .شرح صحيح البخذكي" .حتقيق :أبو
متيم ايتسر بن إبراهيم( .الطبعة الثذلثة ،السعودية ،مكابة الرشد1423 ،هـ).
ابن بيه ،د .عبد هللا "االجاهذد باحقيق املنذط :فقه األقليذت"( .املوقع الرمسي للاشيخ على
الاشبكة)http: //binbayyah. net/arabic/archives/1231( :
ابن بيه ،د .عبد هللا "االجاهذد باحقيق املنذط :فقه الواقع والاوقع"( .جملة املسلم املعذصر،
اجمللد ( ،)36العددان ( ،)142 ،141ديسمرب 2011م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم "الفاذوى الكربى"( .الطبعة األوىل ،بريوت :داك الكاب العلمية،
1408هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم"جمموع الفاذوى" .مجع وترتيب عبد الرمحن بن قذتسم( ،القذهرة:
مكابة ابن تيمية).
ابن حزم ،أبو حممد علي الظذهري" .احمللى ابآلاثك"( .بريوت :داك الفكر).
ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد بن تسعيد األندلسي القرطيب الظذهري" .اإلحكذم يف أصول
األحكذم" .حتقيق أمحد حممد شذكر( ،الطبعة األوىل ،بريوت ،داك اآلفذق اجلديدة).
ابن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد" .مسند أمحد بن حنبل"( .القذهرة ،مؤتسسة قرطبة1991 ،م).
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ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إتسحذق" .صحيح ابن خزمية" .حتقيق :حممد األعظمي.
(بريوت ،املكاب اإلتسالمي1390 ،هـ).
ابن دقيق العيد ،تقي الدين" .إحكذم األحكذم شرح عمدة األحكذم" .حتقيق أمحد شذكر،
(ط ،2بريوت :عذمل الكاب1407 ،ه).
ابن تسالّم ،أبو عبيد القذتسم بن عبد هللا اهلروي البغدادي" .فضذئل القرآن" .حتقيق :مروان
العطية وآخرون( .الطبعة :األوىل ،دماشق ،داك ابن كثري1415 ،هـ).
ابن عذشوك ،حممد الطذهر" .الاحرير والانوير"( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،مؤتسسة الاذكيخ
العريب1420 ،هـ).
ابن عبد الرب ،يوتسف بن عبد هللا النمري" .الامهيد ملذ يف املوطأ من املعذين واملسذنيد".
حتقيق :مصطفى العلوي ،حممد البكري( ،اململكة املغربية ،وزاكة عموم األوقذف والاشؤون
اإلتسالمية1387 ،هـ).
ابن عقيل ،علي" .الواضح يف أصول الفقه" .حتقيق د .عبد هللا الرتكي( ،ط ،1بريوت :الرتسذلة
1420هـ).
ابن فذكس ،أمحد بن فذكس بن زكراي" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم هذكون.
(داك اجليل).
ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد املقدتسي أبو حممد" .كوضة النذظر وجنة املنذظر" .حتقيق:
د .عبد العزيز عبد الرمحن السعيد( .الطبعة الثذنية ،جذمعة اإلمذم حممد بن تسعود1399 ،هـ).
ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد هللا حممد" .بدائع الفوائد"( .الطبعة األوىل ،بريوت :داك الكاب العلمية،
1414هـ).
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" .إعالم املوقعني عن كب العذملني" .حتقيق ماشهوك حسن،
(ط ،1السعودية :ابن اجلوزي1423 ،هـ).
ابن كثري ،أبو الفداء إمسذعيل" .البذعث احلثيث يف اخاصذك علوم احلديث" .حتقيق :أمحد
شذكر( .الطبعة :الثذنية ،بريوت ،داك الكاب العلمية).
ابن كثري ،أبو الفداء إمسذعيل" .البداية والنهذية" .حتقيق :أمحد أبو ملحم وآخرون( .الطبعة:
األوىل ،القذهرة ،داك الراين للرتاث1408 ،هـ).
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ابن كثري ،أبو الفداء إمسذعيل" .تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :تسذمي بن حممد السالمة.
(الطبعة :الثذنية ،الرايض ،داك طيبة1420 ،هـ).
ابن مفلح ،حممد املقدتسي" .أصول الفقه" .حتقيق :د .فهد السدحذن( .الطبعة األوىل،
الرايض ،مكابة العبيكذن1420 ،ه)ـ.
أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء" .العدة يف أصول الفقه" .حتقيق:
د .أمحد بن علي بن تسري املبذككي( .ط ،2جذمعة اإلمذم حممد بن تسعود1410 ،هـ).
اإلبيذكي ،علي" .الاحقيق والبيذن يف شرح الربهذن يف أصول الفقه" .حتقيق د .علي اجلزائري،
(ط ،1الكويت :داك الضيذء1434 ،هـ).
األزهري ،حممد" .هتذيب اللغة" حتقيق حممد عوض مرعب (الطبعة األوىل ،بريوت :داك إحيذء
الرتاث2001 ،م).
إمسذعيل ،مهذ تسعد االجاهذد "املقذصدي يف عصر اخللفذء الراشدين" .حبث مقدم التساكمذل
احلصول على دكجة املذجساري يف أصول الفقه( ،اجلذمعة اإلتسالمية ـ غزة ،قسم أصول الفقه).
اإلتسنوي ،مجذل الدين عبد الرحيم" .هنذية السول شرح منهذج الوصول يف علم األصول"( .بريوت:
داك الكاب العلمية).
اإلتسنوي ،عبد الرحيم" .الامهيد يف ختريج الفروع على األصول" .حتقيق حممد هياو( ،ط،1
بريوت :الرتسذلة1400 ،هـ).
األصفهذين ،الراغب" .مفردات ألفذظ القرآن" .حتقيق :صفوان عدانن داود( .الطبعة :األوىل،
دماشق ،داك القلم1412 ،هـ).
آل تيمية ،عبد السالم بن تيمية ،عبد احلليم بن تيمية ،تقي الدين أمحد ابن تيمية" .املسودة
يف أصول الفقه" .حتقيق :حميي الدين عبد احلميد( .القذهرة ،مطبعة املدين ،د .ط).
األلبذين ،حممد انصر الدين" .إكواء الغليل يف ختريج أحذديث منذك السبيل"( .الطبعة :الثذلثة،
بريوت املكاب اإلتسالمي1405 ،هـ).
اآلمدي ،تسيف الدين علي" .اإلحكذم يف أصول األحكذم"( .الطبعة األوىل ،بريوت:
الكاذب العريب1404 ،هـ).
األنصذكي ،أبو حيي زكراي" .فاح البذقي باشرح ألفية العراقي" .حتقيق :عبد اللطيف مهيم ،مذهر
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الفحل( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الكاب العلمية1422 ،هـ).
األنصذكي ،د .فريد" .املصطلح األصويل عند الاشذطيب"( .الطبعة :األوىل ،املعهد العذيل
للفكر اإلتسالمي1424 ،هـ).
البخذكي ،أبو عبد هللا حممد بن إمسذعيل" .الاذكيخ الكبري" .حتقيق :السيد هذشم الندوي.
(بريوت ،داك الفكر ،د .ط).
البخذكي ،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد" .كاشف األتسراك شرح أصول البزدوي"( .الطبعة:
األوىل ،بريوت ،داك الكاذب العريب1411 ،هـ).
البخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .اجلذمع الصحيح املعروف بـ «صحيح البخذكي»"( .ط ،1الرايض:
السالم1417 ،هـ).
البصري ،حممد أبو احلسني املعازيل" .املعامد يف أصول الفقه" حتقيق خليل امليس( ،األوىل،
بريوت :الكاب العلمية1403 ،هـ).
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .السنن الكربى"( .بريوت ،داك الفكر ،د .ط).
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .املدخل إىل السنن الكربى" .حتقيق :حممد األعظمي.
(الكويت ،داك اخللفذء ،د .ط).
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني" .شعب اإلميذن" .حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول.
(الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الكاب العلمية1410 ،هـ ).
البيهقي ،أبو بكر" .منذقب الاشذفعي" .حتقيق :أمحد صقر( .القذهرة ،مكابة داك الرتاث ،د .ط).
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موتسى أبو بكر" .معرفة السنن واآلاثك) .حتقيق :عبد
املعطي أمني قلعجي( .الطبعة :األوىل ،مصر ،داك الوفذء1412 ،هـ).
الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن تسوكة" .اجلذمع الصحيح" .تسنن الرتمذي .حتقيق:
أمحد شذكر( .بريوت ،داك الكاب العلمية ،د .ط).
جحيش ،د .باشري" .فقه الانزيل مفهومه وعالقاه ببعض املصطلحذت" .ندوة مساجدات
الفكر االتسالمي احلذدية عاشرة ،االجاهذد باحقيق املنذط :فقه الواقع والاوقع( .وزاكة
األوقذف والاشؤون اإلتسالمية ابلكويت فرباير  18إىل  20تسنة 2013م).
اجلوهري ،إمسذعيل بن محذد الفذكايب" .الصحذح اتج اللغة وصحذح العربية " .حتقيق :أمحد
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عبد الغفوك عطذك( .الطبعة :الرابعة ،بريوت ،داك العلم للماليني1407 ،هـ).
اجلويين ،أبو املعذيل عبد امللك بن عبد هللا" .غيذث األمم يف الايذث الظلم" .حتقيق :عبد
العظيم لديب( ،الطبعة :الثذنية ،مكابة إمذم احلرمني1401 ،هـ).
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا" .الربهذن يف أصول الفقه" .حتقيق عبد العظيم حممود الديب،
(ط ،4املنصوكةـ :الوفذء1418 ،ه).
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا" .الالخيص يف أصول الفقه" .حتقيق حممد حسن (ط ،1بريوت،
الكاب العلمية1424 ،هـ).
احلذكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا" .املسادك على الصحيحني" .حتقيق :مصطفى عبد
القذدك عطذ( ،الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الكاب العلمية1411 ،هـ).
اخلطذيب ،أبو تسليمذن محد بن حممد البسيت" .بيذن إعجذز القرآن" .حتقيق :حممد خلف هللا،
ود .حممد زغلول تسالم( .الطبعة الثذلثة ،مصر ،داك املعذكف1976 ،م).
اخلطيب ،أمحد بن علي بن اثبت أبو بكر البغدادي" .الكفذية يف علم الرواية" .حتقيق :أبو
عبد هللا السوكقي( .املدينة املنوكة ،املكابة العلمية).
اخلطيب ،أمحد بن علي بن اثبت البغدادي أبو بكر" .اجلذمع ألخالق الراوي وآداب
السذمع" .حتقيق :د .حممود الطحذن( .الرايض ،مكابة املعذكف1403 ،هـ).
اخلليل ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري" .كاذب
العني" .حتقيق :د .مهدي املخزومي( .مكابة اهلالل).
الداكقطين ،علي بن عمر أبو احلسن" .تسنن الداك قطين" .حتقيق :السيد عبد هللا هذشم ميذين
املدين( .بريوت ،داك املعرفة1386 ،هـ).
الداكمي ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن الاميمي السمرقندي.
"تسنن الداكمي" .حتقيق :حسني تسليم أتسد( .الطبعة :األوىل ،السعودية ،داك املغين
للناشر والاوزيع1412 ،هـ).
الرازي ،حممد" .احملصول يف علم األصول" .حتقيق طه العلواين (ط ،1الرايض :جذمعة اإلمذم حممد
بن تسعود اإلتسالمية 1400هـ).
الزككاشي ،بدك الدين حممد بن هبذدك" .البحر احمليط يف أصول الفقه"( .داك الكايب ،بدون اتكيخ ناشر).
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الزككاشي ،بدك الدين حممد بن عبد هللا" .الربهذن يف علوم القرآن" .حتقيق :حممد أيب الفضل
إبراهيم( .الطبعة :الثذنية ،بريوت ،داك املعرفة1391 ،هـ).
الزخماشري ،حممود بن عمر" .أتسذس البالغة" .حتقيق :حممد ابتسل عيون السود( .الطبعة
األوىل ،بريوت ،داك الكاب العلمية1419 ،هـ).
السبكي ،اتج الدين عبد الوهذب بن علي" .مجع اجلوامع " .حتقيق عقيلة حسني( ،ط ،1بريوت،
ابن حزم1432 ،هـ).
السبكي" ،اإلهبذج يف شرح املنهذج"( .ط ،1بريوت :الكاب العلمية404 ،هـ).
السجساذين ،أبو داود تسليمذن بن األشعث" .تسنن أيب داود"( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك
ابن حزم1419 ،هـ).
السمعذين ،منصوك" .قواطع األدلة" .حتقيق حممد إمسذعيل (ط ،1بريوت :الكاب العلمية،
1418هـ).
الاشذطيب ،إبراهيم بن موتسى "االعاصذم" .حتقيق تسليم اهلاليل( ،الطبعة األوىل ،السعودية :داك ابن
عفذن1412 ،هـ).
الاشذطيب ،إبراهيم بن موتسى" .املوافقذت" .حتقيق عبد هللا دكاز( ،الطبعة الرابعة ،بريوت :داك
املعرفة 1415هـ).
الاشذفعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدكيس" .األم"( .بريوت :داك املعرفة 1410هـ).
الاشذفعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدكيس" .الرتسذلة" .حتقيق أمحد حممد شذكر( ،القذهرة1358 :هـ).
الاشذفعي ،حممد بن إدكيس" .مسند الاشذفعي"( .بريوت ،داك الكاب العلمية1400 ،هـ).
الاشنقيطي ،حممد األمني اجلكين" .أضواء البيذن يف إيضذح القرآن ابلقرآن"( .بريوت :داك
الفكر1415 ،هـ).
الاشهرتساذين ،أبو الفاح حممد بن عبد الكرمي" .امللل والنحل"( .مؤتسسة احلليب).
الاشريازي ،أبو إتسحذق إبراهيم" .الابصرة يف أصول الفقه" حتقيق حممد حسن هياو (الطبعة األوىل،
دماشق :داك الفكر1403 ،هـ).
الصنعذين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهذم" .املصنف" .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي.
(الطبعة :الثذنية ،بريوت ،املكاب اإلتسالمي1403 ،هـ ).
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الطويف ،أبو الربيع جنم الدين تسليمذن بن عبد القوي" .شرح خماصر الروضة" .حتقيق :عبد
هللا الرتكي( ،الطبعة :األوىل ،بريوت ،مؤتسسة الرتسذلة1407 ،هـ ).
عبد املؤمن البغدادي" ،قواعد األصول ومعذقد الفصول" .حتقيق ،د .علي احلكمي (ط ،1جذمعة
أم القرى 1409هـ).
العز بن عبد السالم ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي" .قواعد
األحكذم .:كاجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف تسعد( .بريوت ،داك الكاب العلمية،
1414هـ).
العسريي ،عبد هللا بن انصر" .منهج الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ يف القيذس ،وأثره يف فروعهم
الفقهية" .كتسذلة مقدمة لنيل دكجة املذجساري يف أصول الفقه( .جذمعة أم القرى ،كلية
الاشريعة والدكاتسذت اإلتسالمية).
العقيل ،د .صذحل بن عبد العزيز" .حتقيق املنذط"( .حبث مناشوك يف جملة العدل ،العدد
العاشرون ،شوال 1424هـ ،والعدد السذدس والعاشرون ،كبيع اآلخر1426 ،هـ).
العويد ،أ .د .عبد العزيز بن حممد" .أصول الفقه عند الصحذبة ـ كضي هللا عنهم ـ معذمل يف
املنهج"( .الكويت ،جملة الوعي اإلتسالمي1432 ،ه)ـ.
الغزايل ،أبو حذمد حممد" .املساصفى يف علم األصول"(الطبعة الثذنية ،بريوت :داك الكاب العلمية).
الغزايل ،أبو حذمد حممد" .أتسذس القيذس" .حتقيق د .فهد السدحذن( .الرايض :مكابة
العبيكذن1413 ،هـ).
الفاوحي ،حممد" .شرح الكوكب املنري" .حتقيق حممد الزحيلي ،نزيه محذد( ،الرايض :العبيكذن،
1418هـ).
الفسوي ،يعقوب" .املعرفة والاذكيخ" .حتقيق :أكرم العمري( ،ط ،2بريوت ،الرتسذلة،
1402هـ ).
القرايف ،أمحد بن إدكيس" .أنواك الربوق يف أنواء الفروق"( .بريوت ،عذمل الكاب).
القرايف ،أمحد بن إدكيس" .شرح تنقيح الفصول يف اخاصذك احملصول" .علق عليه :أمحد فريد
(ط ،1بريوت :الكاب العلمية1428 ،هـ).
القزويين ،أبو عبدهللا حممد بن يزيد" .تسنن ابن مذجه" .حتقيق حممد عبد البذقي( ،إحيذء الرتاث،
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 1395هـ).
الكيالين ،أ .د عبدالرمحن ،أتساذ الفقه وأصوله بكلية الاشريعة ابجلذمعة األكدنية "أثر
االخاالف يف حتقيق املنذط يف اخاالف اجملاهدين"( .منذ ج دالة قدمية ومعذصرة ،وكقة
مقدمة لندوة مساجدات الفكر اإلتسالمي احلذدية عاشرة-املنعقدة ابلكويت ،بعنوان:
االجاهذد باحقيق املنذط فقه الواقع واملاوقع يف الفرتة 2013 / 2/ 20 -18م).
القرايف ،أمحد بن إدكيس" .نفذئس األصول " .حتقيق عذدل أمحد( ،ط ،1مكة املكرمة :البذز
1416هـ).
املربد ،حممد بن يزيد" .الكذمل يف اللغة واألدب" .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( .الطبعة:
الثذلثة ،القذهرة داك الفكر العريب 1417 ،هـ).
املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن تسليمذن" .حترير املنقول وهتذيب علم األصول".
حتقيق :عبد هللا هذشم ،د .هاشذم العريب( .الطبعة :األوىل ،قطر ،وزاكة األوقذف والاشؤون
اإلتسالمية1434 ،هـ).
املنذكي ،زكي الدين عبد العظيم" .الرتغيب والرتهيب من احلديث الاشريف" .حتقيق :إبراهيم
مشس الدين( .ط ،1بريوت ،داك الكاب العلمية1417 ،هـ).
النجذك ،أ .د .عبد اجمليد "أثر حتقيق املنذط يف وقف تنزيل األحكذم"( .حبث مقدم ملؤمتر
حتقيق املنذط ،الكويت.)2013/2/ 20 -18 :
النسذئي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" .السنن الكربى" .حتقيق :عبد الغفذك البندكي،
تسيد كسروي حسن( .الطبعة :األوىل ،بريوت ،داك الكاب العلمية1411 ،هـ).
النووي ،أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري" .املنهذج شرح صحيح مسلم بن احلجذج املاشهوك
بـ«شرح النووي على صحيح مسلم»"( .الطبعة الثذنية ،بريوت ،داك إحيذء الرتاث،
1392ه).
اهليثمي ،نوك الدين علي بن أيب بكر" .جممع الزوائد ومنبع الفوائد"( .بريوت ،مؤتسسة
املعذكف1406 ،هـ).
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