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م ووال ا   
 اط  وأه

 الدكتــــــور

   ل ا   
 ل اأ  ركذ اا-ل اوأ ا    

  ا -دا ا ا   



 

)١٢١٤(  م ووال اهوأ   طا  



  

)١٢١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 استنباطها في  وأثرهل األحكاموواقع نز 
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ا :  
 

 التي ينبغي عىل املجتهد حتصيلها، لقد اعتنى علامء األصول ببيان املواصفات

وفـصلوا . وحرروا القواعد التي يطلـب منـه االسـتناد إليهـا يف اسـتنباط األحكـام

ومـن قبيـل . الكالم يف كثري من هذه القواعد، وأمجلوا الكالم يف البعض اآلخـر

 وصحابته الكرام يف فهـم هذا األخري دور معرفة الواقع الذي كان يعيشه النبي 

فجاء هذا البحث إللقاء الضوء عـىل . وحي وتوجيهها التوجيه السليمنصوص ال

هذه القضية اهلامة، وتناولت من خالله أثر عادات من نـزل فـيهم القـرآن يف فهـم 

ًنصوصه، وكيفية التعامل معها فهام واستنباطا وبينت الدور البارز ملعرفة الواقع . ً

وملا كان هلذا املوضـوع . مالذي نزلت فيه بعض األحكام يف تغيري هذه األحكا

عالقة بشبهة تارخيية النصوص التي يدعي أصحاهبا لزوم إخضاع النص الـديني 

للواقع الذي نزل فيه، مما يقودنا إىل إسقاط كثري مـن األحكـام بوصـفها أحكامـا 

تارخيية، رأيت أن أتناول هذه الشبهة بيشء من اإلجياز، مقترصا عىل املـداخل 

 واملـستندات الدينيـة التـي بنيـت عليهـا، للتأكـد مـن عـدم الومهية هلذه الفكـرة،

 .  موافقتها هلذه املستندات
  

ت اا :أثر، الواقع، األحكام، توجيه. 

 



 

)١٢١٦(  م ووال اهوأ   طا  
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Abstract: 
 

    The ability of the Development of Islamic Jurisprudence is 
considered to be the highest purpose sought by the seekers in 
the path of ijtihad, and the scholars of the assets have taken 
care to indicate the specifications that the Mojtahid should 
collect, while editing the rules on which he must base the 
process of inference. They clarified the speech in many of 
these rules, and they made it very summarized in others. The 
latter has the role of knowing the reality of the Prophet and his 
esteemed companions in understanding and properly directing 
the texts of revelation. The linguistic aspect of knowledge of 
semantics has been focused on by the scholars of the assets in 
understanding the texts of revelation. They had little regard for 
knowing the circumstances of life in which these texts were 
contained in order to draw judgments According to them. It is 
true that contemporary scholars took care of the importance of 
the jurisprudence of reality to the mujtahid people, but their 
research was focused on the role of the living jurisprudence in 
the Implementation of judgments, not the role of knowing the 
reality of the Prophet's era in the development of judgments. 
There is a vast difference between the two subjects. 
This research came to highlight this issue and study it from the 
root and practical side. 



  

)١٢١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

The second objective of the research will be to examine the 
claims of some contemporary modernists that all the provisions 
of the Qur'an were in response to a certain reality and therefore 
valid for that era with its historical circumstances, as with 
historical development, those provisions are no longer valid for 
this time. 
 

Keywords: Impact, The Reality, Judgments, Directing. 



 

)١٢١٨(  م ووال اهوأ   طا  

ا  

إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا 

وأشـهد . وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

 .  عبده ورسوله أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا

لتفـصيلية أسـمى غايـة تعترب ملكة اسـتنباط األحكـام الـرشعية مـن أدلتهـا ا

، ولقـد اعتنـى علـامء األصـول لعلـم اطريقيسعى إىل حتقيقها السالكون يف 

 القواعد التـي واحرر وببيان املواصفات التي ينبغي عىل املجتهد حتصيلها،

فـصلوا الكـالم يف كثـري مـن هـذه القواعـد، . يستند إليها يف عملية االسـتنباط

قبيل هـذا األخـري دور معرفـة الواقـع ومن . وأمجلوا الكالم يف البعض اآلخر

 وصــحابته الكــرام يف فهــم نــصوص الــوحي الــذي كــان يعيــشه النبــي 

ّفالذي ركز عليه علامء األصول يف فهم نـصوص . وتوجيهها التوجيه السليم

ومل يكـن هلـم اعتنـاء . الوحي اجلانب اللغوي املتمثل يف دالالت األلفـاظ

ــي وردت  ــاة الت ــروف احلي ــة ظ ــذكر بمعرف ــتنباط ُي ــصوص الس ــذه الن ــا ه فيه

صـحيح أن العلــامء املعــارصين اعتنـوا بأمهيــة فقــه . األحكـام عــىل ضــوئها

ُ حول دور فقه الواقـع املعـاش تالواقع للمجتهدين، ولكن بحوثهم متحور

 يف اسـتنباط يف تنزيل األحكـام، ولـيس يف دور معرفـة واقـع عـرص النبـي 

 .وفرق شاسع بني املوضوعني. األحكام

لبحـث جـاء إلبـراز هـذه القـضية ودراسـتها مـن اجلانـب التأصـييل فهذا ا

 .والتطبيقي



  

)١٢١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

  : اأ اع و

 التي كان حيياها ظروفتكمن أمهية هذا البحث يف بيان دور العادات وال

ّالناس إبان نزول الوحي يف إدراك حقيقة األحكـام، فـاالعتامد عـىل اجلانـب 

ولقلة من أشار إىل هذه .  يف بعض األحياناللغوي وحده قد يوقع يف اخلطأ

.  بيشء من اإلجيازناوهلاّالقضية من علامء األصول، وحتى من تطرق إليها، ت

 مـنّهذا ما محلنـي عـىل أن أبحـث يف أطـراف هـذا املوضـوع، وأمل شـتاته 

 .ّاملحدثنيمؤلفات مصنفات الفقهاء ووكتب األصول 

ليته دراسـة دعـاوى بعـض جت ىلإي سيسعى البحث ذ الواإلشكال الثاين

احلــداثيني املعــارصين مــن أن أحكــام القــرآن  كلهــا كانــت اســتجابة لواقــع 

ّمعني، وبالتايل فهي صاحلة لـذلك العـرص بظروفـه التارخييـة، فمـع التطـور 

 .التارخيي مل تعد تلك األحكام صاحلة هلذا الزمان

اف اأ:  
رأ  ،افا    ا ا ء:  

 ، ودور معرفتـه يف عرص النبـي  عليه الناس أمهية الواقع الذي كان-١

 .يف إدراك حقائق بعض األحكام

 التأكيد عىل حاجة املجتهد إىل اإلملام هبذا الواقع، كام هو بحاجـة -٢

 .إىل فقه الواقع املعاش يف تنزيل األحكام

ّبـان  النـاس إظـروف حتديد ضوابط األحكام التـي يمكـن إخـضاعها ل-٣

ّفرتة نزول الوحي، فالقضية تتعلق بنوع معني من األحكام ّ. 



 

)١٢٢٠(  م ووال اهوأ   طا  

 مناقشة دعاوى بعض احلداثيني إلعادة فهم أحكام القرآن الكريم مـن -٤

خالل الظروف التارخيية التي نزل فيها، سعيا منهم إىل إبطال كثري من ثوابت 

 .هذا الدين

ت اراا:  

وع هـذا البحـث بجميـع جوانبـه مل أجد يف حدود علمي من تنـاول موضـ

بحـث يف  علـامء األصـول بالأكثـر اكتفـى قـدبيشء مـن البـسط والتفـصيل، ف

وأفـرد . ات هذا املوضـوع حتـت مـسألة ختـصيص العمـوم بالعـادجزئية من

 .بعض املعارصين للمسألة املذكورة رسالة أو بحثا خاصا

  أ            أ   ن أن  ث اأو ا ا    ع
 :  

قـضايا املـرأة  –أثر العرف يف فهـم النـصوص " رسالة دكتوراه بعنوان -

غري أنه اقترص يف ّوهو بحث قيم،  .للباحثة رقية طه جابر العلواين ،)أنموذجا

كـام أن . تنـاول منهـا إال ثـالث مـسائليالتطبيق عىل قضايا املرأة فقـط، ومل 

ــةالــضوابط التــي وضــعتها ص الــوحي كانــت بمنــأى عــن  لفهــم نــصو الباحث

 ). األعراف والعادات(موضوع البحث 

، للباحــث خليــل حممــود "أثــر الظــرف يف تغيــري األحكــام الــرشعية" -

ّوهو بحث قيم تناول فيه الباحث أثر الظرف . نعراين، وأصله رسالة ماجستري

 .الزماين واملكاين والشخيص يف تغري األحكام لرشعية

ّوأهم ما سيميز بحثي بإذن الواقع بيـان أثـر اإلحاطـة بـّ اهللا تعاىل عام سـبق ّ

 الوجـه  النـصوص يف اسـتنباط األحكـام منهـا، وفهمهـا عـىلالذي نزلـت فيـه

هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى أثـر هـذا الواقـع يف تغـري األحكـام . الصحيح



  

)١٢٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 يتـسنى  األمـر الثـاينهـذابمعرفـة ضـوابط  و.عام كانت عليه إبان فرتة الوحي

ِّ بعض احلداثيني من لزوم إعادة فهم القـرآن الكـريم كلـه مـن ّالرد عىل مزاعم

ــة التــي نــزل فيهــا، كــام ســيتميز البحــث باجلانــب  ّخــالل الظــروف التارخيي

 .  ّالتطبيقي للموضوع برضب عدة أمثلة من خمتلف أبواب الفقه

ا :   

 البحث هو املنهج االستقرائي التحلييل دملنهج الذي سأعتمده يف إعداا

ّاالستنباطي، فلن أكتفي بتتبع كـالم األصـوليني واملفكـرين املعـارصين يف 

املوضـوع، بــل سـأحاول جاهــدا حتليـل آرائهــم، ومناقـشتها، قاصــدا بــذلك 

ّالكشف عن بعض احلقائق املتعلقة هبـذا املوضـوع، والوصـول إىل الـرأي 

 .الراجح يف كثري من الفروع املتعلقة به

ا :  

 . مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة: قسمت البحث إىل

أمهيـة املوضـوع ومـشكلة البحـث، أهـداف البحـث، : وضمت: ا

 .الدراسات السابقة، منهجية البحث، وخطة البحث

 أثر معرفة الواقع يف داللة النصوص عىل األحكام: ا اول

ما أثر معرفة الواقع يف تغيري األحكام : ا 

ا ا : شبهة تارخيية النصوص وتفنيدها 

 :ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليه يف املوضوع 



 

)١٢٢٢(  م ووال اهوأ   طا  

 : 

اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن تكون رشيعة اإلسالم خامتـة الـرشائع، هلـذا 

كـساها اهللا تعـاىل بجملـة مـن اخلـصائص، وحباهـا بعـدة مميـزات، جتعلهـا 

اجيـات البـرش مهـام اختلفـت طبـاعهم صاحلة لكـل زمـان ومكـان، وتلبـي ح

ومن أهم هذه املميزات أن أحكام هذه الرشيعة امتزجـت . وتعددت أعرافهم

بني الثوابت واملتغريات، فالثوابت تـشمل األحكـام التـي ال يمكـن أن تتبـدل 

بتبدل األزمنة وظروف املجتمعات، ألهنا مبنية عىل حتقيق مصالح اإلنسان 

  هت مت خت: ية التي ال تتغـري وال تتحـولاخلاضعة لطبيعة النفس البرش

 مض خض حض جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج

 ].٣٠:الروم[مع جع  مظ حط

أما املتغريات فتتمثل يف األحكام التي راعت حـال النـاس حـني نزوهلـا، 

 .واألعراف السائدة أثناء ورودها، فتكون عرضة للتغـري بـسبب تبـدل األزمنـة

 لتغـري عـرف ، ختتلـف بـاختالف الزمـان من األحكامكثري": قال ابن عابدين

بحيث لو بقـي احلكـم عـىل . أهل الزمان  أو فساد،رضورة  أو حلدوث،أهله

ملشقة والرضر بالناس، وخلالف قواعد الـرشيعة ا للزم منه ،الّما كان عليه أو

 . )١("املبنية عىل التخفيف واليرس ودفع الظلم والفساد

كمـن يف اإلحاطـة بظـروف الواقـع بناء عىل هذا، ال ختفى األمهية التي ت

الــذي نزلــت األحكــام ملعاجلتــه، وطبيعــة تــأثري هــذه الظــروف يف نــصوص 

                                                        

 ١١٨):رسالة نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف(رسائل ابن عابدين) ١(



  

)١٢٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

. وهذا ما جاء البحث ملعاجلته من خالل ثنايا مباحثـه. األحكام فهام وتغيريا

دون العرف كام عرب كثـريون، ) )١(أي األمر احلاصل(وفضلت التعبري بالواقع 

ثــر العــرف عــىل النــصوص، ألن هــذه ليكــون املوضــوع أشــمل مــن جمــرد أ

النصوص قد تتأثر بأمور أخـرى غـري العـرف كـاملوقع اجلغـرايف أو الطبيعـة 

 . املناخية للبالد التي نزل فيها القرآن أو وردت فيها سنة النبي 

  

  

                                                        

 ٢/١٠٥٠:املعجم الوسيط: ينظر )١(



 

)١٢٢٤(  م ووال اهوأ   طا  

  ا اول
ا  صا د  اا  أ 

ام تتجىل أمهيتها من خـالل معرفة الواقع الذي وردت فيه نصوص األحك

معرفـة : أوهلـام: موضوعني اثنني تناوهلام علامء األصول بالبحث والدراسة

كيفيـة التعامـل : وثـانيهام. واقع من نزل فيهم القرآن وأثرها يف فهـم نـصوصه

هذا ما جعلني أقسم . مع النصوص املخالفة للعادات واألعراف حني نزوهلا

 : املبحث إىل مطلبنياهذ

ولاا  :م   آن وأا  لم  وا :  

تكلم الكثري من علـامء األمـة عـن أمهيـة أسـباب النـزول يف فهـم القـرآن 

وقلة منهم فقط أشارت إىل أن معرفة العادات التي كانت منترشة يف . الكريم

 العرب ال تقل أمهية عن أسباب النزول ملن أراد اخلوض يف تفـسري القـرآن

 .  الكريم

ومــن ذلــك معرفــة عــادات العــرب يف أقواهلــا ": يقــول اإلمــام الــشاطبي

 ال ،)١( وإن مل يكن ثـم سـبب خـاص، أحواهلا حالة التنزيليوأفعاهلا وجمار

 وإال وقـع يف الـشبه واإلشـكاالت ، علم القـرآن منـهبد ملن أراد اخلوض يف

 .)٢("التي يتعذر اخلروج منها إال هبذه املعرفة

                                                        

ّ يريد أن هذا األمر خيتلف عن أسباب النزول التي سبق له ذكرها، وبـني أمهيتهـا يف )١(

 .فهم كالم اهللا تعاىل

 ٤/١٥٤: املوافقات)٢(



  

)١٢٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ذا األثر يف عدة صور، من أمهها ما سأتناوله ضمن هذه الفروع ويتجىل ه

 : األربعة

 : دات اب وأ   اص :اع اول

معرفة العادات التي كان عليها العرب حني نزول القـرآن هلـا أثـر يف فهـم 

 . بعض نصوص الوحي

:  

ــــشاطبي هلــــذا-١ ــــام ال ــــه تعــــاىل":  مثــــل اإلم  حت جت هب: بقول

 ألهنـم كـانوا ، دون األمر بأصل احلج، فإنام أمر باإلمتام،]١٩٦:البقرة[ختمت

 ، لكن عىل تغيـري بعـض الـشعائر ونقـص مجلـة منهـا،قبل اإلسالم آخذين به

 وإنـام . فجـاء األمـر باإلمتـام لـذلك،كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غريوا

آل [  جت هب مب خب حب :جــــاء إجيــــاب احلــــج نــــصا يف قولــــه تعــــاىل

 تبني هل يف اآلية دليـل عـىل إجيـاب احلـج أو ، وإذا عرف هذا].٩٧:عمران

؟ وكأن اإلمام يعرتض عىل من أوجب العمرة بداللـة )١("إجياب العمرة أم ال

اآليــة األوىل، والــسبب يف عــدم فهمــه هلــا عــدم اســتيعابه حلــال العــرب مــع 

 .شعرية احلج والعمرة

الطيبات واخلبائـث يف قولـه  وذهب اإلمام الشافعي إىل أن املقصود ب-٢

مــــا ] ١٥٧:األعــــراف[ىث نث مث زث رث يت: تعــــاىل

تعارفت العرب عىل كونه طيبا أو خبيثا، ومن ثم حيرم كل مـا كانـت العـرب 

                                                        

 ٤/١٥٤: املوافقات)١(



 

)١٢٢٦(  م ووال اهوأ   طا  

تعتربه خبيثا، وحيل كل ما كانت تعتـربه طيبـا إال مـا اسـتثناه نـص مـن القـرآن 

 . )١(الكريم أو السنة النبوية

مع اب :ادات ا أا    : 

اشرتط علامء األصول يف حجية مفهوم املخالفـة أال خيـرج القيـد الـذي 

أنيط به احلكم خمرج الغالب، فمعرفة خروجه هذا املخرج قد تتوقف عـىل 

معرفــة العــادات التــي كانــت منتــرشة بــني النــاس حــني نــزول القــرآن أو ورود 

 .احلديث

  :ول ا

آل [  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض:  قوله تعاىل-١

ــا املحــرم بــام إذا كــان ]١٣٠:عمــران ــة يــوهم ختــصيص الرب ، إذ ظــاهر اآلي

لكن إذا علم أنه كان من عاداهتم التعامل بالربا املضاعف، . أضعافا مضاعفة

: من حيث إن الرجل منهم كان يريب إىل أجل، فـإذا حـل الـدين قـال للمـدين

إذا علـم . حتى يـستأصل مالـهزدين يف املال حتى أزيدك يف األجل، وهكذا 

فـال . هذا علـم أن اآليـة جـاءت مراعـاة لعـاداهتم، وتنديـدا بـشنيع معـامالهتم

 .)٢(ينبغي أن يفهم من اآلية قرص حتريم الربا عىل ما ورد فيها

 وذهب املالكية إىل أن الزكاة جتب يف الغنم السائمة وغريها، رغم ما -٢

يف صـدقة الغـنم يف سـائمتها " : قال أن النبي ورد يف حديث أيب بكر 

                                                        

  ١٣٨:، طرق الكشف عن مقاصد الشارع٢/٢٦٤:األم: ينظر  )١(

، العرف والعادة يف ٣/٤٩٤:، رشح الكوكب املنري٣/١٠٤:البحر املحيط:  ينظر)٢(

 ٩٤:رأي الفقهاء



  

)١٢٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

، ألن الغالـب عـىل غـنم احلجـاز )١("ٌإذا كانت أربعني إىل عرشين ومائة شـاة

آنذاك السوم، فتقييد احلديث للغنم بالسائمة خرج خمرج الغالب، فال مفهوم 

 . )٢(له

ع اخ: اا وط اا ا أ  
  ص ام:  

ع اجلغرايف أو الطبيعة املناخيـة التـي كانـت عليهـا أرض قد يكون للموق

 .احلجاز أثر يف توجيه نصوص األحكام

  :ل اول

 ثــم سـافر يف أثنــاء ، نــوى الـصوم وهــو مقـيم أن الفقهـاء اختلفــوا فـيمن-١

ــار ــور،النه ــه اجلمه ــار؟ منع ــك النه ــر يف ذل ــه أن يفط ــل ل ــد .  فه ــال أمح وق

خرج ": قال ابن عباس  تجا بحديثوإسحاق باجلواز، واختاره املزين حم

أفطـر  ، ظنـا منـه أنـه )٣(" فصام حتى بلغ الكديد أفطـر،يف رمضان النبي 

ّرد عليه بأنه  و.يف اليوم الذي خرج فيه من املدينة بني املدينـة والكديـد عـدة ُ

  .)٤(أيام

                                                        

 ٢/٥٢٧): باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة (صحيح البخاري) ١(

 ٢/٧٧٦:، رشح خمترص الروضة٢٧٢:رشح تنقيح الفصول: ينظر) ٢(

، صـحيح ٣/١٠٧٩): بـاب اخلـروج يف رمـضان-كتاب الـصوم ( صحيح البخاري)٣(

 بــاب جـواز الـصوم والفطـر يف شــهر رمـضان للمـسافر يف غــري -كتـاب الـصيام (مـسلم

معصية إذا كان سفره مرحلتني فأكثر وأن األفضل ملن أطاقـه بـال رضر أن يـصوم وملـن 

 ٢/٧٨٤):يشق عليه أن يفطر

 ٤/١٨١:، فتح الباري٧/٢٣٠:حيح مسلمرشح النووي عىل ص: ينظر) ٤(



 

)١٢٢٨(  م ووال اهوأ   طا  

ال تـستقبلوا القبلـة " :  قولـه القبيل ما قاله ابن القـيم مـن أنا ومن هذ-٢

 لـيس بخطـاب ،)١("قـوا أو غربـواّ ولكـن رش، وال تـستدبروها،ط وال بولبغائ

 ولكن ألهـل املدينـة ومـا عـىل سـمتها ،ألهل املرشق واملغرب وال العراق

، ألن )٢("مـا بـني املـرشق واملغـرب قبلـة":  وكـذلك قولـه.كالشام وغريهـا

 .)٣(القبلة واحدة، فتختلف أو تتعدد اجلهات إليها

ا  ل أوا   خ:  

 ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مسألة وقوع الفـأرة يف الـسمن، فقـد -١

  فـسئل النبـي ،أن فأرة وقعت يف سـمن فامتـت" :ميمونة ورد يف حديث

، فـبعض الفقهـاء محـل احلـديث )٤(" وكلـوه، ألقوها وما حوهلا: فقال،عنها

اء يشء منـه مـن املوضـع الـذي عىل السمن اجلامد، فهو الذي يطهر بعد إلقـ

فرد شيخ اإلسالم عليهم بأن الغالب عىل سـمن احلجـاز أن . كانت فيه الفأرة

 . )٥(يكون ذائبا حلرارة البالد

                                                        

ـــحيح البخـــاري)١( ـــواب القبلـــة ( ص ـــل -أب ـــل املدينـــة وأه ـــة أه ـــاب قبل  الـــشام ب

 ١/٢٢٤): باب االستطابة-كتاب الطهارة (، صحيح مسلم١/١٥٤):واملرشق

مـــا بـــني املـــرشق واملغـــرب  جـــاء بـــاب مـــا -أبـــواب الـــصالة (ســـنن الرتمـــذي) ٢(

 حديث حسن صحيح:  وقال١/٤٤٨):قبلة

 ٤/٢٣:زاد املعاد يف هدي خري العباد: ينظر )٣(

 باب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامـد - كتاب الذبائح والصيد( صحيح البخاري)٤(

 ٥/٢١٠٥):أو الذائب

 ٢١/٥١٥:جمموع الفتاوى: ينظر )٥(



  

)١٢٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

: قـال  يأن النب ابن عمر القبيل ما قاله ابن القيم عن حديثا ومن هذ-٢

 ه، مـن أنـ)١("هـا باملـاءبردو فأ،إنام احلمى أو شدة احلمى مـن فـيح جهـنم"

 . ورأوه منافيـا لـدواء احلمـى وعالجهـا،أشكل عىل كثـري مـن جهلـة األطبـاء

 ،عام ألهـل األرض: نوعان خطاب النبي : الائ وفقهه ق احلديث وجهّوبني

طـاب اخل ف كهـذا احلـديث، والثاين، فاألول كعامة خطابه.وخاص ببعضهم

 هلـم  إذ كان أكثر احلميات التي تعرض، خاص بأهل احلجاز وما واالهمهفي

 وهـذه .من نوع احلمـى اليوميـة العرضـية احلادثـة عـن شـدة حـرارة الـشمس

 .)٢(ينفعها املاء البارد رشبا واغتساال

اع اب: ادات ا  صا  رضا إزا:  

معرفة عادات من نزلت فيهم األحكام هتدي أيضا إىل طريق اجلمـع بـني 

 يف ا الواقع بعـادة النـاس يف عهـد النبـي سواء تعلق هذ األدلة املتعارضة،

  .ترصفاهتم، أو عادهتم يف كالمهم

:  

 ، أدرك عمر بـن اخلطـاب أن رسول اهللا ": عن عبد اهللا بن عمر  -١

 . أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم: فقال. حيلف بأبيه،وهو يسري يف ركب

                                                        

، صـحيح ٥/٢١٦٢): باب احلمى من فـيح جهـنم- كتاب الطب( صحيح البخاري)١(

 ٤/١٧٣١):كل داء دواء واستحباب التداوي باب ل- كتاب السالم(مسلم

 ٤/٢٣:زاد املعاد يف هدي خري العباد: ينظر) ٢(



 

)١٢٣٠(  م ووال اهوأ   طا  

طلحـة بـن عارضـه حـديث و. )١(" أو ليـصمت، فليحلـف بـاهللا،من كان حالفا

فـأدبر " : يف الرجل الذي سأل عن فـرائض اإلسـالم، إذ جـاء فيـه اهللا عبيد

 فقـال رسـول اهللا . وال أنقـص منـه، واهللا ال أزيد عـىل هـذا: وهو يقول،الرجل

 :٢(" إن صدق وأبيهأفلح(.    

ري عىل جت و،قع من العربت ت كان)وأبيه(هذه الكلمة أن ب ُمجع بينهامو

فيــستحيل أن يقــسم . ، وإنــام لتوكيــد الكــالممَمــن دون قــصد للقــسألــسنتهم 

 والنهي إنام ورد يف حق مـن قـصد . بأيب هذا الرجل، وهو مرشكالرسول 

 .)٣(حقيقة احللف

 واالحتباء يف ،هنى عن اشتامل الصامء أن رسول اهللا :  عن جابر -٢

ق عـىل  وهـو مـستل، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه عىل األخرى،ثوب واحد

                                                        

، ٦/٢٤٤٩): بـاب ال حتلفـوا بآبـائكم-كتـاب األيـامن والنـذور ( صحيح البخـاري)١(

 ٣/١٢٦٦): باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل-كتاب األيامن (صحيح مسلم

ن الــصلوات التــي هــي أحــد أركــان  بــاب بيــا-كتــاب اإليــامن ( صــحيح مــسلم)٢(

 ١/٤٠):اإلسالم

 ٨/٢٦٣:نيل األوطار: ينظر )٣(



  

)١٢٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

أنـه رأى رسـول اهللا ": عباد بن متيم عـن عمـه وعارضه حديث  .)١("ظهره

 ٢(" واضعا إحدى رجليه عىل األخرى،مستلقيا يف املسجد( . 

 إنام هنى عن ذلك من  النبي يشبه أن يكونومجع اخلطايب بينهام بأنه 

ُ إذ كـان لباسـهم األزر دون الـرساويالت،أجل انكشاف العـورة ن  والغالـب أ.ُ

ُأزرهم غري سابغة، واملستلقي إذا رفع إحدى رجليه عىل األخـرى مـع ضـيق  ُ

 فأمــا إذا كــان . مل يــسلم أن ينكــشف يشء مــن فخــذه، والفخــذ عــورة،اإلزار

 وعليـه حيمـل  فـال بـأس بـه،،ً أو كان البسه عن التكشف متوقيا،ًاإلزار سابغا

  .)٣( وجه اجلمع بني اخلربينذا وه.فعل النبي 

ا ام :وم  ا ص اا  ا :  

. درس علامء األصول هذه القضية حتت مسألة ختصيص العموم بالعـادة

والسبب الذي جعلهم يفردوهنا بالذكر من بني بقية األنواع التي متثـل عالقـة 

النص بالعرف الذي نزل فيه، أن العـرف إمـا أن يوافـق نـص الـشارع، وإمـا أن 

: وإن خالفـه. فإن وافقه، فال إشكال يف األمر، ألنـه يكـون عاضـدا لـه. الفهخي

فإما أن يكون النص املخالف للعرف موافقا لـه يف عمومـه وخـصوصه، فـال 

                                                        

 بـاب يف منـع االسـتلقاء عـىل الظهـر ووضـع -كتاب اللباس والزينة (صحيح مسلم )١(

 ٣/١٦٦١):إحدى الرجلني عىل األخرى

ـــحيح البخـــاري)٢(  بـــاب االســـتلقاء ووضـــع الرجـــل عـــىل -كتـــاب اللبـــاس ( ص

 بـاب يف إباحـة االسـتلقاء -كتاب اللبـاس والزينـة (سلم، صحيح م٥/٢٢٢٤):األخرى

 ٣/١٦٦١):ووضع إحدى الرجلني عىل األخرى

 ٤/١٢٠:معامل السنن: ينظر )٣(



 

)١٢٣٢(  م ووال اهوأ   طا  

أمـا إن كـان . إشكال أيضا يف أنه ال عربة هبذا العرف الذي جاء النص بإبطاله

 طعاما معينا من النص خاصا والعرف املخالف له عاما، كأن حيرم اهللا تعاىل

مجلة األطعمة التي اعتاد الناس تناوهلا فال خالف يف أن التحـريم يقـع عـىل 

هذا الطعام وحده مع ما شاركه يف علة حتريمه، أما بقية األطعمة فتبقى عـىل 

إذن احلالة الوحيدة التي يمكن أن يقع فيهـا خـالف أن يكـون الـنص . اإلباحة

ــا ــا، بن ــه خاص ــالف ل ــا، والعــرف املخ ــوم عام ــواز ختــصيص العم ء عــىل ج

 : وسأتناول هذه املسألة ضمن الفروع األربعة اآلتية. بالعرف

  :    ااع:اع اول

بحث علامء األصول مسألة تعارض النص العام مع العادة، سـواء أكانـت 

 عـادة هذه العادة فعلية، تتعلق بعمل اعتاده النـاس خمـالف لعمـوم الـنص، أو

ووقـع تـضارب  .قول اعتادوا التخاطب به خمالف لعموم النص بقولية تتعلق

يف نقل االتفاق أو بيـان موضـع النـزاع يف بعـض صـور املـسألة، هلـذا تعـني 

  .حترير حمل النزاع فيها قبل بيان آراء العلامء حوهلا

إذا ورد عن الرشع حكم عام، وكانت عـادة النـاس بخالفـه مـن جهـة أهنـا 

ألهنا إما أن تكون هذه العادة حدثت بعد : ماسقأ  ثالثةخمصصة له، فهي عىل

، أو أننـا جهلنـا الوقــت الـذي حـدثت فيــه أو كانـت مقارنــة لـه. نـزول احلكـم

   .العادة



  

)١٢٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

  : ادة اد  مول ا: ا اول

إذا حدثت العادة بعد نزول احلكم، قولية كانـت أم فعليـة، فـأكثر العلـامء 

 ختصص العموم، خالفا ملـن شـذ وحكـى فيهـا عىل أنه ال خالف يف أهنا ال

 . )١(خالفا

 كـام يمتنـع التخـصيص بالعوائـد ،وكـذلك يمتنـع التقييـد": قال القـرايف

 .)٢("ًوما علمت يف ذلك خالفا، ال ختصيص وال تقييد، ًاملتأخرة مطلقا

وإنـام حيمـل ": ونفس املعنى أشار إليه الشريازي قبله، معلال إياه بقولـه

قـائام يف زمــان  أن يكـون هـذا العـرف العـرف بـرشط، وهــواللفـظ عـىل هـذا 

واصـطلح ، فأما عرف حدث بعد رسول اهللا . وموجودا قبله، رسول اهللا 

 -  فإنه ال جيـوز محـل خطـاب اهللا،الناس عىل استعامل اللفظ فيام بينهم فيه

 ألنا نريد أن نعرف مراد ،وإنام قلنا ذلك.  عليه وخطاب رسوله -عز وجل 

 وال يمكـن معرفـة مرادمهـا .يف خطـاهبام  ومراد رسوله -عز وجل  - اهللا

 فنعلم أنـه قـصد ، كان قائام موجودا عند ورود اخلطابٍفْرُمن ع بالكالم إال

 فإنـه ال جيـوز ،فأما عرف حدث بعده .يقتضيه ذلك العرف بإطالق الكالم ما

 .)٣("موجودا يف زمانه مل يكن ألنه،  أن يتعرف منه مراد رسول اهللا

 عـىل املنـع مـن التخـصيص بالعوائـد وينبغي أن يستثنى من هـذا االتفـاق

  :املتأخرة عن نزول احلكم ما ييل

                                                        

 ٣/٣٩٣:البحر املحيط: ينظر )١(

 ٢/٣٧٣:  العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم)٢(

 ١/١٨٠:رشح اللمع) ٣(



 

)١٢٣٤(  م ووال اهوأ   طا  

،   النبـيهـاأقرو  حدثت عـادة خمالفـة للـنص بعـد نزولـه بمـدة، ما لو-١

 أشـار وهـذا مـا. فيصري العام خمصوصا هبذه العادة عن طريق السنة التقريرية

  .)١(إليه الفخر الرازي وغريه

 ما لو وقع اإلمجاع عىل مرشوعية هذه العادة بعد انقضاء فرتة الـوحي -٢

الفخر الرازي وغريه، فيصري العام خمصوصا هبذه العـادة أيضا كام أشار إليه 

  . )٢(عن طريق اإلمجاع، ألن اإلمجاع من خمصصات العموم

ما ا : رمدة ااول ا :  

ــرت ــدثت يف ف ــي ح ــادة الت ــه أي الع ــابقة علي ــت س ــوحي، أو كان ــزول ال ة ن

ألهنا إما أن تكون عـادة : وهي عىل نوعني. واستمرت إىل حني نزول الوحي

  .فعلية، أو عادة قولية

  : وهلا حالتان: ادة ا: اع اول

النـاس ةداعكون تأن  أن تكون هذه العادة معارضة للنص العام، ك:أو 

.  سبحانه وتعاىل الدماء بكالم يعمهـا وغريهـارشب بعض الدماء، فيحرم اهللا

 بيـع الـرب منـه،  النـاسرم بيع الطعام بالطعـام، وتكـون عـادةُومثاله أيضا أن حي

فهل يكون النهي مقترصا عىل ذلـك الـدم أو الـرب بخـصوصه، أم جيـري عـىل 

  عاداهتم؟  يف النصعمومه يف مجيع الدماء، أو يف مجيع الطعام، وال تؤثر

                                                        

، مجـع ٢/٤٧٠):وصـولبحاشية سـلم ل( ، هناية السول٣/١٣١:املحصول: ينظر )١(

 ٢/٧٠):بحاشية العطار(اجلوامع

، ، مجع ٢/٤٧٠):بحاشية سلم لوصول( ، هناية السول٣/١٣١:املحصول: ينظر )٢(

 ٢/٧٠):بحاشية العطار(اجلوامع



  

)١٢٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 بالعــادة  العمــومألصــوليني االتفــاق عــىل أنــه ال خيــصصحكــى بعــض ا

ال أعلـم يف هـذا ": ، وقال ابن عقيـل)١(، ومال إليه القرايف املخالفة لهالفعلية

 ذاهـ ولكـن الـذي عليـه األكثـر أن. )٣(، ونقـل عـن الـشيخ أيب حامـد)٢("خالفا

 . )٤(خمتلف فيه

 العادة بعد نزول  هذه وينبغي أن يستثنى من هذا اخلالف ما لو أقر النبي

 كام أشار إليه الفخر الرازي وغريه، فيصري العام خمصوصا هبذه ،النص العام

  .)٥(العادة عن طريق السنة التقريرية

 ما أن تكون العادة غري معارضة للنص العام، بل مندرجة فيه، :ا 

أن : فهل يقرص اللفظ العام عىل ما جرت بـه العـادة، أم يعمهـا وغريهـا؟ مثالـه

 .  تصدقوا باللحم، وكانت عادهتم أكل حلم اإلبل فقط:  الشارعيقول

، والظاهر أن الـسبب يف ذكرهـا )٦(ذكر هذه الصورة قلة من علامء األصول

من عدمه ورود خالف ضعيف يف قـرص العـام عـىل بعـض أفـراده، هـل يفيـد 

                                                        

 ٢/٣٨٠:العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم: ينظر )١(

 ٣/٤٠٦: الواضح)٢(

 ٣/٣٩٢:البحر املحيط: ينظر )٣(

، ٢/٢٨٣:، التحقيـق والبيـان يف رشح الربهـان٢/٤٠٧):آلمـديل(اإلحكـام : ينظر )٤(

 ٣/٣٩٢:البحر املحيط

 ٢/٤٧٠):بحاشية سلم لوصول(هناية السول: ينظر )٥(

 ٣٣٢:إيضاح املحصول من برهان األصول: ينظر )٦(



 

)١٢٣٦(  م ووال اهوأ   طا  

ختصيص احلكم هبم؟ فقد ذهب مجاهري العلامء إىل أن العام ال خيـصص 

  .)١(ك، وشذ أبو ثور، وذهب إىل ختصيصهبذل

مع اا :دة اا:  

ال تركبـوا :  الـشارعإذا كانت العادة قولية تتعلق بالتخاطب، مثـل أن يقـول

دابة، وكانت عادهتم إطالق لفظ الدابـة عـىل اخليـل فقـط، فهـل خيـص هبـا 

م إطـالق أن تكون عادهت: اخليل دون غريها من اإلبل واحلمري؟ ومثاله أيضا

الطعام عىل املقتات خاصة، ثم ورد النهي عن بيع الطعـام بجنـسه متفاضـال، 

؟  وادعــى ابــن )٢(فهــل يكــون النهــي خاصــا باملقتــات، دون غــريه مــن الطعــام

، وبعــض )٣(اهلــامم وغــريه أنــه ال خــالف يف التخــصيص بــالعرف القــويل

  .)٤(األصوليني نقل فيه خالفا

ا ا :دةدد اا ز  و :  

إذا وجدنا عادة خمالفة للنص الرشعي يف عمومه، وجهلنا زمن حـدوثها، 

، أم أهنــا وقعــت بعــد عهــد التــرشيع؟ والفخــر هــل كانــت يف عهــد النبــي 

 يعلـم إما: اأهنإىل العادات الرازي هو الذي أشار إىل هذه الصورة، ملا قسم 

                                                        

 ٣/٢٢٠:البحر املحيط: ينظر) ١(

 ٢/٤٧٠):بحاشية سلم لوصول(هناية السول: ينظر )٢(

بفــــــواتح (، مــــــسلم الثبــــــوت١/٣١٧):ح التيــــــسريبــــــرش(التحريــــــر: ينظــــــر )٣(

 ٢/٤٧٠:، سلم الوصول عىل هناية السول١/٣٥٨):الرمحوت

 ٢/٢٨٣:التحقيق والبيان يف رشح الربهان: ينظر )٤(



  

)١٢٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 أو .ان يمـنعهم منهـامـا كـ وأنـه ، أهنا كانت حاصلة يف زمـان الرسـول 

. ، أو ال يعلم واحد من هـذين األمـرين يف زمنه يعلم أهنا ما كانت حاصلة

 ة ومـرتددة بـني حمتملـت كانـثم قال يف حكم هذه الـصورة الثالثـة بأهنـا ملـا

ّ وعلق القرايف عىل هـذا .بالتخصيص هباال جيوز القطع فلقسمني األولني، ا

، وال الظــن؛ ألن العمــوم ظــاهر ال ال جيــوز القطــع بالتخــصيص الكــالم بأنــه

ينرصف عن عمومه إال ملـانع، واألصـل عدمـه، فـالراجح الـذي يغلـب عـىل 

ًالظن عدمه عمال باألصل، فال يكون التخصيص مظنونا ً)١(.  

ع اا :ا  ءا ا:  

بنــاء عــىل مــا ســبق، يظهــر أن خــالف العلــامء يف هــذه املــسألة كــان يف 

ــوم ختــصيص  ــشارع عم ــةعــادة البالنــص ال ــة والقولي ــه، فعلي ــة لنزول  املقارن

  : ثالثة مذاهب عىلوخالفهم يف هذا كان

ول اأن العادة السابقة أو املقارنة لنـزول الـنص العـام ختـصص : ا 

 احلــسني البــرصي أيبوالبــاقالين وهــو مــذهب . إذا كانــت لفظيــة، ال فعليــة

 وجمـد اب وابن عقيل واآلمدي اخلطأيبو  وأيب يعىلي والغزايلسمندواأل

 وابـن  وابن احلاجب والقـرايف والـصفي اهلنـدي وابـن مفلـحالدين ابن تيمية

. )١(ونقلــه الزركــيش عــن القــايض عبــد الوهــاب وابــن دقيــق العيــد. )٢(الــسبكي

  . )٢(ونسب إىل اجلمهور

                                                        

 ٥/٢١٤٤:نفائس األصول: ينظر )١(

، ٢٤٥:، بـذل النظـر١/٣٠١:، املعتمـد٣/٢٥٣:خمترص التقريب واإلرشاد :ينظر )٢(

، اإلحكـام ٣/٤٠٦:، الواضـح٢/١٦٠:، التمهيـد٢/٥٩٣:، العدة٣/٣٢٩:املستصفى



 

)١٢٣٨(  م ووال اهوأ   طا  

والظــاهر أن هــذا هــو مــذهب مــن تنــاول املــسألة، وقــرصها عــىل العــادة 

 والبيــضاوي، مــع ختصيــصها للعــام كــالفخر الــرازيالفعليــة، ومنــع مــن 

  .  )٣(استثنائهام للتي أقرها النبي 

وأيضا الظاهر أن هذا هو مذهب من أطلق الكالم يف أن العـادة أو العـرف 

 كثــريا مــن ، ألن)٤(ال خيصـصان العــام، كــأيب إســحاق الـشريازي والــسمعاين

 ء إىل تفسريها، فرسها يف هذه املسألة، وجا العادةاألصوليني ملا أطلق لفظ

  .)٥(الفعليةب

 عىل عدم التخصيص بالعوائد الفعلية بام  أصحاب هذا املذهبواستدل

  :ييل

                                                                                                                                        

بحاشـية التفتـازاين عـىل (،  خمتـرص ابـن احلاجـب١٢٣:، املسودة٢/٤٠٧):لآلمدي(

ـــضد ـــوم٣/٨٥):رشح الع ـــصوص والعم ـــوم يف اخل ـــد املنظ ـــة ٢/٣٧٤:، العق ، هناي

ــــول ــــح٥/١٧٥٨:الوص ــــن مفل ــــية (، مجــــع اجلوامــــع٢/٩٧١:، أصــــول اب بحاش

 ٢/٧٠):العطار

  ٣/٣٩٣:حيطالبحر امل )١(

بحاشية التفتازاين عـىل (، خمترص ابن احلاجب٢/٤٠٧):لآلمدي(اإلحكام : ينظر )٢(

ـــضد ـــول٣/٨٥):رشح الع ـــة الوص ـــسول٥/١٧٥٨:، هناي ـــة ال ـــية ســـلم (، هناي بحاش

 ٢/٤٧١):لوصول

 ٢/٤٧٢):بحاشية سلم لوصول(، هناية السول٣/١٣١:املحصول: ينظر) ٣(

 ١/١٩٣:، قوطع األدلة١/٣٩١:رشح اللمع: ينظر) ٤(

، الـــــــردود والنقـــــــود ٣/١٣١:، املحـــــــصول٣/٤٠٦:الواضـــــــح:  ينظـــــــر) ٥(

 ١/٣١٧):برشح التيسري(، التحرير٢/٢٧١):للبابريت(



  

)١٢٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 أن داللة اللفظ ال ارتباط هلا بالعوائد الفعلية، فهو احلاكم عىل العوائد -١

  . )١(الفعلية، فال تكون هذه العوائد حاكمة عليه

ئد وحسم موادها، فال جيـوز أن أن الرشيعة جاءت بتغيري العوااألصل  -٢

  .)٢(يكون ما وردت الرشيعة قاضية عليه، قاضيا عليها، ومزيال لعمومها

ــة  ــادة القولي ــأن الع ــة ب ــد القولي ــصيص بالعوائ ــواز التخ ــىل ج ــتدلوا ع واس

ختصص العموم، رضورة تنزيل خماطبة الشارع للعرب عىل ما هو املفهوم 

  .)٣(هلم من لغتهم

ا مصيص العام بالعادة، فعلية كانـت أو قوليـة، وهـو  جواز خت: ا

  .)٦( املالكيةحكي عن، و)٥(، وظاهر كالم الباجي)٤(قول احلنفية

                                                        

 ٢/٤٠٧):لآلمدي(اإلحكام : ينظر )١(

 ٣/٤٠٧:الواضح: ينظر )٢(

 ٢/٤٠٧):لآلمدي(اإلحكام: ينظر) ٣(

الـردود والنقـود ، ٢/٤٧٧:، بـديع النظـام١/٦٩):بحاشية التلـويح( التوضيح: ينظر) ٤(

بفـــواتح ( ، مـــسلم الثبـــوت١/٣١٧):بـــرشح التيـــسري( ، التحريـــر٢/٢٧٣):للبـــابريت(

 ١/٣٥٨):الرمحوت

 ٢٧٥:إحكام الفصول: ينظر) ٥(

ــائس األصــول: ينظــر) ٦( ــة املــسؤول يف رشح خمتــرص منتهــى ٥/٢١٤٧:نف ، حتف

 ٣/٣٩٣:البحر املحيط، ٣/٢٤٥:السول



 

)١٢٤٠(  م ووال اهوأ   طا  

واســتدلوا بقيــاس العــرف العمــيل عــىل العــرف القــويل، فــبام أن الثــاين 

خيصص العام، فوجب أن خيصصه الفعيل، الحتاد املوجب، وهـو التبـادر 

  .)١(إىل الذهن

ا نع ختصيص العام بالعادة، فعلية كانـت أو قوليـة، حكـاه  م: ا

  .)٢(البعض من غري نسبته إىل أحد بعينه

اع اا :ا:  

مــا ســبق مــن نقــول هــو خالصــة مــا وجدتــه مــن كــالم األصــوليني حــول 

فيهـا أن العـادة املخالفـة  املسألة، والذي أميل إليه مما استفدته مـن كالمهـم

  :  مما ييلاهلاللنص العام ال خيلو ح

إمــا أن تكــون حــدثت بعــد فــرتة الــوحي، فهــذه ال جيــوز ختــصيص :أو 

  : العموم هبا

 سواء كانـت قوليـة، ألن كـالم الـشارع ينبغـي أن يفهـم وفـق معنـاه أيـام -١

 التنزيـل عـىل دمـاء بعـض رصالترشيع، فلو صار الناس يطلقـون الـدم بعـد عـ

ــــال يمكــــن أن نخــــصص قولــــه تعــــاىل  ىل مل خل: احليوانــــات، ف

 هبذا العرف القويل، فنبيح تناول الدماء التي مل يعد يطلـق ]٣:املائدة[يل

  .وال أظن أن يكون يف هذا خالف بني العلامء. عليه لفظ الدم

                                                        

بفــــــواتح (، مــــــسلم الثبــــــوت١/٣١٧):بــــــرشح التيــــــسري(التحريــــــر: ينظــــــر) ١(

 ١/٣٥٨):الرمحوت

 ٣/٣٩٣:البحر املحيط: ينظر) ٢(



  

)١٢٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ة عارضـ ألهنا م فال جيوز ختصيص العموم هبا، فعلية، العادة أو كانت-٢

اللهـم  . نـص الـشارعتعـارض ال  من رشوط حجيتها واعتبارها أن، والعادةهل

إال أن تكون هذه العـادة أمجـع العلـامء عـىل مـرشوعيتها، فتـصري خمصـصة 

وهـذه أيـضا . للعموم، عىل أن املخصص له هو دليل اإلمجاع، وليس العادة

  .ال أعتقد أن يكون فيها خالف بني العلامء

م: أن تكون العادة وقعت يف فرتة الوحي حال حياة النبـي  فهـذه ال ،

  :خيلو حاهلا

 أنـه جيـب االمتثـال حلكـم الـنص ّ أنكرهـا، وبـني إما أن يكون النبي -١

العام، وهذه ال إشـكال يف أهنـا عـادة مـردودة، وال يمكـن ختـصيص العمـوم 

  .وال أعتقد أن يكون يف هذا خالف بني العلامء. هبا

 أقر هذه العادة بعد ورود النص العام، فاستحسنها، أو   أو يكون النبي-٢

 فهــذه ال إشــكال يف أهنــا عــادة مــرشوعة، وأهنــا .نكرهــاســكت عنهــا ومل ي

وهـذه أيـضا ال أعتقـد أن . ختصص النص العـام بنـاء عـىل أهنـا سـنة تقريريـة

 القـرآن بنـصوص عمـومالقـائلني بتخـصيص يكون فيها خـالف بـني العلـامء 

  . السنة النبوية

 : يف بقيت الصورة التي انفرد الفخر الرازي باإلشـارة إليهـا، وتتمثـل

العادة املخالفة للنص الرشعي يف عمومه، غري أننا نجهل زمن حدوثها، هـل 

، أم أهنا وقعت بعد عهد التـرشيع؟ وتقـدم أن الـرازي كانت يف حياة النبي 

والقــرايف اســتبعدا التخــصيص هبــا، وكالمهــام وجيــه، للتعليــل الــذي ذكــره 

  .القرايف



 

)١٢٤٢(  م ووال اهوأ   طا  

 ال يمكـن أن يل إىل أنه أمهذه هي الصور التي حتتملها املسألة، وبالتايل

  .  بناء عىل ما وجهت به خمتلف هذه الصور،يقع فيها خالف بني العلامء

 العلـامء، وهـي أن نزاع بـنيبقيت حالة واحدة يمكن أن يقع فيها : فإن قيل

 نعلـم،  ال وقعت يف حيـاة النبـي، والتي تكون العادة املخالفة للنص العام

هــذا الــذي كــان مثــارا للخــالف بــني  فلعــل أو أنكرهــا؟  قرهــا النبــيأ هــل

فـاجلواب يف نظــري أن هـذه الـصورة بعيــدة الوقـوع، ألن العــادة ال  .العلـامء

 وأطبق عليها كل النـاس أو جلهـم عـىل ،يمكن أن تكون عادة إال إذا انترشت

فإمــا أن ينكرهــا . فــال يمكــن واحلالــة هــذه أن ختفــى عــىل النبــي . األقــل

 . ها فيخصص هبا العمومملخالفتها للنص العام، أو يقر

ا  : أنــه ال جيــوز تنزيــل كــالم الــشارع عــىل مــا حــدث مــن

مصطلحات بعد فرتة التنزيل، والعادة التي حـدثت بعـد هـذه الفـرتة، وأمجـع 

والعـادة التـي . عليها العلامء، تصلح لتخصيص النص العـام لـدليل اإلمجـاع

خصص هبا عموم الـنص، ، أو قبله واستمرت فيه، فيوقعت يف عهد النبي 

ّأمـا العـادة التـي نـشك يف زمـن .  لدليل السنة التقريريةإذا مل ينكرها النبي 

 . حدوثها، فال عربة هبا، وال خيصص النص العام بناء عليها

بعد هـذا يمكـن أن يقـع خـالف بـني الفقهـاء يف ختـصيص عمـوم الـنص 

ــالف  ــام للخ ــدة، وإن ــىل اخلــالف يف القاع ــاء ع ــيس بن ــق بالعــادة ل يف حتقي

فام يظنه بعضهم من أن هذه العادة كانت موجودة حـال نـزول الـنص . مناطها

فوقوع العادة أو التأكد منها هو املثار . العام، فيخصص هبا، قد ينكره آخرون



  

)١٢٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

للخالف بني املجتهدين والنظـار، وهـذا مـا سـنلحظه مـن خـالل مجلـة مـن 

 .الفروع التي بنيت عىل هذه القاعدة

ع اء: اآراء ا  دات ا  ة أ:  

ــن  ــة م ــاء يف مجل ــر يف آراء الفقه ــه أث ــان ل ــسألة ك اخلــالف يف هــذه امل

 :املسائل، من بينها

ذهب مجهور العلامء إىل وجـوب إرضـاع الولـد عـىل أمـه مطلقـا :أو .

قـال القرطبــي يف . وخـالف يف هـذا اإلمـام مالــك، فلـم يوجبـه عــىل الـرشيفة

ــــه تعــــاىلتفــــسري ــــرة[خبمب حب جب هئ مئ:  قول ]: ٢٣٣:البق

 دون -  رمحه اهللا- ، إال أن مالكا...صل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها واأل"

 ،فأخرجها من اآلية .ال يلزمها رضاعة:  فقال،فقهاء االمصار استثنى احلسيبة

وهذا أصل مل يـتفطن  . وهو العمل بالعادة،وخصصها بأصل من أصول الفقه

ــ ــه إال مال ــه أنواأل .كل ــديع في ــل الب ــة يف ذوى  ص ــذا أمــر كــان يف اجلاهلي ه

حــساب عــىل تفريــغ األ ســالم فلــم يغــريه، ومتــادى ذوو وجــاء اإل،احلــسب

  .)١("مهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضعاأل

م:يقطـع ":  ذهب أكثر احلنابلة إىل أن املقصود باحلامر يف حـديث

. حلامر األهـيل، ال محـار الـوحش هو ا)٢("الصالة املرأة واحلامر والكلب

اسـم " :قال ابن مفلـح. ألن الراجح هنا ختصيص هذا النص بالعرف القويل

                                                        

مـــسألة ختـــصيص العمـــوم بالعـــادة "، بحـــث ٣/١٧٢: اجلــامع ألحكـــام القـــرآن)١(

 ١٣٧:"والعادة

 ١/٣٦٥): باب قدر ما يسرت املصيل- كتاب الصالة( صحيح مسلم)٢(



 

)١٢٤٤(  م ووال اهوأ   طا  

 وهـو ،احلامر إذا أطلق إنام ينـرصف إىل املعهـود املـألوف يف االسـتعامل

 .)١("األهيل

: ملا قال النبي : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغـسله

ال أ ة العربن عادأل  املالكية عىل إناء املاء ال الطعام،، محله)٢("سبع مرات

.  يف أوانــيهم التــي تــصلها الكــالب إال املــاء، فيخــتص ذلــك باملــاءايــضعو

وذهـب القـرايف إىل أن املخـصص عـادة . فاملخصص للعمـوم عـادة فعليـة

 املاء خاصة، فكـان عىل الرشب من "ولغ"  يطلقون لفظنواا كم ألهنقولية،

  .)٣( الفرسعىلقهم بلفظ الدابة ذلك كغلبة نط

  

                                                        

ـــراجح مـــن اخلـــالف عـــىل مـــذهب اإلمـــام أ)١( ـــن  اإلنـــصاف يف معرفـــة ال محـــد ب

 ٢/١٠٧:حنبل

 ١/٢٣٤): باب حكم ولوغ الكلب- كتاب الطهارة( صحيح مسلم)٢(

مــسألة ختــصيص العمــوم بالعـــادة "، بحــث ٥/٢١٤٦:نفــائس األصــول: ينظــر )٣(

 ١٣٧:"والعادة



  

)١٢٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ما ا  
ا   اا  أ  

األصل يف أحكام الرشيعة الثبات واالستمرار، وتغري احلكم ال يكـون إال 

يف حاالت استثنائية، كأن يناط احلكم بعلة أو غاية، فينتهي بزواهلا، كام وقع 

ــر  ــة عم ــاد اخلليف ــسألة ســهميف اجته ــوهبم يف م ــة قل ــف .  املؤلف واختل

ّالعلامء فيام لو كانت هذه العلة التي علق هبا احلكم متثل عادة كانت منترشة 

يف املجتمع، هل يتغري احلكم بتغريها أم ال؟ هـذا مـا سـنراه مـن خـالل هـذه 

 : املطالب الثالثة

  : ا اء  ا: ا اول

ادة ورد الـرشع بخالفهـا، فهـي غـري  يرى اجلمهور أن كل ع:ا اول 

وبنـاء . معتربة، وجيب اتباع النص، ألنـه ال مـساغ لالجتهـاد يف مـورد الـنص

  .)١(عليه ال جيوز تغيري حكم النص املبني عىل عادة بتغري هذه العادة

وال تعارض بني هذا الرأي والقاعدة التي اشتهرت بني خمتلف املذاهب 

غـري األزمـان، ألن التحقيـق أن حمـل القاعـدة يف أنه ال ينكر تغـري األحكـام بت

عندهم الفتاوى التي بناها املجتهدون عىل العرف أو املصلحة، فإنـه يمكـن 

                                                        

ــر )١( ــدين: ينظ ــن عاب ــائل اب ــىل (رس ــام ع ــاء بعــض األحك ــرف يف بن ــرش الع رســالة ن

ــرف ــال١١٨):الع ــذهب امل ــل يف امل ــرف والعم ــم ١٦٧:كي، الع ــرف يف فه ــر الع ، أث

 ٦٣:النصوص



 

)١٢٤٦(  م ووال اهوأ   طا  

فليس املقصود هبا . )١(أن تتغري هذه الفتاوى بتغري األعراف أو تبدل املصالح

أن تتغري أحكام النصوص بسبب تغري األعراف، وإال كانـت األعـراف قاضـية 

 . والعرف ال يعترب إذا خالف نص الشارععىل النصوص، 

 ما يرى أن النص املستند إىل عرف سابق، يتغري احلكـم فيـه :ا 

فقـد نقـل . إذا تغري العرف الذي بني عليه، ذهب إىل هذا القـايض أبـو يوسـف

ــار العــرف يف تقــدير الربويــات، فلــو تغــري عــرف النــاس، وصــاروا  عنــه اعتب

 بـالوزن، ومـا كـان موزونـا بالكيـل، زمـن النبـي ّيقدرون ما كان مكـيال يف 

ــساوي بالكيــل يف الــذهب،  ّفــالعربة بــام صــار عليــه العــرف، حتــى جــوز الت

  .وبالوزن يف احلنطة إذا تعارفه الناس

ّوبرر ابن عابـدين رأي أيب يوسـف هـذا بأنـه مل خيـالف الـنص بـالعرف، 

الـرب والـشعري بمعنـى أن الـشارع نـص عـىل . وإنام أراد تعليـل الـنص بالعـادة

والتمر وامللح بأهنا مكيلة، وعىل الـذهب والفـضة بأهنـا موزونـة، لكـوهنام 

فالنص يف ذلك الوقت إنام كان للعادة، حتى لو . كانا كذلك يف ذلك الوقت

فرضنا أن العادة كانت يف ذلك الوقـت وزن الـرب وكيـل الـذهب لـورد الـنص 

ليهــا، فــإذا تغــريت تغــري بنــاء عليــه كانــت العــادة هــي املنظــور إ. عــىل وفقهــا

فليس يف اعتبار العادة املتغرية احلادثة خمالفة للنص، بل فيه اتبـاع . احلكم

وذكـر ابـن عابـدين أن ظـاهر كـالم املحقـق ابـن اهلـامم تـرجيح هـذه . النص

وعــىل هـذا لــو تعــارف النــاس بيــع الــدراهم ": ثــم قــال ابــن عابــدين. الروايـة

                                                        

، ٢١٨:اإلحكام يف متييز الفتـاوى عـن األحكـام وتـرصفات القـايض واإلمـام: ينظر )١(

 ٤/٤٧٠:إعالم املوقعني عن رب العاملني



  

)١٢٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

فـاهللا .  زماننا، ال يكون خمالفـا للـنصبالدراهم أو استقراضها بالعدد كام يف

تعاىل جيزي اإلمام أبا يوسف عن أهـل هـذا الزمـان خـري اجلـزاء، فلقـد سـد 

  .)٢(ومال إىل هذا الرأي طائفة من علامء العرص. )١("عنهم بابا عظيام من الربا

ورأي أيب يوسف هذا له حمل من النظر، بنـاء عـىل أن الغايـة مـن تـرشيع 

فإذا تأكدنا أن العـادة التـي أنـيط . ة التي رشع من أجلهااحلكم حتقيق احلكم

هبا احلكم سابقا صارت تتخلف عنها املصلحة من ترشيع احلكم، وخلفتها 

غـري أنـه يبقـى . )٣(عادة أخرى يف ذلك، جاز ربط احلكم هبذه العادة اجلديـدة

النظر بعد ذلك يف التأكد من أن تعليل احلكم بأمر معني، هل ألجل أنـه كـان 

فتحديـد . ينذاك عادة الناس، أم ألنه الذي ينبغـي أن يكـون عليـه كـل النـاسح

 يف املثال السابق الستبدال األصناف األربعة بالكيل، هل لكونه هو النبي 

الذي كان معروفا لدهيم، وال يعرفون غريه، أم لكونه هو الذي ينبغي أن يكون 

ُ ال يتحقـق منـه إال عـن عليه األمـر، فالتـساوي بـني األصـناف الربويـة األربعـة

طريق الكيل؟ هذا هو السبب احلقيقي يف اختالف الفقهاء يف هذا النوع مـن 

 .املسائل

                                                        

 ١١٨):رسالة نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف(رسائل ابن عابدين )١(

، العـرف ٦٣:عرف والعادة يف رأي الفقهاء، ال٢/٨٩٢:املدخل الفقهي العام: ينظر )٢(

  ١٧١:والعمل يف املذهب املالكي

 ٧٧:قاعدة العادة حمكمة: ينظر )٣(



 

)١٢٤٨(  م ووال اهوأ   طا  

ما ا :ا:  

خالصة القول يف هذا املوضوع أن األحكام التي أناطتها النـصوص بـأمر 

 :يتعلق بعادة الناس أو عرف املجتمع عىل ثالثة أنواع

الظن أهنا تتغري بتغري العـادات، بـسبب أن العـادة  أحكام يغلب عىل:أو 

التي ربط هبا احلكم كانت هي الوحيدة املتاحة آنذاك، أو كانت هـي األيـرس 

فبحكم تطـور املجتمعـات ختلفهـا عـادة أخـرى تـصري هـي . يف حياة الناس

 .األيرس، واألوفق لتحقيق الغاية من ترشيع احلكم

كــام بتعليــق وجــوب احلــج عــىل ّويمكــن أن يمثــل هلــذا النــوع مــن األح

الــزاد ":  االســتطاعة ملــا ســئل عنهــا بقولــهفقــد فــرس النبــي . االســتطاعة

ٌفظاهر أن بيانه ملعنى االستطاعة مبني عىل العرف املنترش يف . )١("والراحلة

إذ العـربة بإمكانيـة الوصـول إىل مكـة، فبـأي أمـر يتحقـق يـربط . ذلك الزمـان

بط االستعداد جلهاد األعداء بـالقوة، وتفـسري ومثل هذا يقال يف ر. احلكم به

 . )٢( له بأنه الرميالنبي 

 مع اأحكام يغلب عىل الظن أهنا ال تتغري بتغري العادات، بـسبب :ا 

 . أن العادة التي ربط هبا احلكم ال يمكن أن تتحقق مناسبة احلكم إال هبا

                                                        

 باب ما جاء يف إجياب احلج بالزاد - ّأبواب احلج عن رسول اهللا ( سنن النسائي)١(

 .حديث حسن:  وقال٣/١٧٧):والراحلة

عليـه ودم مـن علمـه ثـم  بـاب فـضل الرمـي واحلـث -كتاب اجلهاد (صحيح مسلم) ٢(

 ٣/١٥٥٢):نسيه



  

)١٢٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

مــن عــادات، ّويمكــن أن يمثــل هلــذا النــوع بــام أوجبــه الــشارع احلكــيم 

فصارت لزاما عىل أي جمتمع إسالمي التحيل هبـا، كالعـادات التـي رشعهـا 

اهللا تعاىل لتحقيق فضيلة العفاف يف املجتمع كوجوب سرت العورات ولبس 

فإنه ال يمكـن أن تتغـري هـذه األحكـام . احلجاب وحتريم اخللوة باألجنبيات

مـور واحـدة، ال تتغـري إىل اإلباحة، ألن طبيعة النفس البرشية يف مثـل هـذه األ

فـال يتحقـق العفـاف يف حيـاة النـاس إال بـالتزام هـذه األحكـام . بتغري األزمنـة

 .والعادات

 ع اأحكام يقـع الـرتدد فيهـا، هـل هـي مـن قبيـل النـوع األول أم :ا 

 . الثاين؟ فيقع اخلالف فيها بناء عىل ذلك

 من املامثلة يف ومثاهلا ما سبق عن القايض أيب يوسف يف مسألة التحقق

 . األصناف الربوية

ا ف: اة ا:  

اخلالف يف هذه القاعـدة األصـولية تـسبب يف اخلـالف بـني الفقهـاء يف 

 :مجلة من األحكام، وهذه بعض النامذج هلا

عن ابن عمر : أوصدقة الفطر صاعا من شعري  رسول اهللافرض ": قال ً

ٍصاعا من متر أو فـذهب بعـض العلـامء إىل وجـوب . )١("ِقـطًأو صـاعا مـن أ ً

ولكن ذكر مجهور العلامء . االلتزام بإخراج هذه األصناف املنصوص عليها

 كانت غالب أقـواهتم باملدينـة،  األطعمة، ألهناهذه عىل أن اقتصار النبي 

                                                        

 ٥/٥١): باب التمر يف زكاة الفطر-كتاب الزكاة ( سنن النسائي)١(



 

)١٢٥٠(  م ووال اهوأ   طا  

ُفأما أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك ُ ٍ  فإنام عليهم صـاع مـن قـوهتم، كمـن ،ُ

ألرز أو غـري ذلـك مـن احلبــوب، فـإن كـان قـوهتم مـن غــري قـوهتم الـذرة أو ا

ًاحلبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرهتم من قوهتم كائنا مـا كـان،  َ َ
ِ

َإذ املقصود سد خلة املساكني يوم العيـد، ومواسـاهتم مـن جـنس مـا يقتاتـه  َّ َ ُّ َ

 .)١(ُأهل بلدهم

م: ّني يف زكـاة اختلـف الفقهـاء يف جـواز دفـع القيمـة بـدال عـن املعـ

 : )٢(هبيمة األنعام واحلبوب والثامر

ّ فاجلمهور منعوا من ذلك بناء عىل أن ما عني الشارع إخراجه كـام هـو -

ألجل سد خلة الفقراء، فإنه ال خيلو من معنـى التعبـد، بـدليل تعيـني األسـنان 

 .من احليوانات ومراتبها يف الزكوات، فوجب االلتزام بالنص يف ذلك

فية مع طائفة من العلامء إىل جواز دفـع القيمـة، بنـاء عـىل  وذهبت احلن-

. أن الغاية من إجياب الزكاة إغناء الفقراء، فيدور احلكم معها وجودا وعـدما

وإنام جرى التنصيص عىل إخراج بعض األصناف، ألهنا التي جرى التعامـل 

. هبا يف العهد النبوي، فكانت هي األيرس ألصحاب األموال واألنفع للفقـراء

ائتـوين بعـرض ثيـاب ":  قـال ألهـل الـيمنويشهد هلذا املعنـى أن معـاذا 

                                                        

 ٤/٣٥٣:إعالم املوقعني عن رب العاملني: ينظر )١(

ــسوط: ينظــر) ٢( ــل٢/٢٥٦:املب ــل يف رشح خمتــرص خلي ، ٢/٣٥٦:، مواهــب اجللي

 ٣/١٣:، املغني٥/٤٢٩:املجموع رشح املهذب



  

)١٢٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

مخــيص أو لبــيس يف الــصدقة مكــان الــشعري والــذرة، أهــون علــيكم، وخــري 

 . )١(" باملدينةألصحاب النبي 

: عن أيب هريرة  أن رسول اهللا صوموا لرؤيته، وأفطـروا ":  قال

فحمــل هــذا . )٢("دة شــعبان ثالثــنيّلرؤيتــه، فــإن غبــي علــيكم، فاقــدروا لــه عــ

احلديث مجهور العلامء عـىل أن شـهر رمـضان أو شـوال ال يثبـت إال برؤيـة 

وذهب فريق من العلامء خاصـة مـن املعـارصين إىل جـواز االعـتامد . العني

عىل احلساب الفلكي يف إثبـات رمـضان كالـشيخ املطيعـي وحممـد رشـيد 

 يف أن مـا ورد عـن النبـي رضا وأمحد شاكر ومصطفى الزرقـا، بنـاء عـىل 

ّإنا أمة أمية، ال نكتب ": ّثبوت الشهر بالرؤية بني علته يف حديث آخر ملا قال

وال نحسب، الشهر هكـذا وهكـذا وهكـذا، يعنـي مـرة تـسعة وعـرشين، ومـرة 

فلام تغري حال األمة، وصار احلساب الفلكي متيرسا لدى علامئها . )٣("ثالثني

                                                        

 ٢/٥٢٥): باب العرض يف الزكاة-كتاب الزكاة ( صحيح البخاري)١(

 إذا رأيتم اهلالل فـصوموا وإذا : باب قول النبي - كتاب الصوم( صحيح البخاري)٢(

بـاب وجـوب صـوم رمـضان  - كتاب الصيام(، صحيح مسلم٢/٦٧٤):رأيتموه فأفطروا

الشهر ثالثني لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل وأنه إذا غم يف أوله أو آخره أكملت عدة 

 ٢/٧٦٢):يوما

ــــاري)٣( ــــحيح البخ ــــصوم( ص ــــاب ال ــــي - كت ــــول النب ــــاب ق ــــب وال : ب  ال نكت

بـاب وجـوب صـوم رمـضان لرؤيـة  - كتـاب الـصيام(، صحيح مـسلم٢/٦٧٥):نحسب

اهلالل والفطر لرؤية اهلـالل وأنـه إذا غـم يف أولـه أو آخـره أكملـت عـدة الـشهر ثالثـني 

 ٢/٧٥٩):يوما



 

)١٢٥٢(  م ووال اهوأ   طا  

رؤيـة البـرصية، جـاز االعـتامد عليـه، ألن العـربة بالفلك، وهو أكثر دقـة مـن ال

 .)١(بثبوت الشهر بأي وسيلة كانت

قريــب مــن هــذه املــسألة حكــم حتديــد وقتــي اإلمــساك واإلفطــار :را 

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ: باحلساب الفلكي، فاهللا تعـاىل يقـول

إذا أقبـل ":  يقـول، والنبـي ]١٨٧:البقرة [ ىبيب نب مب زب رب يئ

ر إىل املـرشق، وأدبـر النهـار مـن هاهنـا، وأشـار إىل الليل مـن هاهنـا، وأشـا

ّفبعد أن تطور علم الفلـك، . )٢("املغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

وتنوعــت الوســائل التــي تعــرف هبــا األوقــات بدقــة متناهيــة، صــارت مجيــع 

والظاهر أنه ال يوجد خالف يف . أوقات الصلوات حتدد بالساعات والدقائق

الفـرق " قاعـدةاإلمام القرايف من أوائل من تكلم فيهـا حتـت ّويعد . املسألة

ّ أوقات الصلوات جيوز إثباهتا باحلساب وكل ما دل عليهـا وبـني قاعـدة بني ّ ّ

ّاألهلة يف الرمضانات ال جيوز إثباهتا باحلساب ّ")٣(   . 

:  ورد الـنص عـن النبـي أن إمـام املـسلمني جيـب أن يكـون مـن 

وذهبـت . ، وهذا الذي أخذ به مجهـور العلـامء)٤("شاألئمة من قري": قريش

طائفة إىل جواز نصب خليفة للمسلمني من غري قريش، ألن الذي جعل النبي 

                                                        

  ٤٨ -٣٣:تجدات الفقهية يف الصيامأحكام املس:  ينظر)١(

، صـحيح ٢/٦٩١): باب متـى حيـل فطـر الـصائم- كتاب الصوم( صحيح البخاري)٢(

 ٢/٧٧٢):باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - كتاب الصيام(مسلم

  ٥٩ -٥٧:، أحكام املستجدات الفقهية يف الصيام٢/١٧٨:الفروق:  ينظر)٣(

  ٢/٢٩٨:وصححه األلباين يف إرواء الغليل ٢/١٢٩:مسند اإلمام أمحد) ٤(



  

)١٢٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 ينص عىل قريش، لـام كان هلم من املنعة والقوة آنذاك، والتـي حيتاجهـا َ
ِ

ــه ــة حول ــع الكلم ــه ومج ــة يف أداء واجبات ــل يف . اخلليف ــم أن األص ــإذا عل ف

 ختص بطائفة دون أخرى، تأكد هذا املعنـى، وتبـني أن العـربة األحكام أن ال

يف احلــاكم كونــه مــن قــوم حتــصل هبــم القــوة والغلبــة، ويــتم هبــم اجــتامع 

 .)١(الكلمة، فال مانع أن يكون من غري قريش

د: ما سبق من مسائل هي بمثابة نامذج وجدت الفقهاء خمتلفني فيهـا 

ويمكـن أن يلتحـق . اف يف تغري األحكـامبناء عىل خالفهم يف أثر تغري األعر

هبذه املسائل مجلة من الفروع الفقهية، يمكن أن يكون النظر فيها بنـاء عـىل 

 : هذه القاعدة األصولية

 عن إسبال الثـوب يف مجلـة مـن األحاديـث، وقـد يكـون  هنى النبي -١

 سببه أن عادة العرب حينذاك جرهم الثوب ألجل اخليالء، بدليل أن النبي 

ــث  ــض األحادي ــذلك يف بع ــم ب ــد احلك ــه "قي ــر ثوب ــن ج ــر اهللا إىل م ال ينظ

فإذا تغريت عادة الناس، وصار جر الثوب لـيس مـن مظـاهر الكـرب . )٢("خيالء

 . واخليالء، أمكن أن ينتقل احلكم من النهي إىل اإلباحة

ــذا  ــد ه ــه وعي ــذي يلحق ــب إىل أن ال ــامء ذه ــض العل ــذا أن بع ــشهد هل وي

َالترصف من فعله ع ْ وقـد عرفـت مـا يف ": قال الـشوكاين. ىل سبيل املخيلةَ

إنــك لــست ممــن يفعــل ذلــك ":  أليب بكــر حــديث البــاب مــن قولــه 

                                                        

 ٥٧:، السياسة الرشعية١/٢٤٢:تاريخ ابن خلدون: ينظر )١(

كتـاب اللبـاس والزينـة (، صحيح مسلم٥/٢١٨١):كتاب اللباس( صحيح البخاري)٢(

 ٣/١٦٦١): باب حتريم جر الثوب خيالء وبيان حد ما جيوز إرخاؤه إليه وما يستحب-



 

)١٢٥٤(  م ووال اهوأ   طا  

 وأن اإلسـبال قـد يكـون ، وهو تـرصيح بـأن منـاط التحـريم اخلـيالء."خيالء

 يف "فإهنـا مـن املخيلـة" : فال بد من محل قولـه. وقد يكون لغريه،للخيالء

 فيكون الوعيد املـذكور ، أنه خرج خمرج الغالبحديث جابر بن سليم عىل

 والقول بـأن كـل إسـبال . متوجها إىل من فعل ذلك اختياال،يف حديث الباب

 فـإن كـل أحـد يعلـم أن ،من املخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الـرضورة

 ويـرده مـا تقـدم مـن ،من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطـور اخلـيالء ببالـه

 وعـدم إهـدار قيـد ، وهبذا حيصل اجلمـع بـني األحاديـث.أليب بكر قوله 

  .)١("اخليالء املرصح به يف الصحيحني
 فـإهنم ،خالفوا اليهود": قال رسول اهللا :  قال شداد بن أوس عن -٢

ففي احلديث أمر بالصالة يف النعال،  .)٢("ون يف نعاهلم وال خفافهمّال يصل

. )٣( كـان مفروشـا باحلـىصوقد يكون ذلك ملا عرف مـن أن مـسجد النبـي 

ْوملا تغريت عادة الناس يف فرش مساجدهم بالـسجادات مـن قطـن ونحـوه،  َ

ّصارت الصالة يف النعال تلوث املساجد، فيكون هذا سببا يف تغـري احلكـم 

 للبحــوث العلميــة وهــذا مــا أفتــت بــه اللجنــة الدائمــة. دفعــا ألذيــة املــصلني

  .)٤(واإلفتاء

                                                        

 ٢/١٣٣:نيل األوطار) ١(

  وصححه األلبـاين١/٢٣٢): باب الصالة يف النعل-كتاب الصالة ( سنن أيب داود)٢(

 ٣/٢٢٤: صحيح أيب داوديف

 ١/٥٤٤:رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك: ينظر )٣(

 ٦/٢١٣:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: ينظر )٤(



  

)١٢٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

 فلقيـه ،مـن نحـو بئـر مجـل أقبـل النبـي " : قـال  اجلهيمأيب عن -٣

 فمـسح ،حتـى أقبـل عـىل اجلـدار  فلم يـرد عليـه النبـي ، فسلم عليه،رجل

ففـي احلـديث مـرشوعية التـيمم عـىل  .)١(" ثم رد عليه الـسالم،بوجهه ويديه

ّاجلدران، ولكن ينبغي التنبه إىل أن جدران األبنية كانت حينـذاك متخـذة مـن 

فلـام تغـريت .  ممـا هـو مـن صـعيد األرض الطيـبأحجار أو طني ونحومها

عادة الناس يف البناء، وصارت اجلدر تبنى بمـواد ليـست مـن صـعيد األرض 

كاإلسمنت ونحوه، وتغطى بالصباغ، فإن التيمم عليها يصري غري شـبيه بتـيمم 

  . عىل اجلدارالنبي 
  يدخل يف هذا أيضا ما أحدثـه التطـور الـذي بلغتـه البـرشية مـن وسـائل-٤

. حديثة يف خمتلف جماالت احلياة، مما مل يكن متوفرا حـني نـزول الـوحي

فالشارع نص عىل ما كان متاحا من وسائل إثبات اجلنايات أو إحلاق النسب 

فـال مـانع مـن إضـافة مـا أقـره العلـم احلـديث، . أو نفيه أو انعقاد املعـامالت

النـسب أو وشهد بصحته التطور الكبري يف شتى جماالت املعرفة، كإحلـاق 

نفيه بالبصمة الوراثية، أو صحة العقـود بوسـائل االتـصال احلديثـة، أو إثبـات 

 . )٢(اجلنايات عن طريق الطب الرشعي أو بصمة األصابع

  

                                                        

ذا مل جيـد املـاء وخـاف احلرض إ  باب التيمم يف-كتاب التيمم ( صحيح البخاري)١(

 ١/٢٨١): باب التيمم-كتاب احليض (، صحيح مسلم١/١٢٩):فوت الصالة

ـــر )٢( ـــوال : ينظ ـــات يف األح ـــام اإلثب ـــىل نظ ـــة ع ـــة والبيولوجي ـــورات الطبي ـــر التط أث

  ٢١٨-٨٢:الشخصية



 

)١٢٥٦(  م ووال اهوأ   طا  

ا ا  
ص وا ر   

يــدعي بعــض احلــداثيني انطالقــا مــن فكــرة تارخييــة نــصوص الــوحي أن 

زلت فيه لـه أثـر بـارز يف تغـري حركـة التـرشيع خضوع األحكام للواقع الذي ن

وتطورها من زمان إىل آخر، وملا كان هلذه الفكرة عالقة بموضوع البحـث، 

رأيــت أن أتناوهلــا بــيشء مــن اإلجيــاز، فقــد انــربى كثــري مــن علــامء العــرص 

 . ومفكريه للرد عىل الشبه املتعلقة هبذه الفكرة

لتارخيية، واملتمثلة يف بعض وال هيمني دراسة األصول احلقيقية لفكرة ا

وإنام سـأتناول املوضـوع مـن خـالل املـداخل . املدارس يف الفكر الغريب

الومهية هلذه الفكرة، واملستندات الدينيـة املزعومـة هلـا، للتأكـد مـن عـدم 

وقبل التعـرض هلـذه املـستندات ال بـد مـن . موافقة الفكرة هلذه املستندات

هلذا سأقسم هذا املبحـث . "اخلطابتارخيية "بيان حقيقة هذا املصطلح 

  :إىل مطلبني

  :  ار: ا اول
  

  :: اع اول

ّيعرف حممد أركون التارخيية بأهنا تعني التحول والتغري، أي تغـري القـيم 

وبناء عليه ينبغي إخضاع النص الديني ألثر الزمـان . )١(بتغري العصور واألزمان

مما يعني ارتباط هذا النص بواقعه وظروفه التي .  مطلقاَواملكان واملخاطب

                                                        

 ٢٦:من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي: ينظر )١(



  

)١٢٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

وربام قادتنا هذه القراءة التارخيية لنصوص األحكام إىل إسقاط . )١(تنزل فيها

كثري من األحكـام بوصـفها أحكامـا تارخييـة، كانـت تـصف واقعـا أكثـر ممـا 

   .)٢(تصنع ترشيعا
الم راعـى يف فريون عىل سبيل املثـال يف مـسألة مـرياث املـرأة أن اإلسـ

. ترشيعه استعدادات اإلنسان وأحواله، وتدرج مـع العـرب حـسب نـضوجهم

فيكفـي أن . فلم يكن باإلمكان تنزيل احلكم النهائي اخلاص بمـرياث املـرأة

اإلسالم أخرجها من اجلاهلية املظلمة التي كانت متنعهـا مـن أي حـق هلـا، 

فاملرأة .  هلا ما بعدهاونزلت اآلية القرآنية مقررة حق التنصيف كمرحلة أولية

اليوم بتأثري العرص ورسعة تطوره ساوت الرجل يف شتى املجـاالت، فلـامذا 

 ؟ )٣(ال تساويه يف حق املرياث

واعتـربوا أيــضا العقوبــات مثــل قطــع اليــد أهنــا رشعــت يف ذلــك العــرص 

حيث املجتمعات بدويـة بدائيـة . بسبب مالءمتها لألحوال االجتامعية آنذاك

توجــد ســجون وال جـدران، فلــم يكــن باإلمكـان عقــاب الــسارق متنقلـة، وال 

ــز . بالــسجن ــة متي ــد مــن عقوب ــظ األمــوال، هلــذا ال ب وال توجــد طريقــة حلف

 .)٤(أما اليوم فقد تغري احلال. السارق، وجتعل الناس حيتاطون منه

                                                        

   ٣٣٢:العلامنيون والقرآن الكريم: ينظر )١(

   ١٣٩:النص السلطة احلقيقة: ينظر )٢(

  ٣٣٧:، العلامنيون والقرآن الكريم٣٠:امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع: ينظر )٣(

   ٦٠:وجهة نظر: ينظر )٤(



 

)١٢٥٨(  م ووال اهوأ   طا  

مع اا :رل اأ:  

 :يمكن التمييز بني شكلني لفكرة التارخيية

أو :اا ر: واملقــصود هبــا أن الــدين عمومــا والــوحي 

ومعنـى . بجميع أشكاله ليس إال جتليات لتطور العقل البـرشي عـرب التـاريخ

هذا أن الدين بمختلف أحكامه ينبغي أن يبقى يف تطـور مـستمر، ويتغـري عـام 

 .)١(كان عليه يف الزمن املايض

م :   ا ربتارخييـة بعـض األحكـام  ومعناهـا القـول :ا

الرشعية، وكوهنا مل تعد صاحلة للعرص احلارض، بسبب التطور الذي شهده 

 .)٢(العقل البرشي

واخلالف مع هذه املدرسة الثانية ليس هينا أو يـسريا كـام ادعـاه الباحـث 

الذي قسم التارخييـة إىل هـذين الـشكلني، بنـاء عـىل أننـا كلنـا مقـرون بتغـري 

بـل هـو خـالف جـوهري، يتمثـل فـيام . )٣(غـري األزمـانبعض أحكام الفروع بت

 : ييل

 أنه ال جيوز عند علـامء اإلسـالم أن يـأيت هـذا التغـري عـىل القواطـع أو -١

ثوابت األحكام، بخالف هذه املدرسة التي تدعو إىل تغيري األحكـام بـام يف 

                                                        

، النص اإلسالمي بني التارخييـة ٢٨:نظريات القراءة اجلديدة للنص القرآين: ينظر )١(

   ٨:واالجتهاد واجلمود

   ٣٠٧:لقرآن الكريمالعلامنيون وا: ينظر )٢(

   ٣٠٧:العلامنيون والقرآن الكريم: ينظر )٣(



  

)١٢٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ذلك التي أمجع عليهـا املـسلمون عـىل مـر العـصور بحجـة كوهنـا أحكامـا 

 .تارخيية

 األساس الذي انطلقت منه هـذه املدرسـة، ودعـت مـن خاللـه أتباعهـا -٢

إىل تغيري األحكـام، هـو مـا تعتقـده عقـوهلم القـارصة مـن أن املـصالح التـي 

جاءت الرشيعة بإقرارها، قد تتحول إىل مفاسـد، بـسبب التطـور الـذي بلغتـه 

. فكـل حكـم يتعـارض مـع هـذه املدنيـة هـو عرضـة للتغـري. املدنية احلديثة

وهذا عند علامء األمة حتريف للدين اإلهلي، فنصوص الـوحي هـي املعيـار 

األساس الذي تقدر املصالح عىل وفقه، ولـيس العقـل البـرشي أو مـا هتـواه 

وكــل مـصلحة عارضــت نـص الــشارع مـا هــي إال مـصلحة ومهيــة . النفـوس

 .مردودة

بناء عىل هذا، كل دعوى لتغيري حكم معـارض لـنص قطعـي فهـي باطلـة، 

. طالبــة بتغيــري حكــم مــرياث البنــت، أو قطــع يــد الــسارق، ونحــو ذلــككامل

والـذي يـدعي . فاملصلحة كل املـصلحة فـيام رشعـه اهللا مـن هـذه األحكـام

 .زوال هذه املصلحة فلقصور عقله، وقلة فهمه

واحلكمة من جعل مرياث املرأة عىل النصف من مرياث الرجل أن أعباء 

ا كلها تقع عىل عاتق الرجل، فالنصيب احلياة املالية من مهر ونفقة ونحومه

الذي يأخذه من املـرياث سيـرصف غالبـه يف هـذه األوجـه، بخـالف نـصيب 

 . املرأة الذي يف غالب األحيان حتتفظ به كامال

واحلكمة من معاقبة السارق بقطع يده فلكوهنا أنجع وسيلة للقضاء عىل 

ب فيهـا التعزيـر هذه اآلفة يف أي عرص من العـصور، وإال لكـان الـشارع أوجـ



 

)١٢٦٠(  م ووال اهوأ   طا  

ودعـوى أن . الذي خيضع لتقدير املـصالح كـام فعلـه يف كثـري مـن اجلـرائم

السبب يف جعل الشارع عقوبة الرسقة بقطـع اليـد أن املجتمـع حينـذاك كـان 

بدويا بدائيا متنقال، وال وجود فيه لـسجون، وال لطريقـة حتفـظ هبـا األمـوال، 

واخلليفـة . ئة التي عاش فيها والبيّفإهنا تنم عن جهل صاحبها بعرص النبي 

ّ ملا اختذ الـسجون ملعاقبـة بعـض املجـرمني، هـل غـري هـو أو مـن عمر 

 !   حكم بعده من عقوبة الرسقة؟

ما ا :رة ا ات اا:  

رغم أن األصـول الغربيـة هـي املنـشأ احلقيقـي للتارخييـة عنـد عـدد مـن 

ا إجياد مـداخل هلـم مـن الـرتاث اإلسـالمي، مفكري العرب، إال أهنم حاولو

بتوظيف بعض العلـوم الدينيـة أو اسـتغالل بعـض القواعـد األصـولية خلدمـة 

علم أسـباب النـزول، : وأهم ما استندوا إليه من ذلك. )١(فكرهتم والرتويج هلا

هلــذا ســأعقد هلــذين املوضــوعني فــرعني، أعــرض فــيهام . ونظريــة النــسخ

 .موضوع، ثم الرد عليهاالشبهة التي بنيت عىل كل 

  : أب اول و ر: اع اول

أو :ض ا:  

 علــم أســباب النــزول - إن صــحت التــسمية –عــد أنــصار هــذه املدرســة 

ركيزة أساسية لفكرة تارخيية اخلطاب الديني، فآيات القـرآن ليـست مطلقـة، 

بب التنزيــل، وحكمهــا إذ كــل آيــة تتعلــق بحادثــة معينــة، فهــي خمصــصة بــس

                                                        

 ٣٣:نظريات القراءة اجلديدة للنص القرآين: ينظر )١(



  

)١٢٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

هذا هو منهج القرآن الكريم، تنبني أحكامه عىل الوقائع، وتتغري كلام . مؤقت

 .)١(تغريت الوقائع

وادعى أصـحاب هـذه املدرسـة أن أكثـر آيـات القـرآن إن مل تكـن كلهـا، 

 .)٢(نزلت ألسباب معينة

م :ا د:  

نـزل كـل منهـا ليس صحيحا ما زعمه هـؤالء مـن أن أغلـب آيـات القـرآن 

فلـو أخـذنا كتابـا يف أسـباب النـزول ككتـاب الواحـدي، نجـده . لسبب معني

 آية مـن جممـوع آيـات القـرآن الكـريم كلهـا، أي ٤٧٢روى أسباب النزول لـ 

أما كتاب السيوطي الذي كان أكثـر توسـعا يف مفهـوم أسـباب . % ٧.٥نسبة 

 من %١٤ي نسبة  آية، أ٨٨٨النزول، فعد من اآليات التي نزلت لسبب معني 

 . )٣(مجلة آيات القرآن

وحتى لو فرضنا أن القرآن كله نزل ألسباب معينة، فال جيـب قـرصه عـىل 

هذه األسباب ملا ذهب إليه مجهور العلامء من أن العربة بعموم اللفظ وليس 

بل حتى عىل القول املخالف هلذا املذهب، فإن احلكم . بخصوص السبب

 الشخـيص، التفـاق العلـامء عـىل أن احلكـم ال ّال يقرص عىل سببه املعني أو

: قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة. )٤(يقرص عىل الشخص الذي كان سببا يف نزوله

                                                        

 ٥:، النص اإلسالمي بني التارخيية واالجتهاد واجلمود٢٧:جوهر اإلسالم: ينظر )١(

 ٢٦:جوهر اإلسالم: ينظر )٢(

  ٦:اد واجلمودالنص اإلسالمي بني التارخيية واالجته: ينظر )٣(

 ١/١١٢:اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر )٤(



 

)١٢٦٢(  م ووال اهوأ   طا  

ونظائر هذا كثري مما يذكرون أنه نزل يف قـوم مـن املـرشكني بمكـة، أو يف "

فالذين قالوا  .قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو يف قوم من املؤمنني

بأولئك األعيان دون غريهم، فإن هـذا  صدوا أن حكم اآلية خمتصذلك مل يق

 والناس وإن تنـازعوا يف اللفـظ العـام .ال يقوله مسلم وال عاقل عىل اإلطالق

ــبب ــىل س ــوارد ع ــامء ،ال ــن عل ــل أحــد م ــم يق ــسببه أم ال؟ فل ــتص ب ــل خي  ه

إن عمومات الكتـاب والـسنة ختـتص بالـشخص املعـني، وإنـام : املسلمني

 فـيعم مـا يـشبهه، وال يكـون ،إهنا ختتص بنـوع ذلـك الـشخص: لغاية ما يقا

 .)١("العموم فيها بحسب اللفظ

إذن عىل كال قويل العلامء يف مـسألة العـربة بعمـوم اللفـظ أم بخـصوص 

السبب، فالعمل باآلية يبقى مستمرا خالفا ملا يظنـه أدعيـاء التارخييـة مـن أن 

 .يات عىل زمن نزوهلاالقول بأن العربة بخصوص السبب يقتيض قرص اآل

ثم ما العالقة بني كون النص نزل لسبب معني، وكـون حكمـه آنيـا، ولـيس 

بــل املفــروض أن العكــس هــو الــصحيح لعالقــة الــسببية التــي تقتــيض . أبــديا

فآية اللعان التي نزلت بـسبب أن هـالل بـن أميـة . َّوجود املسبب بوجود سببه

وقولـه .  قـذف أحـد لزوجتـه، يبقى حكمها مستمرا كلام تكـرر)٢(قذف زوجته

نـــزل ] ٩:احلجـــرات [ينٰى ىن نن من زن رن مم: تعـــاىل

، فكلـام تكـرر مثلـه ينبغـي أن يتكـرر )٣(بسبب عراك وقع بـني بعـض الـصحابة

                                                        

 ١٠: مقدمة يف أصول التفسري)١(

  ١٥٢:لباب النقول يف أسباب النزول: ينظر )٢(

  ١٩٤:لباب النقول يف أسباب النزول: ينظر) ٣(



  

)١٢٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ـــه ـــم مع ـــاىل. احلك ـــه تع  يه ىه مه  جه ين ىن: وقول

نــــزل بــــسبب املــــرأة :] املائــــدة[ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي

فهــل يقــول عاقــل . )١(املخزوميــة التــي رسقــت، فــأمر اهللا تعــاىل بقطــع يــدها

 بوجوب تغري هذا احلكم لنزوله عىل هذا السبب؟ 

أما احلكمة من تنزيل بعض اآليات عىل أسباب معينة فـتكمن يف أن هـذا 

وأن هـذا القـرآن . َأوقع يف نفوس السامعني، وأبلغ تأثريا يف حياة املخاطبني

 . دستور واقعي، جاء ليغري حياة الناس، ويعالج مشاكلهم

ع اام :ر و ا:  

أو :ض ا:  

أراد أنصار هذه املدرسة توظيف نظرية النـسخ خلدمـة فكـرة التارخييـة، 

ونوعـا . نوعـا باقيـا لفظـه مـزاال حكمـه: ورصحوا بأن املنسوخ ما دام نوعني

َمزاال حكمه مرفوعا لفظه، فلم ال يتم نسخ حكم اآليات التـي ال تتامشـى مـع 
ِ َ

عرص حمافظني عىل رسمها باعتبار قداستها؟ وعززوا رأهيم هذا بأنـه روح ال

 يف ترصفاته أمام مجلة من النصوص التي نـسخها كان هنج اخلليفة عمر 

وإيقاف حد الرسقة، وتغيري حكم ، باجتهاده، كمنع املؤلفة قلوهبم من الزكاة

 .)٢(الطالق الثالث يف جملس واحد

                                                        

  ٧٩:لباب النقول يف أسباب النزول: ينظر) ١(

  ٥١٦:العلامنيون والقرآن الكريم: ينظر )٢(



 

)١٢٦٤(  م ووال اهوأ   طا  

م :ا د:  

 مل: يعـة اإلسـالم مـن اختـصاص الـشارع سـبحانه وتعـاىلالنسخ يف رش

 جخ مح جح، ]١٠٦:البقرة[حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

وهلـــذا ال بـــد أن يكـــون ]. ١٠١:النحـــل[حص  مس خس حس جس مخ

وهذا ما أفادته كل التعاريف التي وضـعها . الناسخ ثابتا بخطاب من اهللا تعاىل

للحكـم بـأن يكـون علامء األصول بمختلف مدارسهم للنسخ، فقيدوا الرفـع 

، بناء عىل هذا فإن النسخ توقف وانتهـى بوفـاة النبـي . بخطاب من الشارع

وليس يف قدرة أي أحد مهام ترقى يف مراتب العلم أن يدعي نسخ آية اعتامدا 

بل نجد علامء األصول ذهبوا إىل أبعد من هذا، ونصوا عـىل أن . )١(عىل عقله

 عىل دليل عقيل، فلو وقع تعارض حتديد الناسخ من املنسوخ ال يصح بناؤه

 .)٢(بني آيتني، ال يمكن احلكم بنسخ إحدامها لألخرى بنظر العقل املحض

 يف الوقـائع أما بالنسبة لترصفات اخلليفـة الراشـد عمـر بـن اخلطـاب 

التي غري فيها حكم بعض النصوص، فقد فندها كثري من املحققني بام يطول 

ايل أن هذه النـصوص أنيطـت أحكامهـا فاجلواب اإلمج. ذكره لو فصلنا فيه

بعلل معينة، أو رشعت ملقاصد حمددة، فلام زالـت هـذه العلـل، أو صـارت 

وقد يكون احلامل له عـىل إيقـاف . األحكام ال حتقق مقاصدها، غري حكمها

                                                        

بفـواتح (، مـسلم الثبـوت٤/٦٤:، البحـر املحـيط٣٠١:رشح تنقيح الفـصول: ينظر )١(

 ٢/٥٣):الرمحوت

، ٢/٣٤٠:، رشح خمتــرص الروضــة٢٣٠:، املــسودة١/١٢٨:املستــصفى: ينظــر )٢(

 ٣/٥٧٠:رشح الكوكب املنري



  

)١٢٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

وكل هذا ليس نسخا، بدليل أن علل أو . هذه األحكام ختلف بعض رشوطها

ت بعد ذلـك، لعـاد احلكـم هبـا كـام مقاصد أو رشوط هذه األحكام لو حتقق

 .  )١(كانت أيام التنزيل

أن تقييــد القــرآن  خالصــة القــول يف الــرد عــىل تارخييــة نــصوص الــوحي

بسياقه التارخيي يفقده هـو واإلسـالم صـفة الـشمول التـي عـرب عنهـا سـبحانه 

: ، وقولـه]١٠٧:األنبيـاء[يك ىك مك لك اك: وتعاىل بقولـه

هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي] ختفــى خطــورة وال]. ٢٨:ســبأ 

االنصياع لدعوى تارخيية النصوص، بناء عىل انتهاء سياقها التارخيي الـذي 

وتصري . وهكذا يصبح العرف حاكام عىل النصوص قاضيا عليها. ظهرت فيه

 .)٢(األحكام تستنبط من املجتمع وتقاليده، وليس من نصوص الوحي

اسـتطاع أن ّفالقرآن الكريم لعظمته وكامل إعجازه نزل يف عرص معـني، و

ويف الوقـت ذاتـه هـو قـادر عـىل تلبيـة حاجـات مجيـع . حيل مجيع مشاكله

فواقعيته لعرص من العـصور ال تتنـاىف مـع أبديتـه . البرش يف خمتلف العصور

 .وصالحه جلميع الدهور

                                                        

 ٧٣٠:قاعدة ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان: ينظر )١(

 ١٨٥:أثر العرف يف فهم النصوص: ينظر )٢(



 

)١٢٦٦(  م ووال اهوأ   طا  

وا ا:  

سـتخلص أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا أن أ ييف هناية البحث يمكننـ

 :عىل النحو اآليت

 معرفة الواقع الذي نزل القرآن ملعاجلته هلا أثر بارز يف فهم نـصوصه، -١

 .كام كان لعلم أسباب النزول دور يف ذلك

 هذا الواقع إما أن يمثل عادات الناس وأعرافهم حـني نـزول القـرآن، أو -٢

يكمن يف املوقع اجلغرايف أو طبيعة املناخ للبالد التـي نـزل فيهـا القـرآن أو 

 .ة النبي وردت فيها سن

 يمكن اجلمـع والتوفيـق بـني النـصوص املتعارضـة عـن طريـق معرفـة -٣

 . يف ترصفاهتم، أو عاداهتم يف كالمهمعادات الناس يف عهد النبي 

 يف مسألة تعارض عموم النص مع عادات الناس يف كالمهم وأفعاهلم -٤

توصلت إىل أنه ال جيوز تنزيل كالم الشارع عىل ما حدث مـن مـصطلحات 

عد فرتة التنزيل، والعادة التي حدثت بعد هذه الفرتة، وأمجع عليها العلـامء، ب

أما العادة التي وقعـت . تصلح لتخصيص النص العام بناء عىل دليل اإلمجاع

 .ّ، فيخصص هبا عموم النص، إذا أقرها النبي يف عهد النبي 

ة  اختلف العلامء فيام لو علق احلكم الرشعي عـىل عـادة كانـت منتـرش-٥

يف املجتمع، هل يتغري احلكم بتغريها أم ال؟ وترجح لدي أن هـذه األحكـام 

أحكام يغلب عىل الظن أهنا تتغري بتغري العادات، بـسبب أن : عىل ثالثة أنواع

العادة التي ربط هبا احلكم خلفتها عادة أخرى صارت هي التي حتقق الغايـة 

غـري بتغـري العـادات، وأحكام يغلـب عـىل الظـن أهنـا ال تت. من ترشيع احلكم



  

)١٢٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

بسبب أن العادة التي ربط هبا احلكم ال يمكـن أن تتحقـق مناسـبة احلكـم إال 

وأحكام يقع الرتدد فيها، هل هي مـن قبيـل النـوع األول أم الثـاين؟ فيقـع . هبا

 .اخلالف فيها بناء عىل ذلك

 يدعي بعض احلداثيني انطالقا من فكرة تارخيية نصوص الوحي لزوم -٦

كــام للواقــع الــذي نزلــت فيــه، وهلــذا أثــر بــارز يف تغــري حركــة إخــضاع األح

وتم الرد عىل املستندات الدينية التي . الترشيع وتطورمها من زمان إىل آخر

 .بنوا عليها شبهتهم، مثل نظرية النسخ وقضية أسباب النزول



 

)١٢٦٨(  م ووال اهوأ   طا  

اا:  

ق يق، حت عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي،اإلتقان يف علوم القرآن -١

،  اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب، مـرص،)ط.د(، مد أبو الفضل إبـراهيمحم

 .هـ١٣٩٤

 أثــر التطــورات الطبيــة والبيولوجيــة عــىل نظــام اإلثبــات يف األحــوال -٢

الشخصية، رسالة دكتوراه للباحث يوسف بن شـيخ، بكليـة العلـوم اإلنـسانية 

 .ـه١٤٣٧والعلوم اإلسالمية بجامعة وهران باجلزائر، 

https://theses.univ-oran1.dz/document/61201668t.pdf 

ــابر، ط-٣ ــه ج ــة ط ــواين، رقي ــصوص، العل ــم الن ــرف يف فه ــر الع ، ١: أث

 . ـه١٤٢٤بريوت، دار الفكر املعارص، 

، سـليامن بـن  إحكام الفصول يف أحكام األصول، أبـو الوليـد البـاجي-٤

، بــريوت، دار الغــرب اإلســالمي، ١:خلــف، حتقيــق عبــد املجيــد تركــي، ط

 .هـ١٤٠٧

ق عبـد يق، حت عيل بن أيب عيل،اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام -٥

 ).ت.د ( املكتب اإلسالمي،، بريوت،)ط.د(، الرزاق عفيفي

 ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتـرصفات القـايض واإلمـام -٦

 . هـ١٤١٦،  دار البشائر اإلسالمية،بريوت، ٢:ط ، أمحد بن إدريس،القرايف

 أحكام املستجدات الفقهية يف الـصيام، رسـالة ماجـستري مقدمـة مـن -٧

جــابر عيــد مجعــان العــازمي باجلامعيــة األردنيــة، وهــي منزلــة عــىل الــشبكة 

 :العنكبوتية



  

)١٢٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

https://muslim_library.com/books/ar_Ahkam_al_mustajadat_al_fiq
hiyyah_fi_al_siyam.pdf 

 حممد نارص ،األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -٨

 .ـه١٤٠٥ ،املكتب اإلسالمي، بريوت، ٢:، طالدين

ق فهـد بـن حممـد يـق، حت حممـد بـن مفلـح، ابـن مفلـح،فقهأصول ال -٩

 .هـ١٤٢٠، ن مكتبة العبيكارياض،ال، ١:، طالسدحان

 ، حممـد بـن أيب بكـر،قيمالابن ، إعالم املوقعني عن رب العاملني -١٠

 دار ابـن ،اململكة العربية السعودية، ١:، ط مشهور بن حسن آل سلامنيقعلت

 . هـ١٤٢٣اجلوزي، 

،  دار املعرفــة، بــريوت،)ط.د(، حممــد بــن إدريـس، عي الـشاف،األم -١١

 ).ت.د(

، القـاهرة، دار ١: امرأتنا يف الرشيعة واملجتمـع، حـداد، الطـاهر، ط-١٢

 .م٢٠١١الكتاب املرصي، 

، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد -١٣

 بـريوت،، )ط.د(،  حممـد حامـد الفقـي:حتقيق، عيل بن سليامن، املرداوي

  ).ت.د(، دار إحياء الرتاث العريب

 حممـد بـن عـيل ،املـازري، إيضاح املحصول من برهان األصـول -١٤

ــر ــن عم ــق، حتب ــالبيي ــريوت،١:، طق عــامر الط ــرب اإلســالمي، ب ،  دار الغ

 ).ت.د(

، ٢:ط ،حممد بـن هبـادر الزركيش،، البحر املحيط يف أصول الفقه -١٥

 .هـ١٤١٣ ،مرص، دار الصفوة



 

)١٢٧٠(  م ووال اهوأ   طا  

 اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكـام، ابـن الـساعايت، النظام  بديع-١٦

 ه رسـالة دكتـورا،سعد بـن غريـر بـن مهـدي الـسلمي: قيق، حتأمحد بن عيل

   . هـ١٤٠٥، جامعة أم القرىب

،  العالء حممد بن عبـد احلميـد،األسمندي، بذل النظر يف األصول -١٧

  .ـ ه١٤١٢ ،الرتاثمكتبة ، القاهرة ،١ : ط، حممد زكي عبد الرب.دق يقحت

ق يـق، حت عبـد الـرمحن بـن حممـد،ابن خلدون تاريخ ابن خلدون، -١٨

 . هـ١٤٠٨ دار الفكر، ، بريوت،٢:، طخليل شحادة

 حييـى ،الرهـوين، حتفة املسؤول يف رشح خمترص منتهى الـسول -١٩

، ١:، طيوسف األخرض القيموق اهلادي بن احلسني شبييل يق، حتبن موسى

 . هـ١٤٢٢ لدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، دار البحوث ل،ديب

 عـيل ،األبيـاري، التحقيق والبيان يف رشح الربهان يف أصول الفقـه -٢٠

ــامعيل ــن إس ــق، حتب ــسامي ــرمحن ب ــد ال ــن عب ــيل ب ــت،ا، ١:، طق ع  دار لكوي

 .ـه١٤٣٤الضياء، 

 حمفــوظ بــن  اخلطــاب الكلــوذاين،و أبــ،التمهيــد يف أصــول الفقــه -٢١

ّ مؤســسة الريــان، ، لبنــان،٢: طحممــد أبــو عمــشة، حتقيــق مفيــد أمحــد،

 .هـ١٤٢١

 ، مرص،)ط.د(،  حممد أمني بن حممود،أمري بادشاه، تيسري التحرير -٢٢

 .هـ١٣٥١، مصطفى البايب احللبي

 حتقيق ،حممد بن إسامعيل،  البخاري، اجلامع الصحيح املخترص-٢٣

 .ـه١٤٠٧ دار ابن كثري، ، بريوت،٢:، طمصطفى ديب البغا



  

)١٢٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

أمحـد : حتقيق،  حممد بن أمحد، القرطبي،اجلامع ألحكام القرآن -٢٤

،  القـاهرة– دار الكتـب املـرصية  القـاهرة،،٢:ط، الربدوين وإبراهيم أطفيش

  .هـ١٣٨٤

ــة ٤: جــوهر اإلســالم، العــشاموي، حممــد ســعيد، ط-٢٥ ، مــرص، مكتب

 .ـه١٤١٦مدبويل الصغري، 

 ،ع اجلوامـع حاشية العطار عـىل رشح اجلـالل املحـيل عـىل مجـ-٢٦

 ).ت.د(،  دار الكتب العلمية، بريوت،)ط.د(،  حسن بن حممد،العطار

،  حممــد بــن أيب بكــر، ابــن القــيم،زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد -٢٧

مؤسسة ، بريوت، ١٤:، طعبد القادر األرناؤوطوشعيب األرناؤوط : حتقيق 

 .ـه ١٤٠٧ ،الرسالة

حتقيـق أمحـد حممـد  ،الرتمـذي حممـد بـن عيـسى،  سنن الرتمذي-٢٨

 ).ت.د(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،)ط.د(، شاكر

 دار ، بـريوت،)ط.د(،  سليامن بن األشعث، أبو داود،سنن أيب داود -٢٩

 ).ت.د(، الكتاب العريب

، أمحـد بـن شـعيب، النـسائي، )املجتبى مـن الـسنن (سنن النسائي -٣٠

 .ـه١٤٠٦،  مكتب املطبوعات اإلسالمية،حلب، ٢:ط

ــاب، -٣١ ــد الوه ــالف، عب ــرشعية، خ ــسياسة ال ، القــاهرة، دار )ت.د( ال

 .ـه١٣٩٧األنصار، 



 

)١٢٧٢(  م ووال اهوأ   طا  

،  أمحد بن إدريس بن عبـد الـرمحن، القرايفل،رشح تنقيح الفصو -٣٢

ــقحت ــرؤوف ســعدي ــه عبــد ال ــة املتحــدة،١:، طق ط ــة الطباعــة الفني ،  رشك

 .هـ١٣٩٣

مـد بـن عبـد  حم،الزرقـاين، رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك -٣٣

 ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،القـاهرة، ١:، طوف سـعدؤحتقيق طه عبد الر، الباقي

 .هـ١٤٢٤

ــسلم -٣٤ ــووي،رشح صــحيح م ــن رشف، الن ــى ب ــريوت، ط حيي ، ٢:، ب

 .ـه١٣٩٢،  دار إحياء الرتاث العريببريوت،

ق حممد يق، حت حممد بن أمحد،ابن النجار، رشح الكوكب املنري -٣٥

 .هـ١٤١٨،  مكتبة العبيكانرياض،ال، ٢:، طادالزحييل ونزيه مح

، ١: رشح اللمع، الشريازي، إبراهيم، حتقيق عبد املجيد تركـي، ط-٣٦

 .ـه١٤٠٨بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

 قيـق، حت سـليامن بـن عبـد القـوي، الطويف،رشح خمترص الروضة -٣٧

 .هـ١٤٠٧ ، مؤسسة الرسالة، بريوت،١:ط ي،عبد اهللا بن عبد املحسن الرتك

، ١:، ط حممـــد نـــارص الـــدين،األلبـــاين، صـــحيح ســـنن أيب داود -٣٨

 .هـ١٤٢٣ مؤسسة غراس، كويت،ال

، حتقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي،  مسلم بن احلجاج،صحيح مسلم -٣٩

 ).ت.د(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،)ط.د(

 دار ردن،األ، ١:، ط نعامن، جغيم،طرق الكشف عن مقاصد الشارع -٤٠

 . هـ١٤٣٥ نفائس،ال



  

)١٢٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

، )ط.د( العــرف والعــادة يف رأي الفقهــاء، أبــو ســنة، أمحــد فهمــي، -٤١

 .م١٩٤٧القاهرة، مطبعة األزهر، 

ــن عبــد -٤٢  العــرف والعمــل يف املــذهب املــالكي، اجليــدي، عمــر ب

 .م١٩٨٢، املغرب، مطبعة فضالة، )ط.د(الكريم، 

بـــن  أمحـــد ،القـــرايف، العقـــد املنظـــوم يف اخلـــصوص والعمـــوم -٤٣

 .هـ١٤٢٠ ، دار الكتبي، مرص،١:، طحتقيق أمحد اخلتم عبد اهللا، إدريس

، الرياض، ١:، الطعان، أمحد إدريس، طالعلامنيون والقرآن الكريم -٤٤

 .ـه١٤٢٨مكتبة ابن حزم، 

 ،)ط.د(،  أمحــد بــن عبــد الــرزاق،الــدويش، فتــاوى اللجنــة الدائمــة -٤٥

 ).ت.د(، فتاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلرياض،ال

،  أمحـد بـن عـيل،بـن حجـر، ا فـتح البـاري رشح صـحيح البخـاري-٤٦

 .ـه١٣٧٩ دار املعرفة، ، بريوت،)ط.د(

ب،  عامل الكتـ، بريوت،)ط.د(، أمحد بن إدريس، القرايف، الفروق -٤٧

 .هـ١٤١٠

 دراســة نظريــة تأصــيلية تطبيقيــة، الباحــسني، قاعــدة العــادة حمكمــة -٤٨

 . ـه١٤٣٣، الرياض، مكتبة الرشد، ٢: طيعقوب بن عبد الوهاب،

، الرتكــي، حممــد بــن قاعــدة ال ينكــر تغــري األحكــام بتغــري األزمــان -٤٩

، )ط.د(إبراهيم، رسالة ماجستري بجامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية، 

 . ـه١٤٢٨



 

)١٢٧٤(  م ووال اهوأ   طا  

 منصور بن حممد، حتقيق عبد اهللا حـافظ ،السمعاين، قواطع األدلة -٥٠

 .ـه١٤١٩ مكتبة التوبة، ض،، الريا١: طاحلكمي،

 عبـد الـرمحن بـن أيب ،الـسيوطي، لباب النقول يف أسـباب النـزول -٥١

 ).ت.د(، إحياء العلوم  دار،بريوت، )ط.د(، بكر

 دار ،بــريوت، )ط.د(،  حممــد بــن أمحــد،الرسخــيس، املبــسوط -٥٢

 .هـ١٤١٤ ،املعرفة

، )ط.د( جمموعة رسائل ابـن عابـدين، ابـن عابـدين، حممـد أمـني، -٥٣

 ).ت.د(، )د.د(

، )ط.د(،  حييـــى بـــن رشف،النـــووي، املجمـــوع رشح املهـــذب -٥٤

 ).ت.د(،  دار الفكربريوت،

ق أنـور يـق، حت أمحـد بـن عبـد احللـيم،ابن تيمية، جمموع الفتاوى -٥٥

 . هـ١٤٢٦،  دار الوفاء،٣:، طعامر اجلزاروالباز 

، رحممـد بـن عمـ، الرازيفخر الدين   يف علم األصول، املحصول-٥٦

  .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، بريوت،  ،٣:ط

ق يـق، حت حممـد بـن الطيـب،الباقالين، التقريب واإلرشاد خمترص -٥٧

 .هـ١٤١٨،  مؤسسة الرسالة، بريوت،٢:، طعبد احلميد بن عيل أبو زنيد

 حاشية التفتـازاين عـىل رشح العـضد،بخمترص املنتهى األصويل  -٥٨

 .هـ١٤٠٣ دار الكتب العلمية، ت،، بريو٢:ابن احلاجب، عثامن بن عمر، ط

، دمـشق، دار ٣: املدخل الفقهي العام، الزرقـا، مـصطفى أمحـد، ط-٥٩

 . م٢٠١٢القلم، 



  

)١٢٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

خالد حممـد . ، بحث د"مسألة ختصيص العموم بالعرف والعادة" -٦٠

العرويس، جملة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـرشيعة واللغـة العربيـة وآداهبـا، ج 

  . ـه١٤٢٧، ذو احلجة ٣٩، ع ١٨

 محـزة بـن زهـري،  حتقيـق حممد بن حممـد، الغزايل،،املستصفى -٦١

 .)ت.د(،  اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،)ط.د(

 مــسلم الثبــوت بــرشح فــواتح الرمحــوت، األنــصاري، عبــد العــيل -٦٢

، بــريوت، دار الكتــب ١:حممـد، ضــبط وتـصحيح عبــد اهللا حممــود عمـر، ط

 .ـه١٤٢٣العلمية، 

 ).ت.د(،  مؤسسة قرطبةقاهرة،ال، )ط.د(، محد بن حنبل أ،سند امل-٦٣

 عبد احلليمو  اجلد، عبد السالم، آل تيمية،املسودة يف أصول الفقه -٦٤

، )ط.د(، ق حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـديـقاحلفيـد، حتأمحد و األب،

 ).ت.د(،  دار الكتاب العريببريوت،

ــنن أيب داود-٦٥ ــو رشح س ــسنن، وه ــامل ال ــايب، مع ــد بــن ، اخلط  مح

 .ـه١٣٥١ ة،املطبعة العلمي، حلب، ١:، طحممد

ْأبو احلـسني البـرصي، املعتمد يف أصول الفقه -٦٦ ،  حممـد بـن عـيل،َ

 .ـه١٤٠٣ دار الكتب العلمية، ، بريوت،١:، طق خليل امليسيقحت

ــن قدامــة،املغنــي -٦٧ ــد اهللا بــن أمحــد، اب ــة قــاهرة،ال، )ط.د(،  عب  مكتب

 ).ت.د(، القاهرة

 ،)ط.د(،  أمحد بن عبد احلليم،بن تيمية، ايف أصول التفسريمقدمة  -٦٨

  .هـ١٤٩٠ بريوت، دار مكتبة احلياة،



 

)١٢٧٦(  م ووال اهوأ   طا  

 مـن االجتهــاد إىل نقـد العقــل اإلســالمي، أركـون، حممــد، ترمجــة -٦٩

 .م١٩٩١، بريوت، دار الساقي، ١:هاشم صالح، ط

ق مشهور بن حـسن يق، حتإبراهيم بن موسى، الشاطبي، املوافقات -٧٠

 .هـ١٤١٧،  دار ابن عفان،١:، طنآل سلام

حممــد بــن ، احلطــاب، مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــرص خليــل -٧١

 .هـ١٤١٢،  دار الفكر، بريوت،٣:، طحممد

، الـدار البيـضاء، ١: النص السلطة احلقيقة، أبو زيد، نرص حامـد، ط-٧٢

 .م١٩٩٥املركز الثقايف العريب، 

اجلمود، عامرة، حممد،  النص اإلسالمي بني التارخيية واالجتهاد و-٧٣

 .م٢٠٠٧، مرص، هنضة مرص، ١:ط

 نظريات القراءة اجلديدة للنص القرآين، العيدي، منصور بن محد، -٧٤

 .ـه١٤٤٠، ١:ط

،  أمحـد بـن إدريـس،القرايف، نفائس األصول يف رشح املحصول -٧٥

ــقحت ــود ي ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــوضوق ع ــد مع ــيل حمم ــة ١:، طع ، مك

 .هـ١٤١٦، طفى الباز مكتبة نزار مصاملكرمة،

ــة الــسول رشح منهــاج الوصــول -٧٦ ــن ،اإلســنوي، هناي ــد الــرحيم ب  عب

 .هـ١٤٢٠ ، دار الكتب العلمية، بريوت،١:، طاحلسن

 هناية الوصول يف دراية األصول، صفي الـدين اهلنـدي، حممـد بـن -٧٧

عبد الرحيم، حتقيق صالح بـن سـليامن اليوسـف وسـعد بـن سـامل الـسويح، 

 .ـه١٤١٩كرمة، مكتبة الباز، مكة امل) ٢:ط(



  

)١٢٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

،  حممــد بــن عــيل،الــشوكاين رشح منتقــى األخبــار،  نيــل األوطــار-٧٨

 .هـ١٤١٣احلديث، مرص، دار  ،١:ط ،حتقيق عصام الدين الصبابطي

ق عبـد اهللا يق، حتبن عقيل، عيل بن عقيل، اقهفِالواضح يف أصول ال -٧٩

 .هـ١٤٢٠، ة مؤسسة الرسال، بريوت،١:، طبن عبد املحسن الرتكي

، بـريوت، مركـز دراسـات ١: وجهة نظر، اجلابري، حممد عابـد، ط-٨٠

 .م١٩٩٢الوحدة العربية، 



 

)١٢٧٨(  م ووال اهوأ   طا  

  س ات

١٢١٨..................................................................................ا  

:..................................................................................١٢٢٢  

  ١٢٢٤........................أ  اا  د اص  ا ا اول

ولاا  :م   آن وأا  لم  وا :...............١٢٢٤  

  ١٢٢٥............................: دات اب وأ   اص :اع اول

مع اب :ادات ا أا    :.............................١٢٢٦  

ع اخ: اا وط اا ا أ   ص ا١٢٢٧.........:م  

اع اب: ادات ا  صا  رضا ١٢٢٩.....................:إزا  

ا ام :وم  ا ص اا  ا :................١٢٣١  

  ١٢٣٢......................................................:   ااع:اع اول

مع اا :دة ا١٢٣٦...........................................................:ا  

ع اا :ا  ءا ا:...............................................١٢٣٧  

اع اا :١٢٤٠................................................................:ا  

ع اء: اآراء ا  دات ا  ة ١٢٤٣.................:أ  

ما ا  أا   اا ......................................١٢٤٥  

  ١٢٤٥................................................:ا اء  ا: ا اول

ما ا :١٢٤٨................................................................:ا  

ا ف: اة ا:...........................................................١٢٤٩  

ا ا ص وا ر .......................................١٢٥٦  

  ١٢٥٦........................................................: ار: ا اول

  ١٢٥٦..................................................................:: اع اول

مع اا :رل ا١٢٥٨........................................................:أ  



  

)١٢٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢ 

ما ا :رة ا ات ا١٢٦٠...................................:ا  

  ١٢٦٠.................................: أب اول و ر: اع اول

ع اام :ر و ١٢٦٣.............................................:ا  

وا ١٢٦٦......................................................................:ا  

ا١٢٦٨.................................................................................:ا  

ت١٢٧٨.......................................................................س ا  

  

  
 


