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الملخص
الحمددد ر را ددا متامددام العلمددا حصددر خشددي بهددم مددن بددين بدداد الصددلحا
والصددالو والسددالم ل د محمددد منهددش العلددم ومشددر ة ال تددو لالس د تا و ل د ل د
وصحب ومن ا بعهم إل يوم الحشر واللتا .
عددإل أن اصددرم بددش ايشددم لددة مددن محتتددي العلددوم
وبعددد ممددا حبانيدد
لدديهم بددام العلددم وال تددو ومكددارم االخددالو و ددي الصددف
الشدر ية ال ددي أسددبل
الم تدم منهم لم شامخ أحاط بالعلوم خبرا وا ني ب الشيخ الدك ور مصطف إبدراييم
الزلمي (رحم ) وما أن لمم بمشروع تد مؤ مر لمدي حدوش مزايدا و لومد
ح أيتنم أن من حت لي أن أسهم ي مباحث يذا المؤ مر ال إل بام ظمة الشيخ
بش ال خر ب لك المشاركة وأكون ضمن جلسائ وأنا أ لدم أن بح دا أو بحو دا ال فدي
الشيخ حت بعد أن ناو ل بالدراسة المس فيضة رسائش وأطاريح لمية جامعدة شد
ند وجددم أن
وقد كنم قب ش العزم ل الك ابة ن قد أطلعم ل بعض ما ك د
ال يزاش ي رحا مرابع مر ا يمكن للباح ين أن يدلوا بدالئهم ما الواردين .
ددن مسد جدام بحددوث أخدر ددي مبدداني التدديم ال ددي
ولدن يللددح بح ددي كليددر البدا
) ما أني اق نصدم دي بح دي شدوارد أز دم أندي قريد مدن أ كدار
أنشايا (رحم
الشيخ يها حيث المس متاصد الشريعة ال ي خدم ها سنوام طواش.
وقد جا البحث ي متدمة – يي يذ ال ي ترأو ن ومبح ين وخا مدة وكدان المبحدث
االوش  :ي لمعة من سيرو الدك ور ومكارم أخالق بشي جر معي .
والمبحث ال اني  :ي مواطن البحث ويي أربعة
الموطن االوش  :ويو المر ت االوش ي  :أصوش الفت بين ال جديد والجديد.
الموطن ال اني :ويو المر ت ال اني ي  :نفي النسخ ي التر ن الكريم.
الموطن ال الث :ويو المر ت ال الث ي  :أخطا أصولية البن السبكي.
الموطن الرابا :ويو المر ت الرابا ي  :أنواع المصلحة.
م خا مة بملخص البحث.
و عدال المسدؤوش أن يسد دد خطانددا وأن يجعدش ملندا يدذا شد بي رحمدة هدبط ددي
رياض مس تر الشيخ الزلمي ي أ ل ليين.

Abstract
I have experienced a number of scholars of the forensic
sciences, which Allah has bestowed on them the steadfastness
of science, piety and morals, and in the advanced class of them
is a science that has surrounded the sciences and is meant by
Sheikh Dr. Mustafa Ibrahim Al-Zalmi (may Allah have mercy on
him) I am aware of the fact that research or research does not
meet the right of the Sheikh after being dealt with extensive
study letters and various scientific and university, Before I was
determined to write about him, I had seen Li wrote about him
some of what I found that is still in rehab Mrabah breeding
researchers can cast their alternates with contained.
My research, like any other, will not close the door to other
research developments in the buildings of the values that I have
established (may God have mercy on him), even though I clung
in my research to say that I am close to the Sheikh's ideas.
The research came in the foreground - these are the two books
you read, and the conclusion.

لمعة من سيرة الدكتور الزلمي:المبحث األول
خير من ي رجم للشخص ما يك ب يو ن نفس لذلك سدع مد دي يدذ االسدطر
. ن حيا ا مادا ل ما ك ب يو (رحم ) ن سير الذا ية
: والد
 ميالديدة ولدد الشديخ مصدطف إبدراييم دي قريدة مدن قدر محا ظدة1924 ي دام
)السليمانية ي كردس ان العراو ويي قرية ( زلم) واليها كانم نسب دائمدا ( الزلمدي
وبها نشع و ر رع وما أن بلل العاشرو من مر ح ال حح بالمدرسدة الدينيدة دام
 النحدو والصدرف والبال دة وأصدوش الفتد وأصدوش: م ودرس ل يد شيوخ1934
.الدين والفلسفة والرياضيام والفلك و يريا من العلوم

و ددي ددام 1946م مددنح االجددازو العلميددة ددم أكمددش دراس د ددي جامعددة بلددداد
وحصددش ل د البك دالوريوس ددي التددانون ددام 1965م وحصددش ل د الماجس د ير ددي
الشريعة ام 1969م م أن تش إل الدراسة ي االزير حيث حصش ل الماجسد ير
ي الفت المتارن ام 1971م كما ال حح بجامعة التايرو عكمش يهدا الماجسد ير دي
التانون ام  1973م كما أكمدش الددك ورا دي الفتد المتدارن دي جامعدة االزيدر دام
 1975م والدك ورا ي التانون ي كلية التانون جامعة بلدداد 2005م ليحمدش بمر بدة
االم ياز والشرف لت الدكا رو ي التانون والشريعة.
درس ي الك ير من المددارس الشدر ية وكليدام الشدريعة وكليدام التدانون سدنوام
ام دم ام 1946م إل ام 2007م وحصدش لد شدهادام كريميدة وجدوائز ال ميدز
لميددة جليلدة يددي االسد اذ الم ميددز ددي
بمدا يفددوو لد العشددرو وحصدش لد ألتدا
جامعدة بلدداد دام 1985م واالسد اذية يهددا أيضدا دام 1988م وأخيدرا لتد االسد اذ
الم مرس 1990م.
أشرف ل دد يفوو المائة من رسائش الماجس ير وأطاريح الدك ورا .
ل ما يزيد ل الخمسين مؤلفا (.مهدي مديح صالح  2013ص11وما بعديا )
عائلته:
ي ام  1946زوج من ابنة م بد التدادر ويدي السديدو معصدومة وانجد سد ة
أوالد ذكورا وانا ا.
وفاته:
ي 2016/6/4م و ي (رحم ) ي اربيش وشيا إل م وا االخير شييعا مهيبا.

محطات من مكارم أخالقه معي
المحطة األولى  :استشارة في موضوع الماجستير :
ي ام  1986م كنم أنهيم السنة ال حضديرية للماجسد ير دي العلدوم اإلسدالمية
وبدأم البحث كليري من طلبة الدراسام العل يا ن موضوع يكدون نواندا لرسدال ي
وكددان ممددا طرح د الكليددة نددذاك ( ا ددر الحددديث النبددوي الشددريف ددي التددانون المدددني
العراقي) اخ ر د نواندا لرسدال ي ولمدا رضد لد اللجندة ،وكدان يرأسدها إذ ذاك
االس اذ الدك ور رشدي ليان(رحم ) أ ن ل الموضوع لكند اق درع لدي أن
أطرح ل الشيخ الزلمي الخذ رأي ي ذيبم إلي ي كلية التدانون وجد د يخ بدر
طلب اخ بدار شدفهيا لكدن لمدا أخبدر بمجيئدي إليد لهدذا السدب ويدو لدم يكدن يعر ندي
نذاك ح أوقف االخ بار وأذن لي بلتائ لتيني ب رحا كبير وبشر باد لد محيدا
شعن الكرما الطيبدين دم رضدم ليد مدا جئدم إليد بد عشدار لدي أن أبحدث دن
نوان أخر مبينا ذلك بتول ( يا بني أن التانون المددني العراقدي دي طدور ال عدديالم

وال يعرف م يصدر التانون الجديد وأنم ال يمكنك المتارندة مدا المشدروع الجديدد
للتانون الن لم يتر بعد وقد ال يتر وال يمكنك المتارندة مدا التدانون الحدالي الح مداش
إللائدد عخشدد أن ال يكددون حينهددا لبح ددك قيمددة مليددة وإال الموضددوع يسدد حح
الدراسة وأذكر أن مما قال لي ي حدي يذا أن ما يزيد ل السبعين ي المائة من
التانون المدني العراقي معخوذ مدن الشدريعة اإلسدالمية ود د شداكرا مم ندا مكبدرا
ي يذ الروع الطيبة واللتا الذي ال أنسا ما دمم حيا.
المحطة الثانية  :درجة أطروحة الدكتوراه
لي ددرجم دي المرا د البح يدة والعلميدة ح د حصدلم لد
بعد أن من
الدددك ورا ومددن ددم مر بددة االس د اذ المسددا د شددر م يومددا أن أكددون ضددوا مناقشددا
الطروحددة دك ددورا ددي أصددوش الفت د يددرأس اللجنددة شدديخنا الدددك ور الزلمددي وكددان
الطال حينها قد بذش جهدا كبيرا ي مل العلمدي ويدو حتيدح مخطوطدة دي أصدوش
يدر أن الشديخ الددك ور البحدر الدذي نتدف بسداحش
ع نيندا لد ملد وجهدد
الفت
بحر كانم ل مالحظام لميدة لد مؤلدف المخطوطدة ال لد محتتهدا وكدان
يريد من الباحث أن يتف ما المؤلدف يناقشد دي رائد وحدين أخ لدم لجندة المناقشدة
ل حديد الدرجة كان الشيخ يشير إل أخفاو وقا ي الطال بهذا الصدد اس عطف
قائال ل يا شيخنا الجليش  :أ ريد من طال وضا رجل ي بداية طريح البحث العلمي
يتف مناقشا لعالم كبير من لما االمة يذ المكانة يي دو خديط لدك ويكفيد أن
أظهر لنا المخطوطة و ح ضوابط ال حتيح أما ما ريد سياد ك من مدن الممكدن أن
يتوم ب باحث أخدر يمدا بعدد مدا كدان مدن الشديخ الددك ور إال االسد جابة لطلبندا تداش
بالحرف الواحد( أ طو الدرجة ال ي ريدون) ا فتنا ويدو يرأسدنا لد منحد درجدة
(االم ياز) يس حتها و ح منهج ال حتيح للمخطوطام كان موقفدا نبديال مند ومكرمدة
من مكارم أخالق إذ يس جي لمن يم من المذ .

المحطة الثالثة :قرى علمي في بيته المعمور
زر ذام يوم ومعدي لدة مدن االسدا ذو اال دزا دي بي د ( باربيدش) وكاندم مخايدش
االمراض و تدم السن بادية ل محيا لكن ال يبددي لجليسد إال بشاشدة الوجد وحلدو
الحديث وطيد اللتدا وقدد جئندا لديال كدان مجلسد اصدا بزائريد مدن أمداكن شد
ومس ويام لمية وإدارية مخ لفدة لكند حدين لدم مسديرنا إليد مدن شدتة بعيددو ومدن
محا ظة االنبار ح أ طانا اي ماما اسد نائيا مدن ال رحيد وال كدريم والسدؤاش دن
االحواش والديار وبعد قر طي من الشاي والحلويام أمر لنا بتر ألذ لنا وأشده
حيددث أيددد كددش واحددد منددا مجمو ددة مؤلفا د وبددش وزودنددا نسددخا أخددر يديددة من د
لمك بة كلي نا – كلية العلوم اإلسالمية ي جامعة اال نبار م ود ندا وصددورنا مملدو و
حبورا وجذال ال لما حصلنا لي من حسدن الضديا ة تدط وإنمدا ل مكنندا مدن زيار د

واالطمئنددان لدد صددح ومدددا وجدددنا نددد مدددن روع سددام لدد الشددديخوخة
واإلمراض جعش زائر ي رض وطمعنينة ول كن يكذا حملة لوم الشريعة
وليهنا شيخنا بالخلود ما النبيين والصديتين والشهدا .
المبحث الثاني
مواطن مرتقيات البحث األصولي
المرتقى األول :أصول الفقه بين التجديد والجديد
ك ر الحديث حوش إيتاف االج هاد وال جديد ي أصوش الفت بما ال طائش ح
( بد الكريم بد السالم  2004ص )16وقد أدرك شيخنا الزلمدي يدذ المنزلتدام
حاد نها مخ ارا لك ب ناوين واقعيدة مليدة هدو لدم يمدزو مدا ك بد السدابتون ولدم
ي جاو ز لي بش أخذ نفس المواد ال ي أ مديا السابتون نسج منها نسجا جديدا ي الئم
صرية سح ما المعاصرين
ي قو ما العناصر االساسية االول وي حل بع وا
وقددد نجددح ددي ذلددك نجاحددا بددايرا و ن لنددا أن نسددير مددا النسدديج الجديددد الددذي أبد د
الشيخ عقوش وبار ال و يح:
ال شدك أن الك دا كلد نسديج جديدد الشديخ بعدد أن أحضدر المدواد االوليدة مجمو ددة
جمعا أوليا من ك أصوش الفت بدأ يعيد نسجها بحلدة جديددو خاطد العتدش الحاضدر
مطعما حللد بصديل أسدلوبية سدهلة الفهدم قريد إدراكهدا ومطرزيدا بتوا دد مدن لدوم
ش أبرزيا لم التانون الحديث الذي أجاد وحصش من ل الدك ورا .
ولما كدان مدن المسد حيش لد بحدث محددد الصدفحام أن يحديط بكدش جديدد الك دا
سعك في ب ال ة نماذج ظهر النسيج الجديد ويي :
أوال :ر يب االدلة وبعض مالحظا يها .
انيا :ر يب لداللة النصوص وضوحا وخفا .
ال ا :رأي ي االج هاد .
لكن قبش أن نخوض ي يذ المواطن ال بد من أن أذكر موجزا لمنهج ي الك ا
حيث جا كاآل ي:
أ -االق صار ل الموضو ام الجويرية العملية .
 االب عاد ن اس عراض اآلرا الخال ية العتيمة .م -إيماش االم لة البالية واس بدالها بعم لة من واقا اليوم .
ث -إيماش الموضو ام ال ي ال نفا يذا العصر .
ج -إضا ة قوا د ومسائش جديدو من ( بنام أ كار ) .
ع -اسدددد خدام االسددددلو العصددددري ددددي ددددرض المسددددائش(الزلمي مصددددطف
 2010ص)10
النموذج األول :ترتيب األدلة وآراؤه فيها .
1406يدد ,ص)6
جعلددم ك د أصددوش الفت د قددديما ( الكلددوذاني أبددو الخطددا
وحدي ها ( الخضري محمد  1407ي ,ص ) 209االدلة الشر ية ي نو ين :
االوش :االدلة الم فح ليها أو سم ( االصلية).

ال اني :االدلة المخ لف يها أو سم (ال بعية ).
دالم فح ليهدا نددديم أربعدة يددي الك دا والسددنة واإلجمداع والتيدداس وحين يتداش لهددم
كيف عدون التياس من االدلة الم فح ليها وقد أنكر الظايرية؟
يجيبددون :بددعن خددالف الظايريددة ال يع ددد ب د ( الجددويني بددد الملددك  1399يدد ,ج2
ص )784أي ال وزن لخال هم وال يؤخذ بتولهم.
أمددا االدلددة المخ لددف يهددا هددي كددش ما دددا يددذ االربعددة كاالس حسددان والمصددلحة
المرسلة واالس صحا والعرف وقوش الصحابي و يريا.
أما الشيخ الدك ور الزلمي عبدع تسيما أخر أ داد يد ر يد يدذ االدلدة دي نسديج
جديد وبعد أن نذكر سي بين للتارئ أيما ال ر يبين أدو وأول بالتبوش حيث جعل ي
أربعة أقسام ويي :
أوال :االدلة االصولية النتلية الم فح ليها ويي التر ن الكريم والسنة النبوية .
ال اني :االدلة ال بعية النتلية الم فح ليها ويي اإلجماع والعرف.
ال الث :االدلة ال بعية النتلية المخ لف يها ويي قوش الصحابي وشرع من قبلنا .
الرابا :االدلة ال بعية العتلية ويي التياس والمصلحة واالس صحا واالس حسان وسد
الذرائا (الزلمي مصطف  2010ص)33
ولعش التارئ الكريم حين ينظر إل ال تسيمين أ ني تسيم الجمهور و تسيم الشديخ
الدك ور يذ ن معي إل صوا و دقة النسيج الجديد االدلة يي نفسدها ندد الطدر ين
لكن نسيجها ند الشيخ يخالف نسج سابتي ونالحظ أن بعض ما جعلو مخ لدف يد
كالعرف جعل يدو مدن الم فدح ليد ومدا جعلدو مدن الم فدح ليد كالتيداس جعلد
ضمن أدلة العتش وكش قسيمام التياس ند ديا ير مخ لف يهدا لكند لدم يل فدم
إلد ذلددك وجعلهددا تليددة والعتليددة ال خدالف ليهددا وإذا مددا را ينددا المالحظددام ال ددي
سيبديها ندما يبسط فاصيش يذ االدلة ويشذ العوالح الزائدو ليصفي االدلدة منهدا
نديا ال يمكن للمنصف إال إن يسلم للشيخ الدك ور برجحان كفة تسيم ونتف اآلن
ل أيم مالحظا ي فاصيش بعض يذ االدلة :
 -1العرف :د الجمهور من االدلة المخ لف يها ي حدين دد الشديخ الددك ور مدن
االدلة الم فح ليها وحين نتارن بين ما وضع الجمهور من شروط وقيود( خالف
 )89 --وما وضع الشيخ الزلمي (  2010ص ) 108من شروطبد الويا
ال نجددد بينهمددا خال ددا وأيمهددا أن ال يخددالف العددرف نصددا وال أدري لددم جعلددو مددن
المخ لف ي .
 -2حجية التياس :بعد أن يفصش مباحث التياس والذي د من االدلة العتلية المسد ند
إل النتش يتف ند حجي د يتدوش 2010( :ص " ) 174يددش لد أن التيداس حجدة
شر ية ويس دش بها ل بوم االحكام الشر ية التر ن الكريم والسنة النبوية وإجماع
الصددحابة والعتددش السددليم" وبعددد أن يددورد االس د دالالم مددن التددر ن والسددنة وإجمدداع
الصدحابة يتددف ندد دليددش العتدش السددليم يددر أن العتدش السددليم يوصدش إلد االسد دالش
بالتياس كما ير أن الخالف الذي حصش بين االصوليين ي حجي يو خالف لفظي
معلال ذلك بعن ( 2010ص " ) 177من أنكر حجي ظن أن منشئ لألحكام ال اب ة ب

ومن قاش بحجي رأ أن ليس دليال منشدئا بدش يدو كاشدف" ويدو دي كدش ذلدك يلفدش
ذكر الظايرية مطلتا .
 -3المصلحة :بعد أن يفصش التوش ي عريف المصلحة وأقسامها وحجي ها وشروطها
و ير ذلك مما كلم يد االصدوليين يتدف ندد تسديمهم للمصدلحة لد ال دة أقسدام
مع برو ومللاو ومرسلة ويذا ما جما لي كش ك د االصدوش قدديمها والحدديث لكدن
الشديخ يع درض لد يدذا ال تسديم قددائال 2010 ( :ص " ) 186ولدو أخدذنا بالمعيددار
الشر ي مدا يدو مصدلحة ومدا يدو مفسددو وقلندا أن المصدلحة المرسدلة مصددر كاشدف
الحكام ل بين لنا أن تسيم المصلحة إل مع برو ومهملدة ال مبدرر لد الن المصدالح
الشر ية كلها مع برو ال وجود للمصلحة المللاو الن اإلللدا يسد لزم سدبح اال دراف
بالمللدداو وا باريدددا ددم إللاؤيدددا ويددو باطدددش وكددذلك ال وجدددود للمصددلحة المرسدددلة
الخاضعة لعلم وإراد ".
 -4االس حسان :للشيخ الدك ور ا راضام ل عريف االس حسان المشدهور و لد
تسيما ويصوغ ل عريفا يتوش أن اي دد إليد بلطدف بد ونبددأ ب عريفد يدو
عر د بتول د  2010( :ص " ) 210بددارو ددن
لالس حسددان ددم نددورد ا راضددا
ملية اج هادية تلية س هدف رجيح العمش بدليش الحكم االس نائي ل العمش بدليش
الحكم االصلي ي واقع معينة إذا وجد المج هد أحسن من معيار الشرع ".
أما اال راضام ملخصها ك ال ي :
 -1االس حسان ليس لذو وال يو .
 -2االس حسان ليس دوال إل أقو الدليلين .
 -3االس حسان ليس دوال ن التياس الجلي إل التياس الخفي.
 -4تسيم االس حسان إل اس حسان بالنص واإلجماع والعرف والضرورو ير سليم
( الزلمي مصطف ) 220 – 219 2010
ويذا يعني أن يرد ل الشا عي الدذي وصدف االس حسدان بعند لدذذ ويدرد لد
المالكية الذي قالوا يو دوش بالمسدعلة مدن دليدش إلد دليدش أقدو ويدرد لد الحنفيدة
الدذي قدالوا االس حسدان ددوش دن التيداس الجلددي إلد الخفدي ويدرد لد مدن جعددش
االس حسان دو أندواع وال أقدوش يندا إال أن يدذا النضداش العلمدي والوقدوف بوجد كدش
يذ اآلرا يجعلنا نذرف الدموع لموم يذ التامة العلمية الشامخة .
النموذج الثاني :ترتيبه لداللة النصوص وضوحا وخفاء
دي الفصدش ال الدث ي عدرض ل تسدديمام االصدوليين لداللدة االلفداظ وضدوحا وخفددا
حين جعش الجمهور واضح الداللة ي نو ين يما النص والظاير يما جعلهدا الحنفيدة
ددي أربعددة يددي  :الظدداير والددنص والمفسددر والمحكددم وأمددا خفددي الداللددة هددو نددد
الجمهور نو ان أيضا يما :مجمش وم شاب وجعل الحنفية أربعة  :الخفدي والمشدكش
والمجمش والمشاب وبعد أن بينها وساو لها االم لة ت قائال المنهج المخ ار – أي

جعلها دي ال دة أقسدام ددخش يهدا كدش ال تسديمام للواضدح

ما يرا يو ي ت سيمها
والخفي ك ال ي :
الداللة التطعية والداللة الظنية والداللة اللامضة م ذي يشتتها كما بر يو إل
شتوقام أربعة اص ي كش منها بما ال يمكن م ابع لدذا سدعك في باخ صدار مدا قداش
وكاال ي :
الداللددة التطعيددة :يدددخش يهددا المحكددم والمفسددر نددد الحنفيددة والددنص نددد الجمهددور (
الزلمددي مصددطف  2010ص 542ومددا بعددديا ) والداللددة الظنيددة ويدددخش ح هددا
جعلهدا
النص والظاير أما الداللة اللامضة و يعني بهدا اللفدظ يدر واضدح المعند
ي سعة أسبا :
االو ش :اللموض ي سريان النص ل بعض ما صدق وم ش لد بسدريان قطدا يدد
السارو ل النباش والنشاش .
وم دش لهدا بمدادو مدن قدانون
ال اني :اللمدوض دي الدنص بسدب اضدطرا صديا
االحواش الشخصدية ويدي (  2010ص " ) 554يع بدر تدد الدزواج بداإلكرا بداطال
إذا لم ي م الدخوش" والمفروض أن الدخوش ال يصلح الباطش .
ال الث :اللموض بسب االش راك م ش قرو .
الرابا :ردد اللفظ بين اح مالين عك ر م ش :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ البترو ٢٣٧ :من بيد تدو النكاع م ردد بين الزوج
والولي.
خامسا :الزيادو ي النص بال ائدو والنتص من الذي يخش بالمتصود.
سادسا :اللموض الناشئ من إيجاز النصﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ البترو.٤٣ :
سابعا :ردد النص بين المعن الللوي والشر ي كلفظ النكاع.
امنددا :دددم مالئمددة الددنص لحكمددة حكم د ك شددديد العتوبددة ل د السددارو مددن ددرو
الشمس إل شروقها.
اسدددعا :اللمدددوض بسدددب ال عدددارض ويندددا صدددش طويدددش دددي موضدددوع ال عدددارض
وال رجيح .
ونالحظ أن يذ االسبا ال ي أورديا لم ت صر ل أقسام الخفدي الداللدة ندد
االصوليين بدش زاد يهدا ح د أوصدلها إلد سدعة ضدمنم مدا دد االصدوليون خفدي
الداللة وزاد ليها ب فاصيش اس لرقم خمسين صفحة مدا بدين  587-537ب فاصديش ال
وجد ند ير .
النموذج الثالث :رأيه في االجتهاد
لم يشع الشيخ الدك ور أن يتف طويال ند الجدش الذي دار بين التائلين بسدد بدا
االج هاد واس مرار بش يو أ لن رأي صريحا وبال ردد أن با االج هاد مف وع إل
قيام السا ة لكن يؤكد ل حتيح شروط ال دي دبجهدا االصدوليون لد أند أشدار
أك ر من مرو إل دم وجود من و ر ي أيلية االج هاد (  2010ص ) 103لكند
ندما أنه الك ا بعنوان ( كملة ي االج هاد وال تليدد) وذكدر شدروط المج هدد وقدف

ند ( حكم االج هاد) تاش  2010 ( :ص " ) 590يو رض كفايدة لد كدش مسدلم
ومسلمة من شعن أن يصش إل مر بة االج هاد ولما ي من االس عداد الذا ي والنضدج
العتلي" ويدر أن االج هداد ال يكدون وقفدا لد االئمدة االربعدة و يدريم ممدن درف
نهم بش ينبلي أن يس مر ي كش زمان ومكان وأن رك التادر لي هو أ م ويت رع
ل حتيح ذلك اس حداث معايد لل عييش االج هادي ي كش الدبالد اإلسدالمية و دح شدروط
يي:
 -1أن يكون المرشح من الخمسة االوائش ي كليام الشريعة والتانون
 -2أن يكون من االسر المل زمة بالتيم اإلسالمية
 -3أن ي ميز بعتلية مرنة
 -4أن ال يكون م عصبا لمذي أو طائفة .وقبش أن يخ م صفحام الك دا يوجد
نتد إل أسا ذو كليام الشريعة والتانون عسا ذو الشريعة يظنون أن التدانون كلد
كفدددر النهدددم يجهلونددد ويظددد ن أسدددا ذو التدددانون أن الشدددريعة ال صدددلح لهدددذ الحيددداو
الم طدددورو لجهلهدددم بهدددا (  2010ص ") 529- 519ضدددا م الشدددريعة و ايدددم
التوانين بين يذين الجهلين" ويذا االسف الذي أبدا الشيخ الدك ور الزلمي–رحمد
 نابا من مدح معر د بالشدريعة والتدانون ومعر د بمدا يتولد الطر دان ويدويعلم أن التوانين اس مدم الك ير الك ير من مواديا مع مدو ل ما قرر د الشدريعة
و لما الفت واالصوش ولتد سع إل هام الطر ين ما لد اآلخدر حدين مدزج دي
ك اب يذا بين أصوش الفت وقوا د التانون (رحم ).
المرتقى الثاني  :نفي النسخ في القرآن الكريم .
ناولم ك االصوليين والمفسرين مسعلة النسخ وبح وا يهدا مدن جواند شد
لكن ما يدو مصدطلح النسدخ ؟ ي ضدح مدن ك د االصدوش وال فسدير ان يدذا المصدطلح
(النسددخ) قددد كددان معنددا ددي صددر الصددحابة ملددايرا لمددا اسدد تر ليدد االمددر نددد
االصوليين بعد ددوين العلدوم والشدعن دي يدذا ينطبدح لد ك يدر مدن المصدطلحام
االخر حيث قلبها طور البحث ي المصطلحام ح اس ترم .
النسخ ند الصحابة أو سا ممدا يدو ندد الم دعخرين حيدث انهدم يطلتوند لد
خصديص العددام و تييدد المطلددح ولددم يتصدرو لد المعند الم عدارف ليد الحتددا (
الشاطبي ابراييم  1975ج 3ص) 108
اما لما االصوش عر وا النسخ بان " ر ا الحكم ال ابم بخطدا م تددم بخطدا
م راخ ن " ( ابن قدامة مو ح الدين بد بن احمد  2002ج 1ص) 219
والعناو ين ال ي بح ويا ي يذا الموضوع ك يرو والذي يهمنا ي بح نا اال ي :
 -1نسخ التر ن بالتر ن .
 -2نسخ السنة بالتر ن .
 -3نسخ التر ن بالسنة .
 -4نسخ الحكم التر ني وبتا ال الوو .
 -5نسخ ال الوو وبتا الحكم .

ذكر ك أصوش الفت ان االمة م فتدة لد جدواز نسدخ التدر ن ولدم يسد نوا مدن
االمة إال أبا مسدلم االصدفهاني -اصدولي مفسدر دو ي  322يد - ,ينظدر ( :الحمدوي
ياقوم  1414ي ,ج 18ص ) 35و دي يدذا يتدوش االمددي  1404 ( :ج 3ص127
) " قد ا فح أيش الشرائا ل جواز النسخ تال ووقو شر ا ولدم يخدالف دي ذلدك
من المسلمين سو أبي مسلم االصفهاني ان منا من ذلك شر ا وجوز تال "
ويس درك الك ير منهم قدائال ند بدان الرجدش دد خصيصدا ال نسدخا ( السدبكي
 2018ج 2ص ) 787لذلك ندر الك يدر مدنهم لدم يعددو م ليدرا دن
بد الويا
الحتيتة وان الخالف لفظي ( السابح ج 2ص) 788
أما لما ال فسير تد اخ لفم أقوالهم بين مك ر من اآليام ال ي نسخم وبين متش
والم عمش ي أقواش المفسرين ي إسدرا هم بدالحكم لد اآليدام بانهدا منسدوخة يددرك
انهم كانوا ي جلة من أمريم نرايم بعدن اح ماش لل عارض بدين ي دين يسدر ون
بالحكم ل ان أحدايما ناسخة لألخر را عين سيف اية السيف بوج اآليدة االخدر
ويعنددون بعيددة السدديف قولدد عددال  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ ال وبة ٥ :ير بعضهم انها نسخم
مائة وأربعا و شرين ية بش يذي إل ان أخريا نسخ أولها ( الحجدوي محمدد بدن
الحسين  1995ج1ص ) 97والحح ان يذا التوش الم طرف يتابل رأي أخر يدر
ان يذ اآلية منسدوخة بتولد عدال  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ محمدد ٤:ويدر خدرون
انها نسخم بتولد عدال  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﭼ ال وبة٦ :و ي متابش يؤال يناك من ير انها ال زيد ل احد و شدرين
ﯸ
يددة ( السدديوطي جددالش الدددين بددد الددرحمن  1974ج 3ص ) 76ويددذا يعنددي ان
يدؤال وأولئددك ال يملكددون الضددابط الدذي يع مدددو ولددو كددانوا يملكدون ذلددك لمددا كددان
البون بينهم شاسعا مضطربا ويذا وحد يكفي ان اد ا النسدخ بحاجدة إلد ضدوابط
حصر وليسم يي موجودو أبدا.
المحدثون ونقد نظرية النسخ في القرآن
بعد ان خفم صوم أبي مسلم االصفهاني المنادي بمنا النسخ ي التر ن الكدريم
وضددش حبدديس بطددون ك د ال فسددير واالصددوش قرونددا طويلددة انبع ددم ددي التددرون
االخيرو أصوام لما إجال حيي يذا الرأي و دا ا ن ويي أصوام ليسدم قليلدة
( ود جاسر  2013ص ) 55ونعخذ م اال واحدا منها ويو الشيخ اإلمام محمد
أبو زيرو(رحم ) تدد دالج يدذا الموضدوع دي فسدير للتدر ن الكدريم والمسدم
( زيرو ال فاسير ) والذي اخ رم د المنيدة قبدش ان يكملد حيدث وصدش يد إلد فسدير
سددورو النحددش وقددد طبددا يددذا ال فسددير ضددمن مجمو ددة مددن المددؤلفين حددم اسددم –
المن خ – والذي يعنينا ان نذكر رأي الشيخ محمد أبدي زيدرو دي إنكدار النسدخ هدو
يتوش  " :ولذا نحن نر ما ر مدن قبدش أبدو مسدلم االصدفهاني ويدو اند ال نسدخ دي
التر ن قط .
 -1الن شريعة الباقية إل يوم التيامة .
لي وسلم ) .
 -2وال ن النسخ لم ي بم بنص ن النبي ( صل

لي وسلم ) بنسخ اية من التر ن .
 -3وأ ن لم يصرع ( صل
 -4وما جا من بارام النسخ ي التر ن إنما ي نسخ المعجزام الحسية .
 -5والن النسدخ يتضددي أن كدون ي ددان ددي التدر ن موضددعهما واحدد وإحدددايما م ب ددة
واالخر نا ية وال يمكن الجما بين النفي واإل بام.
 -6وما د ي النسخ يهما ال و يح بينهما سهش ممكن وما أمكن ال و يح ال نسدخ
"
وير ان ال وجد ي ين م عارض ين لم يمكن ال و يح بينهما ( أبو زيرو محمد
 --ج  1ص ) 41مميزات إنكار الشيخ الزلمي للنسخ
صحيح ان بعضدا مدن لمدا االمدة وبداالخص المحدد ين د دا إلد ر دض النسدخ دي
التر ن الكريم كما ذكرنا من قبش لكن ما يم از ب الشيخ الدك ور الزلمي دنهم ددو
أمور :
االوش  :البحث الشامش لجوان الموضوع .
ال اني  :اطالة النفس ي االس دالش ورد أدلة المخالفين .
ال الدددددددث :السدددددددير ال فصددددددديلي مدددددددا سدددددددور التدددددددر ن الكدددددددريم مدددددددن أولددددددد إلددددددد
خر والوقوف ند كدش يدة اد دي أنهدا منسدوخة واآليدة ال دي نسدخ ها ليبدين وجد
الجما بينهما مبطال التوش بالنسخ .
والو جز ما جا ي ك ا البيان لر ا موض النسخ ي التر ن :
األول  :البحث الشامل لجوانب الموضوع
أ -إمكانية النسخ وذكر منها ثمانية هي:
 -1ال خالف ي نسخ الشرائا السابتة .
 -2ال خالف ي نسخ السنة بالسنة.
 -3ال خالف ي نسخ السنة بالتر ن .
 -4ال خالف ي امكانية نسخ التر ن بالتر ن .
ليد
 -5ال خددالف ددي امكانيددة نسددخ بعددض اآليددام قبددش و دداو النبددي ( صددل
وسلم) و ر ا من التر ن .
 -6ال خالف ي دم نسخ الك ا والسنة باإلجماع .
 -7ال خالف ي دم نسخ االخبار والعتائد.
 -8ال خددالف ددي ان بعددض اآليددام وقددف العمددش بهددن لددزواش وجوديددا كعحكددام
الرو ( الزلمي ،مصطف ،2000 ،ص)22
ب -شروط النسخ :
 -1بوم قر نية الناسخ والمنسوخ ي التر ن بال وا ر .
 -2بوم عخر الناسخ ن المنسوخ .
 -3قابلية الحكم للنسخ ال نسخ لألخبار والمع تدام .
 -4ال ندداقض بددين اال نددين ولدديس ال عددارض إلمكددان الجمددا بينهمددا ( الزلمددي،
مصطف  ،2000 ،ص) 33
ج -اضطراب القائلين بالنسخ :

نتددش الشدديخ الدددك ور االخدد الف الشددديد بددين التددائلين بالنسددخ ددي دددد اآليددام
المنسوخة حيث د بعضهم اآليام المنسدوخة حكمدا ال دالوو ( )247كمدا عدش ابدن
الجوزي ويي ند ابن سالمة ( )213و ند أبي جعفر النحاس ( )134وجعلها
بددد التدداير البلدددادي ( )66ددي حددين حصددريا السدديوطي ددي ( )20يددة ووصددش
دديا ند مصطف زيد إل خمس يام تط .
ويالحظ التارئ ال فاوم الكبير ي العدد بين ( )247ية و( )5يام تط بدش ان
يذ اال داد لم سلم من الرد ليها هذا الشيخ الخضدري ينفدي النسدخ دي كدش اآليدام
ال دي قدداش السديوطي بنسددخها واالسد اذ موسد جددواد أنكددر نسدخ اآليددام الخمددس ال ددي
اد مصطف زيد نسخها (الزلمي ،مصطف  ،2000 ،ص) 49
د -أسباب المغاالة :
يعزو الشيخ أسبا الملاالو ي النسخ إل اال ي:
 -1الخلط بين النسخ بمعنا العام ومعنا الخاص.
 -2الخلط بين ال خصيص والنسخ .
 -3الخلط بين ال تييد للمطلح والنسخ.
 -4الخلط بين ال درج والنسخ.
 -5الخلط بين ال عارض وال ناقض.
 -6الخلط بين فسير المجمش والنسخ .
 -7الخلط بين الرخصة والنسخ.
 -8الخلط بين شرط النسخ ي التر ن وشرط النسخ مطلتا.
 -9الخلط بين جواز النسخ تال ووقو ا.
 -10الخلط بين ما يجوز ي النسخ وما ال يجوز ي كاالخبار.
 -11الخلط بين نسخ الشرائا السابتة والتر ن.
-12الخلط بين اآلية بمعن المعجزو والنص التر ني.
-13الخلدط بدين نسدخ السدنة بددالتر ن و بدين نسدخ التدر ن بدالتر ن ( الزلمددي 2000
ص) 56
ثانيا  :أدلة القائلين بالنسخ ومناقشتها
يورد الشيخ ابرز االدلة ال ي ا مديا التائلون بالنسدخ ويناقشدها مدبطال اسد داللهم
بها ونوجزيا ما إيجاز مناقش لها.
الدليش االوش:قول عال :ﭐﭐﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ البترو١٠6
المناقشة:
 ( -1ما ) شرطية بمعن (إن) ويي ير م حتتة الوقوع .
 -2المراد باآلية يي المعجزو وليس الحكم الشر ي .
 -3المراد نسخ الشرائا السابتة وال خالف ل جواز .
 -4االح ماالم الموجودو ي معن اآلية ستط االس دالش بها.
 -5وان سلمنا يج ان ال يبت لفظها ي المصحف وال حكمها.
الدليش ال اني :قول عال :ﭐﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﭼ الر د٣٩ :

قالوا يمحو بمعن ينسخ وي بم بمعن الناسخ.
المناقشة :
 -1رابط اآليام ما يذ اآلية ال ينسجم من النسخ.
 -2المحو ام والنسخ من جزئيا .
 -3للمحو اح ماالم ك يرو واالح ماش يستط االس دالش .
الدليش ال الث  :قول عدال ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﭼ النحش١٠١ :
المناقشة:
وردم لفظة ( بديش ) ي التر ن أك ر من أربعين مرو وإذا سلمنا بدان ال بدديش يدو
النسخ يج ان يكون نسخ الحكم وال الوو .
االستدالل بأقوال السلف :
اس دلوا بان السلف كانوا يتولون بالنسخ .
والجوا ان مصطلح النسخ ند السلف يشمش ال خصص وال تييد و يريما.
واستدلوا بالعقل :
اس دلوا بان العتش يجيز وقو  .والجوا ان الجواز ال يس لزم الوقوع.

ثالثا :اإلحاطة الموسوعية والسير الشامل مع الموضوع.
اب ددا أقددوش  :ال اد دي إطال ددي لد كدش مددا ك د مدن ردود ومناقشددام للتددائلين
بالنسخ لكني أس طيا أن اجزم بملدي الفدم ان مدا ك بد الشديخ الددك ور الزلمدي دي
يذا الموضوع من حيث اإلحاطة ي ال فاصيش والشمولية ي االس تصا يعجز ن
طاحددش المخ صددين ومددن يعددرف قدددرام الشدديخ العلميددة ال يح دداج بريان دا ل د يددذا
وقد بدأ الشيخ ي الطرع لالد ا بالنسخ والمناقشة بسورو البترو ح أنه
المد
حدي ندد سدورو ( الكدا رون) بعدد ان عدرض لد الث وخمسدين سدورو قدالوا ان يهدا
نسخا اس لرو بح ها ي ك اب ال مائة وا ن ين و ال ين صفحة بدأ من الصفحة 101
إل صفحة  433من (البيان ي ر ا موض النسخ ي التر ن) كان نوان االوش :
النسخ المز وم ي سورو البترو دم قداش ز دم التدائلون بالنسدخ دي التدر ن ان اآليدام
المنسوخة ي يذ السورو بللم ال ين اية و يم ا يع ي فاصيش وردود يدذ المدزا م
ويكذا ذي يورد اآليام ومناقش هم يما قالو وأدل ليهم .
المرتقى الثالث  :أخطاء السبكي األصولية
قد ال يدرك ك يرون ممن ليسم لهم خبر طويلة ما ك أصوش الفت المر تد
الصع الذي ار تا شيخنا الجليش الدك ور الزلمي حيث نون ك اب (أخطدا أصدولية
البن السبكي ي ك ابد جمدا الجوامدا ) ذلدك ان جمدا الجوامدا البدن السدبكي قدد لتدا
الفضا االصول ي بالتبوش وال رحدا مدذ نزولد دي ميددان االصدوش وإلد يدوم النداس
يددذا حيددث أصددبح الك ددا المنهجددي االوش ددي أصددتاع المعمددورو يدددرس ددي شدد
المدارس الشر ية و ناول أقدالم المدؤلفين بالشدرع وال حشدية والهدوامش وال تريدرام

وصيا شدعرا امدا مدن حيدث إ دال شدعن ومكان د تدد بدالل بهدا بعضدهم ح د كداد
االمر ليصش ب من ال عص لإلمام السبكي إل درجة ال تر من منحة العصدمة دن
الخطع كما عش الشيخ العبادي ي حاشية (اآليام البينام ) ل جما الجواما حيث
نص من نفس مدا عا ن اإلمام السبكي مطلتا والذكر مسعلة واحدو دش ل ذلدك
عندددما كددان اإلمددام السددبكي يسددوو الكددالم ددي داللددة مفهددوم الموا تددة حيددث اخ لددف
االصدوليون يهدا إلد أرا نسد رأيدا لإلمدامين اللزالدي واالمددي انهمدا يتدوالن بدان
داللددة مفهددوم الموا تددة مجازيددة يتددوش " :تدداش اللزالددي واالمدددي همددم مددن السددياو
والتددرائن ويددي مجازيددة مددن إطددالو االخددص لد اال ددم"( السددبكي بددد الويددا
 2018ويندا بدين الكدوراني ( شدها الددين احمدد بدن اسدما يش م  893يد ) ,خطددع
اإلمددام السددبكي يمددا نسددب ال د اللزالددي واالمدددي مددن التددوش بددان دالل هددا مجازيددة (
العبادي احمدد بدن قاسدم  1289يد ,ج 2ص ) 21ويدذا مدا ا دار دائرو العبدادي
لي مدا عا ن السبكي د ا ا اطفيدا نتصد االدلدة والرويدة تداش ":ان المصدنف
السبكي حجة تة خبير بكالم اللزالي وك ب ال يرد نتل بمجرد د و نفي الكدوراني
لم ي ب ها بمنتوش وال معتوش" ( العبادي احمد بن قاسم  1289ج 2ص) 21
و با المسعلة ي ك اللزالي واالمدي ي بم صحة قوش الكوراني ولوال عصد
العبادي لكفا الرجوع إل ك اللزالي هي صريحة بموا تة ما قال الكدوراني ال مدا
عال جميعا ( اللزالي أبو حامد محمد بن محمدد 1324
قال السبكي رحمهم
ي ,ج 2ص 190؛ االمدي أبو الحسن سيف الدين لي بن لي  1404ي ,ج3
ص ) 76من كش يذا االي مام يبدين المكاندة الر يعدة لإلمدام السدبكي دي ك ابد جمدا
الجواما وإذا ر نا يذا ر نا متدار الشجا ة العلمية ال ي حل بها شديخنا الزلمدي
حينما وقف ما يذا العالم الجليش الذي خضعم ل رقا االصوليين ا دزازا و بجديال
وال يعني يذا ان الشيخ الزلمي ي مناقش لإلمام السبكي قد حاد ن طريدح االد
وال وقير ل بدش كدان دي ايدة ال بجيدش واإل ظدام لد ح د وصدف بالمج هدد الكبيدر إذ
يتوش " وكان ابن السبكي من كبار مج هدي لم أصوش الفت " ( الزلمدي مصدطف
 2011ص ) 3ي حين ان يعلن واضع الكبير حيث يتوش " وال اد ي الوصوش
إل مر بة ال مييز بين الصوا والخطع ي كالم كبار العلمدا " ( الزلمدي مصدطف
 2011ص )4بتي ان نذكر ان يذ المسائش ال ي ناقشها الشيخ الزلمي مدا اإلمدام
السدبكي ليسدم انفدرادام لإلمدام السدبكي بدش قدد يشدارك يدر الدراي يهدا ممدن سدبت
وممددن يددو بعددد إذن لمدداذا خصددص الشدديخ الزلمددي السددبكي بال خطئددة والمناقشددة ؟
ددن يددذا ال سدداؤش :ان الشدديخ الزلمددي لددم يلفددش ان يددذ اآلرا ليسددم مددن
والجددوا
خواص اإلمام السبكي ،ويو يصرع بهذا يتوش" :وخطع ابن السبكي ي عريف الفتد
وقا ي يريم أيضا من لما أصوش الفت " ( الزلمي مصدطف  2011ص)8
لكن حين خصص السبكي لما ل من مكانة ير التارئ إل يذ المسائش أك ر مما لو
ناقش يها ير السبكي كان مو تا جدا ي يذا العنوان.
بعد يذا نعود إل المسائش ال ي دار الحوار يهدا بدين الشديخ الددك ور الزلمدي وارا
السبكي يها ولما كان يس عصي ل بحث ذي صفحام معدودو ان يحيط بكدش يدذ
المسددائش خبددرا دداني سعق صددر ل د نمدداذج ال ددة منهددا لمددا ان الك ددا ندداقش اربددا
شرو مسعل ة ل مساحة صفحام ربو ل اربعين صفحة .

المسألة األولى  :تعريف الفقه.
يعر اإلمام السدبكي 2018 ( :ج 1ص " ) 86العلدم باالحكدام الشدر ية العمليدة
المك سبة من ادل ها ال فصيلية".
ويع رض الشيخ الدك ور الزلمدي لد يدذا ال عريدف موضدحا ان الفتد مدر بمدرحل ين
مرحلدة مدا قبدش إطالقد لمدا لد لدم ومرحلدة أخدر
شان شان العلوم االخر
ويي جعل اسما لعلم من العلوم الفت قبش ان يطلح ل البحوث المخصوصة ال دي
يدرسها الم فتهون يمكن ان يطلح لي يذا ال عريف ويو العلم باالحكام
اما بعد ان صارم كلمة ( الفت ) اسما لعلم معين ال ينبلدي ان بتد كلمدة العلدم مدن
ضمن ال عريف بش ينبلي ان يتاش الفت يو االحكام الشر ية .
دالعلم صدفة لمدن ا صدف بهددا مدن االشدخاص و ليد ددال عريف يدذا ( خلدط بدين العلددم
والمعلوم ) م ينب الشيخ إل ان االصوليين حين ر وا أصوش الفتد قدالوا يدو دالئدش
الفت اإلجمالية ولم يتولوا يو العلم بدالئش .
ددم تدد الشدديخ الزلمددي قددائال  2011 ( :ص " ) 8وخطددع ابددن السددبكي ددي
عريددف الفتد وقددا يد يددر أيضددا مددن لمددا االصددوش "ومددا أشددار إلي د الشدديخ نجددد
االصوليين يناقشون ي مسالة (المعلومام) يش يي الحتدائح أو العلدم بهدا؟ مدن رأ
ان العلددم يددو أدراك يددذ الحتددائح قدداش يددو العلددم باالحكددام ومددن رأ انهددا يددي نفددس
الحتائح قاش يو االحكدام الشدر ية  .يتدوش الزركشدي  1421 ( :يد ,ج 1ص) 25
" وج الخدالف اند كمدا ي وقدف الفتد لد يدذ الحتدائح ي وقدف أيضدا لد العلدم بهدا
يجددوز حينئددذ إطددالو أصددوش الفت د ل د التوا ددد نفسددها و ل د العلددم بهددا" ددم يددورد(
 1421ي ,ج 1ص ) 25وجويا ؤيد إطالق ل التوا د نفسها ويذ الوجو :
 -1ان أصوش الفت ابم ي نفس االمر من لك االدلة وان لم يعر الشخص.
 -2ان أيش العرف يجعلون أصوش الفت للمعلوم يتولون يذا ك ا أصوش الفت .
 -3ان االصددوش ددي الللددة االدلددة جعلدد اصددطالحا نفددس االدلددة اقددر إلدد
 1421يدد ,ج1
المددلوش الللدوي) ( الزركشدي بددر الدددين محمدد بدن بدد
ص ) 25ومن ينا ي بين ان ما ذي إلي الشيخ الدك ور يو االقو واالدو.
المسألة الثانية  :الفرض والواجب
أورد الشدديخ نصددا مددن ابددن السددبكي ددي الفددرض والواجد إذ يتددوش " :والفددرض
2018
والواجد م راد دان خال ددا للحنفيدة ويدو لفظددي" ( السدبكي بدد الويددا
ج 1ص) 123
واال ددراض الددذي يددورد الشدديخ ل د ابددن السددبكي يددو جعل د الخددالف بددين الحنفيددة
والشا عية ي مسعلة الفرض والواج خالف لفظي ويذا ما ال يرا الشيخ صحيحا.
وينا أقوش  :ماذا يعنون بالخالف اللفظي وما يو عريف ؟
بالرجوع إل ك ا (الخالف اللفظي ند االصوليين ) نجد يضدا لد ال عريدف اال دي
" االخ الف ي اللفظ والعبارو واالصطالع ما اال فاو ل المعن والحكم " ( النملة
بد الكريم بن لي  1999ص) 17
مس مدا يذا ال عريف مما قال الشاطبي ي (الموا تام) ندما كلم ن الضر

ال دداني مددن الخدددالف الددذي ال يع ددد بددد تدداش الشددداطبي  1975( :ج  4ص) 214
" وال اني ما كان ظاير الخالف وليس ي الحتيتة كذلك".
ونعود اآلن لنبين عريفام الفرض والواج والفرو بينهما ومن قاش بان الخدالف
بينهما لفظدي ومدن خدالف دي ذلدك دالفرض والواجد مدن حيدث االجدر دي علهمدا
واإل م ي ركهما م ساويان ال خالف ي يذا.
لكن الحنفية رقوا بينهما من حيث قوو الداللة تالوا :الفرض ما بدم بددليش قطعدي
 1421يد,
والواج ما بم بدليش ظني ( الزركشي بدر الدين محمد بن بدد
ج 1ص ) 240ددي حددين ي سدداو الفددرض والواج د ددي إ بددام الحكددم الملددزم
للمكلف ند الجمهور( السبكي اج الددين  1999ج 1ص ) 494لكدن مدا نريدد
بح :يش الخالف يذا معنوي أو لفظي؟
يذا ما اخ الف ي االصوليون إل رأيين :
الرأي االوش  :ان الخالف معنوي ويو ما ددش ليد صدر ام الحنفيدة دي تههدم
حيث رقوا بين ما بم بدليش قطعي ر بوا كفر منكر وال يجبر حين رك
امددا الواج د الددذي ي بددم بدددليش ظنددي ددال يكفددر منكددر ( ال ف ددازاني  1996ج1
ص) 260
وابددرز م دداش ل د يددذا  :مددا قددرر الحنفيددة ان قددرا و التددر ن ددرض ددي الصددالو
وقرا و الفا حة واجبة يها ان رك قرا و التر ن بطلدم صدال الند درك رضدا
وان رك قرا و الفا حة صحم صال و جبر بسجود السهو و ل يذا ال يمكن ان
يكون الخالف لفظيا (.الموصلي أبو الفضش  1356ي ,ج 1ص) 56
الدرأي ال دداني  :ان الخددالف لفظدي وإلد يددذا ذيد ك يددر مددن أصدولي الجمهددور مددنهم
(االمدددي أبددو الحسددن سدديف الدددين  1404يدد ,ج 1ص ) 99و(الطددو ي نجددم
بددد ال درحيم الحسددن بددن لددي
الدددين  1407يدد ,ج 1ص ) 276و (االسددنوي
 1420يدد ,ج 1ص ) 24ويددو مددا رجحدد صدداح ك ددا -الخددالف اللفظددي نددد
االصوليين( -النملة بد الكريم بن لي  1999ص) 121
ويبدددو ل د ي أن مددن قدداش بددان الخددالف لفظددي نظ در إل د ان كددال منهمددا – الفددرض
والواج  -يلزمان المكلف بالعمش وأنهما من حيث حصوش االجر م ساويان لكن لو
نظرنا إل ال واقا العملي ند الحنفية كبطالن من رك الفرض و دم بطالن من درك
الواج لما وسعنا إال ان نرجح ان الخالف معنوي وليس لفظيا ويو ما
ذي إلي الشيخ الدك ور الزلمي(رحم ).
المسألة الثالثة  :تعريف الرخصة والعزيمة.
دددرف ابدددن السدددبكي الرخصدددة والعزيمدددة بتولددد (  2018ج 1ص" ) 160
والحكم الشر ي ان لير من صعوبة إل سهولة لعذر ما قيام السب للحكدم االصدلي
رخصدة كعكددش مي ددة وسددلم و طددر مسدا ر ال يجددد الصددوم واجبددا ومندددوبا ومباحددا
وخالف االول وإال عزيمة"
والخطع الذي أشار إلي الشيخ الدك ور ل ابن السبكي يندا :اند اسد عمش لفدظ ال لييدر
والصوا ان يس عمش لفظ ( ال بديش) إذ الفرو بين اللفظين واسا جدا ال لييدر يحمدش

معنا إبطاش الحكدم امدا ال بدديش هدو يبتد الحكدم لكدن اق ضدم حداش المكلدف ان يبددش
الحكم بحت ما بتا الحكم االوش لم ي لير .
و ي حال ي الرخصدة والعزيمدة دان لكدش واحددو منهمدا حكمهدا والدذي ي حدوش يدو
حاش المكلف .
حاش المتيم حكم ابددا ال ي ليدر  :إ مدام الصدالو والصدوم وحداش المسدا ر أبددا ال
ي لير :التصر واإل طار صدحيح ان المشد هر بدين االصدوليين قدولهم " ليدر االحكدام
ب لير االحواش واالزمان" ( الزرقدا احمدد  1409يد ,ج 1ص ) 227لكدن يدذا
لديس دقيتدا ذلدك ان أحكدام كمدا يتددرر االصدول يون قديمدة والتدديم ال ي ليدر والددذي
ي لير يو حاش المكلف وكلما ليدر حالد وجدد حكمدا اب دا وضدع الشدرع اب ددا لدذا
يتوش الشيخ  2012( :ص " ) 25والحكمان موجدان ي النص التر ني" ما يعندي
ان كش منهما يعمش ب ي الحاش ال ي يكون ليها المكلدف دإذا كدان متيمدا وجدد حكمدا
وإذا سددا ر وجددد حكمددا أيضددا وقددد وجهنددا بعددض طلب نددا لك ابددة رسددائلهم العلميددة به دذا
اال جا الذي ذكر الشيخ الدك ور ويو رأي صائ و ميح .
المرتقى الرابع  :أنواع المصلحة
ا ددادم ك د أصددوش الفت د ان تسددم المصددلحة إل د ال ددة أقسددام يددي  :المصددلحة
المع برو والمصلحة المللاو والمصدلحة المرسدلة ويعندون بدذلك وكمدا يدو م فدح ندد
عدال جعددش أحكام د كلهددا حتددح مصددالح الندداس ومصددالح الندداس امددا
الجميددا ان
جل منفعة أو د ا مضرو وممدا ال خدالف يد ان كدش مدش يتددم ليد إنسدان يكدون
خليطددا مددن مصددلحة ومضددرو دداي منهمددا رجددح ل د االخددر جددا الحكددم و ت د ددان
رجحدددم المصدددلحة كدددان الحكدددم بالحدددش وان رجحدددم المضدددرو جدددا الحكدددم بدددال حريم
(الشاطبي ابراييم  1975ج 2ص ) 64وأوضح دليش ل يذا قول عال ن
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ البترو.٢١٩ :
الخمر:ﭐﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯨ ﯪ
ويعنددي االصددوليون بالمصددلحة المع بددرو  :يددي كددش حكددم شددر ي جددا ددي التددر ن
الكددريم بالحددش كددالبيا والشددرا والصددالو والزكدداو امددا المصددلحة المللدداو  :هددي كددش مددا
ضدعفم مصدلح ح د للبدم ليهددا المفسددو ويدي كددش اال عداش ال ددي حرمهدا الشددرع
كالسرقة في السرقة منفعة للسارو لكن مفسد ها اكبر ل المج ما للبم مصدلحة
المج ما ي منا السرقة ل مصلحة السارو دي الحصدوش لد االمدواش مصدلحة
السددارو يددي المللدداو ويددذا يعنددي ان المحرمددام الشددر ية لددم ينظ در إل د جزئيددام
المصلحة ال ي يهدا وانمدا ينظدر إلد المفاسدد الكبدر ال دي سدببها لدذلك حرمدم كمدا
أوردنا قبش قليش حريم الخمر والميسر لم ينظر الشدرع إلد مدا يهمدا مدن نفدا كمدا
يذكر المفسرون بش نظر إل شدو الضرر يهما .
و لي المع برو  :ما اقريا الشدرع وحكدم و تهدا بالحدش والمللداو مدا أللايدا الشدرع
وحكم ليها بالمنا .
اما المرسلة  :يعنون اال ماش ال ي حصش للناس بعدد ال حداو الرسدوش (صدل
ال نص يجيز يذا العمش وال نص يمنا مند أي العمدش
لي وسلم) بالر يح اال ل
مرسش ن الحكم وينا ي دخش المج هدد ليعطيد حكمدا و دح اج هداد وكدان ينبلدي ان
ي حوش يذا اإلرساش إل احد النو ين السابتين ( المع برو والمللداو ) دان حكدم بجدواز

العمددش أصددبح مصددلحة مع بددرو وان حكددم لي د بددالمنا أصددبح مصددلحة مللدداو لكددن
االصددوليين ابتددوا يددذا النددوع مددن االحكددام حددم مصددطلح (مرسددلة ) ولعلهددم يريدددون
ال ميز بين االحكام المبنية ل النص واالحكام المبنية ل اج هاد المج هدين .
رأي الشيخ الدكتور
بعمت العلمي وشجا المعهودو ي طرع اال كار ر دض الشديخ يدذ ال تسديمام
معلددال ر ض د بمسددالك لميددة ولنسددمع يتددوش  2010 ( :ص " ) 186ولددو أخددذنا
بالمعيار الشر ي ال بار ما يو مصلحة وما يو مفسدو  .وقلنا ان المصلحة المرسدلة
مصددددر كاشدددف الحكدددام ل بدددين لندددا ان تسددديم المصدددلحة إلددد المع بدددرو والمهملدددة
والمرسددلة ال مبددرر ل د الن المصددالح الشددر ية كلهددا مع بددرو ددال وجددود للمصددلحة
المللاو الن اإلللا يس لزم سدبح اال دراف بالمللداو وا باريدا دم أللايدا ويدو باطدش
وكذلك ال وجود للمصلحة المرسلة ير الخاضعة لعلم وإراد "
وال شك ان يذا طرع لمي دقيدح ولعدش مدن سدبت دي تسديمها إلد ال دة أقسدام ال
يخالفون ي المعن الذي يريد لكنهم نظروا إل أمر أخر يكون الخدالف بدين الشديخ
وسابتي خال ا لفظيا ل ان الشديخ كدان دي ك ابد أسدبا اخد الف الفتهدا قدد سداير
االقدددمين ددي تسدديما ( الزلمددي  1976ص) 436ويددو كمددا نعلددم م تدددم ددي
ال عليف ل ك اب أصوش الفت ي نسيج الجديد واذا كان الشي بالشي يذكر  ,كمدا
يتولددون  ,ددان الشدديخ الدددك ور ددي أسددبا اخدد الف الفتهددا وقددف مددا بعددض كبددار
االصوليين يناقشدهم ويضدعف أرايدم كمدا عدش دي الفصدش الرابدا (المصدالح المرسدلة
) دي ال دة مدواطن
وأ ريا ي اخ الف االحكام) حين وقدف مدا االمددي (رحمد
وصف يها بان (لم يكن مو تا) ويي :
 -1د وا ا فاو الفتها ل دم ال مسك بالمصلحة المرسلة .
 -2د وا إنكار مالك التوش بالمصلحة المرسلة .
وجي رأي اإلمام مالك بما ينسجم ما رأي اللزالي ي شروط .
-3
م يتف ل وضيح شروط اللزالي لألخذ بالمصلحة ان اللزالدي حدين اشد رط يدذ
الشروط ال للعمش بالمصلحة المرسلة وانما للتطا بالعمش بها ال الصش التوش بها .
الطوفي والمصلحة.
مددرو أخددر ي تدددم الشدديخ الدددك ور بطددرع جددري حددين داكس يددار المددؤلفين
المحد ين من االصوليين ي معالج هم لرأي نجم الدين الطو ي وإجماش ما قالد يدذا
الرجش وردود الفعش ل قول كون كاال ي:
 -1نجم الدين الطو ي احد لما االصدوش الحنابلدة ومدن مؤلفا د ك دا ( شدرع
االربعددين النددووي ) و ندددما وصددش إل د حددديث " ال ضددرر وال ضددرار" ( حددديث
 1997ج 2ص 74وصدحح ووا تد الددذيبي
اخرجد الحداكم محمدد بددن بدد
لد صددحيح ) دددد االدلددة الشدر ية وممددا قالد (ويددذ االدلدة ال سددعة شددر أقوايددا
النص واإلجماع م يما اما ان يوا تا ر اية المصدلحة أو يخالفايدا دان وا تدا بهدا
ونعمددم وال نددزاع إذا ا فتددم ال ال ددة ل د الحكددم ويددي الددنص واإلجمدداع ور ايددة
المصددلحة المس د فادو مددن قول د ( لي د الصددالو والسددالم) ال ضددرر وال ضددرار وإن
خالفايدددا وجددد تدددديم ر ايدددة المصدددلحة ليهدددا( خدددالف بدددد الويدددا 1393يددد,

ص ) 109وير ان تديمها ل النص ليس من با ال جاوز ل النص وانما مدن
با ال خصيص للنص بالمصلحة وير ان ما ذي إلي محاولدة للجمدا بدين الدنص
ويذا الحديث ( الكبيسي بشير مهدي  ) 177- 173 2016ير ان يذا الدرأي
لم يرو لك يرين ممن ك بوا حدي ا ي أصوش الفت وكان بعضهم شديد المعارضة لما
عددش ك الشدديخ الدددك ور محمددد رمضددان البددوطي ( رحم د ) ددي ك اب د ( ضددوابط
المصلحة) حيث ساو مطدوال أخبدارا صدف الرجدش بداالنحراف ( 1982ص302
وما بعديا )
أمددا الشدديخ أبددو زيرو(رحم د ) يحصددر خال د للطددو ي قددائال (  ---ص) 283
"ان كنا نخالف الطو ي ي شي انما نخالفد دي اند درض أن مدة مصدلحة ي ديتن
العتش البشري بوجوديا ي أمر ويكون ي النصوص مدا يمندا مدن ر اي هدا أو أجمدا
العلما ل نتيضها "
و ل نفس منوال ي النسيج شدجا ة و حتيدح يدر ض الشديخ الددك ور الزلمدي كدش
يددذ اال هامدددام الموجهددة إلددد الطدددو ي ويوضددح أ كدددار بمدددا ينسددجم مدددا التوا دددد
االصولية ال ي رسدمها االصدوليون مدن قبدش بعدد ان يتدرر ددم معارضدة المصدلحة
لنص دالل قطعية ال يمدانا دي ان عدارض نصدا دالل د ظنيدة " بدان يكدون امدا لدم
يتصد موم أو مطلتا لم يكن اطالق مرادا" نديا يحح للمصلحة ان خصص العام
أو تييد المطلح ل انها بيان لمراد الشدرع ويندا ين تدش إلد الطدو ي قدائال " ولعدش
يذا قصد العالمة الطو ي الذي ا هم بالزندقة حين قاش :تددم المصدلحة لد الدنص
إذا عارضددم مع د هددو لددم يخددرج مددا سددار لي د االصددوليون والفتهددا ولددم يتصددد
بال تديم إيماش النص وا مداش المصدلحة بدش أراد ا مالهمدا معدا " ويؤكدد لد صدحة
رأي الطو ي قائال " وكالم الطو ي صحيح بلض النظر ن قطعية داللدة الدنص أو
بو " ( الزلمي مصطف  2010ص) 204
ويكذا نجد الشيخ الددك ور يدر ض ا هدام يدذا االصدولي الحنبلدي بمدا ا هدم بد وال
يتف دي الوسدط كمدا عدش الشديخ أبدو زيدرو بدش سدوغ ا كدار بمدا ينسدجم مدا التوا دد
االصدولية ددي خصددص العددام أو تييددد المطلددح ( ددرحم شدديخنا الدددك ور مصددطف
لي وسلم) يوم التيامة.
الزلمي وجعل ر يح رسوش ( صل

الخاتمة
بعد يذ الم ابعة المم عة ما لم من أ دالم ام ندا ايشدنا و ر ندا بحدر لدم ال
اش زمنا ينوف ل نصف قدرن مدا العلدم يدرسد ويدرسد ح د نداش
ساحش ل
ممزوجددا بددعد ر يددا ال ير ت د سددلم و واضددا يفصددح ددن شدديم
أ ل د المرا د
العار ين .
ومما مشينا مع ي يذا البحث :
 -1ما يم از ب الشيخ الدك ور من مح ال فكير ودقة ال حتيح وشجا ة الطرع.
 -2وجدنا ال يها مع رك االقران ليس لمعاصري تط بش صعودا إل أسداطين
االصوليين يحاوريم وال يحابي ي إظهار ما يرا الصوا .
 -3أ دداد نسددج أصددوش الفت د ددعظهر بحلددة بهيددة جمدداال ددي العددرض وقددوو ددي
االس دالش وجدو ي اإلخراج .
 -4وقددف مددا االصدددولي الكبيددر اإلمدددام السددبكي لمناقشددد ددي العديدددد مددن المسدددائش
االصولية يشير ل إل خطع ويبرين ل لد صدوا المسدار يدر ييدا مدن مكاندة
ورمزية الشيخ االصولي.
 -5لم ي لجلج حين اكس كش من سبت من االصوليين ي مفهوم المصدلحة المرسدلة
والمع برو والمللاو عقام البريان ل خطش تسيمهم لها.
 -6اشهر بعض الباح ين سمعة سيئة لعالم من لما الحنابلة  -نجم الدين الطو ي -
ح وصمو بعشنا االوصاف واستطوا بعض ما قاش ي المصلحة دانبر الشديخ
الدددك ور الزلمددي لهددم يبددين أن حدداملهم ل د الرجددش يددر مبددرر و مددا همددو ن د
أستطهم ي الخطع وأ ن ما ذي الي الرجش ل م سا ي البحث االصولي .
 -7اش مبجال ومام سعيدا تد االمة وبك معايد العلم وال نملدك اال الدد ا لد
باللفران وسكن الجنان .
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