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 الشكر والعرفان
 

 العلم الذين يطلبون منني جعلت أنولك الشكر ، الحمد هلل كما ينبغي لعظيم جالله     

فعلمني ما ينفعني ، وانفعني بما علمتني ، ،  هو جمجمة العرب لي بلدا   واخترت،  الشرعي

 .ثنيت على نفسك أكما  نتأعليك  حصي ثناء  أ  ، فال ينفعني  وزدني علما

و  أبي ،الشرعي  العلم طلبإلى  توجيهيب  الفضل لهما انكاأ قدم خالص شكري إلى الذيِن  

، فاللهم  والصالح الدين أهلمن  أوالدهاترى  أنالتي كانت ترغب ، بصورة خاصة  أمي

 .صغيرا  الصالحين ، وغفر لهما وارحمهما كما ربياني  من خيارجعلنا أ

 المشرف على رسالتيالدكتور محمود عبد الستار عبد الجبار المساعد  لألستاذشكر لاب أتقدمو 

 .في علمه وعمرهله يبارك  أناهلل  وأدعو،  العلمية األمانةالذي علمني معنى 

كما أود أن أوجه شكري وعظيم امتناني إلى أساتذتي الكرام الذين سيتفضلون بمناقشة هذه 

وأرائهم القيمة سيكون لها أبلغ األثر في ، وأني على يقين بأن توجيهاتهم السديدة  الرسالة

العلوم ، كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى األستاذ الفاضل عميد كلية  تقويم الرسالة

الدكتور احمد  المساعد واألستاذ، واألستاذ المساعد الدكتور احمد يعقوب دودح ،  اإلسالمية

 اإلسالميةالعلوم ومكتبة كلية  تكريت العامةمكتبة  منتسبيأتقدم بالشكر إلى و ،  حميد حمادي

 .، وجميع األساتذة وموظفي الدراسات العليا

سببا  في اهلل لى كل من جعله ا  ، و  وأختتم بشكر وثناء إلى اهلل سبحانه وتعالى وابتدأ   

، أمد اهلل الجميع  ، وأعانني واسهم في تقديم ما احتاجه في إعداد رسالتي هدايتي إلى عيوبي

 .نه الهادي إلى سبيل الرشادإ،  ، والثبات على اإليمان ، والعافية بالصحة
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 المقدمة

فروعها ، وأعان أئمة الفقه على استنباط ل أساسا  الشريعة  أصولالحمد هلل الذي جعل     

األحكام من ينبوعها ، والصالة والسالم على من أرشد أمته إلى منقول األدلة ومعقولها ، 

 .وعلى آله وصحبه نجوم الهداية وشموعها

 : أما بعد   

استشهدها لفهم الشريعة الغراء ، فقد تشريعية انها نتاج تتضح اهمية القواعد األصولية ال    

على علماء اصول الفقه االسالمي من خالل استقرائهم ألحكام الشريعة ، من خالل التفتيش 

تلك االحكام من النصوص التي قررت مبادئ التشريع عامة ، اذ يجب مراعتها فيما ال نص 

 .صالح العباد والعدل بينهملتحقيق مقاصد التشريع ومن خالل تحقيق م ؛ فيه

قواعد الوهي  ة، ال يتم إال وفق قواعد معين من النصوص األحكاماستنباط هذه  ن  ا  و       

ثلة من  أعظمتراثا علميا مجيدا ، فكانوا تركوا لنا  (m)صحابة رسول اهلل ف ، يةصولاأل

لقران العظيم والسنة إلى ا أصلهاللعلوم الشرعية المستندة في  المستنبطين،  األفذاذالعلماء 

 اإلسالمسماء  لألجيالونجوما أضاءت ، المحمدية  لألمة عظيمة ا  المشرفة ، فأصبحوا رموز 

  :وصدق القائل، 

  األرض أمطار   بقاع  في كأنكم                      ا ـــــــتنزلون به ل أرض  ــم كتحيا بك   

 ر  زهااس أــــم في عيون النكأنك                       م منظرا  حسنا  وتشتهي العين فيك   

 ار  ـــمـــيل اقــلي ظالم  الــم فــكأنك            رؤيته           ــــــاري لــــونور ك م يهتدي الس 



 قدمـةالم    

 
5 
 

  ( )لهم في الحشا والقلب تذكار   يا من                    م ربعا  من زيارتك   وحش اهلل  ال أ 

والبحر الزاخر الذي كان العالم الرباني  (E)يل ابن عباس كان منهم الصحابي الجلف     

 سميلعظيم فهمه وبالغته وبيانه و ؛ في المسائل يسمى البحر  غوصهعظيم غزارة علمه و ل

ي ذلك التي كانت بارزة فالشريعة وم علكل في  (E)برع ابن عباس فقد ،  األمةر ببح

عاها سيدنا ابن ااعد منضبطة ر قو  إلىالعصر ، ويلزم من هذا وجود منهج علمي يرتكز 

 .وسيتضح ذلك في الباب التمهيدي . فتواهفي  (E)عباس 

، الذي  األمةهذه  أعالم ألحد أهمية هذا الموضوع من خالل بيان المنهج االجتهادي اما  

الفقه لم يكن مستحدثا في الشريعة بل كان  أصولعلم  وال سيماان العلوم الشرعية  نيبي  

والذي يظهر ( m)عن سيدنا رسول اهلل  اإلسالمالجيل األول الذي تلقى موجودا في صدور 

 .آثارهممن خالل 

؛ الن  من دون هذا العلم أولومن ،  تاريخ نشأت علم أصول الفقه اثيران  أريدوال     

تبرز الجانب العلمي التطبيقي  يةصولالقواعد األ دراسة لذا نقول انالحديث عن ذلك يطول ، 

 .عالم أو فقيه أليفي دراسة المنهج االجتهادي أهمية  لها وكما ، الفقهلعلم 

 من رص الصفوف ووحدة الكلمة أمام أعداء األمة اليوم يتطلبه الواقع اإلسالمي  ما وهذا   

 فهي على النحوالتي واجهتني ابرز الصعوبات  وأما،  ننا الحنيفالذين يريدون النيل من دي

 :اآلتي
                              

 . 1 :ص: التلمساني نسشعيب بن الحمدين  أبوديوان  ( )
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يمكن من خالله االطالع على منهجه وتتبع مسائله  يأصولمؤلف  البن عباس ليس  :أولا 

و جمع كل أ واستنباطها الفقهية الفرعيةفي المسائل  آرائه  دراسة لذا تحتاج، كغيره  يةصولاأل

ة قراءة واستشار  أكثرمر الذي يتطلب و موضوع البحث األأبالقواعد  يتعلقو أ عالقةما له 

 .عدد من المتخصصين

نص على  للفقهاء من بعدهوال  ()ابن عباس ليس في قول الصعوبات كذلك  منو   :ثانياا 

 إلى تحتاج المسائللذا  ؛و دليل أوان كان مشار إليها بكلمه ية أصول قاعدةاعتبار هذا القول 

ولهذا قد ؛  بالدقةية تتميز صولالقواعد األ استخراج او استنباط نأل؛ وقت وجهد طويل 

 . العباداتأستقراء الخاصة بلمسائل في حصر بعض ا صعوبةوجدت 

صعوبات فيها  واجهةحيث نازح في محافظة السليمانية  وأناهذه الرسالة  إعداد وتزامن  :ثالثاا 

وعدم التفرغ الكامل ،  ووع رة الطريقلبعد المسافة ؛ للغاية التنقل بين المحافظات صعبا ك، 

 .في تنظيم واعداد هذه الرسالةوضيق الوقت 

 :  يار البحثاخت أسباب

فبرزت رغبتي في ،  الفقه أصول، علم طالب العلم  إليهحتاج ما ي أعظم إن    - 

 .من اهل العلم ، واالستشارةبعد االستخارة  هفيالكتابة 

فجاء ، المكانة العلمية له  اظهاردفعني إلى  –رضي اهلل عنه  –حبي البن عباس     -2

من خالله  أردتهادي ، والذي االجت اعمال فكرهليسلط الضوء على هذا الموضوع 

 .(E)تمتع بها ابن عباس يالعلمية التي  الشخصيةتلك صورة  اظهار
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يطلع على كيفية تعامل  إذ؛  تقوي الملكة االجتهادية للباحثية صولالقواعد األإن     -3

 .بوساطتها األحكامالمجتهد مع النصوص وكيفية استنباط 

ما لم يخرج احد منهم عوأنه  ، االستنباط في األربعةالمذاهب  مناهجبيان معرفة و     -4

 نهممواحد فهم كل  جاء من االختالف إنيثبت  إنما ، إذا فهمنا حقيقة األمر ، اقروا

من مزايا   بدافع الشهوة والهوى ، بل أنحقاق الحق ، الإل ، األقوىالدليل في اختيار 

ترمت العقل وأطلقت امتازت بالمرونة ورفع الضيق والحرج ، واح ،الشريعة اإلسالمية 

فيما كان _ مع عدم االقتناع _  الفكر ، ومنعت التقليد األعمى ، وحذرت من الموافقة

رأي واجتهاد ، وبهذا كان اختالف الفقهاء في مسالك االجتهاد واالستنباط مزية ،  فيه

 .المتعلمين اليوم بعض ه، كما يطلقس وصمة عيب  أو نقص  يؤخذ عليها ولي

ثقافة  أصحابال كما يزعم ومضيء مشرق  إسالميمصطلح ية صولاأل إناثبات     -5

 .بالدينالجهل 

 :موضوع القواعد الصوليةلجهود السابقة في ا

 مروة: ة ، للطالبةوتطبيقاتها في أحكام العبادات في كتاب الهداي األصوليةالقواعد    -

 .مكتبة الجامعة العراقية( 246ع )رقم الترخيص( 2 2،  )عبيد، رقم التصنيف جياد

 دعاء مازن: للدكتورة( I)ية المستنبطة من فقه سيدتنا عائشة صولالقواعد األ   -

مكتبة الجامعة  (222 م)رقم الترخيص ( 2 2،  )رقم التصنيف  ، المعاضيدي

 .العراقية
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في كتاب التحبير شرح  عند االمام المرداوي وتطبيقاتها الفقهية األصوليةالقواعد  -

رقم ( 2 2،  )رقم التصنيف عبطانا لجميلي ، موفق منذور علي : ر للطالبالتحري

 .مكتبة الجامعة العراقية  (642 ج)الترخيص 

من البديهي ان فقه ابن عباس وجهوده في خدمة و ، هذه حدود ما اطلعت عليه     

 .والحقةميدان دراسات أخرى سابقة  تالسنة كان

 :اآلتي كان على النحو فمنهجي في البحث أما 

راعيت في ية صولالتي سأربطها بالقاعدة األ (E)دراسة رواية سيدنا ابن عباس     - 

 : اختياري للرواية أمور منها

حتى يكون استنباط  (E)سيدنا ابن عباس  هااخترت في الغالب الرواية التي يذكر  :األول

يات التي لم االرو ، وقد اذكر بعض  (E) لفظهفهمته من  مع ما أو متماشيا   القاعدة موافقا  

يمكن االعتماد عليها  (m)ات له عن رسول اهلل فيها ابن عباس الدليل ؛ لوجود مروي بين ي

 . روايتهتلك المسائل المذكورة في  علىأدلة لتكون 

العلم ، ونادرَا ما استند إلى رواية  أهلصحيحة أو مقبولة عند  يةاان تكون الرو  :الثاني

  .هاإلي التنبيهضعيفة السند مع 

فان كانت الرواية ال يوجد فيها الراوي تكون  اذكر راويها ؛ ، الرواية التي اذكرها :الثثال

  (E)الرواية عن ابن عباس 
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االعتماد على لفظ  واستنباط القاعدة من الرواية وفقحرصت على ان يكون فهم     -2

لى فهم العلماء ع بأقوال االستعانة وبعدها فهم الروايةفي  (E)سيدنا ابن عباس 

 .منثورة في كتب الفقه وشروح الحديث وغيرها األقوالالرواية ليصح االستنباط ، وهذه 

 :اآلتيعلى النحو  (E)سيدنا ابن عباس  عنية صولاأل قواعدلكانت دراستي ل   -3

فمن كتب  أجدمن كتب الحديث فأن لم  وأخرجها،  (E)اذكر رواية ابن عباس 

قهي الذي يفهم من الرواية ، ثم ان كان هناك قول ثم اعرض رأيه الف، الفقه والتفسير 

  .للعلماء يؤيد هذا الفهم اذكره واتبعه بالقاعدة التي يمكن استنتاجها من ذلك

بدفع  أقوم (E)كانت هناك روايات متعارضة عن سيدنا ابن عباس  إذا   -4

بينها بتقديم ما صححه  أرجحالتعارض اما بالجمع بينها ان كان ذلك ممكنا ، أو 

 .علماء الحديث على غيرها والى غير ذلك من طرق الترجيح 

في روايته   (E)الفقهية التي ذكرها ابن عباس  المسالةالفقهاء في  آراءاعرض    

 وتارة أخرى ؛ مرة وجعلت ذلك في الهامش ، يين في القاعدة المستنبطة صولاأل وآراء

 .الحاجة تقتضيهلما في المتن ؛ 

 :يأتيالبحوث فقمت بما  ة المتبعة فيطرق العلمياتبعت في كتابتي ال    -5

ذكر  اآلياتواما ، رقم الحديث والجزء والصفحة  وذكر  النبوية األحاديثتخريج    -

واسم السورة ان كانت اآلية كاملة وان كان جزء من اآلية ذكرت انه جزء  اآلية رقم

 .لهامشااالحيان وكل هذا يكون في من اآلية مع ذكر اسم السورة في اغلب 
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مراجع في وترتيب المصادر وال أساسبشكل  األصليةاالعتماد على المصادر    -

 .في الغالب صاحبها تاريخ وفاةل تبعاالهوامش 

وبينت معاني المفردات اللغوية  ترجمة إلى التي تحتاجلشخصيات لترجمت    -

 .يةصولالغامضة ، وعرفت بالمصطلحات األ

 .جعلتها في المصادر والمراجع الول مرة بل بطاقة الكتاب لم تذكر في ذكر المصدر -

 :خطة البحث 

تسبقهن مقدمة وتلحق بهم خاتمة بأهم اقتضت طبيعة الرسالة ان تنقسم على ثالثة فصول 

 : النتائج

 :مبحثينوينقسم إلى ( E)التعريف بابن عباس  :األول الفصل

  (E)ابن عباس  حياة :المبحث األول

 العلمية نشأته :المبحث الثاني

 :وفيه ثالثة مباحث .وأهميتها وأنواعهاية ومبادئها صوللتعريف بالقاعدة األا :الفصل الثاني

 تعريف القواعد األصولية : المبحث األول      

 والقاعدة الفقهيةاألصولية القاعدة  مبادئ القواعد األصولية والفرق بين: المبحث الثاني      

  ية وأهميتهاأنواع القواعد األصولو                
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واستقراء باب  (E)ية المستنبطة من فقه ابن عباس صولالقواعد األ: الفصل الثالث

 :مباحث على ثالثة ينقسم ( )العبادات

 الشرعية  باألدلةية المتعلقة صولالقواعد األ :المبحث األول

  (األدلة المختلفة فيها)عد األصولية المتعلقة باالستداللالقوا :الثاني المبحث

 .األحكام من النصوصالقواعد المتعلقة بطرق االستنباط  :الثالثالمبحث 

 .والنسخ واالجتهاد، ما يتعلق بالتعارض والترجيح : الرابعالمبحث 

المنهج  وال سيمامن خالل بحثي  إليهاالنتائج التي توصلت اهم إلى  أشرت:  الخاتمة       

  . (E)العلمي االجتهادي لسيدنا ابن عباس 

النحو ، وال يسلم  وختاما  فقد بذلت جهدي في كتابة هذه الرسالة حتى خرجت على هذا  

،  والمنةحسبي وهلل الحمد  فهو أصبتفان  جهد مما اجتهد صاحبه من النقص والتقصير ،

فأستغفر اهلل تعالى على تقصيري ، وأسأله ،  من نفسي ومن الشيطانف كانت األخرىوان 

 اتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وأن يتقبل منا هذا العمل ، ويجعله في صحائف أعمالن

                                  .إنه سميع قريب مجيب الدعاء 

 الباحث                                                                      

                              
عن كلمة  بدال   وضعها لفعلت  باإلمكانولو كان  ،في عنوان الرسالة  (االستقراء)لم اذكر كلمة (  )
 .لو في ذلك وال آ، ( باب)



 

 

 

 األول الفصل

 (E)التعريف بابن عباس 

 :فيه مبحثان

 (E)ابن عباس حياة :  األول المبحث        

 واجتهاده العلمية نشأته: الثاني  المبحث        
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 األولالفصل 
 (E)التعريف بابن عباس 

 األولالمبحث 
 (E)بن عباس احياة  

 (E)بن عباس احياة  :المطلب األول

 ولقبه اسمه ونسبه :اولا 
بن قصي بن كالب ، بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو عبد اهلل      

وكان يقال له ،  (m)ابن عم رسول اهلل بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ِفهر ، 

الفضل  أم وأمه،  العباس القرشي الهاشمي أبو ، األمةحبر ، ويكنى بالبحر لسعة علمه 

 المؤمنين  أمميمونة بنت الحارث  أخت ، لهالليةر ابن بجي حزن  بنلبابة بنت الحارث 

(I)( ). 

  مولده : ثانياا 

اشم في مكة قبل عام الهجرة بنو ه إليهفي الشعب الذي لجأ ( E)ولد ابن عباس     

 عام (E) ولد ابن عباس :قال ،، وقيل غير ذلك ، فعن عمرو بن دينار سنين بثالث

عبد اهلل  أبوروى قد و ،  قبل الهجرة بسنتين (E)ولد  ( )بن مندةعبد اهلل : لالهجرة ، وقا

                                         

/     :، البداية والنهاية  331 –  33/  3 : النبالء أعالم، سير 81 /  3 :الغابة  أسد :ينظر(  )
 .81 /  5 : ، تهذيب التهذيب 88
، دخل الشام ، وسمع بها  كان ثقة صدوقا  محمد الضبي االصبهاني  أبو: (سعيد)ندة عبد اهلل بن س(   )

تراجم شيوخ  إلىإرشاد القاصي والداني  :ينظر ، وكتب عن الشاميين كثير الحديث مسعود  أباوالزم 
 .388/    : الطبراني
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ولدت قبل الهجرة بثالث سنين  )) :قال أنَّه، عن ابن عباس (  )، من طريق شعبة ( )الواقدي

في خرقة فحنكني  وأنا، ( m) بي رسول اهلل فأتى )) :، وقال (3)(( في الشعب ونحن ، 

  .(5)، ودعا له رسول اهلل  بالحكمة مرتين مرتين( m)، ورأى جبريل عند النبي ( )((بريقة

 وهجرته إسالمه: اولا 

صح  ، و على غزوة الفتح بزمن غير يسير إسالمه، وتقدم  مكة سلم ابن عباس في أ    

 أناكنت  )) :لاق ، (1)َّ  ني  مي زي ري ٰى ٱُّٱ :الىتعقوله  تال أنَّهعنه 

                                         

، أبو عبد اهلل ، من أقدم المؤرخين  محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالءاسمه : لواقديا ( )

هـ في 81 ، فانتقل إلى العراق سنة  ولد بالمدينة ، وكان تاجر حنطة ، في اإلسالم ، ومن حفاظ الحديث

 .  1/3: للزركلي األعالم: رينظ، ( هـ18 :ت ) أيام الرشيد ، وتولى القضاء في بغداد إلى إن 

من : بسطام أبو، امير المؤمنين في الحديث ،  شعبة بن الحجاج بن الورد العتكّي األزدي :شعبة  ( )

وهو أول من فتش بالعراق عن أمر  ، توفي إن إلى، وسكن البصرة  ولد ونشأ بواسط ، أئمة رجال الحديث

: وقال الشافعيّ  ،هو أمة وحده في هذا الشأن: أحمدمام ، قال اإل ، وجانب الضعفاء والمتروكين المحّدثين

 . 1 /  8 : النبالء أعالمسير  :ينظر ، (هـ11 :ت)ا عرف الحديث بالعراق لوال شعبة م

 إسناده ، (5 1/  3) ، (88 1) رقم  ، كتاب معرفة الصحابة  : المستدرك على الصحيحين :ينظر( 3)

 .2   /1 : ة المحدثينروض: صححه ابن عبد البر ، ينظر، صحيح 

، رواه الطبراني متصال  ،  (33 /  1 )، ( 1511 )باب العين ، رقم  :المعجم الكبير : ينظر(  )

 .85  /2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ، ينظر بإسناد منقطع ورجاله وثقوا وفيهم ضعف، ورواه مختصرا  

 . 82/  : البداية والنهاية،  332 -  3/33 : النبالء أعالمسير  ، 88 /3 : الغابة أسد :ينظر( 5)

 .28 : اآليةمن جزء  : النساءسورة  (1)
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من  وأمي أناكنت : ، قال النبالء أعالمفي سير جاء و ، (   )(( ممن عذر اهلل وأمي

، يل فتح مكة ُقبِ  إاليهاجر  أنمن النساء ، ولم يتح له  وأميمن الولدان  أناالمستضعفين 

وهو  ، ( )بالجحفة ()فاتفق ُلقياهما النبي قبل الفتح ،  ةدار الهجر  إلى يهأبو فهاجر مع 

،  (3)ة ر سنة ثمان للهجوكان ذلك  وشهدا معه فتح مكة (G)فتح مكة ، فرجعا  إلىذاهب 

وهو لم يبلغ  (m)وبايع الرسول  المدينة المنورة في عام الفتح ، إلىوعلى هذا تكون هجرته 

( )النبي  نَّ أ )) (:E) ( )ن علي بن الحسينعن محمد ب ، الطبراني أخرجالحلم ، حيث 

 . (5)(( ...هم صغارو  (F)بايع الحسن والحسين وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر 

 السياسية في عصر ابن عباس  الحالة :المطلب الثاني

الخلفاء  ، ووقف بجانب(m)عاش ابن عباس في المدينة المنورة بعد وفاة رسول اهلل    

نا كما ءتدعو أبنا الأ)) : ، فقال المهاجرون لعمراألكابرعمر من مجلس  وأدناه،  الراشدين

                                         

 .( 1 /1)،(588 )رقم ، كم ال تقاتلون في سبيل اهللوما ل باب القرآنتفسير  كتاب :البخاري صحيح ( )
، وهي  (كم 88 ) قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل  :الجحفة  ( )
 :ينظر،  السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض األعوام ألنَّ ؛ مصر والشام ، سميت الجحفة  أهليقات م

 .53 :ص: السيرة النبوية  أطلس،     /  :معجم البلدان 
 . 333/  3:  النبالء أعالمسير  :ينظر (3)

. طالب أبيبن  بن محمد بن علي بن الحسين بن عليالباقر جعفر  أبو :محمد بن علي بن الحسين ( )

 . 1 /    : النبالء أعالمسير  :ينظر ، الملقب بالصادق

 ، (23)رقم ،  وذكر البيعة اإليمانباب أحكام  ، اإليمانكتاب  ،:  صولجمع الفوائد من جامع األ  (5)

 .رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات، (   / )
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، وهذا ( )(( عقوال   ، وقلبا   سؤوال   لسانا  له  إن؛   ذاكم فتى الكهول: قال  ، ؟تدعو ابن عباس

: ثالثا  عني  فأحفظُيدنيك ، عمر  إن ، يا بنيعبد اهلل يوصي ابنه  (m) العباس عم النبي

 إمامةتولى ابن عباس ثم ،  ، وال يجربن عليك كذبا   أحدا  ، وال تغتابن عنده  ال تُفشين له سرا  

،  (E) فدخل على عثمان، يحج بهم  أنابن عباس المدينة  أهلكلموا  أنبعد  الحج ،

 أنت إن: قال لعلي (E)ولما بويع علي ،  وفي غيبته هذه قتل عثمان،  ، فحج  فأمره

وحضر مع علي يوم ،  يوم القيامة إلىالناس دم عثمان  ألزمكن ، اآل األمربهذا  قمت

بعد ان ذهب إلى ،  ( )، وشهد قتال الخوارج (3)، وكان على الميسرة يوم صفين ( )الجمل

ر على البصرة تأمّ قد و إلى رشدهم ،  ألفانمعسكرهم وناظر كبارهم إمام المالء وقد رجع منهم 

، ثم وفد ابن عباس على معاوية ،  (E)مات علي فلم يزل عليها حتى ، من جهة علي 

 اتفق كونطالب  أبيبن ، ولما جاء الكتاب بموت الحسن بن علي وقربه واحترمه  فأكرمه

، ولما  حسنا   ورد عليه ابن عباس ردا  ، تعزية  بأحسنفعزاه فيه  ، ابن عباس عند معاوية

                                         

 أخرجه،  (  3/1)، ( 28 1)رقم ،  (F) كتاب معرفة الصحابة:  المستدرك على الصحيحين (  )
 .السياقبغير هذا ، عن ابن عباس ، ( 281 )البخاري 

نا تد، وفئة سي (E)فئة سيدنا علي بين فئتين من المسلمين حدثت في البصرة واقعة : يوم الجمل ( )
 .وما يليها 2  /  8 :البداية والنهاية  :ينظر ، هـ 31في سنة  (G)عائشة  المؤمنين أم
موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس، وكانت وقعة : فينص( 3)

/  3 : معجم البلدان :ينظر ، في غرة صفرهـ  38في سنة ( E)، ومعاوية  (E) صفين بين علي
    . 

بن  لي، وخرجت على سيدنا عمن خالفة سيدنا عثمان  األخيرةهم فئة ظهرت في السنوات : الخوارج ( )
الملل  :ينظر ، عرضوه عليه  نألرفضهم  التحكيم بعد ؛  ه 38ة طالب بعد معركة صفين سن أبي

 .   /   : والنحل 
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والمه  شد النهي ،ألعراق نهاه ابن عباس ا إلىورام الحسين بن علي الخروج ، مات معاوية 

ولزم بيته ، وكان يقول ،  شديدا   على عزمه ، فلم يقبل منه ، فلما بلغه موته حزن عليه حزنا  

(E)  : ولما  ، لم تفعل تندم إن فإنكتسلم ،  تغنم ، واسكت عن شر   خيرا  يا لسان ، قل

 ( )، ارتحل ابن عباس ومحمد ابن الحنفيةبن مروان وقعت الفتنة بين ابن الزبير وعبد الملك 

ال : فأبيا عليه ، وقال كل منهمامكة ، فدعاهما ابن الزبير ؛ ليبايعاه بأهلهما حتى نزلوا 

 ( )طفيلال أبافبعثا  ،بالنار  ألحرقنكم أو  لتبايعنِ  :فقال لهما فيما يقول،  نخالفك نبايعك وال

 ، آالف ، فدخلوا مكة  أربعةهذا الرجل ، فانتدب  نال نأم: وقاال ، (3)شيعتهم بالكوفة إلى

 ، الطائف إلىا خرجوا بهم وبعده ،ابن عباس وابن الحنفية  إلىفكفوهم عنه ، ثم مالوا 

 . ( )األرضثم مات في خير عصابة على وجه ، ا شاء اهلل فيها م فأقاموا

                                         

: هاشم أبو،  الحنفية خولة بنت جعفر وأمه،  طالب أبيبن علي بن عبد اهلل بن محمد : ابن الحنفية(  )

و ثقة في  س الدولة العباسية ، عالما  ويعّد من واضعي أس ، زعماء العلويين في العصر المرواني أحد

 :األعالم ،  88 – 18/  5 : قات الكبرىالطب :ينظر ، ( هـ  8:توقيل  هـ 28 :ت) ، روايته للحديث

   /  1 . 

 (ه 1   :ت )و ، أحد، ولد عام  ، شهد صفين مع معاويةالليثي  عامر بن واثلة: الطفيل أبو  (  )

 .23 /  8 : في تميز الصحابة اإلصابة :ينظر،  ماني سنينث (m)، أدرك من زمان النبي بمكة 

،  المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ، وطول الكوفة تسع وستون درجة ونصف :الكوفة (3)

 .2 /    :جم البلدان مع :ينظر ، وعرضها إحدى وثالثون درجة وثلثان

 1 3 و 5 3/  3 : النبالء أعالمسير  ، 82 / 3 : الغابة أسد،  85/ 5: الطبقات الكبرى  :ينظر(  )

 .12  –15 /     : البداية والنهاية، و  32 ، و
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  وفاته

: وقيل ،ثالث عشرة سنة  (m)لما توفي رسول اهلل  يبلغ من العمر كان ابن عباس       

 :وقال في ذلك فيما روي عنه،  (E) عمره آخروقد عمي  في  ،عشرة سنة  خمس

  نور وقلبي منهما  سانـي ففي ل   من عيني نورهما        اهلل   يأخذ  إن      

 ( )صارم كالسيف مأثوردخل          وفي فمي ذي قلبي ذكى وعقلي غير       

عليه محمد  وصلَّى،  ( )لما كانت سنة ثمان وستين توفى عبد اهلل ابن عباس بالطائف    

خل في بيض لم ُيَر مثل خلقته ، فدأجاء طائر ليصلى عليه ن الحنفية ، وعندما وضعوه با

 وه ال يعرف منمن قبره  فلما سوي عليه التراب تال تال   ، ى ُدِفن معهوالتف فيها حت أكفانه

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

 ،  ( )اهلل لدين بني في زمن الناصرقبره مشهور بالطائف في مسجد كبير ، و  ، (3)َّزب

                                         

 .21 /  3  : الغابة أسد :ينظر  ( )

 .2/    :معجم البلدان  :ينظر  ، هو بالد ثقيف ، بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخا  : الطائف ( )

 .31 – 8 :  اآليات: الفجرسورة  (3)

العباس، خليفة عباسي  أبوبن المستضئ بأمر اهلل الحسن بن المستنجد،  أحمد: اهللالناصر لدين (   )

وكان له اشتغال ، وصف بالدهاء  والخالفة بوطالت أيامه ( ه585سنة )بويع بالخالفة بعد موت أبيه 

ت ، وذهب يومين إال شهرا     سنة و  1 فيه سماه روح العارفين استمرت خالفته  ، جمع كتابا   بالحديث

في مجمع  اآلدابمجمع  :ينظر ، ( هـ   1: ت ) وضعف بصر الثانية ، عمره  آخرإحدى عينيه في 

 .11 /  5 : األلقاب
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 .( ) أعلمواهلل وقيل غير ذلك ، سنة ، وقيل سبعين سنة  وسبعون أثنتينوكان عمره يوم مات 

 .آمين، اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ، اللهم بارك فيه وانشر منه علينا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 : البداية والنهاية ، 21 /  3 :الغابة  أسد،  238/  3 : صحاباألاالستيعاب في معرفة  :ينظر(  )
 . 38/   : ، العقد الثمين 1   و 12 /    
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 المبحث الثاني

 واجتهاده  العلمية نشأته

 نشأته العلمية:  األولالمطلب 

،  شهرا  نحوا من ثالثين  (m)، وصحب النبي  نشأ عبد اهلل بن عباس في عصر النبوة    

ابن عباس لم يسمع  إنوقيل  واألفعال واألحوال ، قوالفلزمه ، واخذ عنه وحفظ وضبط األ

 أربعةقيل انه سمع  :، وقال الغزالي في المستصفى  أحاديثتسعة  إال (m)من النبي 

من  أكثر (m)، وفي الصحيحين صرح ابن عباس بسماعه من النبي  ( )وفيه نظر أحاديث

مع الفهم الثاقب والبالغة والبيان ،  عظيما   علما   (F) حابةعن الص أخذكما ،  عشرة

 (m)رسول اهلل  رأيت إني: عمر دعا ابن عباس ، فقربه وكان يقول  أنعن ابن عمر و 

، وكان ابن  ( )(( اللهم فقهه في الدين )): ، فمسح رأسك ، وتفل في فيك ، وقال دعاك يوما  

الصحيحين وغيرهما  ، وله في نزل على محمدأُ محمد بما  أمة أعلمابن عباس : يقول عمر 

هلم )) : قال ابن عباس لرجل من األنصار (m)ولما قبض رسول اهلل ، ( 3)حديثا   111 

 أترى! لك يا ابن عباس  يا عجبا  : فقال ،اليوم كثير  فإنهم (m)رسول اهلل  أصحابفلنسأل 

 ،ن ترى؟ فترك ذلك ، مَ النبي عليه السالم  أصحابوفي الناس من  إليكالناس يحتاجون 

 فأتيكان ليبلغني الحديث عن الرجل ،  فإن،  (m)رسول اهلل  أصحاب أسأل أنا وأقبلت

                                         

 .35 /   : المستصفى : ينظر ( )
 . ( 1 /   ) ،( 3  )رقم  ، باب وضع الماء عند الخالء،  الوضوءكتاب  : البخاري صحيح(  )
 5 : تهذيب التهذيب،   8/   ، ، البداية والنهاية 338و  33/ 3 : النبالء أعالمسير  :ينظر (3)
 .82   و 88 /
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لي  أرسلت الأ!  يا ابن عم رسول اهلل: بابه وهو قائل ، فأتوسد ردائي على بابه ، فيقول

تمع الناس رأني وقد اجفبقي الرجل حتى : قال ، فأسألكآتيك ،  أن أحق أنا :فأقول ، فآتيك ؟

 أصحابمن  األكابر ألزمكنت : ، ويقول ابن عباس ( )((مني أعقلالفتى هذا : علي ، فقال

: هذا العلم ؟ قال أصبت أنى: وقيل البن عباس ( )واألنصارمهاجرين من ال (m)رسول اهلل 

نعم  )): (E) قال ابن مسعود ( )وروى عن مسروق  ، (3)((ل ، وقلب عقولو بلسان سؤ )) 

ثالثين من ، الواحد  األمرعن  يسألوكان ابن عباس  ، (5)((ابن عباس لقرآناترجمان 

 .(1)(m)النبي  أصحاب

 صاحب الجتهاد المطلق: المطلب الثاني

 برع عبد اهلل بن عباس في العلوم التي كانت معروفة في عصره ، وجاء في البداية       

                                         

حديث صحيح على شرط  (18 /  )،  (521) رقم ، باب الرحلة في طلب العلم :سنن الدارمي (  )
 . 2 1 /3المستدرك على الصحيحين : ، ينظر البخاري

 إسناده (3 3/  3)،  (83  ) رقم  ، للفظة المجملة باب ذكر الخبر المفسر :صحيح ابن حبان (  )
 .صحيح

 /5مختصر التلخيص : ، ينظر، قال الذهبي منقطع  (281/  ) ، (213 ) رقم:  فضائل الصحابة( 3)
   2. 

قدم  ، اليمن أهلتابعي ثقة ، من : عائشة أبو،  بن مالك الَهْمداني الوادعي مسروق بن األجدع ( )
وكان أعلم بالفتيا من شريح ، وشريح أبصر . وشهد حروب عليّ . وسكن الكوفة. بكر أبيالمدينة في أيام 
 .2  / 1 :اإلصابة . منه بالقضاء 

صحيح على ، الحديث  (1   3) رقم، ( 383/  1) ، كتاب الفضائل :شيبة  أبيابن  مصنف( 5)
 .8 1/ 3المستدرك على الصحيحين :، ينظر شرط الشيخين

تهذيب  ، 88 – 81/    : البداية والنهاية،    3 –   3/  3:  النبالء أعالمسير  :ينظر (1)
 .88 /5 : التهذيب
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جميع قريش  أنلو  عباس مجلسا   من ابن رأيتلقد ) : ، قال ( )صالح أبيوالنهاية ، عن 

 أحدالناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق ، فما كان  رأيتلقد  ، فخرا  فخرت به لكان لها 

فقال  ،بمكانهم على بابه  برتهفأخفدخلت عليه : قال ،يذهب  أنيجئ ، وال  أنعلى  يقدر

 يسأل أنيد من كان ير : فقل لهم أخرج: توضأ وجلس ، وقالف: قال ،ا ضع لي وضوء  : لي

فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملئوا البيت : قال ، ، فليدخل منه أرادوحروفه وما  القرآنعن 

: ثم قال،  أكثرو وزادهم مثل ما سألوا عنه  خبرهم عنهأ إالوالحجرة ، فما سألوه عن شيء 

 ويلهتأ أو،  القرآنعن تفسير  يسأل أنمن كان يريد : فقل أخرج: ثم قال ،كم ، فخرجوا إخوان

فدخلوا حتى ملئوا البيت والحجرة ، فما سألوه عن : قال ،فخرجت فآذنتهم : قال ،فليدخل 

من : ، فقل أخرج: ، ثم قال فخرجوا ،إخوانكم : وزادهم مثله ، ثم قال خبرهم بهأ إالشيء  

فخرجت فآذنتهم ، فدخلوا حتى ملئوا : قال ،عن الفرائض وما أشبهها فليدخل  يسأل أن أراد

فخرجوا  ،كم إخوان: ثم قال ،خبرهم به وزادهم مثله أ إالوالحجرة ، فما سألوه عن شيء  البيت

 ،عن العربية والشعر والغريب من الكالم فليدخل  يسأل أن أرادمن : فقل أخرج: ، ثم قال

 أبوقال  ، خبرهم به وزادهم مثلهأ إالن شيء فدخلوا حتى ملئوا البيت والحجرة ، فما سألوه ع

 ،( )(مثل هذا ألحد من الناس رأيت، فما  فخرا  كلها فخرت بذلك لكان  قريشا   أنَّ و فل: صالح

                                         

طالب ،  أبيبنت (  فاخته )هانئ  أممولى ، ذكوان : اذان ، وُيقالويقال ب ، باذاماسمه :  صالح أبو(  )

/  1 :الطبقات الكبرى  :ينظر ، ( ه 1  -   :ت ) ، صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس

  .   /  3 : اإلسالم تاريخ  ،  3  /  33 : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 22 

 .11  – 28/     : البداية والنهاية :ينظر ( )
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، وال  ا  لبَّ  ألبحضر فهما ، وال أ أحدا   رأيتما )) : يقول (E) وقاص أبيوكان سعد بن 

يدعوه  (E) عمر رأيتد ، لق (E) من ابن عباس حلما   أوسع، وال  علما   أكثر

ن حوله قد جاءت معضل: للمعضالت فيقول  ، ( )(( بدر ألهلة ، ثم ال يجاوز قوله ، وا 

،  خطبنا ابن عباس ، وهو على الموسم ، فافتتح سورة النور)) :قال،  ( )وائل أبووقال شقيق 

وال سمعت كالم رجل مثله ، ولو سمعته فارس ،  رأيتما : أقولفجعل يقرأ ويفسر ، فجعلت 

لزمت هذا  (5):قلت لطاوس:  ( )سليم أبين وقال ليث ب،  (3)((ألسلمتوالروم ، والترك ، 

 رأيتإني  :قال، (m)رسول اهلل  أصحابمن  األكابروتركت  –يعني ابن عباس  –الغالم 

 .(1)قول ابن عباس إلىصاروا  أمرتدارءوا في  إذا  رسول اهلل أصحابمن  رجال  سبعين 

                                         

 .  /  1 :  الجامع الكبير(  )

، وقرأ على ابن  األربعةوحدث عن األئمة  (m)أدرك النبي  :يسدوائل ابن سلمة األ أبوشقيق (   )

 ، (ه21: ت )، وكان ثقة كثير الحديث ، وكان من األذكياء الحفاظ واألولياء العباد  القرآنمسعود 

 . 1 / 1  : بالوافيات الوافي :ينظر

 .  3/   :  األصفياءوطبقات  األولياءحلية  (3)

، قال من علماء الكوفة  ، مولى بني أميبة ، القرمشي الكوفيالمعروف ب سليم أبيليث بن  ( )

 .   3/    : بالوافيات الوافي :ينظر  . (ه3   :ت) صاحب سنة ،  :الدارقطني

 ، للحديث وروايمن أكابر التابعين،  ، عبد الرحمن أبو، بالوالء،  س بن كيسان الخولني  و طا (5)

 ، ، فصلى عليه ، وكان هشام بن عبد الملك حاّجا تلك السنة (هـ 11 : ت )  ، ومولده ومنشأه في اليمن

 . 11/ 1 : الطبقات الكبرى :ينظر

 . 8 3/  3 :النبالء أعالم ،88 /3: الغابة أسد،  23/ 3: صحاباألاالستيعاب في معرفة  :ينظر (1)
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 منهجه العلمي: لثالثالمطلب ا

 أعلم األرضالذي لم يكن على وجه  األمةوحبر  ،بحر التفسير () كان ابن عباس      

 األمرعن  ُسِئل إذاكان ابن عباس  ) ( ):يزيد أبيعبيد اهلل بن  همنهجه ما قالوكان  ، ( )منه

 به أخبر (m)وكان عن رسول اهلل  القرآنن لم يكن في ا  به ، و  أخبر القرآنكان في  فإن، 

لم  فإنبه ،  أخبربكر وعمر  أبيكان عن و  ، وال عن رسول اهلل القرآنلم يكن في  فإن، 

في متابعة اجتهادات  (E)منهج ابن عباس  وأما،  (3)( رأيهيكن في شيء من ذلك اجتهد 

 :الصحابة فهو

في الكالم ،  وأساليبهان اللغة العربية على قواني (F)عن الصحابة  آثرعرض ما  :أولا 

غيره مما يستقيم  إلىلنفسه العدول عنه  أباحن لم يستقم عنده ا  به ، و  أخذاستقام عنده  فإن

بكر  أبوكما في ميراث البنات ، فقد ذهب ،  ( )في الكالم وأساليبهامع قوانين اللغة العربية 

 إذانفردت تستحق النصف ، واالثنتان أ إذاالبنت الواحدة إن  إلىوعمر وجمهور الصحابة 

انفردتا النصف  إذاللبنتين  وأعطىخالفهم  (E) ، ولكن ابن عباس نفردتا تستحقان الثلثينِ أ

 ٰى  ين ىن نن من ٹٱٹٱُّ،  (5)أكثرف ثالثا  كن  إذا إال، وال تستحق البنات الثلثين 

                                         

 . 5  /   : غاية النهاية  في طبقات القراء(  )

 .13 /5 :التاريخ الكبير :ينظر، (ه1  :ت (: علي ، َقالَ  حلفاء َبِني زهرة، يزيد  أبيعبيد اهلل ْبن  ( )

 . 311/   : الطبقات الكبرى (3)

 .   /    : عباس موسوعة فقه عبد اهلل بن(  )

 .8/ 3أحكام القران للجصاص  ( 5)
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 ثالثا  بحسب قوانين اللغة العربية يعني  َّٱري ٰى ُّقوله ف ، ( )َّ  ىييي ني مي زي ري

  .( )أكثرف

اتفقت  فإنعلى القواعد العامة في الشريعة ، (F) عن الصحابة آثرعرض ما  :ثانياا 

ن اختلفت فيما يرى معها ، تركها ، وقد فعل ذلك في اإلرث عندما ا  بها ، و  أخذمعها عنده 

 إعالة إلى (F)ال تستوعب التركة جميع سهام المستحقين فقد ذهب جمهور الصحابة 

لم  (E) ابن عباس لكنالمسألة على جميع الورثة المستحقين ، كل بمقدار استحقاقه ، 

عن  األبعديحجب  األقرب إن: ق القاعدة العامة في الميراث وهيطب، و  (3)العولبيأخذ 

 .( )الميراث

ن ا  به ، و  أخذأقرته  فإن، هو القرآن الكريم و األول  الشريعة درصم الى عرض ما آثر :ثالثاا 

 أحدمدة الحمل ، فقد هم  أقللنفسه تركه ، كما فعل في حساب  أباحجانبته فيما يرى 

فقال له  ، أشهرولدت لستة  امرأةيرجم  أنلى اختالف في الرواية عأو عثمان الخلفاء عمر 

  جب هئ مئ ٱُّٱ:تعالى، يقول اهلل  تعالىتخاصمك بكتاب اهلل  نهاإ: ابن عباس

                                         

 .  :  اآليةجزء من :  النساءسورة  ( )
 . وما بعدها     و    /   : موسوعة فقه عبد اهلل بن عباس،  8/ 3قران للجصاص  أحكام ال ( )
، فتعول  زيادة السهام على الفريضة: في الشرعالعول و ،  الجور والرفع إلىالميل : العول في اللغة ( )

 . 52 /    : التعريفات ، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم ، سهام الفريضة إلىالمسألة 
ال تعول )) الحديث ،  (52 /  1 )،  (2135 ) رقمكتاب الفرائض ، : عبد الرزاق  مصنف: ينظر(  )

إنما النقصان في البنات ، هؤالء ال ينقصون  :يقول ، واألم، واألب ، والزوج ، تعول المرأة ، الفرائض 
 .دليل على القاعدة ، فهو  (( واإلخوة واألخوات، والبنين 
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 خن حنُّأخرى  آية، ويقول في  شهرا  وعشرون  أربعةوهي  ، ( )َّ خبمب حب

،  شهرا  من ثالثين  شهرا  وعشرين  أربعةهي طرح  يسيرةوبعملية فكرية  ، ( )َّ ىنين من

ابن عباس  أراء أنضجتالت هذه المؤه ،مدة الحمل  أقل، وهي  أشهريكون الحاصل ستة 

 أدركت: ، حتى قال طاوس (3)(F)قد ينفرد به دون غيره من الصحابة وجعلت لها طعما  

ذكروا ابن عباس فخالفوه لم يزل يقررهم حتى  إذا (m)النبي  أصحابنحو خمسمائة من 

وقال ،  (E) ت عليه قضية دعا ابن عباسقَ لِ عَ  إذا (E)وكان عمر ، ( )قوله إلىينتهوا 

 .(1)سواه أحدا  بقوله وال يدعو لذلك  يأخذ، ثم  (5)(( وألمثالهالها  أنت)) : له

 تالميذه 

كان تالميذ ابن عباس الذين حملوا عنه العلم علماء شهدت لهم الدنيا بالسبق والتقدم  ،     

  معه ابن عباس ، فكان لمعاوية موكب ، والبنو  امعاوية حاج   خرج: (8)األصموقال يزيد بن 

                                         

 .33  : اآليةء من جز  : البقرة سورة  ( )

 .5  : اآليةجزء من  : األحقافسورة  ( )

 .  /    : موسوعة فقه عبد اهلل بن عباس :ينظر (3)

 21 /  : شذرات الذهب في اخبار من ذهب(  )

 .521/  1 : الجامع الكبير( 5)

 .235/ 3 : صحاباألاالستيعاب في معرفة  :ينظر  (1)

وبرزة ، برزة بنت الحارث  وأمه ، ن عدس بن عبادة بن البكاءاسمه عبد عمرو ب: األصميزيد ابن ( 8)

 .8/33: الطبقات الكبرى :ينظر ، (ه 1  :ت)  ، (m)ميمونة زوج النبي  أختهي 
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 :تالميذه أشهر، ومن  ( )عباس موكب ممن يطلب العلم 

، من  وهو حبشي األصل، تابعي ،  ، بالوالء، الكوفي األسدي:  سعيد بن جبير    - 

العلم عن عبد اهلل بن عباس وابن  أخذ ، بني والبة بن الحارث من بني أسد موالي

،  ، على عبد الملك بن مروان محمد بن األشعث بن، ولما خرج عبد الرحمن عمر

ليهامكة، فقبض عليه و  إلى، فذهب سعيد  قتل عبد الرحمن أن إلىكان سعيد معه   ا 

 .(3)هـ25سنة  ( )الحجاج ، فقتله بواسط إلى، وأرسله 

ابن  قال ، األزدي اليحمدي، موالهم، البصري الخوفي :جابر بن زيد الشعثاء أبو   - 

عما في  علما  البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم  أهل أنلو ) عباس، 

 .(5)ه 11 ، وفاته سنة  ( )(اهلل كتاب

تابعي، كان من : ، مولى عبد اهلل بن عباس البربري المدني :عكرمة بن عبد اهلل  - 

 ئة رجل، منهمطاف البلدان، وروى عنه زهاء ثالثما،  الناس بالتفسير والمغازي أعلم

 .(1)(هـ15  :ت) من سبعين تابعيا  أكثر 

 في أثناء خالفة : إلمام، شيخ اإلسالم، مفتي الحرم، ولدا: رباح أبيعطاء بن     - 

                                         

 . 1 /    :عة فقه عبد اهلل بن عباس موسو و ،  235/  3 : صحاباألاالستيعاب في معرفة  :ينظر ( )
وكل واحدة منهما  ، متوسطة بين البصرة والكوفة ألنَّهاسم ؛ سميت بهذا االمدينة في العراق : واسط(  )

 .  8 3/  5 : معجم البلدان :ينظر،   تبعد خمسين فرسخا  
 . 23/  3 :األعالم :ينظر(  3)
 .85/  3 حلية األولياء وطبقات األصفياء ( )
 . 22  /    : اإلسالم تاريخ  :ينظر( 5)
 . 38/    : النبالء أعالمسير  :ينظر( 1)
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، وابن عباس  هريرة وأبي،  ، وأم هانئ ، وأم سلمة عائشة: حدث عن( E) عثمان

 ، وكان ثقة ي، ثم عم ، أعرج ، أشل ، أفطس ، أعور وغيرهم ، و كان عطاء أسود

فمات  (m)رسول اهلل  أصحاب، كثير الحديث ، أدرك مائتين من  ، عالما   ، فقيها  

 .( )هـ 5  وقيل ه ،     في رمضان سنة 

ألنس  ه عبدا  أبو كان  تابعي بكر محمد بن سيرين البصري، أبو:  محمد بن سيرين    -5

 الحديثوتفقه وروى ،  ، في أذنه صمم نشأ بزازا   ، من أشراف الكّتاب ،() بن مالك

 .( ) مولده ووفاته في البصرةواشتهر بالورع وتعبير الرؤيا   ،

 ، مكة أهلعمرو بن دينار الجمحّي بالوالء ، فقيه ، كان مفتي : عمرو بن دينار    -1

و قال  ، أثبت في الحديث منه رأيتما : فارسي األصل ، ولد بصنعاء ، قال شعبة 

 .(3)(ه1   :ت) ،  له خمسمائة حديث: ابن المديني

،  أيوب الجزري أبو، ومفتيها،  ، عالم الجزيرة ، الحجة اإلمام: ميمون بن مهران    -8

،   هريرة أبي وحدث عن،  ، ثم سكن الرقةفنشأ بالكوفة أعتقته امرأة من بني نصر 

 .( )(ه1  : ه    : ت)قيل ه ،   ، ولد سنة  (F) وابن عباس، وابن عمر

                                         

 . 88 و 88/  5 : المصدر السابق :ينظر(  )
 .8 /   :وفيات األعيان : ينظر  ( )
طولها ، والمقصود بالبصرة هنا التي بالعراق  العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب: هما بصرتان :البصرة   
 .31 / : معجم البلدان :ينظر،  اإلقليم الثالث في ، وهي درجة  3، وعرضها  درجة  8
 . 88/  5: النبالء  أعالمسير  :ينظر( 3)
 . 8/  5 :المصدر السابق : ينظر(  )
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 الفصل الثاني

 األصوليةالقواعد يف بالتعر 

 أنواعهاو  ، ومبادئها، 

 

 :وفيه ثالثة مباحث

 

  األصوليةتعريف القواعد : المبحث األول      

  األصوليةمبادئ القواعد : المبحث الثاني      

 األصولية القاعدة والفرق بين                 

 والقاعدة الفقهية                        

 وأهميتها األصوليةالقواعد  أنواع: ثالمبحث الثال      

 

 



   الفصل الثاني  

 
12 

 الفصل الثاني
  أنواعهاو ومبادئها  األصوليةالتعريف بالقواعد 

 األولالمبحث 
 األصوليةتعريف القاعدة 

 القاعدة األصولية: المطلب األول

 تركيبا   عرض تعريفها ، مركبا  سأ،  األصوليةالتي تتركب منها القاعدة  األلفاظلفهم    

 تعريف، ثم اتبعه بال ( صولاأل) و ( القاعدة ) من مفردتي  أي مركب ، ( )وصفيا  

التي  ةسائل التحصيلالو  أحد ؛ لكونه أتي تعريف االستنباط وبعدها ي ،االصطالحي اللقبي 

 .قديما كان يرتكز عليها العلماء

 ا  وصفيّ  ا  مركبّ  األصوليةتعريف القاعدة  : أولا 

،  على وزن فاعلة من قعد يقعد قعودا   ( قاعدة : )لغةفي ال: اواصطالحا  القاعدة لغةا     

 :في اللغة منها  معان  والجمع قواعد ، وله عدة 

الشيء وهو ،  أساسه، قواعد البيت  ُأسس األساسالبناء ، وجمع  أصل: األساس   - 

 .( 3)َّحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:وجاء في التنزيل  ، ( )الثابت والراسخ

 ها المعترضة في آفاقأصولوهي : اعد السحابومنه قو كل شيء ،  أسفل: األصل   - 

                                         

 .1  / : شرح مختصر الروضة  :ينظر(  )
 5 8 /    : الكريم القرآنأللفاظ  المؤصل المعجم االشتقاقي،  58  /   : مختار الصحاح :ينظر(  )
 . 811/   : ، مجمل اللغة  213/  3: الصحاح تاج اللغة  و ،
 .8   : اآليةجزء من  : البقرة سورة (3)
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 ()حديث النبي  ،الدنيا  أبيالبن المطر والرعد والبرق ، وجاء في كتاب  ( )السماء 

سافلها ، أ: فالقواعد ، ( )((كيف ترون قواعدها وبواسقها ؟  ))عندما سأل عن سحابة 

 .(3)األولوهذا المعنى قريب من المعنى ،  ليهااأع: والبواسق 

كان  إذا، ومنه رجل ثبيت المقام  ( )، دام واستقر لغة من ثبت الشيء يثبت ثبوتا   :ثبوتلا   -3

 .(1)اهلل وثبتك أدامك، أي ( قعدك اهلل )في القاعدة قولهم  وأيضا   ، (5)ال يبرح موقفه شجاعا  

أي ذات قعود عن الحيض وكذلك عن الولد  –تقول امرأة قاعد : المرأة الكبيرة المسنة  - 

في هذه  معاناإلِ عند  ،( 8)ٱٱَّ ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ ،( 8)وجمعها قواعد –الزواج و 

 :آنفا   إليهما اشرنا  إلى اآلنوننتقل  ، األساسمعنى واحد ، وهو  إلىالمعاني ، نجدها تؤول 

 ،  (2)( حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ): بأنهارف تع :القاعدة في االصطالح العلمي  

                                         

 . 118/   :معجم متن اللغة ، و  31/  3 : لسان العرب :ينظر(  )

  .في الكتب الستة  أجده، لم (22 /   )،  (12 ) رقم: غريب الحديث   ( )

 . 38 /    :تهذيب اللغة  :ينظر( 3)

 . 81/    : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :ينظر ( )

 .  5 /    : جمهرة اللغة :رينظ( 5)

 . 53/  2 : روستاج الع :ينظر( 1)

 .  31/  3 : لسان العرب :ينظر( 8)

 .11:  اآليةجزء من :  النور سورة (8)

 .2 2/    : أحمد اإلمامالمدخل المفصل لمذهب و ،   3/    : شرح التلويح على التوضيح(  2)
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، ، وقد يطلق هذا التعريف على الضابط (  )( جزئياتها أحكامعرف منها قضية كلية يت ) أو

 .( )أيضا  والقانون  ، واألصل

   واصطالحاا  لغةا  صولاأل

جمع تكسير مفردها  صولواأل،  (3)و يثبت بنفسهما ينبني عليه غيره : االصل في اللغة   

 :منها معان  لها  صولاألفي عرف علماء ، و  أصل

من ، أي دليلها  و السنة الكتابمن هذه المسألة  أصلل العلماء نحو قو : الدليل  - أ

 . والسنةالكتاب 

في الكالم الحقيقة ، أي الراجح عند  األصل: كقول البالغيين وغيرهم: الراجح -ب

 .السماع الحقيقة

 إن، أي  يكون مرفوعا   نأفي المبتدأ  األصل: مثل قول النحويين : ةالقاعد  -جـ 

 .لمبتدأ الرفع القاعدة العامة ل

، أي يستصحب  اإلباحة األشياءفي  األصل: يينصولاألقول نحو : الستصحاب   -د

 .( ) التكليفية األحكامحتى يثبت خالفه من  األشياءفي  اإلباحة

 : الفقه أصول، فمعنى  الفقه أصولعلم ، ( األصوليةالقاعدة )في  يةصولاألوالمراد ب  
                                         

 .  3 و  3/    : للعطار مع الجوامعحاشية العطار على شرح الجالل المحلي على ج(  )

 . 1 5/    : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :ينظر(  )

 1 /    تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول:  ينظر (3)

 .  / : الفقه وقواعده أصول،  8/    : عبد الكريم زيدانل الفقه أصولالوجيز في  :ينظر ( )
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 لقواعدا ، وعليه يكون وصفلها عاني االصطالحية قرب المأفيكون الدليل  ، تهأدل

 .( )باقي القواعد لباقي العلومخرج  قيدا   يةصولاألب 

 لقباا  األصوليةتعريف القاعدة :  ثانياا 

 :منها األصوليةلقاعدة عديدة ل اتتعريفلهم  صولعلماء األ

 .( )حكم كلي ينطبق على جميع جزئياتهبأنها : قال الفيومي    - 

 .(3)قضية كلية منطبقة على جميع جزئيتهاانها : رفها الجرجانيفي حين ع    - 

 .( ) منه أحكامهاكلي منطبق على جميع جزئياته تُفهم  أمربأنها : تعريف التهانوي    -3

ال يخفى ما في ظاهرها من التضارب واالختالف ، لذا التعريفات  إلىوعند النظر     

 –حفظه اهلل  -كتور احمد حميد المشهداني التي ذكرها لنا الدالمصطلحات الواردة  سأعرض

 :يأتي، كما  مع ذكر التعريف المختار
 

-
كل قول مقطوع به ،  وهيالقضاء هو الحكم ، من  مأخوذةفي اللغة  (5):القضية   

ثبوت الحكم لكل  :، ومعنى القضية الكليةكاذب  أويقال لقائله صادق فيه  أنويصح 

                                         

 .32  / : وضة شرح مختصر الر  :ينظر ( )

 .2 2/    : أحمد اإلمام، المدخل المفصل لمذهب   3/    : شرح التلويح على التوضيح ( )

 . 8 /    : ، التعريفات 35/  : التلويح على التوضيح ،  3 و  3/   :حاشية العطار :ينظر (3)

 .25  /   : كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،   3/    : ضيحشرح التلويح على التو  :ينظر ( )

 :رينظ ، القضية تكون حملية وشرطية ألنَّ  ؛ الحملية الموجبة علماء المنطقعند يراد بها  :القضية( 5)

 .  3/ :لعطارا حاشية
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بطريق للكل  –أي الحكم  –كم أو يتصف بأنه بحيث ال يبقى فرد خارج ذلك الحواحد 

 .( )اإللتزام

االعتباري ، وهو ما يعتبره العقل ، من غير تحقيق  األمريسمى ف: الكلي األمر أما   -

 .( )في الخارج ، كالماهية بشرط العراء

، وفي  سلبا   أو إيجابا   آخر إلىأمر  إسناد: ميقصد بالحكف: الحكم الكلي وأما  -

 .(3)وقوعها أوال  وقوع النسبة  إدراك: يزانالم أهلاصطالح 

 :حكم كلي وذلك لسببين إنها األصوليةالتعريفات للقاعدة  من خاللويمكن القول     

الجانب  إلىوالمناسب  األقرب، وهو  أدلتهامن  األحكاملمعرفة  أداة األصوليةالقاعدة  :أولا 

 .الوظيفي

السم الجزء على الكل ،  نفس القضية ، اطالقا  المعقول على  أهلالحكم يطلق عند  إن :ثانياا 

  .تعريفات القاعدة ليست مانعة أطالقات إنعليه و ،  ( )أمر إلىأمر  إسنادوهو 

 إلىيتوصل به حكم كلي محكم الصياغة  بأنها األصوليةالقاعدة صياغة تعريف  يمكن   

 .ال المستدلوح، وكيفية االستدالل بها ، التفصيلية  أدلتهامن ، استنباط الفقه 

                                         

 ،35/  :شرح التلويح على التوضيح،  28 /   : التمهيد في تخريج الفروع على األصول  :رينظ(  )
 .2 /  :التنقيح ة التوضيح والتصحيح لمشكالت كتابحاشي ،  81/ :الكليات

 . 8  /    : جامع العلوم في اصطالحات الفنون ، 81 /    : الكليات :ينظر(  )
 . 381/    : ، الكليات 2 /    : شرح التلويح على التوضيح :ينظر (3)
 . 2 /  3 : الحات الفنون، جامع العلوم في اصط  38/    : الكليات :ينظر(  )
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 المختار لتعريفاشرح 

 .( )سبق بيانه :الحكم   -

 األصولية، وحكم على كل فرد ، فالقواعد  الجزئية األحكامبهذا القيد  أخرج :الكلي   -

 .( )الكل متناهية وجزئيات الكلي غير متناهية أجزاء ألنَّ ؛  أغلبيةكلية ال  

هذا  ألهميةريف شرط كمال ال شرط صحة ، وضع في التع :محكم الصياغة   -

 .الشرط الشكلي في هذا العصر

هذه القواعد يتوسل منها ال بها ، فهي غير المقصودة  أن إلى إشارة :ليتوصل به   -

 .(3)واإلمكانبالقوة  بالذات لنفسها بل غايتها حصول غيرها

بعد خفاء استخراج المعاني من النصوص  :التفصيلية أدلتهامن استنباط الفقه    -

 . علم الفقه إلىوباقي القيد يشير ، وقوة القريحة وفرط الذهن بصحيح النظر 

ليستدل بها على ؛ وترتيبها ، والمقدمات ، يراد بها الشروط  :كيفية االستدالل بها   -

 .الشرعية العملية األحكام

 هذه  إلى، وشروط وصوله المعتبرة  دلةوهو المجتهد الناظر في األ :حال المستدل   -

 .( )وكيف يفتي، وكيفية بحثه ، ند البحث وحاله ع، المرتبة 
 

                                         

 .  3:ص: بيانه في  ( )

 . 5 8/    : الكليات :ينظر ( )

 . 13/    : يصوليد األعقنظرية الت :ينظر( 3)

 . 13و  2 /    : نفسه المرجع :ينظر(  )
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 الستنباط : المطلب الثاني

أن و ، ، وتمده بالزاد الشرعي  الفقيهالروافد الرئيسة التي ُتغذِّي  منيعّد االستنباط    

 وسائل التحصيل التي كان يرتكز عليها العلماء قديما  ، ويجدون في  أحداالستنباط الشرعي 

 .( ) ؛ لمعرفة مراد الشارع التفوق والنبوغ إلىوسبيال  ق الهي بتوفي ذلك متعة فكرية 

قوم : والنبيط، االستنباط االستخراج خرج ، و  أونبع  إذاالماء من نبط  :ستنباط في اللغةال  

سموا بذلك ؛ ،  رجل نبطي و نباطي: يقال، والجمع أنباط ،  في العراقينزلون بالبطائح 

استخراج )  :ي الصطالحفوالستنباط ،  ( )ة بحفر اآلبارألنهم يستخرجون المياه الجوفي

 أو ( )استخراج الحكم: وعرف بأنه ، (3)( المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

فيستخرج الحكم  ، االجتهاد جمعا  عليهما بنوع منمُ لم يكونا منصوصين وال  إذا (5)العّلة

                                         

  .   :ص : ضبط المعارف الفقهية إلىالقواعد التأصيلية دليل المتفقهين  :ينظر(  )

 . 1  /8 : لسان العرب ، 313/  : مختار الصحاح :ينظر ( )

 .   :ص :التعريفات ،  8   / : الفروق للقرافي : :ينظر (3)

 :التخيير ، معجم لغة الفقهاء  أوالمتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء  تعالىهو خطاب اهلل  :الحكم ( )

 . 8 :ص

ومنــه يســمى المــرض ، يــار عبــارة عــن معنــى يحــل بالمحــل فيتغيــر بــه حــال المحــل بــال اخت: لغــة العلةةة( 5)

وقيـل هـي مـا يتوقـف عليـه وجـود الشـيء ، الضـعف  إلـىحـال الشـخص مـن القـوة  يتغير ألنه بحلوله؛ علة 

     /8: البحـر المحـيط  :ينظـر ، عبارة عما يجب الحكم به معه :اصطالحا  و  ،فيه  مؤثرا   ويكون خارجا  

 . 5  :ص:  التعريفات، 
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،  (3)نحوهما ، وتستخرج العّلة بالتقسيم وأ، ( )االستحسان أو،  ( )االستدالل أو، بالقياس 

  .(1)العّلةغيرهما مما يعرف بمسالك  أو،  (5)المناسبة أو ، ( )والسَّبر

االجتهاد كما يكون في  ألنَّ الثاني أعم من األول ؛  أن:  الفرق بين الستنباط والجتهاد

وألهمية  ،العلة ، يكون في دالالت النصوص والترجيح عند التعارض  أواستخراج الحكم 
                                         

من  أوالعكس،  أوالمؤثر  إلىل إلثبات المدلول ، سواء كان ذلك من األثر هو تقرير الدلي :الستدلل ( )

 .8 :ص: التعريفات و  ،  8  / : قواعد الفقه : ، ينظراآلخر إلىاألثرين  أحد

ا : في اللغة:  الستحسان ( )  دلةهو اسٌم لدليل من األ: هو عد الشيء واعتقاده حسن ا، واصطالح 

كان أقوى منه؛ سموه بذلك ألنه في األغلب يكون أقوى  إذاجلي ويعمل به ال    يعارض القياس األربعة

هو ترك القياس واألخذ بما : بانه أيضا  ، وقد عرفه الجرجاني  فيكون قياس ا مستحسن ا ،  من القياس الجلي

 . 2  و 8 :ص :التعريفات ،  3/ :  األسراركشف  :ينظر ، هو أرفق للناس

مفهوم كلي قيود مخصصة مجامعة إما  إلىينضم  إنوحقيقته ، مشترك  إلىضم مختص  :التقسيم (1)

كشف : ينظر،  وضم قيود متخالفة بحيث يحصل عن كل واحد منهم قسم، متقابلة غير  أومتقابلة 

 ،  1:ص: وما بعدها ، والتعريفات  8 /  :  األسرار

 إال، ثم إبطالها الواحد تلو اآلخر  حصر األوصاف التي يظن أنها علة الحكم،  بفتح السين :السَّبر ( )

 ، 32 :ص: ، معجم لغة الفقهاء  8 /  :  األسراركشف : ينظر،  حيث يتعين كونه علة  منها واحدا  

العلة  الئمةم: اصطالحاا و ،  والموافقة لمالئمةا،  ناسب دربضم الميم وفتح السين مص: لغة المناسبة (5)

وصف ظاهر منضبط يلزم : هي  أو، ده من الحكم تحقق العلة مقصد الشارع الذي أرا إن، وهي  للحكم

التحبير  :ينظر ، دفع مفسدة أومن حصول مصلحة  يكون مقصودا   إنمن ترتب الحكم عليه ما يصلح 

 .  1 :ص : معجم لغة الفقهاء، 3312/ 8:شرح التحرير

 .     :ص :القواعد التأصيلية  :ينظر (1)
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تقديم أهله على  إلىَعَمد كثيٌر من العلماء  اإلسالميجه في الفقه االستنباط ومكانة مخرِّ 

 .( )الفقه والفتوى أهلغيرهم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

   .    :ص : لمرجع السابقا(  )
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 المبحث الثاني

 األصوليةمبادئ القاعدة 

 وبين القاعدة الفقهية األصوليةين القاعدة والفرق ب

 األصوليةمبادئ علم القواعد : األولالمطلب 

يذكروا في بداية مصنفاتهم في أي علم مبادئ ذلك العلم ؛ لتميز  أنجرت عادة العلماء      

، حتى يكون على بصيرة تامة ، ويتضح تصوره لطالبه ،  األخرىما يتصوره عن بقية العلوم 

ونظم العالم ،  ( )تطلق على ما يتوقف عليه المقصود المبادئ نأ نييصولاأل أكثروعند 

 :هذه المبادئ بقوله ( )العالمة الصبان

 مــرةـــثم الــث، والـمـوضـوع ، ــد ــــــــالح  ـرة             ـــن عشـــــل فــــــــادئ كــــبــــم إن      

 ، حكم الشارع االستمداد واالسم ،      ــع        ضوالــوا، ـسبــة ــون، وفضــلــه       

 (3)حــاز الشـرفا، ومـن درى الـجميـع             ، والبعض بالبعض اكتفى مسائل      

كان من الالزم ف ، األهموهي الركن  الفقه ، أصولداخلة تحت علم  األصوليةالقواعد  إن    

من  صول، وبيان ما تختص به عن األ األصوليةالقاعدة  إلبراز؛ مقارنة مبادئ كل منهما 

 :اآلتيهي على النحو  والمسائل، والمصدر ، والموضوع  جهة الفائدة ،

                                         

   : السؤل تصرخ، تحفة المسؤول في شرح م 5/  : صولاألغاية الوصول في شرح لب  :ينظر(   )
 / 35 –  38. 
: ت) . مولده ووفاته بالقاهرة. مصري. عالم بالعربية واألدب: العرفان أبو،  محمد بن علي الصبان ( )

 . 38 /    :حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشركتاب  :ينظر ،  (ه11  
 .5 / :  ومعاقد الفصول صولشرح قواعد األ :رينظ (3)
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الوصول  أو،  تعالىاهلل  بأحكامالفقه يشتمل على مصدر الحكم ، والعلم  أصول إن: الفائدة

 .الفقه أصولالشرعية ، وهذه هي فائدة  األحكاممعرفة  إلى

فهي على هذا عالقة يتعرف بها ، يستخرج بها الحكم  أنففائدتها  األصوليةأما القواعد      

 .( )العلم أصلال ، ثمرة  األصوليةلشرعية ، فالقواعد ا األحكامعلى 

ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يسمى الموضوع ، واختلف العلماء في  إن :الموضوع

 :اتجاهات ةخمس إلىالفقه  أصولتحديد موضوع علم 

 .اللفظية السمعية دلةالفقه في األ أصولحصر : األولاالتجاه 

 .الفقه إلىة الموصلة اإلجمالي دلةاألهو : قالوا: االتجاه الثاني

 .ة التي ينبني عليها الفقه ، وكيفية االستداللاإلجمالي دلةاأل هو: قالوا: االتجاه الثالث

 .الشرعية والفروع الفقهية دلةه ليشمل جميع القواعد ، يتوسل بها بين األو عمم: االتجاه الرابع

 .( )حال المستدلو ، االستدالل بها الفقه ، وكيفية  أدلة إلى أضافوا: تجاه الخامساال

، فاختالف  الفقه أصوليكمن في تحديد موضوع  األصوليةموضوع القاعدة تحديد  أما     

  عند األصوليةاختالف موضوع القاعدة  إلىالفقه سيؤدي ال محالة  صولالذاتية أل األعراض

ة على اإلجمالي ةدلهو وجه داللة األ األصوليةوبهذا يكون موضوع القاعدة ، التطبيق 

 .(3)الفقه أصولضبط  :موضوعها أي األحكام

                                         

 .رسالة جامعية،  35:ص :وتطبيقاتها  األصوليةالقواعد  :ينظر(  )

 .  / : في شرح المنهاج  اإلبهاج :ينظر ( )

 .12:ص  : يصولنظرية التقعيد األ :ينظر( 3)
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و اللغة ،  ( الدين أصول )من علم الكالم  ، من ثالثة صوليستمد األ :(الستمداد)المصدر 

،  األصوليةالقواعد  وأما ، ( )األقسامعن هذه وهي غير خارجة  األحكاموتصور ،  العربية

هي ما ذكر ،  الفقه أصولومن العلوم التي يستمد منها ، الفقه  أصولمن علم فتستمد 

 .( )آنفا  

ترجع ف األصوليةمسائل القواعد  وأما،  األصوليةالفقه هي القواعد  أصولفمسائل  :المسائل

 :هي أركانثالثة  إلى

 . ةاإلجمالي باألدلةالقواعد المتعلقة  :أولا 

 .القواعد المتعلقة بطرق االستنباط  :ثانياا 

 .القواعد المتعلقة باالجتهاد والتقليد :ثالثاا 

في كتابه مبادئ علم القواعد بعد عرض المبادئ ، عبد عباس  إسماعيلالدكتور  وذكر    

، في الفروع الفقهية وتطبيقاتها ، من حيث التطبيق للمجتهد ، قواعد باحثة  أنها، األصولية 

 .(3)واالستثمار

 الفقهية لقاعدةاو ليةاألصو  لقاعدةاالفرق بين : المطلب الثاني

ن ا  و ،  اإلسالميكل واحدة منها خادمة للفقه  ،والقواعد الفقهية  األصوليةالقواعد  إنَّ      

 إدريساحمد بن  اإلمامالفقهية هو القاعدة و  األصوليةالفرق بين القواعد  إلى أشارمن  أول
                                         

 . 1/ : سالسل الذهب  :ينظر ( )
 ، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير  3/    : بيان مختصر شرح مختصر ابن الحاجب :ينظر(  )
 . 88: ص : يصولنظرية التقعيد األ ، 8 /  :
 . 8 : ص : األصوليةمبادئ علم القواعد  :ينظر( 3)
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لتميز ؛ ذكر الفروق يون من صولاأل أكثرو  ، ( )(الفروق)في مقدمة كتابه ، ( )(e)ي القراف

 :التالية األمورمن جملة الفروق ، و ، بين القاعدتين 

 الشمول  إلىالنظر    - 

 ال،تها قليلة جدا ءا، من القواعد الفقهية ، واستثنا وشموال   اطرادا   أكثر األصوليةالقواعد       

 .(3)لكثرة االستثناءات فيها؛  أغلبيةعكس القواعد الفقهية فهي قواعد ، تكاد تذكر

    لهدفا إلىالنظر    - 

وكيفية  ،حال المستفيد  إلىوجهة تطرقها ، ضبط االجتهاد  األصوليةهدف القواعد      

والفقه ، اختالف الفقهاء  أسبابحيث يستفيد منها الباحث في معرفة ، منها االستفادة 

 ألكبرلجامعة القواعد الفقهية فهدفها ذكر الروابط ا وأما،  اإلسالميةالمقارن بين المذاهب 

 .( )الجزئيات أكثرالشرعية وحفظ  األحكاملتسهيل حفظ  ؛ من الفروع الفقهيةعدد 

 الموضوع إلىالنظر   - 

  وأمااستنباط الفرع الفقهي ،  إلىموصل ال اإلجماليحول الدليل  األصوليةتدور القواعد      
                                         

من علماء ، العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي أبو،  بن إدريس بن عبد الرحمن أحمد: القرافي(  )

لىو  ، ( من برابرة المغرب ) قبيلة صنهاجة إلىالمالكية نسبته  المحلة المجاورة لقبر اإلمام  )القرافة  ا 

 إلىسلم الوصول  :ينظر،  (هـ  18: ت) ، هو مصري المولد والمنشأ والوفاة و  ، بالقاهرة(  الشافعي

 .   /    : طبقات الفحول

 .وما بعدها /  : الفروق للقرافي  ( )

 .15  :ص : يصولنظرية التقعيد األو   ، 32/    : والنظائر البن الملقن األشباه :ينظر (3)

 .38/    : والنظائر البن الملقن األشباه :ينظر(   )
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 .( )ذاتها األحكامتدور حول فالقواعد الفقهية 

 الذهني وجودها إلىالنظر   -4

 وواقعا   ووضعا   عقال   متقدمة في وجودها الذهني قبل الفروع الفقهية األصوليةالقواعد  إن    

  وأماالفروع ،  أحكامالقيود التي التزمها المجتهد نفسه واعتمد عليها في استنباط  ألنَّها ؛

رة عن جمع شتات عبا ألنَّهاعن الفروع الفقهية ؛  القواعد الفقهية فمتأخرة في وجودها الذهني

 .( )بين نظائرها وأشباههاالفروع وربطها 

 عدم داللتها أوداللتها على مقاصد الشريعة  إلىالنظر    -5

تركز  األصوليةمعظم القواعد  ألنَّ الشرع وحكمته ؛  أسرار األصوليةال يفهم من القواعد     

هي وسيلة  أنها إال؛ وعلى الرغم من ذلك ، الشارع  ألفاظمن  األحكامعلى جانب استنباط 

تدل على مقصود الشارع ، وتخدم فالقواعد الفقهية  وأما،  والفرع للداللةالستنطاق النص 

 .(3)األصوليةالمقاصد الشرعية العامة والخاصة وبطريقة مباشرة بخالف القواعد 

 المصدر إلىالنظر    -1

 العربية  األلفاظعن النظر في الدليل وفي الغالب ما تكون هو  األصوليةمصدر القاعدة     

، والنصوص الشرعية ، الدين  أصولذلك  إلىويضاف ،  (e)كما صرح القرافي  وأساليبها

 .( )تابعة لفروع فقهية سابقةفالقواعد الفقهية  وأما

                                         

 . 5 /    : القواعد للحصني ( )
 . 38/    : والنظائر البن الملقن األشباه :ينظر ( )
 .15  –  1 ص  : يصولنظرية التقعيد األ :ينظر( 3)
 .  /    :  األربعةتها في المذاهب القواعد الفقهية وتطبيقا :ينظر(  )



   الفصل الثاني  

 
11 

  يستنبط منها إجماليكدليل  إليهاينظر  األصوليةالقواعد  أننجد ؛ على ما تقدم  وبناء    

القواعد الفقهية  وأما، واالجتهادات الجديدة  األحكامأسيس لذا هي مصدر لت ؛ حكم كلي

المكلفين ؛ لذا هي تابعة تالية  أفعاللفعل من  جزئيا   حكما  كونها من حيث  إليهاينظر ف

 .( )ثابتة ألحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  . 8 /    : موسوعة القواعد الفقهية :ينظر(  )
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 المبحث الثالث

 وأهميتها األصوليةالقواعد  أنواع

 األصوليةالقواعد  أنواع :األوللب المط

وتتنوع ، باعتبارات مختلفة ، متعددة  أنواعبل ،  واحدا   ليست نوعا   األصوليةالقواعد      

وظيفة  أو، فهي ليست ذات موضوعية واحدة ، الشرعية  األحكامبتنوع متعلقات استنباط 

، تدرجها  إلىبالنظر  أوموضوعها ،  إلىبالنظر  األصوليةالقواعد  أنواعت بَ تِ وقد رُ ، واحدة 

االتفاق  إلىلنظر با أو، قطعيتها وظنيتها  إلىبالنظر  أومصادرها ،  إلىبالنظر  أو

والتي يمكن ،  األصوليةضمنها القواعد  ُتدرج،  األنواعفكل نوع من هذه ، واالختالف فيها

 :على نوعين رئيسين وهما األصوليةمن خاللها تقسيم القواعد 

 .اللغوية األصوليةالقواعد    - 

 .شرعية ال األصوليةالقواعد    - 

الشرعية النصوص  إنبما و ، لفهم النصوص الشرعية  هي ميزان :اللغوية األصوليةالقواعد 

لهذا اهتم ؛ وطرق الداللة فيها ، اللغة العربية  أساليبيجب مراعاة ، باللغة العربية  وجدت

 فهما صحيحا  الخطاب  أحكاملفهم  وقواعدها العربية  األساليبالفقه باستقراء  أصولعلماء 

يضاح ما دل الدليل  وتأويلورفع التعارض بين النصوص ، ما فيه خفاء من النصوص  وا 

اللغوية ليس  األصوليةالقواعد  إن وأخيرا  ، الحكم الشرعي  إلىيوصل بحيث ،  تأويلهعلى 

 .( )لها صبغة دينية

                                         

 . 3 /    : الفقه وخالصة تاريخ التشريع أصولعلم  :ينظر(  )
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من  أو ، الشرعية األحكامهي قواعد مستمدة من استقراء ف :الشرعية األصوليةالقواعد  أما

 األحكامكلية ، ووضعت لتضبط عملية استنباط  أصوال  النصوص التي قررت مبادئ عامة و 

 األصوليةومصادر القواعد ، هذا الفهم ولكن لضبط ، ، وليست وظيفتها لفهم النصوص 

 ةنبوية ، وقضايا الصحابونصوص السنة ال ، القرآننصوص  إلىالشرعية يمكن ردها 

جماعو  الشرعية هي كل  األصوليةالقواعد كل مصادر  إنَّ ة القول وخالص،  اإلجماعهم ، و ا 

فيما  األحكامالمعتبرة عند العلماء ، وعلى الباحث مراعاتها عند استنباط  دلةالمصادر، واأل

 . ( )فيه نص وفيما ليس فيه نص

 األصوليةالقواعد  أهمية: المطلب الثاني

، لما  اإلسالميأهمية بالغة في التشريع تكتسب المتعددة  أنواعهاب األصوليةالقواعد  إنَّ     

  :أمرينحققته من الفوائد العملية والتشريعية من خالل 

حالة عدم مراعاتها في  باألوهامتختلط  أنالشريعة وصيانتها من  أحكامحفظ  :األول 

 . واالنضباط بها

 أنويمكن  وأفعالهم همأقوالاهلل في  حكامألمعرفة العباد  إلىتيسير سبل الوصول  :الثاني

 :( ) ةاآلتيالجوانب  إلى األصوليةنعزو أهمية القواعد 

 على  للتخريجلحاجة الباحث والمجتهد ؛ ي صولوالفكر األ األصوليةالمباحث  إثراء    - 

                                         

المستنبطة من فقه  األصولية القواعد،  28 /   :  وخالصة تاريخ التشريعالفقه  أصولعلم  :ينظر ( )

 . 52 و 58 :ص:  (G)السيدة عائشة 

 .52:ص: (G)المستنبطة من فقه السيدة عائشة  األصوليةالقواعد  :ينظر(  )
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معرفة الحكم  إلىالناس  وافتقار، متجددة  وأحداثهناك وقائع  أندام  ما، تلك القواعد 

،  األصوليةبالقواعد  اإللمامبعد  إالال يكون  وهذا، الشرعي في هذه الصورة الجديدة 

 .ويتبع ذلك تعميق االستدالل عليها وتوسيعه 

تعزز ملكات المجتهدين ، وتقوي  إذ ،ضرورية لكل فقيه  األصوليةدراسة القواعد     - 

في حياته ،  اإلنسانجل مواجهة الوقائع التي تواجه أالتفكير المنهجي عندهم من 

طريقة  ) في المستصفى الغزالي اإلمام، سماها  األصوليةواعد الخالصة من الق وهذه

 .( )( االستثمار

 إنالفقه ، باعتبار  أصول، لدعوات التجديد لعلم  طريقا   األصوليةترسم القواعد    -3

بالعلماء  الوقائع ليس للشارع فيها نص صريح ، فترك البحث عنها منوطا   أكثر

وهذا ما يسمى اليوم بالتجديد  سائل المستجدة ،؛ لمعرفة حكم اهلل في الم والمجتهدين

 .( )له ، ال يقصد االستبدال به واإلخالص  إليه اإلقبال، ويقصد بالتجديد  يصولاأل

الساعين اما و ، المضللين  أمامتحفظ الدين ، وتسد الطريق  األصوليةالقواعد    - 

التراث  ما يحمله السبب، نصوص الشريعة بما يوافق أهواءهم  وتأويللتحريف 

حد التعقيد ، نتيجة تراكمات تاريخية ،  إلىي من ضخامة وتفاصيل تصل صولاأل

ى قواعده وكلياته تسد الطرق وبالتركيز عل، واختالفات مذهبية ، ونزعات فلسفية 

 .على جميع هؤالء

                                         

 .8/  المستصفى  : ينظر(  )

 .وما بعدها 38:ص: وتأصيلتجديد  األصوليةالقواعد  :ينظر(  )
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لضبط االجتهاد واالستنباط السليم ، وما تتيحه  األساسيةالركيزة  األصوليةالقواعد    -5

وجهات النظر بين المجتهدين دليل قوي لتحقيق مصالح العباد ، بما يوافق  من تقريب

 .( )مقاصد الشريعة

في تحقيق  ومكانتها األصوليةومن خالل هذا العرض الوجيز ، يتبين أهمية القواعد    

 .الفوائد العملية ، والتشريعية

                                         

المستنبطة  األصوليةالقواعد ،  322 و 328 /  :  يةصولاألمعلمة زايد للقواعد الفقهية و  :ينظر(   )

 . 52 و 58:ص : (G)لسيدة عائشة من فقه ا
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 لثالثا الفصل

 المستنبطة من فقه األصوليةالقواعد 
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 الشرعية  باألدلةالمتعلقة  األصوليةالقواعد :  األول المبحث     

 المتعلقة بطرق استنباط األصوليةالقواعد : الثاني  المبحث     

 من النصوص الشرعية األحكام                      

 المتعلقة بالتعارض األصوليةالقواعد : الثالث  المبحث     

 والترجيح والنسخ واالجتهاد                        
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 الثالثالفصل 

 واستقراء باب العبادات (G)القواعد األصولية المستنبطة من فقه ابن عباس 
 المبحث األول

 الشرعية باالدلةالمتعلقة  األصوليةالقواعد 

 تمهيد

الشرع  أصول: منها الشرعية ، ولها ألفاظ أخرى األحكامما تؤخذ منها : األدلة الشرعية      

 .األحكاممصادر  أوالتشريع ،  أصول أو،  األحكام أصول أو، 

 ا  شيء سواء كان حسي   أي إلىالمرشد  أوالهادي : جمع دليل ؛ معناه في اللغة :  واألدلة   

ادراك حكم  إلىما يستدل بصحيح النظر فيه : وفي االصطالح ،  ا  شر  أو ا  ، خير  ا  معنوي   أو

 : ، واألدلة نوعان(  )الظن أو( القطع)على سبيل العلم  شرعي

الكتاب ، : المتفق عليها المختلف فيها ، واألدلة األدلة: المتفق عليها ، والثاني  األدلة :األول

التي يمكن  األصوليةسأفرد لكل دليل مبحثا يتناول القواعد و  ،، والقياس  اإلجماعوالسنة ، و 

: األدلة المختلف فيها ، فكثيرة منها ماأو ،  (E)فهمها من فقه سيدنا ابن عباس 

والعرف وغيرها، ، واالستقراء ، وشرع من قبلنا ، وسد الذرائع ، واالستصحاب ، االستحسان 

تحت  (E)كر ما يتعلق بها في فقه ابن عباس ذأوتعد كل واحدة منها قاعدة أصولية ، س

                                         

علم أصول ،   29 و  31 / 2 :لدكتور محمد الزحيلي ل  اإلسالميالوجيز في أصول الفقه : ينظر(  )
 . 22/    : خالصة تاريخ التشريعالفقه و 
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عن حجية كل قاعدة من القواعد  أقوالهموال  األصوليين أدلة ذكرأ وال، مبحث واحد 

  .نكفانا غيرنا من العلماء والباحثي ألن  ؛ بشكل مبسوط  األصولية

 المتعلقة بالكتاب والسنة األصوليةالقواعد  :األول المطلب

 توطئة

، ويطلق على الكتابة بمعنى الجمع والضم ، ويقال  اسم للمكتوب مطلقا  : الكتاب لغة   

 .(  )تجمعوا أيتكتبت بنو فالن 

  :واصطالحا له عدة تعريفات منها

 ، الكتاب والقران.  (3)المنزل القرآنهو : على التنزيل فقال الكتاب  (2)مدياقتصر اآل     

نما  هألن  ؛ تعريف  إلىوالقران ال يحتاج ، (2) كال اللفظين بمعنى واحد معروف للجميع ، وا 

لبيان ما يكون حجة في استنباط الحكم ، وما تجوز الصالة به ، ؛ نص العلماء على تعريفه 

م ا هل تعالى ، المنزل كال بأنه: لقرانل أولكتاب فجاء التعريف الجامع لوما يتعبد بتالوته ، 

                                         

 . 1 /   :لسان العرب  ، 222/   : مختار الصحاح :ينظر ( )

، وتفنن في أصول (  ديار بكر )أصولي ، باحث ، أصله من آمد  :مديأبو الحسن سيف الدين اآل (2)

األحكام في أصول األحكام ، دقائق : من كتبهو وتعلم في بغداد والشام  ، الدين وأصول الفقه والفلسفة

 .11 /  7: ، معجم المؤلفين  312/  8 :طبقات الشافعية الكبرى : ينظر ، الحقائق ، ومنتهى السول

 .19 /    :األحكام لآلمدي  (3)

 . 217/    :بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  (2)
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عبد بتالوته ، المت وحيا باللفظ العربي ، المعجز ، المنقول بالتواتر ، (m)على محمد

يتبين من ، و (  )، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس المكتوب في المصحف

من الكتب السماوية التي له جملة من الخواص يمتاز بها عن غيره  الكريم أن القرآنالتعريف 

 يأتي أن ألحدعجز البشر أجمعين ، فال قدرة  أيفالقران الكريم معجز ، من قبله ،  نزلتأ  

  حن  ٹٱٹٱُّٱيأتوا بمثله  أن أعجازبمثله ، وقد ثبت بأسلوبه البالغي وارتقى تعبيره البياني 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 أهلعجز العرب عن المعارضة ، وهم ، التحدي، فعجزوا، ومع هذا (2)َّ ٌّ ٰى

من  أنهحجة على الجميع ، وثبت  القرآن أن  البالغة والفصاحة ، فلما ثبت عجزهم ، ثبت 

لمعرفة حكم ا هل تعالى ، وال ؛  إليه عند ا هل ، فوجب اتباعه ، والعمل بما ورد فيه ، والرجوع

للواقعة التي يراد  ،يوجد فيه الحكم لم  اإذ إالغيره من مصادر التشريع ؛  إلىيجوز العدول 

  أصولعلم ) في فن هذا العلم  الكتاب أوالقرآن نعرف  أنوبهذا يمكن ، ( 3)معرفة حكمها

 .وهو التعريف المختار،  (2)( اسم للنظم والمعنى جميعا  )  :، بأنه (الفقه 

                                         

 .39 /   :، الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي للدكتور الزحيلي   8/   :المستصفى : ينظر ( )
 .88 :اآلية  :اإلسراء سورة  (2)
، أصول الفقه  12 و13 :ص :(e)للدكتور عبد الكريم زيدانالوجيز في أصول الفقه : ينظر (3)

 . 1 /   :الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي للدكتور الزحيلي ،  22 :ص : وقواعده
 . 23/    :كشف األسرار ( 2)
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: وفي اصطالح األصوليين، مذمومة  أملطريقة محمودة كانت ، ا: في اللغة السُّنَّةاما     

ويعد ابن ،  ( )تقرير أوفعل  أومن قول  القرآنغير  (m)صدر عن رسول ا هل  كل ما

وبرع في تفسير ، ( m)في زمن رسول ا هل  القرآنمن الصحابة الذين حفظوا  (E) عباس

) : (E)دقائقه حتى قال فيه ابن مسعود واستخراج، والغوص على معانيه ، الكريم  القرآن

الحديث مباشرة من رسول ا هل  (E)ابن عباس  ، وسمع (2)(ابن عباس القرآننعم ترجمان 

(m)  اتفق الشيخان  حديثا   221 ، وقد بلغ ما رواه ابن عباس من حديث رسول ا هل ،

نها ، وكان واسع م 9منها ، وانفرد مسلم بـ  21 منها ، وانفرد البخاري بـ  حديثا   71على 

أعلم من ابن  ا  حدأرأيت  ما)  :(3)(E)د ا هل بن عتبة بن مسعودعب االطالع حتى قال

عنده المصدر الثاني في  السُّن ة ، فكانت (m)عباس بما سبقه من حديث رسول ا هل 

 المستنبطة في اجتهاد  األصولية، ومن أهم القواعد  (2)( بعد كتاب ا هل تعالى األحكاماستنباط 

 :بالكتاب والسنة النبوية اآلتيلق والتي لها تع (E)ابن عباس 

                                         

 .2و 2/1 :البحر المحيط ، 2و 21/ 2 :شرح مختصر الروضة  ،29 /  :األحكام لآلمدي: ينظر(  )

 .383/  2شيبة  مصنف ابن ابي( 2)

هو تابعي من كبار التابعين كما  ، عبد ا هل بن عتبة بن مسعود الهذلي بن أخي عبد ا هل بن مسعود (3)

جامع : ينظر،  (هـ  71 :ت)  وهو بن خمس سنين أو نحوها (m)ذكره البخاري ، ولد في عهد النبي 

 .  281/    :حجر من الرواةتحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن ،   2 2/    :التحصيل 

 .3  -  / :موسوعة فقه ابن عباس ، 279/ 1:تهذيب التهذيب،  3/923 :االستيعاب: ينظر( 2)
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 الكتاب حجة: أوال  

األول ، فال حاجة إلى إعادة ذكرها هنا ، فقد المبحث  بدايةالقاعدة في هذه سبق توضيح    

 .عن الذكر أغنت

 التبرك بماء المطر: المسألة األولى

اخرج  ))عندما أمطرت السماء بعد صالة االستسقاء  لغالمه :(G)قال ابن عباس    

 ٰى ين ُّٱٱ ؟اب ا هل إما تقرأ كت: ِلَم تفعل هذا ؟ فقال: ، فقيل لهفراشي ورحلي يصيبه المطر

 .(2)(( تصيب البركة فراشي ورحلي أن ، فأحبُّ  ( ) َّ مي زي ري

 االستدالل

 فحسر: قال مطر (m)أصابنا ونحن مع رسول ا هل : قال( E)ابن مالك  أنسعن     

 :؟ قال صنعت هذا مَ يا رسول ا هل لِ : المطر فقلناثوبه حتى أصابه من  (m)رسول ا هل 

 .(3)(( حديث عهد بربه هألن  ))

  االستنباط

 ضعيف منقطع بما رواه  ه؛ ألن   (E) ثر ابن عباسليع ضد أ (E) أنسذكرت رواية    

                                         

 .9 :جزء من اآلية  :ق سورة  (  )
،  (83 /  1) ، (7232)رقم  كتاب االستسقاء ، باب البروز للمطر ، :معرفة السنن و اآلثار ( 2)

ذكر هذا االثر عن ( e)، إال ان اإلمام الشافعي  232 /9فتح الباري البن رجب : ضعيف جدا  ، ينظر 
  .282 /  3تفسير االمام الشافعي : ، ينظر( E)ابن عباس 

، حسر ( 1 2/  2) ، (898)رقم  كتاب االستسقاء ، باب الدعاء في االستسقاء ،  :صحيح مسلم ( 3)
 .72/    :مختار الصحاح : ينظر ، كشفهبمعنى : 
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 ومنهم سيدنا علي وابن عباس (E)والصحابة  (m)ولما تبين فعل الرسول ،  ( )البيهقي

(G)(2 ) ،  ويالحظ في استدالل ابن عباس كتاب ا هل تعالى كحجة ،  إلى مستندا(E )

 : يأتيما  باآلية

، ويظهر ذلك  إليهالذي يرجع  األول األصلوهو  بالكتاب( G) احتج ابن عباس   - 

 إذا إالغيرها  إلىوهذه القاعدة ال يجوز العدول عنها  (3)((تقرأ كتاب ا هل  أما)) بقوله 

بالتواتر ، وهذا  إليناكالم ا هل المنقول  القرآن أنلم يجد مطلبه فيها ، العتقاد الجميع 

 هألن  ؛ ولذلك لم يتكلم األصوليون في دليل حجيته ؛  (2)دليل إلىمسلم به ال يحتاج 

 أخذالكتاب حجة ، التي  أن  ، فال خالف بين العلماء  إليهالذي يرجع  األول األصل

 ( .E)بها ابن عباس 

 ، فكان المعنى  َّ مي زي ري ٰى ين ُّٱعلى المعنى الحقيقي  اآليةحمل    -2

حلت  شيئا   مس   إذاهذا الماء  أنوالتي دل على حقيقة ... الماء النازل من السماء مبارك 

 . به البركة

                                         

لم يتصل إسناده ، على أي  ما: ، والمنقطع  (e)، حيث علق هذا اآلثر  288/   : األم : ينظر(  )

 .21:ص: ، وتيسير مصطلح الحديث للطحان  17:ص: مقدمة ابن الصالح وجه كان انقطاعه و 

 .232/  9: فتح الباري البن رجب : ينظر( 2)

 . 12 :ص: تخريجه الحديث سبق ( 3)

 .79:ص: ، ميزان األصول  9 : ص: تقويم األدلة : ينظر( 2)
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 ن القران الكريممأصل صالة الضحى : المسألة الثانية

في كتاب ا هل وما يغوص ل إنها: )) فقال، عن صالة الضحى؟ ( E)ل ابن عباس ئِ س     

 خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ٱُّٱثم قرأ  ، غواصاال إالعليها 

دخل  أنه،  يروى عن عبد ا هل بن الحارث، عن ابن عباس وأيضا   ،(2)((( )ٱٱٱَّهي مي

قرأت ما  )):فخرج وهو يقول،  صلى الضحى( m) ، فأخبرته أن الرسول(3)هانئ أمعلى 

 .(1)(((2)َّيه ىه مهُّٱٱٱ:ثم قرأ،اآلن إالفما عرفت صالة الضحى ،بين اللوحين

  االستنباط

مخبرا  عن   ، فقد قال ا هل (2)(m)صالة الضحى كانت صالة األنبياء قبل رسول ا هل    

 (G)وان ابن عباس،  (7)َّ يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱٱ(A)داود 

                                         

 .32: جزء من اآلية : سورة النور (  )
: ، إسناده صحيح ، ينظر( 73 /  2)، ( 7792)كتاب الصلوات، رقم : مصنف ابن أبي شيبة ( 2)

 . 22/ 3: طرح التثريب في شرح التقريب
، زوج هبيرة ( )االشهر وقيل اسمها فاطمة وقيل هند ، ابنة عم النبي  اسمها فاختة وهو : أم هانئ (3)

 .281 /8االصابة في تميز الصحابة : ، ينظر بن عمرو المخزومي
 .8 : جزء من اآلية : سورة  ص ( 2)
 .73 /  3: شرح صحيح البخاري البن بطال (  1)
 .3/22طرح التثريب : ينظر( 2)

  .8 : جزء من اآلية :  ص سورة  (7)
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( ص)من سورة الثامنة عشر فوجدها في اآلية  الكريم الضحى في القرآن صالةاصل طلب  

،   ( )(النور) سورة اآلية ست وثالثون من ، ووجدها أيضا  فيمنها َّيهُّفي لفظ 

ٱُّلفظ  يفـ ٱ ٱميٱ ٱ على مشروعية صالة من الجانب اللغوي يدالن وهذان الفظان ،  ٱَّٱ

الضحى التي كانت في نفس ابن عباس عنها شيء ، فيالحظ أن ابن عباس أخذ بقاعدة 
 : ويمكن أن نستنبط عدة أمور من هذه المسألة منها، الكتاب حجة 

ويظهر ذلك ،  التشريع األول هو القران الكريم على ان (E) ابن عباس تمسك -

 . (3)((قرأت ما بين اللوحين))وأيضا  في قوله  (2)((إنها لفي كتاب ا هل))بقوله 

 أمته، دون ( m)أن صالة الضحى من خصائص النبي  ( E) حمل ابن عباس -

، ويؤكد ( m)ن صالة الضحى كانت من صالة األنبياء قبل رسول ا هل ا  خاصة و 

بصالة  أ مرت)) :بن عباس ، عن رسول ا هل أنه قالهذا المعنى ما روي عن ا

صالة الضحى تحت القاعدة األصولية ، ويمكن وضع  (2)((ولم تأمروا بها  الضحى

 . (1)(بدليل إال تثبتالخصائص ال )

                                         

 .22/  3: ، طرح التثريب في شرح التقريب  72/ 3: نيل ألوطار : ينظر(  )

 . 12:ص: الحديث سبق تخريجه  (2)

 . 12:ص: الحديث سبق تخريجه  (3)

، (  913 )كتاب الضحايا ، باب األضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها ،  رقم :  سنن البيهقي( 2)

 . 231/ 7: البدر المنير: إسناده ضعيف ، ينظر( 22/ 9)

 .3/72نيل االوطار : ينظر( 1)
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 ( )حجة السُّنَّة:ثانيا  

 توضيح القاعدة 

  ىث نث مث ُّٱٱٱ:، إذ جاء في التنزيل أن ا هل تعالى هو الحاكم وحده علىمة أجمعت اآل     

رد في كتاب ا هل تعالى ، ، وهذا الحكم الواجب قد يَ  وحكم ا هل واجب االمتثال قطعا  ، (2)َّ يث

وجوب العمل بما جاءت به ، وال  أي السُّن ةفمعنى حجية  ،( m)رسول ا هل  سُّن ةفي  أو

 لم أنهالقاطعة  باألدلة، حيث اثبت  (3)من ال حظ له في دين اإلسالم إاليخالف في ذلك 

 ظهرت طائفة بما  أنه إال؛  السُّن ةزمن مضى في حجية  أييحدث خالف بين المسلمين في 

 .(2)السُّن ة أنكرت،  بالقرآنيين تسمى

 اإلقعاء في الصالةحجية : األولى المسألة

،  السُّن ةهي  )) :على القدمين فقال،  اإلقعاءفي  (E)قلت البن عباس: عن طاوس    

 .(1)(( (m)نبيك  سُّن ةإنا نراه جفاء بالرجل ، فقال بل هي : له فقلنا

                                         

 . 1:ص: تقدم تعريف السُّن ة (  )
 .21: جزء من اآلية  : يوسف سورة ( 2)
 .19 /2:المنتهى، شرح العضد على مختصر 2 2/2 :والتحبيرر التقري، 8/  :المستصفى: ينظر(  3)
هم الذين يعملون  بالقرآن الكريم ، وال يحتجون : لقرآنيونا ، 21/  :الكفاية في علم الرواية : ينظر  (2)

،  1 العدد   مجلة الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة ، : ينظر ، بالسنة ، وال يعملون باألحاديث
 .المدرس في كلية الشريعةمحمود أحمد طحان ، : بقلم الدكتور،  موقع الجامعة على اإلنترنت: الناشر

،  (92 /  2) ، (3131)رقم   كتاب الصالة ، باب اإلقعاء في الصالة ، :عبد الرزاق  مصنف( 1)
= أن: اأحدهم: اإلقعاء في الصالة على ضربين ، 27 /3:البدر المنير: صحيح على شرط مسلم ، ينظر
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 االستدالل

،  (I)وعن عائشة ،  (2)( يقعون في الصالة ( )رأيت العبادلة) : عن عطية العوفي قال    

: ، قال (E)هريرة  أبيوعن  ، (3)((ينهى عن عقبة الشيطان  (m)كان النبي ) ): قالت

أنقر نقر الديك ، وأن ألتفت التفات  أننهاني : ني خليلي عن ثالث ، وأمرني بثالثنها))

ضعيفة  اإلقعاءالنهي عن  أحديثكل  أنيالحظ ،  (2)(...( أقعي إقعاء السبع أوالثعلب ، 

 سُّن ة اإلقعاء أحديث نا (1)الحافظذكر  بلحديث صحيح ،  (I)حديث سيدتنا عائشة  إال

                                                                                                                               

وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة ، كون ركبتاه في األرض تيضع اليتيه على عقبيه  و = 
(F )ي جاءت به السُّن ةوالت. 
 ،وهذا هو الذي وردت األحاديث بكراهته ، أن يضع أليتيه ويديه على األرض وينصب ساقيه : الثاني 

 .2/93 :شرح مشكل الوسيط: ينظر
( E)عبد  ا هل بن مسعود، وعبد  ا هل بن  عمر، وعبد ا هل بن عباس : عند الفقهاء ثالثة: لعبادلةا ( )

 .22 / :التعريفات الفقهية،  (G)وعند المحدثين عبد ا هل بن الزبير بدل عبد ا هل بن مسعود 
إسناده صحيح ،  (283/  1 )،  (79 2)رقم  باب مشكل النهي في اإلقعاء ،: شرح مشكل اآلثار ( 2)

 . 222 / :التلخيص الحبير: ،  ينظر
،  (211/   ) ، (2939)رقم  كتاب الصلوات ، باب من كره اإلقعاء ،: ابن أبي شيبة  مصنف (3)

 .باختالف يسير،  (I)، عن عائشة ( 298)أخرجه مسلم 
: ، إسناده صحيح ، ينظر (31/  1) ، (9 22) رقم أول مسند ابن عباس ،  :مسند أبي يعلى (2)

، وصوم ثالثة  وأمرني بالوتر قبل النوم... )، بقيت الحديث 17 /3: الهداية في تخريج أحاديث البداية
 (.، وصالة الضحى أيام من كل شهر

 من كبار حفاظ الحديث ، فقيه شافعي ، أصولي ، أصله من الكرد ، ولد في رازنان: الحافظ العراقي (1)
 812:ت)  في تفسير غريب القرآن" األلفية"، ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز ، له كتب كثيرة ، منها 

 .312/ : البدر الطالع: في القاهرة ، ينظر( ه
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لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب  لها يرشدأحاديث النهي والمعارض ، ف ( )لها صحيحةك  ، 

،  (2)((نبيك سُّن ةهي )): (G)مكروها  لما قال ابن عباس  بالمعنى الثاني اإلقعاء، لو كان 

اال بعد ان فعله ( F)الصحابة ألن ما فعلوه ولم يفعله العبادلة وغيرهم من الصحابة ؛ 

والذين حملوا  ، وال مكروها   ال يفعل حراما   (m) النبي ألن  او اقرهم عليه ؛  (m) النبي

على  (G) ل حديث ابن عباسمِ وح  ، على الكراهة فسروه على معناه اللغوي  اإلقعاء

 .(2)ليس بالمنهى عنه :حملوه على تفسير الفقهاء قالواوالذين  . (3)العذر

 وجه الداللة

 وهذه  ، حجة السُّن ةبقاعدة  يحتج أنه (1)(( السُّن ة) )يالحظ من قول سيدنا ابن عباس هي    

 : هذا المعنى قول طاوس حين قال أكدالقاعدة ال خالف بين العلماء في حجيتها ، والذي 

دليل  (7)(( نبيك سُّن ة هاإن   ): )مؤكدا ( G)قال ابن عباس ، ف (2)((لنراها من الجفاء  اإن  ))

 .حجة السُّن ةبقاعدة ،   (G) وهذا كله يشهد لقول ابن عباس،  إنها جاءت بالسُّن ةعلى 

 

                                         

 . 112/    :، التخليص الحبير  222/  3 :اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عمر : ينظر(  )
 .19: ص: الحديث سبق تخريجه ( 5)
 .3/22 :اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحقمر  ، 2/219: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض: ينظر( 3)
 . 119 /    : شرح ابن ماجة لمغلطاي: ينظر( 2)
 . 18:ص: الحديث سبق تخريجه ( 1)
 . 19:ص: الحديث سبق تخريجه  (2)
 . 19:ص: الحديث سبق تخريجه  (7)
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 الموقوف يأخذ حكم المرفوع:ثالثا  

 توضيح القاعدة

وعلم مصطلح الحديث ؛ ، الفقه  أصولهذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علم    

 ، ويلزم بداية تعريف األحاديثويظهر أثرها األصولي في تقرير االحتجاج بهذا النوع من 

 -:والموقوف الحديث المرفوع 

 .( )صفة أوتقرير  أوفعل  أومن قول  (m)النبي  إلىما أضيف : هو الحديث المرفوع

 أم سواء كان متصال  ، فعل  أوالصحابي من قول  إلىما أضيف : هو الحديث الموقوف

النبي  إلىعلى الص حابي ؛ فإنه يأخذ حكم الرفع  موقوفا  َي وِ والحديث الذي ر  ،  (2)منقطع ا

(m) . عند األصوليين ،  ، وقيل لألكثر من أحواله (3)لزيادة الثقة كما صححه ابن الصالح 

ك ،مؤكِّدة لمتن الحديث  الرواية في هذه الحالةوتصير  ية لالحتجاج به ، ويح  م على وم َقوِّ

 ن منيوالفقهاء والمحقق األصوليينالحديث بالرفع ، وهذا ما عليه جمهور العلماء من 

كان الرافع للحديث هو نفس الراوي الذي  إذاوال فرق بين ما ، ( 2)المحدثين منهم البخاري

                                         

 . 97:ص:  تيسير مصطلح الحديث،  21/   : مقدمة ابن الصالح : ينظر(  )
 .213و 212/  :، تدريب الراوي21/ :المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: ينظر( 2)
اإلمام ، الحافظ ، العالمة شيخ اإلسالم تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن : ابن الصالح( 3)

كان ذا جاللة : الموصلي الشافعي ، وكان من كبار األئمة ، قال الذهبي بن موسى الكردي الشهرزوري
 .21 /  23 :سير أعالم النبالء: ينظر ،( ه223 ت) عجيبة ، ووقار وهيبة ، وفصاحة ، وعلم نافع ، 

 .91/ 1 : بن الحجاج مسلم صحيحشرح المنهاج : ينظر( 2)
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وي الحديث  على  الر اوي إلىالمرويِّ ال  إلىالنظر  إذ؛ ا غيره كان الرافع راوي   أو،  موقوفا  ر 

 القاعدة الموقوفات التي ال مجال هذه وال يدخل في مجال ، (  )ثقة فروايته مقبولة أنهفرض 

 . ( قول الصحابي حجة )في قاعدة  في األدلة التبعية ، وقد تناولت ذلك (2)لالجتهاد فيها 

 صوم المعتكف :المسألة

 إالفال صيام عليه  من نذر اعتكافا  )) : كان يقول (E) ابن عباس أن   :عن طاوس    

 في وجوب الصيام  (E) الرواية عن ابن عباس اختلفت، وقد  (3)(( على نفسه يجعله أن

 .(1)((بصوم  إالال اعتكاف ) ( )E) ، ففي رواية عنه (2)على المعتكف

 

                                         

 .2 3/   :توضيح األفكار: ينظر(  )

 .222/  2 :مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ،   232/  2 :المعتمد : ينظر( 2)

، مصنف ابن أبي شيبة ( 222/   )، ( 22 )باب الفتيا وما فيه من الشدة ،  رقم  :سنن الدارمي ( 3)

مختصر خالفيات : ينظر،  اإلسنادوهو حديث صحيح  ،( 2/332)، ( 9222)كتاب الصوم ،  رقم : 

 ، للبث على صفة في مكان مخصوصا: اللبث والمكث ، وفي االصطالح : لغة  ، 19 /  3 :البيهقي 

 . 3/  :، التعريفات82 /2 :لسان العرب: ينظر

انه : ذهب الشافعية والحنابلة وأيضا  الحنفية إلى عدم  الصوم في االعتكاف المستحب والمالكية قالوا  (9)

 . 2 2و 3 2/  1 : قهية الكويتيةالموسوعة الف: ينظر ،ركن كالنية وغيرها 

 :، إسناده ضعيف ، ينظر (332/  2)، ( 9222)رقم كتاب الصيام ،  :ابن أبي شيبة  مصنف( 1)

 .288/  الدراية في تخريج أحاديث الهداية
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 االستدالل
 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 (I)عن عائشة ، و ( )ٱٱَّ  يثىف ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت

خرج أو ، موقوف  أنه :وقال ابن حجر ،(2)(( بصيام إالال اعتكاف )) : قال (m)نبي ال أن

 .(3)مرفوع أنهالحاكم 

 االستنباط

 أحالفي مسألة االعتكاف مع الصيام روايات متعارضة ، مرة  (E)البن عباس     

النذر ، وتارة أخرى نفى االعتكاف بغير الصوم ، فكان ال بد من فهم  إلىاالعتكاف 

  :ن استنباط القاعدة األصولية منهايات والجمع بينهما حتى يمكاالرو 

مقصور  أنهاالعتكاف مع الصوم ، فدل على  في اآلية ا هل تعالى ذكر وجه االستدالل أن     

وجه  وأما،   (2)به ، وأنه شرط لصحته إالال اعتكاف  أنهعلى الصائمين دون غيرهم ، فيفيد 

لصحة  اف شرعي بغير صيام ، الذي هو شرط؛ لتحقيق اعتك نفيالاالستدالل في الحديث 
                                         

 .87  :جزء من اآلية  :البقرة سورة (  )

 . 22:ص :تخريجه سبق الحديث ( 2)

 . 293/    : األزهارالسيل الجرار المتدفق على حدائق : ينظر( 3)

، االختيارات الفقهية للشيخ عبيد ا هل المباركفوري كتاب الصيام  393/  3 :االستذكار : ينظر( 2)

 .231/   : الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  -ماجستير :  واالعتكاف رسالة
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لم يفرض على  ا هل  أن  ؛ بالصوم  إالال اعتكاف  (2)رد على القائليني  ،  ( )االعتكاف

المؤمنين  مِّ أ  كذلك ، وحديث  (m) رسوله محمد سُّن ةفي الصوم في اآلية وال المعتكف 

فموقوف ومن رفعه فقد وهم ، ولو صح فالمراد به االستحباب ، وال في  (I)عائشة 

من نذر ) )جاء في الصحيح  إذ؛  (3)يوجبه المعتكف على نفسه نذرا   أن إال،  أيضا   اإلجماع

به ، والصوم ليس شرط في يقتضي الوفاء  أمر، واالعتكاف  (2)((ه أن يطع ا هل فليطع

 . (1)ومن قال شرط ، فليثبت ذلك .االعتكاف 

 وجه الداللة
الهاء  ألن  على االعتكاف دون الصوم ؛  إشارةفيها  المسألة أنعلى ما تقدم يتضح  وبناء      

االعتكاف  أنعلى  عائدا   ، يكون بيانا  ( 2)(( يجعله على نفسه أن إال )) (m)في قوله 

 ، مه الصوم بتقديرها عليهيلز م ، والتطوع منه يصح بدونه ، فالمنذور ال يصح بدون الصو 

                                         

 .7 :ص : مفتاح الوصول للتلمساني: ينظر(  )

،    /  7  :شرح بلوغ المرام لعطية السالم : حنيفة ورواية عن اإلمام احمد  ينظر وأبواإلمام مالك ( 2)

 . http://www.islamweb.netدروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية  

 .1 2/  3 :باآلثارالمحلى ،  19 /  3 :االشراف على مذاهب العلماء : ينظر( 3)

عن  (22 /  8) ، (2292)رقم   باب النذر في الطاعة ، ،كتاب اإليمان والنذور  :البخاريصحيح ( 2)

 .(I)عائشة 

 .319/  2 :األحكام شرح أصول األحكام البن القاسم : ينظر( 1)

 . 22ص: الحديث سبق تخريجه ( 2)

http://www.islamweb.net/
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فال  ؛ ( )ا تارة أخرىموقوف قد روي مرفوعا إلى النبي تارة و فهو اإلسنادوالحديث صحيح 

الرواية الموقوفة في هذه الحالة تكون مؤكدة لمتن الحديث ، ومقوية  ألن  ؛ يضر وقفه

على ما سبق  وتأسيسا   ، غرابة في جواز االعتكاف من غير صيام لذا ال لالحتجاج به ،

 ( الموقوف يأخذ حكم المرفوع ) األصوليةبالقاعدة  ، (E) ابن عباس بأخذ يمكن القول

 .بشرط ال مجال لالجتهاد به 

 على الضعيف عند التعارضخبر الواحد تقديم : رابعا  

 توضيح القاعدة

 هو خبر الواحد  (3):اصطالحا   والخبر ، بمعنى الواحد أحد، واآلحاد جمع  (2)النبأ: الخبر لغة

 اليقيني ، يفيد العلم  وهو ال،  (2)قلوا أوالجماعة الذين لم يبلغوا حد التواتر كثر رواته  أو

نما يفيد بشروط عند ن تأكد ثبوته عن النبي وجب العمل به ، فهو حجة أ، ف يالظن العلم وا 

، منها ما يكون في الراوي ، ومنها يكون في مدلول الخبر ، الجمهور وهو مقتضى قاعدتنا 

، ( 1)االستزادة  أرادوهذه الشروط مبسوطة في علم مصطلح الحديث لمن  ومنها في المروي ،

                                         

 .191 /  3 :التجريد للقدوري : ينظر(  )
  .22 /    :لسان العرب ،   313:ص :مختار الصحاح : ينظر( 2)
 . 228/  3 :لسان العرب : ينظر( 3)
 . 2/3 :األحكام لآلمدي  : ينظر( 2)
، ومن كتب مصطلح الحديث   28 – 272/  28 : واألصوليةمعلمة زايد للقواعد الفقهية : ينظر( 1)

 .(هـ 211: ت) معرفة علوم الحديث للحاكم المعروف بابن البيع : إليهاالتي يمكن الرجوع 
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صح  ولكن  خبر الواحد ال يجوز العمل به ،: فقالوا واإلماميةوخالف في حجيته ابن داود 

 .( )فيما تعم به البلوى أووعملهم به ، فيما يكثر وقوعه ،  اآلحادتمسك الصحابة بأحاديث 

 رفع اليدين في الصالة: األولى المسألة

 فأتيت ابن : ، وقال رأيت يعلى يصلي عند المقام يكبر في كل وضع ورفع )) :قال عكرمة  

 أمال  (m)ليس تلك صالة رسول ا هل  أو: فأخبرته بذلك فقال لي ابن عباسس عبا

 .(2)((لعكرمة

 الستداللا
 إذا (m)كان النبي ) ): قال  أنه  (E)بحديث ابن عمر  (E)ابن عباس  احتج     

الصالة رفع يديه حتى تكون حذو منكبية ، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ،  إلىقام 

 (3)((لمن حمده ، وال يفعل ذلك للسجود سمع ا هل: رفع رأسه من الركوع ويقول إذالك ويفعل ذ

بحديث ابن عمر على رفع اليدين عند الركوع والرفع منه  (E)، فاستدل ابن عباس 
                                         

أصول األحكام ،  312/    :، روضة الناظر وجنة المناظر 313/  2 : المحصول للرازي: ينظر(  )

 .212و  9 2/    : ، خبر الواحد وحجيته 82:ص :للدكتور حمد عبيد الكبيسي 

، ( 787)، أخرجه البخاري ( 8 2/ )، ( 2291)كتاب الصلوات ، رقم : ابن أبي شيبة مصنف( 2)

 .باختالف يسير ، عن عكرمة 

ذا رفع ، ،  : صحيح البخاري( 3) ، ( 28 / )، ( 732)رقم كتاب األذان ، باب رفع اليدين إذا كبر وا 

كتاب الصالة ، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند االفتتاح والركوع والرفع منه  : ، صحيح مسلم والفظ له

 (.292/ ) ، (391)رقم  ،
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(E)  ،حديث ابن مسعود اما (E)  مع النبي صليت ))  :عارضه  الذي قال فيهفقد

(m) وهو حديث ضعيف  ( )((عند افتتاح الصالة إالوا أيديهم فلم يرفع ، وأبي بكر وعمر ،

حديث عبد ا هل ابن عمر رواة  إن  نقول ،  أنوغاية ما يمكن ستدالل به ، ال يقوى على األ

(E ) رواة حديث ابن مسعود من أكثر(E)  الذي يدل على السلب الكلي المناقض

، حيث روى حديث رفع اليدين قبل الركوع وبعده الجزئي الذي يثبته حديث ابن عمر لإليجاب

، والبن  (3)ومنهم علي وعمر،  وثالثين صحابيا   (2)نيفا   ، من الصحابة جمع  ( m)عن النبي 

في سبع مواطن في بدء الصالة  األياديترفع  )): قال (m)النبي  نإحديث  (E)عباس 

ذا،  ، وعند الجمرتين ، وعلى  وبجمعرأيت البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وعشية عرفة  وا 

 ن األيادي ترفع في غير ذلك ، ثم لم أب األخبارتواترت  يجاب على ذلك ،، و ( 2)(( الميت
                                         

، الحديث ضعيف ؛ الن تفرد به  (12/  2) ، (33  )كتاب الصالة ،  رقم  : أخرجه الدار قطني(   )

 . 1 /  الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ينظر،  محمد بن جابر ، وهو حديث مرسل

 9 : لسان العرب: ينظر ، َواِحَدة إلى َثاَلثلزيادة ِمْن ا:الن يِّف قال الحذاق من البصريين والكوفيين  (2)

/322. 

، وقد ذهب  392/   : نصب الراية( 2)، هامش  222 /    :شرح ابن ماجة لمغلطاي : ينظر( 3)

، وذهب  اإلحرامالحنفية والمالكية في المشهور إلى عدم رفع اليدين الفي خفض وال في رفع إال في تكبيرة 

 . 22 /  : المنتقى شرح الموطإ : ينظر ،الشافعية والحنابلة إلى االستحباب 

 279 /  :لالزرقيمكة  ، أخبار( 3/232)، ( 1728 )مصنف ابن أبي شيبه ، كتاب الحج ، رقم  (2)

 .82 /3: إتحاف الخيرة المهرة: طاع ، ينظر، ما يقال عند النظر إلى الكعبة ، الفظ له ، سنده فيه انق
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 وفيه ،  جدا  البن عباس حديث ضعيف  وأيضا   ، ( )في هذه المواطن إال األيادييقل ترفع 

 .(2)((تكبيرة كان يرفع يديه عند كل) ) (m)رسول ا هل  أن  عمر بن رباح ، 

 وجه الداللة

 حجة ، بعد  اآلحادبقاعدة خبر  أخذ (E)ابن عباس  أن  ما تقدم يتضح  على تأسيسا     

، في مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ،  اآلحادتوافرت شروط العمل بخبر  أن

، وقول ابن  (3)أخرى ألسبابولكن  آحادخبر  ألن ه؛ ليس  اآلحادوهناك روايات ردت حديث 

 (2)(( لعكرمة أمليس تلك صالة رسول ا هل ، ال  أو ))الذي تقدم تخريجه ، : (E)عباس 

 (E)ابن عباس  ن  إويمكن القول الشرع ،  بأحكامثبوت التعبد  أكدالذي هو وجه الداللة 

 .صح إذاحجة  اآلحادبقاعدة خبر  أخذ

 المسح على الخفين: الثانية المسألة

 سبق الكتاب))  :قال، و  المسح على الخفين أنكر أنه ، ابن عباس أن،  عن عكرمة   

سبق الكتاب  : قال ابن عباس: عكرمة يقول إن  : فقيل لعطاء بن أبي رباح،  (1)(( الخفين

                                         

  .21/  :  قرة العينين ، 23  و 22 /  2 :نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار :ينظر(  )
ذا رفع رأسه من كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب رفع اليدين إذ ، : سنن ابن ماجه( 2) ا ركع وا 

 .17 / :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه :، ينظر،إسناده ضعيف( 28/   )، ( 821)رقم الركوع،
 .من األسباب ما يكثر وقوعه ، وعند التعارض بين الكتاب وخبر اآلحاد ( 3)
 . 22:ص: الحديث سبق تخريجه  (2)
نصب : حديث حسن ، ينظر (29 /   )، ( 927 )رقم كتاب الطهارات ،  :ابن أبي شيبة  مصنف( 1)

 .72  / : الراية
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فقد روى ،  ( )(( ، يمسح عليهما أنا رأيت ابن عباس)) كذب عكرمة : فقال عطاء، الخفين 

، وابن عمر في المسح على  يحدث ابن عباس بخبر سعد سمعت رجال  : عن طاوس، قال

 . (2)(( ، والبرد الشديد لو قلتم هذا في السفر البعيد)) : ( E) قال ابن عباسف،  الخفين

 االستنباط

المسح مرة  أنكرفي مسالة المسح على الخفين روايات متعارضة فقد  (E)البن عباس    

تقديم  في الرواية الثالثة بشروط ، فكان وأجاز، كان يمسح على الخفين  أنهتدل  وأخرى .

منها على  األصوليةحتى يمكن استنباط القاعدة ال بد منه ، هذه الروايات والجمع بينهما 

 :اآلتيالنحو 

 ، (3)(( سبق الكتاب الخفين )) :(E)المسح على الخفين وقال  أنكر هإن   :األولىالرواية 

 هذا في بادئ إنكاره، وكان ( 2)اإلنكارفقد صح رجوعه عن ، فان ثبتت هذه الرواية عنه 

 :، فقد روي عنه بعد ذلك الجواز كما سيأتي األمر 

                                         

حديث حسن ، جاء في ، ( 71 /  )، (  91 )رقم كتاب الطهارات ،  :ابن أبي شيبة مصنف ( )

 .72 / : نصب الراية 

إسناده  (97 /   ) ، (728)رقم  كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، :عبد الرزاق مصنف( 2)

 .272و 27 / الجوهر النقي : صحيح ، ينظر

 . 28:ص: تخريجه  سبقالحديث ( 3)

 .82/    :سبل السالم : ينظر( 2)
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وشروطها ، المختلفة  وألفاظهاالمسح بروايتها  أجازابن عباس  إن  : الرواية الثانية والثالثة

 :ويمكن تقسيمها على قسمين

 ( E) َث به سيدنا عليما َحد   ألفاظبما يقرب من ( E)رواية ابن عباس : األولالقسم 

في كتاب  (I)عن رسول ا هل بما رواه النسائي في سننه من سؤال سيدتنا عائشة 

عن المسح على الخفين  سألت ابن عباس: قالالهذلي موسى بن سلمة  ، عن ( )الطهارة

، وعليه  (2)(( يوم وليلةالمسافر على الخفين ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم  يمسح )): فقال

سيدتنا عائشة  أو (E)الحديث من سيدنا علي  (E)سيدنا ابن عباس  أخذاحتمال 

(I)  أبيبسيدنا علي بن  شديد التأثرابن عباس كان  ناوخاصة  اآلحادوهو من خبر 

وهذا ،  (3)(F) ، وكثير من الصحابةأيضا  العلم على يد سيدتنا عائشة  أخذطالب ، وقد 

 .(2)من هذه الرسالة األولفي الباب  أكدناهما 

، فعن سعيد بن  المسألةهناك رواية يفهم منها عكس ما يفهم من روايات : القسم الثاني

على الخفين ، َفَسأَل الذين ( m)مسح رسول ا هل : )) قال( E)جبير، عن ابن عباس 

وا هل : بعد المائدة ؟ فقال أوقد مسح على الخفين ، أقبل المائدة ( m)رسول ا هل  أنيزعمون 
                                         

، ( 232/ )، ( 272)، رقم باب التوقيت في المسح على الخفينكتاب الطهارة ، :  صحيح مسلم(  )
 (( . وليلة للمقيم ، ويوما   للمسافر ثالثة أيام ولياليهن( m)جعل رسول ا هل  ( ))E)عن علي 

إسناده صحيح كما جاء في  ، (22 /   ) ،(   9 )رقم كتاب الطهارات،  :ابن أبي شيبة مصنف (2)
 .72 / :نصب الراية

 .8 /    :موسوعة فقه عبد ا هل بن عباس : ينظر( 3)
 .من هذه الرسالة  2و 21:ص :انظر( 2)



 ثالثالالفصل  

 

55 

 ( )((أمسح عليهما أنمن  إلي   ما مسح بعد المائدة ؛ وألن أمسح على ظهر عير بالفالة أحبُّ 

 أنه ثبت المسح على الخفين إال، فتعلق قوم بهذا الحديث بعدم المسح على الخفين ، 

 .بروايات صحيحة

 : عدة أمورال ؟ يجاب على هذا من  أمهل يحمل الحديث على عدم المسح ف

 قال  أنهعلى الخفين قبل نزول سورة المائدة عليه ، وليس فيه ( m)مسح الرسول   -

 ال تمسحوا عليهما ، ولو كان ذلك كذلك ؛ لكانت الحجة قد : للناس بعد نزولها عليه

 .(2)قامت بعدم المسح على الخفين في الوضوء

قد يكون لم  ألن ه، يجوز ذلك ؛  (3)((بعد نزول المائدة  ما مسح)) وقول ابن عباس   -

، سح عليهما، فإن كان ذلك كذلك ورآه غيره م، مسح عليهما ( m)رسول ا هل  يرَ 

لم يره مسح عليهما بعد  أنهمن رآه مسح عليهما بعد نزولها أولى بما روي  ن  إف

 . نزولها

أمسح  أنمن  أحب إلي   وألن أمسح على ظهر عير بالفالة: )) قول ابن عباس  -

دون الناس ( m)من قوم قد اختصهم رسول ا هل  ألن ه؛  ، فهذا محتمال   (2)((عليهما 

                                         

في مسحه على خفيه هل كان بعد ( m)بيان مشكل ما روي عن رسول ا هل  :شرح مشكل اآلثار(  )
 .82 / سبل السالم : ، الحديث صحيح ، ينظر (289/  2) ، (2291)رقم  نزول المائدة أو قبلها ، 

 .2/289 :شرح مشكل اآلثار :ينظر( 2)
 .  7: ص: الحديث سبق تخريجه ( 3)
 .  7 :ص: الحديث سبق تخريجه ( 2)
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 إالدون الناس ( m)ما اختصنا رسول ا هل )) بإسباغ الوضوء على ما روي فيهم 

،  ( )(( على فرس   إسباغ الوضوء ، وأن ال نأكل الصدقة ، وأن ال ننزي حمارا  : بثالثة

من المسح على الخفين الملبوسين عليهما ، وتبليغه أعلى  أولىفيكون غسل القدمين 

على حكمه قبل نزول  مراتبه ، فيكون المسح على الخفين عنده لغيره من الناس باقيا  

ن كان لزوم  أنويكون له ، المائدة  يمسح على الخفين كما يمسح غيره من الناس ، وا 

في  (2)جعفر الطحاوي أبوفيقول  ، به من غيره أولى( m)ما اختصه به رسول 

سألت ابن عباس عن : موسى بن سلمة قال أنفوجدنا : اآلثاركتابه شرح مشكل 

، (3)))للمسافر ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة  ((: المسح على الخفين ، فقال

عطاء ابن رباح ،  ث به، وعمل به ما حد   إليهفكانت روايته تصحيح ما انتهى القول 

 (2)((رأيت ابن عباس، يمسح عليهما ))باس يمسح على الخفين بقوله رأى ابن ع أنه
                                         

رقم في انزاء الحمير على الخيل ، ( m)بيان مشكل ما روي عن رسول ا هل : اآلثار مشكلشرح  ( )

(229 ) ،( /2  ). 

 صاحب تسمى طحا ، من قرية بصعيد مصر ،أحمد بن محمد بن سالمة : أبو جعفر الطحاوي (2)

ثم انتقل إلى مذهب  ، ، صاحب اإلمام الشافعي درس فقه الشافعية على خاله المزنيو  ، العقيدة الطحاوية

مواقف موسوعة : ينظر ،( ه  32:ت)  ، أبي حنيفة فتفقه على الفقيه الحنفي أحمد بن أبي عمران

 .72/  1 السلف في العقيدة والمنهج والتربية

 .  7:ص: الحديث سبق تخريجه ( 3)

 .29:ص: الحديث سبق تخريجه ( 2)
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ابن عباس  أصحاب، وكان  ( )((مسح  أنه)) عن عطاء، عن ابن عباس،  وأيضا  ، 

إني رأيت رسول )): كان بعد نزول المائدة ، فقال إسالمه ألن  يعجبهم حديث جرير ؛ 

 .(2)((يمسح على خفيه (m)ا هل 

 وجه الداللة

عن المسح على  إنكارهتراجع عن ( E)سيدنا ابن عباس على ما تقدم يتضح أن      

 ، صح إذاكحجة  اآلحادابن عباس أخذ بخبر  إن  ، ويمكن القول  اآلحاد ألحاديثالخفين ؛ 

 . سنذكرها في موضعها ألسباب؛  آنفا  قد ردها ابن عباس كما قلنا  آحادوهناك روايات  

 الحديث المرسل االحتجاج ب: خامسا  

 توضيح القاعدة

، من حيث الرفع والوقف أنواعوالحديث الشريف على ، هذه القاعدة متعلقة بعلم الحديث    

والمرسل ،  فالحديث المرسل منقطع السند، خيروالقاعدة متعلقة بالنوع األ. والوصل واالنقطاع

الصحابي  أوال يذكر التابعي  أن: المحدثينالتقييد ، وفي اصطالح  أو اإلطالق: لغة

 األصوليينأما في اصطالح ،  (3)قال رسول ا هل ، ويقول، بينه وبين رسول ا هل  الوساطة

                                         

نصب : إسناده حسن ، ينظر (21 /   )،  (892 )رقم كتاب الطهارات ،  :ابن أبي شيبه  مصنف ( )
 .72 /  الراية 

في انزاء الحمير ( m)مشكل ما روي عن رسول ا هل بيان  :شرح مشكل اآلثار، الستة  األئمةرواه  (2)
 . 22 /    :نصب الراية ( 293/  2)،(  229)رقم  ، على الخيل

  .87/    :، تيسير مصطلح الحديث 73 /   : ، إرشاد الفحول 3/2 :كشف األسرار: ينظر( 3)
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تابعي  أو،  سواء كان من التابعين، ( قال رسول ا هل  ) فهو قول من لم يلق النبي: غيرهم و 

فمنهم من العلماء في حجية الحديث المرسل ،  ، وقد اختلف ( )ممن بعدهم أو، التابعين

 ومنهم من منعه،  (2)، واألوزاعي أنس، ومالك بن سفيان الثوريمنهم  أوجب االحتجاج به

 ،(3)ثأهل الحدي أئمةوجماعة من  وأهل الظاهر، ، والمتكلمين ، في رواية( e) منهم اإلمام احمد

يجده في  التوسع في الحديث المرسل أرادمن ، وَ (1)وخصه آخرون، (2)ومنهم من قيده بشروط

 .(2)علم الحديث كتب

 القراءة خلف االمام: المسألة

 .(8)((ال )) :بين يدي ؟ قال واإلمامأقرأ أ (E)قلت البن عباس : قال (7) حمزة أبيعن    

                                         

 .73 /   :، إرشاد الفحول  2/172 :شرح الكوكب المنير  :ينظر(  )

 .22:ص :رسالة أبي داود إلى أهل مكة : ينظر (2)

 .3/2:كشف األسرار :ينظر (3)

 .2/  3 : كشف األسرار: حجة بشروط عند اإلمام الشافعي ، ينظر( 2)

وهذا ذهب إليه ( االتصال باالنقطاع )  أخرمن وجه واتصل من وجه  أرسليسمى هذا القسم ما ( 1)

 .وما بعدها  7/  3 : كشف األسرار: ينظر ،أهل الحديث أكثر

  .وما بعدها 33:ص:  في أحكام المراسيلنحو كتاب جامع التحصيل ( 2)

 .(هـ  3  :ت)، سمع ابن عباس ومحمد ابن الحنفية قيل  مران بن أبي عطاء الواسطي:  أبو حمزة( 7)

إسناده  (221/ )،  (2 3 )رقم كتاب الصالة ، باب القراءة خلف اإلمام ،  :شرح معاني اآلثار ( 8)

 . 7  /2: الجوهر النقي: صحيح ، ينظر 
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 االستنباط

 ( )ال في السر وال في الجهر اإلمامخلف  أال يقر  هأن  تدل على  (E)فتوى ابن عباس      

 جس مخ جخ  مح جح مج ُّٱٱ:قوله تعالى (E)ابن عباس  دليل قد يكون، 

وهذا في الصالة ،  القرآنهو سماع  اآليةالمراد من هذه  واألمر، (2)ٱَّ خس حس

اوجبت اآلية  النجهرية ام سرية سواء كانت الصالة على عدم القراءة خلف االمام ثابت 

بن  حديث جابركذلك ،  (E)ابن عباس  دليلوقد يكون ،   (3)الحالولم تشترط االستماع 

، (2)((له قراءة  اإلمامفقراءة  إماممن كان له ) ): قال (m)رسول ا هل عن  (E) عبد ا هل

                                         

ذهب المالكية والشافعية في القديم والحنابلة على عدم القراءة خلف اإلمام في الصالة التي يجهر بها (  )

ما عليه الشافعية في الجديد ، هو رواية عند المالكية ، ورواية عند الحنابلة بان ال تصح  وأمااإلمام ، 

أم مأموم أم مفرد ، وذهب  إماما  ا الفاتحة سواء أكانت جهرية أم سرية ، وسواء أكان صالة لم تقرأ فيه

 :جة على أهل المدينةحال: ينظر ،الحنفية أن المأموم ال يقرأ خلف اإلمام ال في سر وال في جهر

 .2/293 :، الجامع لعلوم اإلمام احمد21 /  : ، المنتقى شرح الموطإ2  / 

 .212: جزء من اآلية : األعراف سورة ( 2)

 .2 2 و 1 2/ 2أحكام القرآن للجصاص : ينظر( 3)

/  ) ،( 811)رقم ، باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا،  كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها: ابن ماجه سنن ( 2)

أحفظ ،  وغيرهما من الصحابة ، وابن مسعود ، الروايات عن عليف (m)، لم يصح عن النبي ( 277

 .2/9: نصبة الراية: ينظر
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 :قال (m)رسول ا هل  أن   (E)هريرة  أبيحديث  أيضا   (E)ابن عباس دليل وقد يكون 

ذاكبر فكبروا ،  إذاليؤتم به ، ف اإلمامإنما جعل  )) يدل على  األمر، وهذا  ( )((قرأ فأنصتوا وا 

حديث : منها (E)هناك ما يعارض فتوى ابن عباس  أن إال،  (2)اإلمامعدم القراءة خلف 

 (3)((ال صالة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ): قال (m)عن رسول ا هل   (E)عبادة 

من صلى صالة لم يقرأ فيها )) : قال (m)رسول ا هل  أن (E)هريرة  أبي، وكذلك حديث 

 أبيحديث عبادة وحديث  أن   (e)الشافعي أصحاب فأجاب، (  2)(( فهي خداج القرآنبأم 

، كأنه قال استمعوا وأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب ،  اآليةخصصا  (G) األخيرهريرة 

فقراءة  إمامكان له من ) ) : (E)حديث جابر باآلية، ويلحق  (1)بها إالفإنه ال صالة 

كبر  إذاليؤتم به ، ف اإلمامإنما جعل  )) : (E) هريرة أبي، وحديث  (2)(( له قراءة اإلمام

                                         

، ( 378)، أخرجه البخاري (  33/   )،  (3799)رقم كتاب الصلوات ،  : ابن أبي شيبة مصنف(  )

، باختالف يسير ، عن انس ابن (   2)، وأخرجه مسلم  (E) باختالف يسير ، عن انس ابن مالك

 . (E)مالك 

 .  1/   :لملك، شرح المصابيح البن ا 281/  2 :رياض االفهام في شرح عمدة األحكام: ينظر( 2)

 .، كتاب استقبال القبلة في الصالة 32/    : مسند اإلمام الشافعي( 3)

 .( 292/ )، ( 391)، رقم  وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةكتاب الصالة ، باب  :صحيح مسلم( 2)

 . 222/   : ، االستذكار  371/  2: شرح صحيح البخاري البن بطال : ينظر( 1)

 . 71:ص: الحديث سبق تخريجه ( 2)
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ذافكبروا ،  يا رسول  )) :قال أن رجال   (E) حديث أبي الدرداء ماوأ،  ( )(( قرأ فأنصتوا وا 

 اأب أن   إال،  وجبت هذه: فقال رجل من األنصار ،نعم : أفي كل صالة قراءة ؟ قالا هل ، 

 .(2)((فقد كفاهم، القوم  أم إذا اإلمام أنأرى : الدرداء قال

 الداللة هوج

 تأمري المرسلة الت واألحاديث ، باآلية أخذ (E) ابن عباس أن   االستنباطيالحظ من     

  عدا سورة اإلمام، ونهى المأموم عن القراءة خلف  اإلمامن خلف آواالستماع  للقر  باإلنصات

 ال  ، : حين قال  اإلمامحمزة عن عدم القراءة خلف  اأب( E)ابن عباس  إذ نهى (3)الفاتحة

احتج بالمرسل كذلك قوله من القرآن و ابن عباس  استمد: وبهذا يمكن أن نقولال تقرأ ،  أي

 .الحديث المرسلاالحتجاج بقاعدة االحاديث  من

 

 

                                         

 .72: ص:  تخريجه سبق الحديث(  )

المهذب : الحديث صحيح ، ينظر (27/   )، ( 32)رقم  ما رواه أبو الدرداء ،: أبي شيبةابن مسند ( 2)

 .219 /2: في اختصار السنن الكبرى

هر ، ركعة خلف اإلمام جهر أم لم يجال تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل (: E)قال ابن عباس ( 3)

 (328/ )، ( 3711)ة خلف اإلمام ، رقم كتاب الصلوات ، من رخص في القراء: مصنف ابن أبي شيبة

 .1 2/2: المهذب في اختصار السنن الكبير: الحديث منقطع ، ينظر
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 (m) هلافعمن ا تردد بين الجبلي والتشريعيما : سادسا  

 :توضيح القاعدة

ِبل اإلنسان ،  و الِجْبَلة الِخْلَقة،  َجَبَله  على الشيء َطَبَعه  : يقال. الِجِبلِّي من الَجْبل     وج 

 ويقصد بالجبلي هنا فعل ،  ( )و ِجِبل ة الشيء طبيعته وأصله،  ط ِبَع عليه األمرعلى هذا 

 ( m)وأفعال النبي  ، الذي يصدر منه بطبيعته البشرية وفطرته اإلنسانية (m)النبي 

 :(2)أنواعالجبلية 

رادة،  األفعال الجبلية االختيارية :األولالنوع  مثل تناول الطعام ،  وهي ما يفعله عن قصد وا 

 . فهذا النوع على اإلباحة عند األكثر ، والشراب

 بأن يفعله عليه الصالة والسالم ،  ظهر فيه قصد القربةلكن ، يكون جبلي ا أن :النوع الثاني

 ويشرب ثالث ا،  ويأكل بيمينه،  كان ينام على جنبه األيمن أنهعلى هيئة معينة مثل ما ورد 

 : هي، (3)فقد اختلف فيه على خمسة أقوال، 

 اإلمامونقله القرافي عن ، وبعض الشافعية، هو قول الحنابلة و . يدل على الوجوب أنه  - 

  .(2)مالك

                                         

 .97/   :لسان العرب  ،  211 /  2 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :ينظر(  )
 .83 /    :البرهان في أصول الفقه : ينظر( 2)
،  12 /    : ، إرشاد الفحول 87 /2 :، شرح الكوكب المنير  73 /  :األحكام لآلمدي : ينظر( 3)

 .222/    : (e)وداللتها على األحكام الشرعية لالشقر  (m)افعال الرسول 
 .229/  3: المحصول للرازي : ينظر( 2)
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مام الحرمين وهو مذهب الشافعي وا،  يدل على الندب أنه  -2  .( )السالميو ، ختيار ابن حزم وا 

 .(2)الحنفية أكثر عند الصحيح قول االمام مالك وهو وهو،  يدل على اإلباحة أنه  -3

الصيرفي وأبي الطيب الطبري وهو قول جمهور المحققين من الشافعية ك، التوقف  -2

 .(3)زاليالغو 

 .(2)ريدل على الحظ أنه  -1

 عليهوهو ما واظب  ،اي  وكونه شرع جبلي اوهو الفعل الذي يدور ويتردد بين كونه  :النوع الثالث

المعنى  وعليه ، وهو موضوع قاعدتنا ،  ووجه مخصوص،  على وجه معروف( m)النبي 

وبين ،  بين الجبلة التي هي الفطرة والعادة (m)تردد فعل النبي  إذا أنه: للقاعدة اإلجمالي

فهل يحمل . ولم تترجح فيه جهة على جهة،  دين ا وهدي ا يتعبد ا هل تعالى به أيكونه شريعة 

 أم. عدم التشريع األصل ألن، فعله هذا على العادة والطبيعة باعتباره بشر ا كسائر البشر

ا (m) ألن ه، تعالى به يعتبر هذا الفعل شريعة وهدي ا ودين ا يتعبد ا هل في هذه ،  بعث مشرع 

 إلىوذهب آخرون ،  جبلية إنها إلىحيث ذهب فريق منهم ، األصوليينخالف بين  المسألة

، والظاهر األصلوسبب الخالف بينهم مبناه على تعارض ،  (1)تحمل على الشرعية نهاأ

                                         

 .13  و 12 /    :الفحول  ، إرشاد 231/  3 :للرازيالمحصول : ينظر(  )
 .231/  3: المحصول للرازي : ينظر( 2)
 .72 /  األحكام لآلمدي : ينظر( 3)
 . 73 / : ، واإلحكام لآلمدي   2/39: األحكام البن حزم : ينظر( 2)
 .211/   :نهاية السول و ،  227/  2 :اإلبهاج في شرح المنهاج : ينظر( 1)
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 إالوهذا يقتضي في هذا النوع ،  فاألصل عدم التشريع وبراءة الذمم من التكاليف الشرعية

،  بطريقة معينة لما واظب عليه (m)فعله  أنوالظاهر يقتضي  .يكون واجب ا وال مستحب ا

 .( )بعث لبيان الشرعيات (m)لكونه  ؛الغالب من أفعاله التشريع ألن  . فإنه شرع وهدي ي ت بع

 النزول في المحصب: المسألة

هو منزل نزله  إنماليس التحصيب بشيء ) ): يقول( E)كان ابن عباس عن عطاء ،    

 .( 2)(( (m)رسول ا هل 

 االستنباط

نماليس من سنن الحج  (3)التحصيب أن  يرى سيدنا ابن عباس        ال اتفاقيا   كان منزال   وا 

                                         

 .227/  2: اإلبهاج في شرح المنهاج ،  211/ : نهاية السول: ينظر(  )

 (. 8 /  2)، ( 722 )رقم كتاب الحج ، باب المحصب ، :  صحيح البخاري( 2)

،  ، والبطحاء ، والحصبة ، كلها اسم شيء واحد ، وهو االبطح نزول الحاج بالمحصب:  التحصيب( 3)

 ، 12/    :التعريفات الفقهية ،  23 / :  لغة الفقهاءمعجم : ينظر، عند مدخل مكة من جهة منى

هو مذهب  إنكاره: مذاهب  أربعةالعلماء فيه  آراء،  1 8/2 :الكوكب الدري في شرح صحيح البخاري 

/ 2  : التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن: ينظر،  (E)وعروة  وأسماءعائشة وابن عباس 

، أو  2/311 :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :ينظر،  األحنافواستحبابه نسكا هو ظاهر قول  ، 92 

، والتفريق بين  8/212 :، المجموع  3/213 :المغني: ينظر، غير نسك وهو قول الشافعية والحنابلة 

به فال يرخص وغيره وهو قول مالك ، فغير المقتدى به يرخص له في تركه وان كان مقتدى  المقتدى به 

 .2/339 :لخرشيا شرح مختصر خليل،  13 /  1 :طرح التثريب: ينظر ، تركه الحيائه السُّن ة
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العرب كانت  ألن  ؛  إنما كانت الحصبة )) :ابن عباس قال أن؛ ويؤكد هذا المعنى  مقصودا   

ا، فيرتادون فيخرجون جميع ا، فجرى الناس عليها ، وكذلك رواية  ( )(( يخاف بعضها بعض 

يؤيد  وأيضا  ، ( 2)(( انتظر عائشة ألن ه (m)فعله رسول ا هل  إنما) ) :البن عباس قال أخرى

ليس  األبطحنزول  )) :قالت (I)المؤمنين عائشة  أمحديث ابن عباس  إليهما ذهب 

، وسبب نزول  (3)(( خرج إذاكان أسمح لخروجه  ألن ه ؛ (m)بسنة، إنما نزله رسول ا هل 

، فكان المنزل سبب نزول  الخروج منه (m)فيه هو مكان يسهل لرسول ا هل  (m)النبي 

عنده حمل فعله على  األصل أنودليل حمل الفعل على العادة ، وهو دليل على  (m)النبي 

ابن حجر  اإلمام، فيكون معنى النفي هنا كما قال  (2)يظهر دليل خالفه أن إالالعبادة 

(e:) (  ليس من المناسك  أنه ، أرادكعائشة وابن عباس  ، سُّن ة أنهمن نفى  أنفالحاصل ،

ال  (m) بأفعاله التأسيدخوله في عموم  أراد ، كابن عمر أثبتهفال يلزم بتركه شيء ، ومن 

ال فإن   عدم فعله له كان إثباتا   ن  إفوعليه  (1)( االلزم بذلك سيدنا ابن عباس  لهذا المعنى ، وا 

(E)  كان يتأسى برسول ا هل(m)  كلها أحوالهفي بل  وأفعاله أقوالهفي . 

                                         

 ، (3138)رقم  كتاب مناسك الحج ، باب االهالل من اين ينبغي أن يكون ،  :شرح معاني اآلثار(  )
 . 9/22: نخب األفكار : الحديث صحيح ، ينظر ( 2 /  2)
، عن ( 3288)، اخرجه احمد  ( 9 /  3)، ( 3321 )رقم  كتاب الحج ،: ابن أبي شيبة  مصنف( 2)

 .ابن عباس
 .( 91 /2) ، (  3 )رقم ، باب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحركتاب الحج ، : صحيح مسلم  (3)
 .78 /  1 : طرح التثريب في شرح التقريب: ينظر( 2)
 .   19/  3 :فتح الباري البن حجر (  1)
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 حجة اإلجماع :الثاني المطلب

ولم ، المتفق عليها  األدلةمن  ودليل  ، األصول الشرعية المعتبرة من  أصل   اإلجماع      

ن ؛ ألوال عبرة في خالفهم ، واإلمامية ، لخوارج ، وا  (2)من المعتزلة ( )النظام إاليخالف في حجيته 

( جمع  : )واإلجماع في اللغة مأخوذ من الجذر الثالثي،  (3)حجية اإلجماع منعقدة قبل خالفهم 

هذين المعنيين والمناسب من ،  (2)العزم ، واالتفاق: بمعنى الضم ، ويطلق على معنيين هما

 .للمعنى االصطالحي ، المعنى الثاني وا هل اعلم

،  (1)أنواعهين في معناه ؛ لالختالف في يصولتفاوتت عبارات األفأما في االصطالح    

  اتفاق المجتهدين من أمة محمد: أنهب اإلجماعفي تعريف  األكثرونوشروطه ، والذي عليه 

(m ) ،اجتهادي ، في واقعة على حكم شرعي من العصور ، عصر أيفي  ، بعد وفاته 

 .(2) من الوقائع 

                                         

ليه تنيب طائفة النظامية طالع ا  ا ، و بليغ   هو إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام كان شاعرا  : النظام(   )
ه   22 ت) ،  ( الطفرة ) من مصنفاته كتاب  ،فخلطه بكالم المعتزلة له آراء شذ بها ، كالم الفالسفة 

 . 23/    : األعالم،  731/  1 : تاريخ اإلسالم :،  ينظر( ه  231 :ت وقيل
 . 2/  2 : المعتمد: ينظر( 2)
 .92  /  : إرشاد الفحول: ينظر( 3)
 .  1 7/    : ، القاموس المحيط 21 :ص: مختار الصحاح : ينظر( 2)
إجماع لفظي أو : ويشمل على أنواع ،هذه االعتبارات طبيعة اإلجماع  أقسامينقسم باعتبارات ومن (  1)

جماع فعلي ، ينظر جماع سكوتي ، وا   .  2 /    : إجابة السائل شرح بغية اآلمل: قولي ، وا 
إرشاد  ،  92  و 91 /    : ، األحكام لآلمدي ، 72/    : المختصر في أصول الفقه: ينظر( 2)

 .93 /    : الفحول
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 شرح التعريف 

  .اعتقاد أوفعل  أوقول سواء كان  خالفما ثبت فيه  خرجي :اتفاق -

ال  ألنهم؛  بإجماعهموال عبرة  يخرج اتفاق غيرهم من العوام والمقلدين :المجتهدين  -

 . ( )يملكون دقة النظر في األمور الشرعية

ن أل؛  تفاقهم ال يعتد بهأ؛ فإن  تفاق األمم السالفةأقيد يخرج : (m)ن أمة محمد  م   -

 . بالعصمة من الخطأ عند اتفاقهم اختصت (m) مة محمدأ

وال عبرة باتفاقهم في زمنه ، ( m)يخرج اتفاق المجتهدين في حياته  :بعد وفاته   -

(m )؛ الن الحكم سيثبت بالنص. 

قيد يخرج االتفاق في جميع األعصار؛ فهذا ال يشترط لصحة  :عصر أيفي  -

؛ فلو أجمعت األمة في عصر كان هذا اإلجماع حجة على من بعدهم فال  اإلجماع

 . يجوز لمن بعدهم مخالفتهم

 ،  ؛ بل تتعداها لكل أمرفحسب  داللته في األمور الشرعية يفيدال  :أمر أيعلى  -

وبهذا  ، (2)عاديا أو، نقليا أو، ؛ سواء كان عقليا فاإلجماع دليل لكل شيء دل عليه

 .يتضح أن اإلجماع حجة بما تقرره هذه القاعدة

 

                                         

 21و22/  : اإلجماع في الشريعة اإلسالمية : ينظر(  )

 .   / 29: ، معلمة زايد 21و22/  : اإلجماع في الشريعة اإلسالمية  :ينظر( 2)
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 في الوضوء غسل القدمين: المسألة

 إنهاالذي ذكرت فيه ابن عباس إلى الربيع ابنة معوذ بن عفراء يسألها عن حديثها  أتى   

: عندما سمع ذلك( E)عباس قال ابن نه غسل رجليه ، فأتوضأ و ( m)رسول ا هل  رأت

 .( )((المسح  إالفي كتاب ا هل  أجدالغسل وال  إالالناس  أبى)) 

 االستدالل

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 .(2)َّ  مهجه ين ىن  من خن حن

 االستنباط

،  (3)(( غسلتين ومسحتين إالما أجد في كتاب ا هل )) : قال أنهحكي عن ابن عباس     

 ، وكانت هذه قناعته ؛ (2)((الوضوء غسلتان ومسحتان ))  :يقول (E)ابن عباس وكان 

وجعله  أقلقهيرى الناس يغسلون أقدامهم وال يكتنفون بمسحها ، وهذا ما ( E)كان ولكنه  

رسول ا هل  رأت إنهاالربيع ابنة معوذ بن عفراء ليسألها عن حديثها الذي ذكرت فيه  إلىيتوجه 

                                         

مصباح : إسناده حسن ، ينظر (27/   )، ( 99 ) رقمكتاب الطهارات ، :  ابن أبي شيبة مصنف(  )

 .22/ :  الزجاجة في زوائد ابن ماجه

 .2 :جزء من اآلية  :المائدة سورة  (2)

 . 98/    :البن قدامة المغني( 3)

 .والكتاب لم يطبع 212/  23 :الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ،  91 /8 :تفسير الطبري( 2)
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(m ) ابن عباس  نه غسل رجليه ، فقالأتوضأ و(E )إالالناس  أبى: )) عندما سمع ذلك 

 كان ابن عباس أن منشأ الخالف أن  ، ويظهر  ( )((المسح  إالفي كتاب ا هل  أجدالغسل وال 

معطوفة على الرؤوس فيكون الواجب على ظاهر هذه اآلية  األرجلفتكون بالجر  األرجليقرأ 

  أنونقب عنه وتتبعه ، وجد  األمر، ولما تحرى المسح لكن انعقد اإلجماع على خالفه 

 قد و  واجبا   معطوفة على األيدي فيكون الغسل األرجلبالنصب فتكون  األرجلول ا هل يقرأ رس

 . (2)انعقد اإلجماع على هذا

 وجه الداللة
  ا  إلى الغسل ، وهذا نجده واضح األرجلابن عباس رجع عن مسح  يظهر مما سبق أن      

، وهو وجه الداللة الذي دل على غسل القدمين ،  (3)((الغسل  إالالناس  أبى))  :بقوله

 عاد )) :لذا قال باإلجماعخذ أفاستقر ابن عباس على غسل القدمين ، وتراجع عن مذهبه و 

 .ابن عباس أخذ بالقاعدة اإلجماع حجة ن  إيمكن القول  وبهذا ، (2)(( الغسل إلى األمر

                                         

 . 82:ص: الحديث سبق تخريجه (  )

، قواطع األدلة في  217/   : الفقهفي أصول البرهان ،  98/   : المغني البن قدامة : ينظر( 2)

 .322/ ، الشرح الكبير لمختصر االصول  2 2/    : األصول 

 . 82:ص: الحديث سبق تخريجه  (3)

، الحديث  (1  / )، ( 329)كتاب الصالة ، أبواب سُّن ة الوضوء وفرضه ، رقم : سنن البيهقي ( 2)

  .اسناده صحيح
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 المتعلقة بالقياس األصوليةالقواعد  :الثالث المطلب

 توطئة

التشريع المتفق عليها، ويعد ميزان العقول ، وميدان  أصولالرابع من  األصلالقياس      

 .( )الفحول ، ومناط االجتهاد ، ومنه تشعبت الفروع الفقهية من النصوص الشرعية المتناهية

وقست  ومنه قست الثوب بالذراع ، ،آخرعبارة عن تقدير شيء بشيء : القياس في اللغة 

ة ة ، حسي  بالمساوا اآلخر إلى أحدهمايضاف  أمرينهو يستدعي  عموما  ،  ( )النعل بالنعل

في تعريفهم للقياس بسبب اختالفهم هل هو  األصوليونواختلف ،  معنوية أمكانت التسوية 

أبانة  مثل حكم احد  ) نهإ :حكم قاللل ُه مظهرا  فمن عد  ،  ( )فعل المجتهد أمدليل مستقل 

حمل معلوم على  ): نهاب يعرف للحكم مثبتا  ده ن يع  ، وم ( )( اآلخرالمذكورين بمثل علته في 

هو  األولوتعريف االتجاه  ، ( )(مع بينهما جي بأمرنفيه عنهما  أوحكم لهما  أثباتمعلوم في 

 مطلقا  يجوز التعبد بالقياس  إنه: واقالف ،الجمهور اعتبر القياس حجة  أنير ونش،  الراجح

ويستحيل التعبد به ، ، باعتبار القياس ليس بحجة  ماميةاإلبينما ذهب الظاهرية وجمهور 

                                         

 .22 /   :  األسراركشف : ينظر(  )

 .  8 /   : التعريفات : ينظر(  )

   8 /  المهذب في علم أصول الفقه المقارن : ينظر(  )

 . 26/   :  االسراركشف (  )

 .  / : ، والبرهان في أصول الفقه  79/ : المهذب في علم أصول الفقه المقارن : ينظر(  )
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،   (E)، ومن خالل دراستي للقياس عند ابن عباس (  )الجمهور هو الحق إليهوما ذهب 

التي يمكن استنباطها من اجتهادات  األصوليةومن القواعد  ، الصحابة بآثار أدلتهميعضد 

 :اآلتي (E)ابن عباس 

 القياس في العبادات: أولا 

 القاعدة توضيح

المعمول بها عند جمهور العلماء ، والقائلون بالقياس بينهم  األصولمن  أصلالقياس    

الصالة والزكاة والصيام  )العبادات نحو  أصول، ومنه القياس في  أنواعهخالف في بعض 

 أصولها مطلقا  ال يجوز القياس في العبادات  أنه، فذهب الحنفية ومن وافقهم  ( )( والحج

العبادات متى  أصوليجوز تعليل  أنه إلى األصوليين أكثر، في حين ذهب (  )وفروعها

االتفاق واقع بين  ن  أتحرير محل النزاع بين القولين بو ، (  )معرفة العلة فرت شروطه ومنهااتو 

القياس في فروع  إجراءالجميع في منع اثبات العبادات بطريق القياس ، والخالف في 

منع اثبات العبادة ابتدأ  أرادواالمانعون  أن أيبالنقل  أصلهاالعبادات وتفاصيلها بعد ثبوت 

 .وهذا المتفق عليه عند الجميع

                                         

 .9/    :اإلبهاج في شرح المنهاج : ينظر(  )

 .  /    :البرهان  ،    /    :، التبصرة   9/  8 :األحكام البن حزم  :ينظر(  )

 .    /  9 :البحر المحيط: ينظر(  )

 .2 2/    : األصولبذل النظر في : ينظر(  )
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 صالة الزلزلة :المسألة

 عند حدوث زلزال ( )ابن عباس صلى لزلزلة البصرة أن )) :( )عبد اهلل بن الحارثعن    

 .( )(( فيها

 الستنباط

اثبات شيء من العبادات بالقياس ، وهذا  المسألةيظهر من فعل ابن عباس من هذه     

 وذكر، العبادات  أصولالقياس ال يجري في  ألن  ليس معناه اثبات عبادة جديدة بالقياس ؛ 

العبادات ليظهر بعض  أبوابإجراء القياس في  في كتابه نهاية السول ، ( )(w) اإلسنوي

 أكثر إليه، وهذا ما ذهب  ( ) على المنصوص عليها الغير المنصوص عليها قياسا   أحكامها

                                         

وقيل  ،( هـ  8 :تهـ ، وقيل  97 :ت )، (m)قريشي ولد في حياة النبي : عبد اهلل بن الحارث  ( )
 .، وما بعدها  66 /    :أعالم النبالء : ينظر ، غير ذلك

( m)كان في عصر النبي  ألنسوى الكسوف ؛  اآلياتال يصلي لشيء من : قال مالك والشافعي (   )
ه ولم يصل لغيره، في حين ذهب أصحاب احمد بن حنبل إلى الصالة ؤ وكذلك خلفا اآلياتبعض هذه 

حسنة  اآلياتوأبي ثور ووافقهم أصحاب الرأي معللين ذلك أن الصالة لسائر  إسحاقوهو مذهب  ،للزلزلة 
 .  8  /    :المغني :ينظر ،
صحيح ،  إسناده ( 6 /   )، (   7 )رقم ،  اآلياتكتاب الصالة ، باب عبد الرزاق ،  مصنف(  )

 .76 / : التخليص الحبير: ينظر
قاض، شافعّي، من أهل إسنا : اإلسنويإبراهيم بن هبة اهلل بن علي الحميري، نور الدين :  اإلسنوي(  )
شرح )بالقاهرة معزوال ، له ، ( ه    9: ت) أيضا ، نسبة إليها ، ( اإلسنائي)ويقال له ( بصعيد مصر)

 .98/    : األعالم:  ينظر ، في الفقه( الوجيز)و ( الوسيط)واختصر  في أصول الفقه ،( المنتخب
  .  2 /    المعتمد :ينظر(  )
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 (E)النبي  ألن  على الكسوفين ؛  ا  كان قياس  (E)، ففعل ابن عباس (  )األصوليين

 أجناس أقوى، وهو (  )آية من آيات اهلل تعالى والزلزال كذلك من آيات اهلل بأنهماعللهما 

 أصولفي ابن عباس القياس  جراءإوعلى هذا  ،( )قياس العلة التي ُنص عليها ألّنهالقياس ؛ 

 .معرفة التعليل شرطخذ بقاعدة القياس في العبادات أو ،  فرت معرفة العلةاتو  أنالعبادات بعد 

 تقديم ما كان اصله اقوى في الحكم بين القيسة عند التعارض: ثانياا 

 توضيح القاعدة

،  هذه القاعدة من األصول الكلية في باب تراجيح األقيسةو ، عرفنا القياس  أنسبق      

 كرذأ إنما، ذكرها  إلىال مجال ،  وتنبثق عنها مجموعة كبيرة من قواعد الترجيح بين األقيسة

ذ، و  ( )المسألةما يفيد  مع ا في وقت  تعارض قياسان على وجه ال يمكن معه العمل بهما اا 

الترجيح بحسب : واحد ولجأنا للترجيح بينهما فمن أوجه الترجيح بين األقيسة المتعارضة

أحد القياسين المتعارضين أقوى  أصلفإن كان ثبوت الحكم في ،  األصلثبوت الحكم في 

،  االولالخلل بخالف  إليهتطرق  الحتمال ؛ قدم عليه اآلخرمن ثبوت الحكم في القياس 

وعليه ،  دليلب االثبوت الحكم  فال،  دعواه فيأقوى الحجج بيطلب  أنالمجتهد  ىعل ويجب

 أحدهما أصلكان دليل  اإذف،  صحته تكون أغلب على الظن ألن  ؛ ُقدم فما كان دليله أقوى 
                                         

 . 6 /    :، اإلبهاج  69 /   : قواطع األدلة : ينظر(  )
 . 8  /    : المغني: ينظر(  )
 . 66 /    :، الجليل للحطاب   8 /    :، بدائع الصنائع  99 /  9 : األم :ينظر(  )
 . 9  - 28 /    :لآلمدي  األصول أحكامإلى كتاب  فليرجع ، من أراد االستزادة(  )
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القياس  أن؛ لما علم من  قدم ما دليله قطعي على ما دليله ظني:  ظنيًّا اآلخرقطعيًّا وفي 

 .( )الذي بعض مقدماته مقطوع والبعض مظنون راجح على ما كل مقدماته مظنون

  صالة العريان: المسألة

: ن قوم ، خرجوا من البحر عراة قالل عئ  سُ  أنه  (E)عن عكرمة ، عن ابن عباس     

 .( )(( يومئون إيماء يصلون جماعة جلوسا  )) 

 الستدلل

ال يقبل اهلل صالة  )) :( (mوقوله،  ( )َّ مم خم حم جم يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ   

 .( )(( حائض إال بخمار
                                         

، الجامع   8  –  9 /    :الفحول  أرشاد،    9  - 28 /    :األحكام لآلمدي : ينظر ( )

 . 7   - 2  /    :لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

 كتاب السفر ، ذكر صالة العاري ال يجد ما يستتر به ، ،  :األوسط في السنن واإلجماع واالختالف (  )

ذهب ،     / : الهدايةالدراية في تخريج أحاديث : ضعيف ، ينظر إسناده ، (97/   )، ( 2   )رقم 

حنيفة  أبو وأما،  قياما  صلوا جماعة يصلون  إذاأن العراة ؛ ورواية عن احمد ، والشافعية ، المالكية 

، األصل  82 /    : المدونة: ال يجزهم ، ينظر :وقال محمد،  قعودا  يصلون  فإنهميوسف  أبووتلميذه 

 .8  /   :  مختصر اختالف الفقهاءو ،   7 /   : للشيباني

 .  : جزء من اآلية : األعراف سورة (  )

،  (6 /   )، (    2)رقم  متفرقة ، وأبواب  واإلمامةكتاب صالة التطوع : ابن أبي شيبة  مصنف ( )

 .     / :البدر المنير: ، ينظر صحيح على شرط مسلمالحديث 
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 الستنباط

فال تكون حجة في وجوب الستر في ،  ( )نزلت في شأن الطواف ال في حق الصالة اآلية   

، ظنية الداللة في ستر العورة  اآليةلكون  ؛ (E)عند ابن عباس  األمرهكذا  حق الصالة

 في مستعمال   َّٱيلُّلكان لفظ  أفادتولو ،  الصالةالفرضية في حق ال تفيد  فاآلية

 وأما،  ، وسقط عنهم ما عجزوا عنه اإلتيان بما قدروا عليه فعليهم ، الوجوب واالفتراض

الحديث دل ف ،ألداة الحصر قطعي الداللة الحديث ، ف ( )((بخمار  إالال صالة ) )حديث 

،  حجة واحدخبر ال ؛ لكونه  ن كان ظني الثبوت وا  ،  على افتراض ستر العورة في الصالة

لكن ال يدخل بها االضطرار ؛ لذا وجب اخذ الزينة في الصالة  .( )باالجماع فيثبت الفرض 

مصلين من القيام والركوع لل سترأالصالة  في واإليماءلقعود افالن الضرورات تقدر بقدرها ، 

في الصالة  وذلك حراملعيون كل من القيام والركوع والسجود يكشف العورة ل ألن  والسجود ؛ 

القعود في صالة العريان  أمر (E)ابن عباس  أن  ومن هذا يتبين  وغير الصالة ،

 .( )ستر لهمأولكونها  ؛ جل ستر العورة عن عيون المصلينأوالجلوس من 

 

                                         

  6 / : أحكام القران للجصاص: ينظر(  )

 . 76ص: الحديث سبق تخريجه (  )

 . 6  /    :البناية شرح الهدايةو ،   9  /    :العناية شرح الهداية: ينظر(  )

 .   / البناية شرح الهداية ،  82 /    :المبسوط : ينظر(  )
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 وجه الدللة

هو ستر في القياسين   األصلمن حكم  الشارعمقصود يتبين  األدلةما سبق من م      

 ، فقدم القطعي على الظني ، فال غرابةظنية الداللة ، والحديث قطعي الداللة  فاآلية ،العورة 

أقوى  األصلكلما كان ثبوت الحكم في  ): األصولية قاعدةالب أخذ (E)ابن عباس  أن  

 .( كان القياس أرجح

 قياس الشبه: ثالثاا 

 :القاعدةتوضيح 

أشبه كل واحد  أي: تشابه الشيئان واشتبهافتقول  ، أشباه: والجمع،  المثل: الشبه لغة   

فيه ال تظهر يطلق على كل قياس و ،  ( )لشبه كل منهما باآلخر؛  صاحبه حتى التبسا

 أكثرالذي عليه  فاخترت في تعريفه األصوليينوقد تباينت عبارات ، المناسبة بعد البحث التام

 .( )إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما  :األصوليين

ا لإللحاق بكل واحد منهما في  اإذالفرع  إن: المعنى اإلجمالي   تردد بين أصلين وكان صالح 

درجة المماثلة والمشابهة بينه  إلىفحينئذ ينظر ،  الحكم لالشتراك معهما في علة واحدة

فإن كانت المشابهة متفاوتة ليست على درجة واحدة بأن كانت أقوى في واحد ،  وبينهما

يكون  أنهبل ،  األقوى مقدم دائم ا على األضعف ألن  ؛  ألحق باألقوى اآلخرمنهما عن 

                                         

 .  6  و  6 /  :، المصباح المنير  6 /   : لسان العرب: ينظر(  )

 .     و    /   :ختصر الروضة م،   9 /    : الفائق في أصول الفقه: ينظر(   )
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 كلما كانت العالقة بين الفرع واألصل أقوى كان الظن بصحة هألن  ؛  أمكن في باب القياس

ا على األضعفوالظن األقو ، القياس أقوى ى يقدم دائم 
 واختلف العلماء في حجيته،  ( )

للعمل به  اشترط البعض شروطا  و  اآلخرالبعض  وأنكرهفحتج بعضهم به  الختالفهم في معناه

 .( )االستزادة أرادالزركشي في كتابه البحر المحيط لمن  األقوالوذكر هذه 

 زكاة العنبر: المسألة

كان في  أن )) :إبراهيم بن سعد عن العنبر فقالسأله  :عن ابن عباس قال،  عن طاوس

 . ( )(( العنبر شيء ففيه الخمس

 الستنباط

كان في العنبر  نإ: )) في مسألة العنبر روايتين  ، رواية يقول فيها( E)البن عباس    

شيء : يقول مسا  ال نرى في العنبر خُ ))  :يقول فيها األخرىوالرواية  ( )((شيء ففيه الخمس 
                                         

شرح الكوكب  ،  6 و  6 /  : المحصول للرازي ، 97 :ص :، الرسالة 9/77 :األم: ينظر(  )

 .89 / : المنير

 .وما بعدها   7 /  9 : البحر المحيط: ينظر(  )

الحديث صحيح ،  ، ( 2/ )،  (2792)رقم كتاب الزكاة ، باب العنبر ،  : عبد الرزاق مصنف ( )

، وهو قول اإلمام مالك ، انه ال زكاة في العنبر إلى  حنيفة  أبوذهب اإلمام ،  9  / : المحلى: ينظر

 :مختصر اختالف العلماء: ينظر ،فيه الخمس  :يوسف أبووقال ، والشافعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى 

 / 2  . 

 (. )هامش الحديث تخريجه (  )
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حتى يمكن استنباط القاعدة  ، ، فكان البد من فهم الروايتين  والجمع بينهما ( )((دسره البحر 

بالخمس لكن بصيغة التمريض  فأجابعن زكاة العنبر ( E)سأل ابن عباس . األصولية

 أن  ، ويبدو  ( )((كان في العنبر شيء  نإ(: )) E)ويالحظ هذا في قوله  –غير جازم  -

العنبر ليس بركاز بل دفعه البحر ورمى به  لكن؛  بالركاز الحاق العنبرفي  ابن عباس شك

فأشبه  وهو بهذا شك في زكاة العنبر ، ، من غير تعب األرضفوجد ملقى على  ، على البر

كان  أن ))فعلق القول في هذه الرواية  ، ( )مباححكم الالمباحات المأخوذة من البر ، فيكون 

ال نرى : )) ال زكاة في العنبر ، فقال ن  قطع ابن عباس بأ األخرىوفي الرواية  ، (( فيه شيئ

، بإيتاء الزكاة  أمراهلل  إن، ثم  ( )من الظن والشك أولى، فالقطع  ( )(( مسا  في العنبر خُ 

األموال ( m)فأخذ رسول اهلل  ،( 2)َّٱ نن من زن رن ممُّٱ:قال تبارك وتعالىو 

                                         

، الحديث صحيح ، (  2/  )،  (2799)رقم  كتاب الزكاة ، باب العنبر ، ، : عبد الرزاق مصنف ( )

 .97 / : البدر المنير: ينظر

 . 7ص: تخريجه سبق الحديث ( 9)

، الموسوعة الفقهية    /  :، فتح القدير البن الهمام 9 /  :مختصر خالفيات البيهقي: ينظر(  )

  . 2 /  : الكويتية

 . ( )هامش الحديث تخريجه  ( )

 . 2  /    : لبيهقيا سنن: ينظر(  )

 . 6  :جزء من اآلية  :التوبة سورة  (2)
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اهلل تبارك وتعالى لم يرد  إندون البعض ، وعلمنا بذلك  أموالهممن بعض  األغنياءمن 

نما  إال فيما أخذه رسول اهلل  إيجاب الزكاة إلىالبعض ، فال سبيل  أرادجميع األموال ، وا 

(m) ووقف عليه أصحابه ( ) . 

 وجه الدللة
لقلة ؛ يلحق العنبر بالزكاة  أن أراد( E)ابن عباس  أن   يبدو لناعلى ما تقدم  إشارة    

على سبيل الشك ، ( )((كان في العنبر شيء  إن))  هقوليظهر هذا ب، التعب في تحصيله 

ن   ، والظن في اجتهاده ويظهر ذلك ،  غير متفق عليه أصلتعليله لنفي الزكاة بتعليل  وا 

قياس  ) بقاعدة أخذابن عباس  أن  ن يوبهذا التأسيس يتب ،( )(( شيء دسره البحر )) :قولهب

 .( الشبه

 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .    /    :االستذكار : ينظر(  )

 .  7:ص: الحديث سبق تخريجه  (9)

 .  7:ص: الحديث سبق تخريجه  ( )
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 الثانيالمبحث 
 المتعلقة بالستدلل األصوليةالقواعد 

 ( المختلف فيها األدلة )
 ةئتوط

 إليهوجد فيه ما يرشده  أي:  بكذا األمرعلى ، الدليل داللة هو طلب : االستدالل  لغة      

 نياألصوليغيره ، واصطالح  أو إجماع أومن نص  مطلقا  الدليل  إقامةويطلق عرفا على ، 

(  )وال قياس إجماعوال  سُّنة أوعلى اطالقه على نوع خاص من الدليل ليس بنص من كتاب 

معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي  ) :هبأن   الجويني اإلمامرفه ، وع  

واختلف العلماء في ،  ( )( فيه متفق عليه والتعليل المنصوب جار   أصلمن غير وجدان 

ولسيدنا ابن عباس ،  المختلف فيها باألدلةي م  ؛ ولهذا سُ  ثم االحتجاج بها ،(  ) أنواعه

(E)  واالستصحاب ،  ومنها قول الصحابيببعضها  األخذفي اجتهاداته ما يدل على، 

 .وشرع من قبلنا 

                                         

 .  8 /    :، حاشية العطار   8  /    :لسان العرب  ، 62 :ص :مختار الصحاح : ينظر(  )

 . 2 /    :البرهان: ينظر(  )

، االستصحاب ، وشرع ما  تالزم بين الحكمين من غير تعيين علة جامعةال: االستدالل ثالثة أنواع (  )

:  ا  المالكية نوع خامس وأضافتوهو االستحسان ، : الثالثة  األنواعقبلنا ، وزادت الحنفية نوع رابع على 

: الفحول  أرشاد،     /   :شرح مختصر ابن الحاجببيان المختصر : وهو المصالح المرسلة ، ينظر

  / 9 . 
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 قول الصحابي حجة: أولا 

 :توضيح القاعدة 

َبه: ُمشت ق من الصُّحبة ؛ ُيقال : الصحابي في اللغة     عند و ،  ( )ُصحَبة  ، َيصَحُبه ، َصح 

على طريق التتبُّع وطالت صحبته معه  ()اسم لمن اختص بالنبي  ): األصوليينجمهور 

ما ُنق ل إلينا بسند صحيح عن أحد من : والمقصود بقول الصحابي،  ( )( له واألخذ منه

 أووليس فيها نصٌّ من الكتاب ، قضاء  أوفي حادثة ، فتوى  أومن قول  ()أصحابه 

فعل الصحابي الصادر عن  أيضا  ويلحق بذلك ، ولم يحصل فيها إجماع من األمة ،  السُّن ة

و فتوى ، و مذهب الصحابي ، بقول الصحابي األصوليينعند  المسألةاجتهاد ؛ وُتسم ى هذه 

بي ، وال بد من توضيح هذا الخالف ؛ لبيان الصحابي ، وجرى خالف في حجية قول الصحا

 :على نوعين يأتيالقاعدة ، فقول الصحابي 

عمال الرأي  إن   :األولالنوع   حجة باتفاق، قول الصحابي مما ال مجال فيه لالجتهاد وا 

كمسائل العبادات  دليل شرعي إلىقول الصحابي في مثل هذه األحوال يستند  ألن   األصوليين

لم يعرف للصحابي مخالف من الصحابة  اإذ، كذلك قول الصحابي حجة  يعدوالتقديرات ، و 

قول  فيالشروط  فقدان هذه أناتفقوا على و  ، فعله أوفتواه  أولمذهبه مع االنتشار والذيوع 

 .ليس بحجة، يكون قوله  الصحابي

                                         

 . 7  /    :لسان العرب :  ينظر(  )

 .22/ : تيسير التحرير ،  7 / 2: البحر المحيط ،  8 /  :  األسراركشف : ينظر(  )
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عمال الرأي  إلىيكون قول الصحابي راجع ا  أن :والنوع الثاني  فهل يكون حجة ، االجتهاد وا 

ليس  إنه؛  في الجديد والشافعي، حنيفة  أبوعلى المجتهدين من التابعين وتابعيهم ؟ ذهب 

 اإلماموهو قول ، حجة  أنه إلى آخرفي حين ذهب فريق  ،وكثير من المتكلمين ، بل بحجة 

 األحكام أصولراجع كتاب المزيد ليُ  أرادومن ، الحنفية ، وقول مرجوح للشافعي  وأئمة، مالك 

 . ( )(e) الدكتور حمد عبيد الكبيسي اذلألست

  التعريف بالبصرة: المسألة

 من جمع الناس يوم عرفة في هذا ولأمن : يسألهالحسن  إلى ( )أيوبالحكم بن  أرسل    

 . ( )((ابن عباسأول من عرف بالبصرة  )) :المسجد؟ ، فقال

                                         

  اإلسالمي، الوجيز في أصول الفقه     /    :مختصر التحرير شرح الكوكب المنير : ينظر(  )

كتاب أصول األحكام وطرق االستنباط للدكتور حمد عبيد و ،   9 /   :للدكتور محمد مصطفى الزحيلي 

 .86  – 98 ص :الكبيسي 

الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر الثقفي، كان عامل الحجاج على البصرة  ( )

الثقات ممن لم يقع : ينظر ، ه  7، سنة  الملكوُقتل بعد موت الحجاج ، في خالفة سليمان بن عبد ، 

 .86 /    :في الكتب الستة 

، ( 22   )رقم   ليس اال بعرفة ،: كتاب الحج ، في التعريف من قال ، :شيبة ابن أبي  مصنف(  )

بعد  هو جمع الناس : التعريف بغير عرفة و  ،    /    :سير أعالم النبالء : ، وينظر( 89 /  )

واالمام  احمد االمام :، وقال  كما يفعل أهل عرفة فيه، صالة العصر للدعاء والذكر إلى غروب الشمس 

=  فتوحات الوهاب بتوضيح،  72 /    :المغني : ينظر، بالكراهة  :مالك فقال ، وأماس به أال ب مالك
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 الستنباط
نمايوم عرفة ،  باطال  للناس   (E)لم يكن جمع ابن عباس       كان جمعه للناس في  وا 

الوقوف بعرفة عبادة  ألن  هذا الموضع ، تعريف يصنعه للناس ، ليس بشيء من العبادة ؛ 

وال يقاس  حدود عرفة ليس عبادةمختصة بمكان مخصوص ال تعقل علته ، فالوقوف خارج 

 -معلل  – معقولة المعنى: ضربين إلى األحكامواألصوليون قسم ،  ( )األماكنعليه غيره من 

فما ، عليه  وبناء   المسألةوهذا الضرب الثاني هو محل . -توقيفي  – وغير معقولة المعنى، 

شرط صحة  ألن  وذلك  ؛ال يصح القياس عليه ، علة مما سبق بيانه  األحكامال يعقل له من 

علة فالقياس  األحكاموما ال تعقل له من ، وهنا العلة ال تدركها العقول ، القياس معرفة العلة 

الجمعية  غير قاصد فعل ابن عباس في جمع الناس إن  ول نق أن إال، وما بقى  فيه متعذر

ليس بشيء  وهو ،هذا شعار من شعائر الدين  أنالعوام  فأوهم ، فقعد للعبادةبل حضرته نية 

والتعظيم لتشبيه لهو  اجتهاده هذا أن   التأمل ، والمعقول من ( )العوام إيهامكما  من العبادة

 .حجة قوله أو فعل الصحابي أنوهذا يدل على  ، لذلك اليوم

 

                                                                                                                               

 :، النجم الوهاج في شرح المنهاج  8  /    :( حاشية الجمل على شرح المنهج)شرح منهج الطالب  =

   /   . 

 . 86 و 97/    :فتح القدير البن الهمام : ينظر(  )

 . 72 /    :المغني ،     و   /    : الباعث على إنكار البدع والحوادث: ينظر(  )
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 الستصحاب حجة: ثانياا 
 توضيح القاعدة

 ( )طلب الصحبة إلىدعاه  أيومنها استصحب ، مأخوذ من الصحبة : ستصحاب لغةاال   

لعدم  ؛ األولعلى ثبوته في الزمان  بناء  ، في الزمان الثاني  أمرالحكم بثبوت : واصطالحا  ، 

وقيل ، نفي ما كان منفيًّا و  ثابتا  هو استدامة إثبات ما كان : وقيل، وجود ما يصلح للتغيير

المعنى و ،  ( ) فاألصل بقاؤه في الزمن المستقبل، ما ثبت في الزمن الماضي  أن: معناه

،  وتبنى عليه األحكامتثبت به ،  ستصحاب دليل وحجة شرعيةاأل أن:  للقاعدة اإلجمالي

 سواء أكان ذلك في جانب النفي،  الحكم الشرعي إلىوهو طريق شرعي معتبر للتوصل 

 ،  ( )ومقتضى قاعدتنا هو ما عليه اإلباضية،  ( )في جانب اإلثبات والوجود أم،  والعدم

  ، وأبو بكر الصيرفي ، منهم المزنيو  الشافعية أكثركذلك و ،  ( )من المالكيةوالجمهور 

 طائفة من وأيضا  ،  (9)والحنابلة،  (2) (e)داود  يوهو مذهب أب،  (رحمهم اهلل ) والغزالي 

                                         

 .   /   :المصباح المنير  ، 99 /    : األسراركشف : ينظر(  )
 .8  / :شرح المعالم في أصول الفقه، 72:ص :الضروري في أصول الفقه،   / :المعتمد:ينظر(   )
 .26 /    : المستصفى،  9   و     /  :المعتمد في أصول الفقه : ينظر(  )
ومرتكب  مخالفونا من أهل القبلة كفار،: هم المنسوبون إلى عبد اهلل بن إباض، قالوا: اإلباضية ( )

 .   / : الملل والنحل : ، ينظر وأكثر الصحابة (E)، وكفروا عليًّا الكبيرة موحد غير مؤمن 
 .9  / :شرح تنقيح الفصول ،  7 :ص :تقريب الوصول ،6  / : المحصول البن العربي:ينظر ( )
 .وما بعدها  27 /  :اإلبهاج ، 7 / :بيان المختصر ،وما بعدها  26 / المستصفى : ينظر (2)

 .وما بعدها   6 /   :مختصر التحرير شرح الكوكب المنير  :ينظر (9)
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 أنه: من أهمها،  وفي موضوع القاعدة أقوال غير ذلك ، (9)وهو قول الظاهرية،  ( )الحنفية 

 ( )وبعض الشافعية، ( )الحنفية أكثريستوي في ذلك النفي واإلثبات وعليه  مطلقا  ليس بحجة 

يصلح ليكون  أنه: أي، حجة في الدفع ال في اإلثبات واالستحقاق أنه: ومنها ، ( )والمتكلمين

وال يصلح إلثبات واستحقاق حكم به لما لم يكن ، على إبقاء ما كان على ما كان عليه دليال  

لكنه حجة يدفع بها ،  االستصحاب ال يصلح لإللزام واإليجاب: وبعبارة أخرى، من قبل ثابتا  

 . (2)متأخري الحنفية أكثروعليه ، إلزام الغير واستحقاقه

 مدة القامة في السفر: المسألة
إنا نطيل الثواء بأرض : ))  (E)قلت البن عباس :  قال،  (9)عن زائدة بن عمير    

 (8)(( أهلك إلىركعتين حتى ترجع : ، فكيف أنوي في الصالة ؟ قال -القراريعني  - ، العدو

                                         

 .76 / :التقرير التحبير:، ينظر ر الماتريدي اختاره صاحب الميزانمنصو  أبوالسمرقنديين منهم  ( )

 . وما بعدها    /  :التمهيد في أصول الفقهو  وما بعدها ،  / :األحكام البن حزم الظاهري : ينظر(  )

 . 99 /    :تيسير التحرير و  ، 98 /    : األسراركشف : ينظر ( )

 . 9   -    /  :المعتمد : ينظر ( )

ليه ،9  / :شرح تنقيح الفصول: ينظر  ( ) رشاد الفحولو  ، الحسين البصري أبوذهب  وا   . 9 /   : ا 
 .98 /  : األسراركشف ، و    6 :ص : تقويم األدلة في أصول الفقه: ينظر( 2)

 ،محله الصدق : حاتم أبووقال ، روى عن ابن عباس ،  الطائي كان شقيق رعوة: زيد بن عمير( 9)

 .88 /    : الثقات ممن لم يقع في الكتب الستةو ،   /  :(علي الحسني األعالم)نزهة الخواطر : ينظر

 ( .69 /   )، (  6 8)متفرقة ، رقم  وأبواب اإلمامةكتاب الصالة التطوع  :ابن أبي شيبة مصنف( 8)
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ال أشد على  حوال  إني أقيم بالمدينة : العنزي قلت البن عباس ( )المنهال أبيعن  وأيضا  ، 

 .( )(( ركعتين صل  )) : سير؟ قال

 الستنباط

مفهوم ) في قاعدة  ذكرها سيأتيو  اإلقامةاختلفت الرواية عن ابن عباس في مدة     

المسافر يتمتع برخصة  أن  يات على ا، فدلت هذه الرو (  -حجة  الغايةمفهوم  –ة المخالف

في المكان الذي هو فيه ، ويعضد هذا قول ابن عباس  اإلقامةفي نفسه  لم ينو   القصر مادام

،  سيرشد على أال  البن عباس :المنهال أبيقول  وأيضا  ،  ( )((هلك أ إلىحتى ترجع )) 

 اإلقامةيستصحب في نفسه نية  أن إلىويبقى على نية القصر المقتضى له عند السفر 

استصحب النية فقد زال سبب قصر الصالة الرباعية  أنقبل السفر ، فما  األصلية

ما دام في نفسك أمر بالصالة ركعتين  ابن عباس أن  ، وبهذا نجد  اإلقامةالستصحاب نية 

ونجد وجه ،  مقيم وعادت الصالة على ما كان أصبح اإلقامةاستصحب فإذا  اإلقامةعدم 

بقاعدة   ابن عباس  أخذ ، وبهذا نجد( )((حتى ترجع إلى أهلك))الداللة في قول ابن عباس 

 .االستصحاب حجة

                                         

: ينظر ،( E)روى عن ابن عباس  كان ثقة قليل الحديث عبد الرحمن ْبن مطعم: المنهال أبو ( )
 . 99 /   : ، الطبقات الكبرى     /    : الرجال  أسماءتهذيب الكمال في 

 . 9  /   : المحلى (  )
 .  6 صالحديث تقدم تخرجه ، (  )
 . 6 :ص:الحديث سبق تخريجه (  )
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 شرع لنا شرع من قبلنا: ثالثاا 

 : القاعدة توضيح

 أو السُّن ة :في اللغة( شرع ) ـ والمراد ب، المختلف في حجيتها األدلةهذه القاعدة تتناول أحد   

، كما عرفه  ( قبلناشرع من )  وبهذا يمكن تعريف ، ( )للشرعالطريق وهو اقرب المعاني 

شرع  نهاأعلى التي كانوا مكلفين بها تلك الشرائع  أحكاممن  ليناإما نقل : علي النملة الدكتور

فيه  وشرع من قبلنا ال يخلو،  يقبل النسخ من الفروع العملية في الدينما  أي ، ( )اهلل تعالى

  :أمرينالحال من 

، الشرائعأتباع تلك  السُّن ةعلى  أو، ينقل إلينا في كتب الشرائع السابقة نفسها أن :األول األمر

  .وهذا ال يؤخذ به باتفاق

 : وهذا يعتريه ثالثة أحوال،  النبوية السُّن ة أو،  الكريم القرآنيأتينا في  أن :الثاني األمر

 في حقنا؛ فهذا يكون  قد نسخ ولم يعد مشروعا   أنهينقل إلينا وينقل معه ما يدل على  أن  - 

 .في شأن المحرمات من المطعومات على اليهودوذلك كما ، نسوخا  م

فتكون مشروعة في حقنا ، مشروعة في حقنا إنهاتنقل إلينا وينقل معها ما يدل على  أن  - 

 .  كالصيام، من شرائعهم إنهابالدليل الدال على مشروعيتها ال باعتبار 

                                         

 .97 /    : المعجم الوسيطو ،   2 /    :مختار الصحاح : ينظر(  )

 . 79/    : المهذب في علم أصول الفقه المقارن: ينظر(  )
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 إنهاالنبوية المشرفة وال ينقل معها ما يدل على  السُّن ة أوالكريم  القرآنتنقل إلينا في  أن  - 

نما وردت فقط ،  نسخال أوفهي مطلقة عن اإلقرار ، ليست مشروعة أومشروعة في حقنا  وا 

إطالق شرع من قبلنا حينما  إليهالذي ينصرف  مناط حديثنا وهو، على سبيل الحكاية

فأما العقائد فهي الزمة لكل أحد من ،  هذا كله في فروع الدين أن إلىوننبه . ( )يطلق

ثبت  اإذشرع من قبلنا  أن :المعنى اإلجمالي للقاعدة أنويمكن القول  .أقوامهم أو األنبياء

ولم يرد عليه ناسخ  -ال من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها  -بطريق صحيح من شرعنا 

وطائفة من ،  وبعض اإلباضية،  والحنفية،  وعليه كثير من الشافعية، فهو شرع لنا

، (التبصرة  )في  أوال  إسحاق  أبيوهو مختار الشيخ ، كما نقله ابن السمعاني ، المتكلمين

ونسب ألبي حنيفة ،  إليه ميال   (e)للشافعي  أنوحكي ،  والحنابلة،  كيةوكثير من المال

(e)  ،و ألحمد في رواية (e)( )  ،شرع  أن إلىفذهبوا ، وخالف في موضوع القاعدة فريق 

 اإلسنويونسبه ،  لنا شرعا  ولم يرد عليه ناسخ ال يكون ، ثبت بطريق صحيح  اإذمن قبلنا 

                                         

 . 87 /    : أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: ينظر(   )

  8  :ص : التبصرة ،  2:ص : اللمع للشيرازي ،وما بعدها    9/  : العدة ألبي يعلى: ينظر ( )

 : المحصول للرازي،   2 /  : المستصفى ، وما بعدها 26 /  : األحكام البن حزم ،وما بعدها 

وما بعدها ؛  27 /  : ، شرح مختصر الروضة8   و 6  / :اإلحكام لآلمديز ،وما بعدها   2 / 

 : وما بعدها ؛ التقرير والتحبير    /   : التمهيد ، 7   و  6   /  : أصول الفقه البن مفلح

  .وما بعدها  67 / 
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 .( )والقاضي الباقالني، البيضاوي  و، واآلمدي ، واختاره الفخر الرازي ، للجمهور 

 ( ص )سجود التالوة في سورة  :المسألة

 مع ُّٱٱٱٱٱاآلية، وتال هذه  ص سورةيسجد في  ))كان : ، عن ابن عباس قال عن مجاهد   

ل عن السجود ئ  ابن عباس سُ  أن،  عكرمةعن ، و  ( )((( )َّ  مفحق خف جفحف مغ جغ

يسجد  (m)، وقد رأيت رسول اهلل  ليس من عزائم السجود)) : ، فقال(  ص) سورة فى 

 .( )((فيها

 الستنباط

 من  نهاإل؛ ( ص )سجود في سورة استصحب ما ورد من  (E)ابن عباس أن  يبدو     

                                         

  8  :ص : التبصرة ،  2:ص : اللمع للشيرازي ،وما بعدها    9/  : العدة ألبي يعلى: ينظر ( )

 : المحصول للرازي،   2 /  : المستصفى ، وما بعدها 26 /  : األحكام البن حزم ،وما بعدها 

وما بعدها ؛  27 /  : ، شرح مختصر الروضة 8   و 6  /  :اإلحكام لآلمديز ،وما بعدها   2 / 

 .وما بعدها     /   : التمهيد ، 7   و  6   /  : أصول الفقه البن مفلح

 76 :جزء من اآلية  :األنعام سورة (  )

، ( 862 )البخاري  أخرجه،  (96 / ) ، (7   )رقم  كتاب الصلوات ، : ابن أبي شيبة مصنف(  )

 .يسيرعن مجاهد ، باختالف 

البخاري  أخرجه،  (99 /   )، (  97 )رقم ، ( ص ) كتاب الصالة ، باب سجدة  : لبيهقيا سنن ( )

 .، باختالف يسير( E)، عن ابن عباس (     )
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من تالوة ابن  جليا  يظهر و ،  (عليه السالم) وهو نبي اهلل داودالسابقين  األنبياءشرائع  أحكام

ابن عباس يتعبد  أن اآلية إذ دلت َّ  مفحق خف جفحف مغ جغ مع ُّٱ لآليةعباس 

 أي ، ( )(( ليس من عزائم السجود)) : حديث ابن عباس القولويؤكد هذا بشرع من قبلنا ، 

نما الشارع اقتدى فيها باألنبياء قبله لم تنزل في هذه األمة إنها ابن عباس ستنبط فا ، ( )، وا 

 .بقاعدة شرع من قبلنا شرع لناابن عباس  بأخذقول ن أن ، وبهذا يمكن االسجود فيهمشروعية 

                                         

 : على مذهبين(( ص )) اختلف العلماء في سجدة سورة  ، و   6 : ص: الحديث سبق تخريجه (  )

ليهسجود شكر ،  :األول  .يصح السجود بها في الصالة ذهب الشافعية والحنابلة وبهذا ال وا 

ليه :الثاني ذهب الحنفية والمالكية ، وبهذا من سجدها فال تبطل صالته ، وقد وافقهم  سجود تالوة ، وا 

أو  ناسيا  من سجدها : ) بعض الشافعية في ذلك ، وهو وجه عند الحنابلة ، وجاء في المجموع للنووي 

 7  /  : وما بعدها ، المغني 26/   المجموع للنووي : ينظر ،( طل صالته ويسجد للسهو ال تب جاهال  

 الشرح الكبيروما بعدها ،   6 /  ، وحاشية الشرويني  66 /  ، بداية المجتهد في شرح المنهاج 

 .   و  6   / للمقدسي 

 .   /    التوضيح لشرح الجامع الصحيح : ينظر(  )
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 الثالثالمبحث 
 القواعد األصولية المتعلقة بطرق

 من النصوص الشرعية األحكاماستنباط 
من هذه  األحكام؛ والستنباط  واإلجماع والسُّنَّةالمصادر هي الكتاب  أن أكدنافيما سبق      

في  واألساليبوهذه الطرق وطرق عديدة  أساليبيعتمد علماء األصول على  المصادر

 نا  و ،  الشرعية األحكام إلظهاروالنظر فيها  الرأي إلىتحتاج  ر مباشرةالحقيقة مصادر غي

من البحث فيهما بيان الطريق ؛ لمعرفة ما جاء (  والسُّنَّةالكتاب )  خاصة األصوليينغرض 

بعد معرفة معاني  إالوالمعاني ، والكالم العربي ال يفهم المراد منه  األحكامفيهما من تلك 

المتنوعة وكيفية داللتها على مراد  األساليبفيها ، والوقوف على مفرداته وما استعملت 

من  األحكامفهم  إلىالعربية ؛ ليصلوا  األساليبباستقراء  األصوليونالمتكلم ، ومن هنا عني 

وتعد ،  األحكامالنصوص الشرعية ، فوضعوا لها قواعد تساعد المجتهد على استنباط 

الموضوع من حيث ما تشتمل عليه  األصوليونرض ولقد ع، معظمها من القواعد اللغوية 

األلفاظ ، ومن حيث داللتها على الحكم الشرعي ، ومن حيث داللتها على المعاني 

القواعد األصولية عند ابن  ألنَّ لتفصيل هذه التقسيمات ؛  أتعرضواستعمالها فيها ، ولن 

ضعها ، وسيكون متناثرة في بعض جزئياتها وعرضها يخرج الرسالة من مو   (E)عباس 

 باألمرما يتعلق ثم دالالت األلفاظ على المعاني الترتيب بذكر القواعد المتعلقة بمباحث 

  .( )قواعد حروف المعانيبليها ما يتعلق والنهي ، ي

                                         

 .1  :ص: (I) السيدة عائشةالقواعد األصولية المستنبطة من فقه : ينظر ( )



  لثالفصل الثا

 
701 

 ضرورة إلل يثبت القتضاء : أولا 

 توضيح القاعدة

وهي تختص ، المعاني هذه القاعدة هي امتداد للقواعد المتعلقة بطرق داللة األلفاظ على 

  .بداللة االقتضاء على وجه الخصوص والتحديد

بدونه ، وهو  أوطلب الفعل مع المنع عن الترك ، وهو اإليجاب ، )  :واالقتضاء في اللغة

 .(  )( بدونه ، وهو الكراهة أوطلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم ،  أوالندب ، 

 أوصدقه لة اللفظ على معنى خارج ، يتوقف عليه هو دال) : االقتضاء في االصطالح 

داللة الكالم على معنى ) : بانها  ( )البزدويكما عرفها  أو،  ( )( العقلية أوصحته الشرعية 

أصل اللغة  إلىوتستند هذه القاعدة ،  ( )( هو الزم متقدم ، توّقف على تقديره صحته شرعا  

في  األصل إنَّ  إذ، موجب لذلك  أويقوم دليل  أن إالالعربية التي توجب عدم تقدير محذوف 

فاألصل حمل ،  دون تقدير مقتضى زائد تكون معبرة بذاتها عما تتناوله من معان   أناأللفاظ 

 .( )تعذر ذلك إذا إالالكالم على ظاهره 

 
                                         

 .  /    :التعريفات (  )
 . 6 /   :لى التوضيح شرح التلويح ع(  )
، فقيه حنفي من علماء أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي : البزدوي  ( )

 . 1/60  :سير اعالم النبالء :، ينظرتوفى في سمرقند  من أهل بخارى ، األصول
 .    /  : مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور ،     /   :  األسراركشف : ينظر(  )
 .  1 /   : بناء الفروع على األصول  إلىمفتاح الوصول  ( )
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 صالة الظهر والعصر القراءة في اثبات: المسألة

  ناسا   أنَّ :  في العصر، فقيل لهي الظهر ، والال قراءة ف)) : (E)يقول ابن عباس    

، ()لو كان لي عليهم سلطان ، لقطعت ألسنتهم ، قرأ رسول اهلل : فيهما ؟ فقال يقرؤون

 .( )(( لنا سكوت هفقراءته لنا قراءة ، وسكت ، فسكوت

 الستدلل

قرأ في الظهر والعصر، ولم  (m)لم أسمع رسول اهلل )) : ، قال (E)عن ابن عباس

ما أدري أكان رسول اهلل )) :قال أنًّه ،(E) عن ابن عباسوكذلك ،  ( )(( بلغيأمرنا وقد 

(m ) ال ))  :عن ابن عباس قال وأيضا  ،  ( )(( ، ولكنا نقرأ ال أم، يقرأ في الظهر والعصر

 (E) وعن ابن عباس،  ( )(( ال أميقرأ في الظهر والعصر  (m)أدري أكان رسول اهلل 

                                         

، أخرجه البخاري برقم  ( 0 / )، (  1 )رقم  ،( E) مسند ابن عباس :عبد بن حميدمسند (  )

 .، عن ابن عباس ، بسياق مختلف(  11)

، عن (  11)، أخرجه البخاري كذلك  (0  /  ) ، (  6  )رقم باب العين ، :  المعجم الكبير ( )

 .ابن عباس، بسياق مختلف

 ، ( 1  )رقم  كتاب افتتاح الصالة ، باب القراءة في الظهر والعصر ،:  اتحاف الخيرة المهرة ( )

 .، عن ابن عباس ، بسياق مختلف(  11)، أخرجه البخاري أيضا   ( 1 / )

حديث  (    /  ) ، (109)رقم  كتاب الصالة ، باب تفريع استفتاح الصالة ، : سنن أبي داود(  )

 .صالح ؛ لذلك سكت أبو داود عليه
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 أميقرأ في الظهر والعصر  (m)غير أني ال أدري أكان رسول اهلل  السُّنَّةقد حفظت  )): قال

 . ( )(( ال

 الستنباط 

 مرة  روايات متعارضة ،الظهر والعصر صالة في في مسألة القراءة ( E) البن عباس   

تقديم فهم  ال بد من ، فكان، ورواية أخرى شك في القراءة  بعدم السماعوجزم القراءة  أنكر

 :حتى يمكن استنباط القاعدة األصولية منها، والجمع بينهما هذه الروايات 

لم )) : ، قال (E)، عن ابن عباس عكرمةعن ف القراءة ، ابن عباس أنكر :األولىالرواية 

يرد هذه الرواية ،  ( )(( قرأ في الظهر والعصر، ولم يأمرنا وقد بلغ (m)أسمع رسول اهلل 

 إقرأالصالة فكبر ثم  إلىقمت  إذا: )) قائال( m)حيث علمه النبي حديث المسيء صالته 

ما جاء في  وأيضا   ، مطلقا  القراءة  أوجبت (( إقرأثم )) فكلمة  ( )((ما تيسر معك من القران 

: قال))  فأجابالظهر والعصر صالة البخاري من سؤال خباب بن األرت عن القراءة في 

عن صالة  الخدريسعيد  أبي وما جاء في صحيح مسلم من حديث،  ( )(( باضطراب لحيته

                                         

،  رقم  قدر القراءة في صالة الظهر والعصرتفريع استفتاح الصالة ، باب  أبواب :سنن أبو داود ( )

 .، عن ابن عباس ، بسياق مختلف(  11)أخرجه البخاري برقم  .،(    / )، ( 109)

 .09 :الحديث سبق تخريجه ص ( )

 .(91 / ) ،( 91 )رقم  والمأموم ، لإلمام القراءة، باب وجوب  األذانكتاب  :م مسل صحيح ( )

 .(0  / )، ( 6 1)رقم  في الصالة ، األمام إلى، باب رفع البصر  األذانكتاب  :صحيح البخاري ( )
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 عن ابن عباسنقل به ليخالف ما  قيل فسر،  ( )(( كان يقرأ في صالة الظهر)) :الظهر قال

، يدفع وهم ابن عباس بعدم القراءة هذا كله و  ( )(( ال قراءة في الظهر والعصر)) : قال أنًّه ،

عند  اإلنكارن حديث صح مالقراءة أ أحاديث أخرىمن جهة ، و  اإلنكارلذلك  دافعا  يكون و 

 .( )ال يندفع العلم اليقين بغير علمف، ابن عباس 

 عن ابن عباس، الظهر والعصرصالة في على ابن عباس القراءة  أشكل :األخرىالرواية 

(E)، ما أدري أكان رسول اهلل )) :قال أنًّه(m ) ال، ولكنا  أم، يقرأ في الظهر والعصر

يقرأ في الظهر  (m)ال أدري أكان رسول اهلل ))  :قال ، عن ابن عباس وأيضا  ،  ( )(( نقرأ

وهذه الرواية تقتضي ،  (6)،إسناده صحيح على شرط البخاري األخيرو ،  ( )(( ال أموالعصر 

القراءة في ابن عباس بعد سمعه ما يثبت  أن، ويبدو  ، ولم يجزم فيه بشيء( E)شك  أنًّه

غير  السُّنَّةقد حفظت  )) :قال أنًّهي عنه بالشك ودليل ذلك ما رو  صالة الظهر والعصر بدأ

                                         

 .(   / )، (    )رقم  في الظهر والعصر ، القراءةكتاب الصالة ، باب  : مسلم صحيح (  )

 . 09 :ص: سبق تخريجه  الحديث(  )

 البن الهمام فتح القدير ،  1 /  :شرح صحيح البخاري البن بطال ، 0 / :معلم السنن: ينظر(  )

: /  6. 

 . 09 :ص:  الحديث سبق تخريجه  ( )

 . 09 :ص:  الحديث سبق تخريجه(  )

 . 61/  :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( 6)
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 انتفى ما قال، وبهذا  ( )(( ال أميقرأ في الظهر والعصر  (m)أني ال أدري أكان رسول اهلل 

 .( )واثبت القراءة غيره قد تحقق ألنَّ ؛ عدم القراءة في وجوب  (E) ابن عباس

 وجه الدللة

استنباط القاعدة األصولية من  اآلنن يمك، القراءة في الظهر والعصر  ثبتت أنبعد     

وهو غير  ، تدل على عدم القراءة في صالة الظهر والعصر المسألةحيث ظاهر  المسألة

لتوافق مدلول فكان المقتضى الذي يجب تقديره عند الضرورة  ، أثبتناهمما مراد الشارع 

ضرورة معنى زائد  فقدرنا، ال صالة جهرية عند الظهر والعصر  إنه،  المسألةمع  األحاديث

 أخذ (E)ابن عباس  إنَّ يمكن القول ، و ُصِحَح به المنطوق وبهذا ،  (  الجهرية)  :وهو

 .(بضرورة  إالال يثبت االقتضاء  )بقاعدة 

 عليه القرينة تدل ما على يدل األمر: ثانياا 

 توضيح القاعدة
ب الفعل على وجه الطلب ، والمراد هو طل أوالشأن ،  أوالحال ، : في اللغة  األمر   

تعريف الغزالي : باعتبارات متقاربة منها  ونعرفه األصولي: وفي االصطالح . (  )االستعالء

 اقتضى فعل غير كف على : )، وقيل(  )( القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به )

                                         

 . 0  : ص: الحديث سبق تخريجه (  )
 . 0 /    :معالم السنن : ينظر(  )
 .  0 /    : معجم متن اللغة :ينظر(   )
 .  0 /    :المستصفى (  )
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هو  طلب الفعل ممن: يقال أنهو ، الفهم والصواب  إلى واألقرب، (  )( جهة االستعالء 

من  مأخوذةف القرينة في اللغة  وأماالوجوب حتى يرد الناقل ،  األمرفي  واألصل، (  )دونه

 أومعنوية ،  أوحالية ،  أماالمطلوب وهي  إلىيشير  أمر: المقارنة ، وفي االصطالح 

 ألمرالمقارن  األمر أي، والقرينة المراد بها العالمة الظاهرة الدالة على الشيء ، (  )لفظية

 .تكون القرينة مقبولة  أن، وال بد  رآخ

 بقرينةصرف غسل يوم الجمعة عن الوجوب : المسألة

يا ابن عباس أترى الغسل يوم : العراق جاءوا فقالوا  أهلمن  ناسا   أنَّ عن عكرمة ،    

ال ، ولكنه طهور ، وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل ، فليس عليه  : ))؟ قال الجمعة واجبا  

كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ، ويعملون : بركم كيف بدء الغسل بواجب ، وسأخ

إنما هو عريش ، فخرج رسول اهلل ُمقارب السقف  على ظهورهم ، وكان مسجدهم ضيقا  

(m)  في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح حتى آذى

كان هذا اليوم فاغتسلوا  إذاناس ال أيهايا : تلك الرياح قال  (m)، فلما وجد  بعضهم بعضا  

ثم جاء اهلل بالخير : (G)، وليمس أحدكم أمثل ما يجده من دهنه وطيبه ، قال ابن عباس 

 مسجدهم ، وذهب بعض الذي كان يؤذي، ولبسوا غير الصوف ، وكفوا العمل ، ووسع 

                                         

 . 0 /    : األسراركشف (  )

 . :ص :للدكتور وليد بن راشد  بحث :األمر المطلق عن القرينة :ينظر(  )

 .  1 :ص :التعريفات (  )



  لثالفصل الثا

 
771 

 .( )(( بعضهم بعضا من العرق 

 :الستنباط

 أنَّ ما شعرت ) : )الجمعة رواية متعارضة قالوم في مسألة غسل ي (E)البن عباس    

ابن  ألنَّ ؛  حقيقيا  ، وهذا التعارض ليس  ( )(( يوم الجمعة غير الغسل له طهورا   أنَّ يرى  أحدا  

بالغسل ، فقال عبد اهلل  األمر (m)عباس ساق سبب وجوب الغسل ثم روى عن رسول اهلل 

 أنأمر بالغسل ، قال عطاء من غير غسل يوم الجمعة سنة ، وكان ابن عباس ي: بن مسعود

سعيد الخدري  أبيجاء عن  وأيضا  ، (  )يأثم من تركه ، وهو الراوي للحديث عن ابن عباس

( (واجب))فقوله  ،( )((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) ): قال (m)النبي  أنَّ 

ابن عباس بعدم  دليل على وجوب غسل يوم الجمعة وبهذا تكون الرواية متعارضة مع مسالة

                                         

 ،(    ) في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقمكتاب الطهارة ، باب : أبي داود سنن(  )

عن ابن عباس ، بسياق (  11)أخرجه البخاري  ، الحديث صالح ؛ لذلك سكت أبو داود عليه ،( 91/ )

غسل يوم الجمعة سنة باتفاق ، عن ابن عباس ، بسياق مختلف ، وأن ( 1 1)مسلم  وأخرجهمختلف ، 

 .9  /   : العلماء األئمةاختالف : ينظر، ( والشافعية والحنابلة الحنفية والمالكية) األربعةالمذاهب 

 إسناده (   /   )، (   00 )رقم  كتاب الجمعة ، في غسل الجمعة ،  :أبي شيبة  مصنف ابن(  )

 .69 /   ما صح من آثار الصحابة في الفقه: صحيح ، ينظر

 .11 /   :للديبانالطهارة  حكامأموسوعة و  ،   /6  :العقبى في شرح المجتبى ذخيرة :ينظر ( )

صحيح ، (  / )، ( 110)رقم  كتاب الجمعة ، باب الطيب للجمعة ،: متفق عليه ، صحيح البخاري(  )

 (.10 / )، ( 6 1)كتاب الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، رقم  :مسلم 
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الناسخ ال يقوى على حديث  نَّ إلخدري على النسخ فسعيد ا أبيل حديث وِ عُ  وأنالوجوب ، 

 ألنَّهالغسل غير واجب ؛  أنَّ ، والحديث فيه داللة على  أيضا  الوجوب ، وليس فيه تاريخ 

: قال (m) أنًّه؛ لحديث البخاري  ( )قرنه بالسواك ، والطيب ، وهما غير واجبين باالتفاق

 وجاء في السيل الجرار، (  )(( تمس الطيب وأنغسل الجمعة على كل محتلم ، والسواك ، ))

وعلق الدكتور ،  ( )تأكيد المشروعية  واجبان المراد بالبتخريج لطيف في هذه المسألة 

في حقه ،  متأكدتعني ( (واجب  )) ناعلى الحديث أيضا   –ه اهلل ظحف –مصطفى البغا 

 األنصاري، وهناك رواية منقولة عن جابر بن عبد اهلل  ( )على تركه لمعاقبةاوليس المراد 

(E)  عن النبي() ها ونعمت ومن اغتسل فهو الجمعة فبِ  وأتىمن توضأ ) ) :قال أنًّه

 .فضيلة ، ويعول على االستحباب إنماالغسل ليس بفريضة  أنَّ فيه دليل على ، (  )(( أفضل

 وجه الدللة

من  األمرصيغة  تالتي صرفهي القرينة  (6)((فليس عليه بواجب ) )باس قول ابن ع      

ابن عباس عول بحديثه من قبيل انتهاء  أنَّ االستحباب ويتضح على ما تقدم  إلىالوجوب 

نماليس للوجوب ،  األمر نَّ ا  و السبب مع انتهاء المسبب ،  ثم ذهبت تلك العلة  كان لعلة ، وا 

                                         

 .  / : االستذكار: ينظر ( )
 (. /   )، (  110)رقم ،  جمعة ، باب الطيب للجمعةكتاب ال :صحيح البخاري(  )
 . 1ص: السيل الجرار: ينظر(  )
 . 1  /   :البخاري صحيح  البغا في تعليق مصطفى،  66/   :فتح القدير البن الهمام: ينظر(  )
 .  1/    :يوسف  ألبي اآلثار :ينظر(  )
 .    :ص: الحديث سبق تخريجه ( 6)
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جمع بين شيئين ثم بين الحكم ،  (E)ابن عباس  نَّ إل وعليه يمكن القو  فذهب الغسل ،

باالستحباب  األخذفيه ، وهذا يرشدنا على  آثارهوتكون العبرة بمن تعلق به الحكم ، ويظهر 

 (E)ابن عباس  أخذ يمكن القولفي غسل يوم الجمعة ، وبهذا  (E)عند ابن عباس 

 .المجرد عن القرائن يدل على الوجوب األمربقاعدة 

 حجةهوم المخالفة مف: ثالثاا 

 توطئة

، ويطلق المفهوم عند األصوليين ما يقابل (  )اسم مفعول من فهم بمعنى علم: المفهوم    

داللة في محل  أحدهما: لها داللتان  ، تكون إنشائية أوخبرية كانت التراكيب المنطوق ، 

ما  أيمحل النطق  داللة في غير: دلت الجملة بمنطوقها على الثبوت ، والثاني  أيالنطق 

داللة المفهوم من قبيل  أنَّ  األصوليون نصَّ يستفاد من الجملة بطريقة اللزوم العقلي ، فقد 

هو داللة اللفظ على ثبوت خالف حكم المنطوق به : فمفهوم المخالفة ،  ( )داللة االلتزام

تنبيه  ا  أيضالخطاب دال عليه ، ويسمى  ألنَّ ، ويسمى دليل الخطاب ؛ (  )للمسكوت عنه 

الكالم في شأنها عند اول قاعدة من مفهوم وسيأتي ،  ( )به عليهالخطاب قد نَّ  ألنَّ الخطاب ؛ 

 المخالفة

                                         

 .10 /   : ر شرح الكوكب المنير مختصر التحري: ينظر(  )
 . 6/     :معلمة زايد : ينظر(  )
 . 6 / :المستصفى ،66/  :البرهان،66 / : ، األحكام لالمدي  / :شرح تنقيح الفصول: ينظر(  )
 . 19 /  6:  ، التحبير شرح التحرير   06 /    :أصول الفقه البن مفلح : ينظر(  )
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 حجة مفهوم الشرط  :اولا 

 توضيح القاعدة

 ، الشرط مفهوم وهو  أنواعها أحدالبد من توضيح  حجة عن مفهوم المخالفةبعد التوطئة    

المراد ، و  ( )(عدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته هو ما يلزم من عدمه ال: ) الشرطو 

 أحددخول ك هو الشرط اللغويفي الحكم وله مفهوم المخالفة  معتبرا   ا  يعتبر قيد الذيبالشرط 

  .( )( إذاو  إن ) :كأداتي الشرط على الجملة الشرط أدوات

يد لحكم معلق على شرط لمذكور داللة اللفظ المف: ) هبأنَّ  ونيعرفه األصوليففهوم الشرط م أما

في االحتجاج بمفهوم الشرط ولألصوليين ،  ( )(على نقيضه في المسكوت عند عدم الشرط 

المفاهيم ، قول الحنابلة وبعض  أقوىمفهوم الشرط حجة ، ويعد من  أن: أحدهما :مذهبان

لمساني عن ليس حجة ، رجحه المحققون من الحنفية ، ونقله الت أنًّه: واآلخر،  الشافعية

مفهوم  أن –على مقتضى مذهب الجمهور  -لقاعدة تقرر ل اإلجماليوالمعنى ،  ( )مالك

 .األحكام بناءمعتبرة في  الشرط حجة

 

                                         

 .60/    : الفروق للقرافي(  )

 .1  : ص :أصول الفقه في نسيجه الجديد : ينظر(  )

 .  /    :، حاشية العطار  6  /    :التقرير والتحبير : ينظر(  )

 .    و 0  /    :، التقرير والتحبير   6 /    :البحر المحيط  :ينظر(  )
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 ل ينجس ال بالتغيرالماء  :األولى المسألة

 (E)وقع في زمزم فمات فيها ، فأمر به ابن عباس  ا  زنجيّ  أنَّ  )): عن ابن سيرين    

فغلبتهم عين جاءتهم من الركن ،  فأمر بها فُدست : تُنزح ، قال  أنا فُأخرج وأمر به

 .( )((حتى نزحوها ، فلما نزحوها انفجرت عليهم ( )والمطارف ( )بالقباطي

 الستنباط

  أمرمن خالل ويتضح ذلك ، النجاسة  أصابتهالماء  أنَّ  بمنطوقها على المسألةهذه  تدل   

ابن  قولوهذا غير مقصود من ، ( )((تنزح  أن)) ول بالقبنزحها  (E)سيدنا ابن عباس 

الماء ) : ) (m)قول النبي ل؛  بالتغير إالكثر ال ينجس  أوالماء قل  ألنَّ ؛  (E)عباس 

 األصل أنَّ ، اثبت شرط و  ، النجاسة للماءاثبت نفي  فالحديث،  ( )(( طهور ال ينجسه شيء

                                         

 قبطية: ردهامف. القبط وهم أهل مصر إلىثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب : الُقباطي(  )

 . 1 / 1: لسان العرب: ، ينظر

: الفراء. ثوب مربع من خز له أعالم: وهي أردية من خز مربعة لها أعالم ، وقيل: المطارف  ( )

 . 0  /  9 :لسان العرب ،  المطرف من الثياب ما جعل في طرفيه علمان ، واألصل مطرف ، بالضم

الحديث ( 0 / )، (  9)ئر إذا وقع فيه الحيوان ،  رقم كتاب الطهارة ، باب الب: سنن الدار قطني (  )

 .61  / : المهذب في اختصار السنن الكبير: ، وينظر 1  /  : الخالفيات: فيه ضعف ، ينظر

 ( )هامش: تخريجهالحديث  ( )

،  (   /   )، ( 66)، رقم  باب ما جاء أن الماء ال ينجسه شيء،  ةالطهار  أبواب :الترمذي سنن (  )

 . 9/   نصب الراية : يث غير قوي ، ينظرالحد
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فأمر مات ،  ))قوله ، واللفظ ، ياق الظاهر من الس وجه الدللةو ، في الماء الطهورية 

فساد  إلىبقاءه يؤدي  ألنَّ للتنظيف ؛  أو النزح كان للموت استحبابا   أنَّ دل على  ( )((بنزحها 

 ، ما ظهر وصف النجاسة فيه إالفي الماء الطهورية  األصل نَّ ألو ؛  الماء وتلويثه وتنجيسه

،  ( )لتغير معدوم والمعدوم ال حكم لهوا، بناقل صحيح معتمد  إال األصلفال ننتقل عن هذا 

لوجود شرط الطهورية في ماء زمزم نجاسة مفهوم المخالفة على انتفاء ب ا  ظاهر  فكان دليال  

مفهوم  –مفهوم المخالفة ) بقاعدة  أخذ (E)ابن عباس  أنَّ وبهذا يمكن القول ، الماء 

 .(حجة  الشرط

  لعمرةمن اراد الحج وااإلحرام شرط ل: الثانية المسألة

عن و ، ( )((ذات عرق حتى يحرم  أحدال يجاوز )) :العراق ألهل (E) قال ابن عباس    

  .( )(( غير محرم ( )من جاوز الميقات ))يرد ( E)رأى ابن عباس  أنًّهالشعثاء  أبي

                                         

 . 1  :ص: الحديث سبق تخريجه  ( )
، الدليل  0  /   :  ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  0 /   :  البن الهمام فتح القدير: ينظر(  )

 .لوليد بن راشد السعيدان ، بحث 6/ :  والتعليل والتأصيل
  )، (  6   )رقم  ،حد الوقت إال محرم اال يجوز كتاب الحج ، من قال  :مصنف ابن أبي شيبة (  )
 .96 / : البداية  أحاديثالهداية في تخريج : ، قال الترمذي حديث حسن ، ينظر (   /
التعريفات : ما ، ينظرمفرُد المواقيت ، وهي المواضُع التي ال يجاوزها مريد مكة إال ُمحرِ  :الميقات(    )

 .0  /  :الفقهية
رقم  كتاب المناسك ، باب من أمر بالميقات من أهله أو كان دونه ، ، :اآلثارو معرفة السنن (  )
 . 1   / التلخيص الحبير : ، الحديث ضعيف ، فيه ابن عيينه ، ينظر (00 /1) ، (    9)
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 الستدلل

م اوألهل الش، ( )المدينة ذا الحليفة ألهلوقت  النبي أنَّ  )):َقال (E)عن ابن عباس     

من  نَّ ولمن أتى عليهِ  نًّ لهُ  نَّ هُ  ( )وألهل اليمن يلملم ،( )وألهل نجد قرن المنازل، ( )لجحفةا

مكة من  أهلنشأ حتى ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أَ  الحج والعمرة أرادممن  نَّ غيرهِ 

  .( )((مكة

 الستنباط

او حج ، وكذلك يدل كالم ابن عباس على عدم تجاوز الميقات لمن اراد التلبس بعمرة     

،  آنفا  حديث االستدالل ابن عباس في  رواهنقيض ما  (6)عدم صحة االحرام خارج الميقات 

                                         

 .  :ص: المسلم حجك أيها :كم ، ينظر    تسمى اليوم ابيار علي وتبعد عن مكة : ذا الحليفة  ( )
 .  :ص: المصدر نفسه: ينظر ، كم 11 سمى رابغ وتبعد عن مكة  ت: الجحفة (  )
 .  :ص: المصدر نفسه ::كم ، ينظر  9يسمى السيل ويبعد عن مكة : قرن المنازل (  )
 .  : ص: المصدر نفسه :كم ، ينظر   تبعد عن مكة : يلملم(  )
(    /  )،  (    )رقم ، كتاب الحج ، باب مهل أهل مكة  للحج والعمرة ،   :صحيح البخاري (  )
 .(1 /  )، (   1 )، و رقم (     /  )، ( 0   )، رقم  بلفظه  ورواه بلفظ مقارب ،
 :الحج له مواقيت زمانية ومكانية( 6)
هي شهر شوال ، وذي العقدة ، والعشر األول من ذي الحجة ، فاإلحرام بالحج ال :  فالمواقيت الزمانية 

                                        .   أهل العلم أكثرراي يصح قبل دخول شهر شوال ، على 
 وز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزهافال يج، هي األماكن التي منها يكون اإلحرام :  والمواقيت المكانية

وبقى ميقات ذات عرق ألهل العراق يبعد عن ، ذكرت في المسألة  أربعةدون أن يحرم منها وهي خمسة 
ومن كان مسكنه مكة ، ، وبالنسبة من كان مسكنه داخل المواقيت فميقاته من نفس مسكنه كم   9مكة 

 .  : ص(: e)حجك أيها المسلم للشهيد الشيخ عبد العليم السعدي : فميقاته نفس مكة ،  ينظر
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هذه  إلىبوقت الوصول  اإلحرامالمواقيت المكانية للحج والعمرة ، وعلق الحديث ن بيَّ  فقد

ال يلزمه  رةالعم أوغير ُمريد  للحج  اجاوزه ومن،  ( )الحج والعمرة إرادةشريطة توافر  األماكن

فميقاته يكون حسب موضعه الذي ، العمرة بعد ذلك  أوالحج  أراد نا  و  ؛من المواقيت  اإلحرام

من  اإلحرامالعمرة ال يلزمة  أومن ال يريد الحج  أنًّهوهذا المفهوم العام يستلزم  ،( )انتهى إليه

غير  الميقات من جاوز ))يرد كان  عباس ابن نا، وقول وهو قيد معتبر  ( )حيث المواقيت

فهو ،  ( )(( ذات عرق حتى يحرم أحدال يجاوز ))  :العراق ألهلكذلك وقوله  ( )(( محرم

                                         

، والشافعي ، وأبو حنيفة ، ، وقد قال بذلك مالك  9 /    :حكام البن دقيق العيد اإل أحكام: ينظر ( )
 .   /  1مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح و ،  لو تركها لزمه دم: وقالوا ،والجمهور،  وأحمد 

 .11 /  :مسند اإلمام الشافعي :  ينظر(  )
بل لحاجة دونه ثم ؛  من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم  ،  1/1لمنهاج للنووي ، وجاء في  ا   

وأن ، ي بدا له فيه فإن جاوزه بال إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم  بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذ
الميقات هذا مذهبنا ومذهب  إلىوال يكلف الرجوع ، أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه وال دم عليه 

سحاق يلزمه الرجوع  أحمدوقال ، الجمهور  لشرح الكبير على متن المقنع ا الميقات ، وجاء أيضا  في إلىوا 
وال ، النسك ثم بدا له اإلحرام أحرم من موضعه  يريد  من تجاوز الميقات ممن ال )  1   و 1  / ، 

شئ عليه ، وهذا ظاهر كالم الخرقي وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وحكى ابن 
م أراد الحج في الرجل يخرج لحاجة وهو ال يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ث( e) أحمدالمنذر عن اإلمام 

 د دخولكالذي يري أحرم من دون الميقات فلزمه الدم ذي الحليفة فيحرم وبه قال إسحاق ألنه إلىيرجع 
( m)يحمل على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه اإلحرام لقول النبي  أحمدأصح وكالم  الحرم واألول

 ((.مرة فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو الع))
   (.e)وهو احد قولي الشافعي (  )
 . 1  : ص:  الحديث سبق تخريجه (  )
 . 1  :ص: الحديث سبق تخريجه (  )
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والحديث ال اعتبار في حق  المسألةبين  التأسيسفيفهم من ، النسك  أرادمحمول على من 

عن رسول اهلل ما رواه ابن عباس  والذي دل على ذلكمن جاوزها غير مريد الحج والعمرة  ، 

(m)  هذه  أنشرط يدل بمفهوم المخالفة على  ( )((الحج والعمرة  أرادممن : )) بقوله

 أنَّ وبهذا يمكن القول  .( )العمرة أوالمواقيت ال تعتبر في حق من جاوزها غير مريد الحج 

ابن رد  وأيضا  ،  ( )((الحج والعمرة  أرادممن )) وكذلك   ( )((حتى يحرم ))  وجه الداللة

 األصوليةبالقاعدة  أخذ ابن عباس أنَّ  ؤكدكل هذا ي، الميقات  إلى حرمغير المعباس 

 . – حجة شرطالمفهوم  - بمفهوم المخالفة

 حجة مفهوم الصفة  :ثانياا 

 توضيح القاعدة

 (  –حجة مفهوم الشرط  – مفهوم المخالفة )سبق تعريفه في قاعدة المفهوم  

 ، يدل على نفي الحكم  من صفات الذات تعليق الحكم بصفة  :  األصوليينمفهوم الصفة عند 

، فهي الصفة المعنوية  ا  وال عدد وال غاية   ليس شرطا  عن الذات عند انتفاء تلك الصفة ، 

تقيد الحكم وتعليقه  أن: للقاعدة  اإلجمالي، والمعنى  ( )من النعت النحوي أعمُّ التي هي 

                                         

 . 0  :ص: الحديث سبق تخريجه (  )
 .1 /    :األحكام شرح عمدة األحكام  أحكام: ينظر(  )
 . 1  : ص: الحديث سبق تخريجه (  )
 . 0  :ص: الحديث سبق تخريجه (  )
 . 1  ،  6  ،    /    :البحر المحيط للزركشي :  ينظر(  )
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وهذا ما عليه  ، األخرى بصفة من الصفات يدل على نفي الحكم عما عداها من الصفات

، والزيدية وغيرهم ،  أصحابهم وأكثر وأحمدمالك والشافعي : الثالثة األئمةوهم  ، الجمهور

  ( )وبعض المالكية والشافعية وغيرهم وأصحابهحنيفة  أبو اإلماموخالف في موضوع القاعدة 

 إمامة المرأة بالنساء: المسألة

 .( ) ((النساء تقوم في وسطهن  المرأةؤم ت) ): قال( E)عن عكرمة ، عن ابن عباس 

 :الستدلل 

  أمقالت له  بدرا  ( )لما غزا رسول اهلل ) ): قال ( )عن عبد الرحمن بن خالد األنصاري  

                                         

 . 0  /    : المصدر السابق(  )

 سنن، ( 0  /   )،  ( 01 )رقم  تأم النساء ، المرأةكتاب الصالة ، باب  :عبد الرزاق  مصنف ( )

، قال ( 11 /   ) ،( 1   )رقم  ، إثبات إمامة المرأة وغيرها أبوابجماع  ،كتاب الصالة  :لبيهقي ا

اكثر الفقهاء على عدم جواز إمامة النساء للرجال ، فذهب االمام مالك على عدم و ، فيه ضعف : هقييالب

في شرحه (: e)جواز إمامتها ؛ لنقص العقل والدين ، واجاز امامتها للنساء بينما قال ابو الوليد الباجي 

، مع جواز إمامة ( خاص بأم ورقةاي حكمه )لموطأ مالك ، وهذا الحديث مما ال يجب التعويل عليه 

في ذلك ، ( m)؛ لحديث النبي  النساء للنساء فال يلزمها اقامة وال اذان وال تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن

،  6  و     /  : المنتقى شرح الموطإ: اجازها في اهل دارها فقط ، ينظرومن اجاز امامة المرأة 

 . 1 /  : للصنعاني مسبل السال،   9/  : شرح سنن ابي داود للعيني 

: : ينظر ،وغيره كره في التابعين  من أهل المدينة ذكره البخاري في الصحابة: عبد الرحمن بن خالد  ( )

 . 1 /  :، اإلصابة في تمييز الصحابة     /  1 :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
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أمرض ، ئذن لي في الغزو معك أ، يا رسول اهلل : ( )ورقة بنت عبد اهلل بن نوفل األنصارية

فإن اهلل تعالى يرزقك ، قري في بيتك : " ال لهافق، يرزقني شهادة  أناهلل لعل ، مرضاكم 

( m)وكان رسول اهلل  ،وكانت قد قرأت القرآن ، فكانت تسمى الشهيدة : قال ، " الشهادة 

النبي  ، حديث ( )((دارها  أهلتؤم  أنوأمرها ، يؤذن لها  وجعل لها مؤذنا  ، يزورها في بيتها 

(m) ( (فان  ، بالسُّنَّةي القراءة سواء فأعلمهم انوا فن كإيؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل ، ف

يؤمن  وال سنا   فأقدمهمن كانوا في الهجرة سواء ، إ، ف هجرة   فأقدمهمسواء ،  السُّنَّةكانوا في 

 .( )((اهلل  نأخرهّ حيث  نأخروهّ )) ، وحديث  ( )((الرجلُ  الرجَل في سلطانه 

 

                                         

كان رسول اهلل َيُزوُرها وُيَسمِّيها الشَّهيدة ، بنت عبد اهلل بن الحارث األنصاريَّة لها صحبة ، :  أم ورقة ( )

وكان َأَمرها أن َتُؤمَّ أهل دارها ، فكانت َتُؤمُّهم ولها مؤذِّن ، َفَقَتلها غالم لها وجارية ، كانت َدبَّرتهما في 

والتَّْعِديل  التَّْكميل في الَجْرح: ينظر فكانا أوَل َمْصلوَبْين بالمدينة  ،، فُأتي بهما َفُصلبا ، خالفة عمر 

عفاء والمَجا  .1  و  6  /   : ِهيل وَمْعِرفة الثَِّقات والضُّ

 مصنف ،(  16 /   )، (     )رقم كتاب الصالة ، باب اثبات أمام المرأه ،  ،  :لبيهقي ا سنن (  )

،  ، الحديث صالح (1  /  6)، ( 1 6  )رقم  كتاب السير ، في الغزو بالنساء  :ابن أبي شيبة 

 .  9 /  : البدر المنير :ينظر

  .( 6 / ) ، (  61)رقم كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أحق باالمام،  :مسلم صحيح  ( )

،  (9  /   ) ، (    )رقم   كتاب الصالة ، باب شهادة النساء الجماعة ،:  عبد الرزاق مصنف(  )

 . 1 / : نصب الراية : فيه ضعف ، ينظر
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 الستنباط 

النساء غير قوية على  إمامةمن  المرأةلى منع التي اُستدل بها ع األحاديث أن     

 وكان شيخا  يؤذن  ا  لها مؤذن بأنَّ  دل (I)ورقة  أمالشهيدة  فحديث ،االستقبال والنقاش 

،  ( )تؤم مؤذنها وغالمها مع الجاريةكانت  أنهاوكان لها غالم وجارية ، والظاهر ، (  )كبيرا  

وافقه من  إقرأتكون في دارها وتكون  أنيطة ، شر  ( )((دارها  أهلتؤم  أن وأمرها: )) بقول

الحديث دل  ( )((اهلل  أخرهنمن حيث  أخروهن: )) (m)حديث رسول اهلل ولكن  ، الرجل

 أنمنهية  المرأة بأنَّ  باستدالل الحنفية يجاب على الحديث،  ( )وحرم تقديمهن تأخيرهنعلى 

في وال يؤمن الرجُل الرجَل  : ))(m)قوله  وأما،  (6)فتفسد صالة الرجلتصف مع الرجال 

 المرأة إمامة عدم للرجل وعلقها بصفة الذكورة فدل على اإلمامةالحديث قيد ف  (1)((سلطانه 

دل  األنوثةوهي  أخرىبصفة  انتفت صفة الذكورية وعلقت إذان يفهم بمفهوم المخالفة لك

ا ابن عباس سند سيدنبهذا و ،  األخرىعما عداها من الصفات ،  األولعلى نفي الحكم 
                                         

 .  6/   : د البن ارسالنشرح سنن أبي داو (  )

 .1  - 6  / : المغني البن قدامة: ينظر ( )

 .    :ص: الحديث تقدم تخريجه (  )

 .    :ص: الحديث تقدم تخريجه (  )

 .  6/    : شرح سنن أبي داود البن ارسالن: ينظر(  )

 . 1  /    :، كشف اللثام  6  /  1 : مرقاة المفاتيح: ينظر( 6)

 .    :ص: تخريجه  الحديث تقدم( 1)
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(E )أنجاز ف،  األنوثةصفة وحل محلها  الذكورية صفة انتفاء بسببللنساء  المرأة إمامة 

، للنساء  المرأة إمامةعند ابن عباس بالقول في هو وجه الداللة هذا و ، النساء  المرأةتأتم 

 لفةمفهوم المخا بأنَّ بمقتضاها  أخذ( E)ابن عباس  أنَّ لتي يبدو القاعدة اعمال بمقتضى 

 . –حجة مفهوم الصفة  –

 حجة مفهوم الغاية  :اا ثالث

 توضيح القاعدة

بقي  ، وضحنا ذلك وأنسبق  نناألم المخالفة ؛ الكالم عن مفهو  إعادةال حاجة لنا من     

و  ،( َغاَياٌت ) و ( َغاٌي ) وجمُعها هي مدى الشيء : في اللغة  الغاية، ف توضيح الغاية

 أوغاية معينة بإلى  إلىمد الحكم : مفهوم الغاية ، و  ( )تهاهومن، أقصاه ( غاية الشيء)

، هي نهايُة الشيء المقتضيُة لثبوِت الحكم قبلها: في اصطالح األصوليين الغاية، و  ( )حتى

 .(  )وانتفاِئه بعدها

 أو،  إلى أو،  بحتى غاية معينة إلىتعليق الحكم ومده  أنتقرر القاعدة  :لقاعدةامعنى      

وقد حكى ، ( )حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلها أنيفيد  -مما يدل على الغاية غيرهما 

                                         

 .    /     :لسان العرب : ينظر(  )

 .0  /  :روضة الناظر: ينظر(  )

 .11 /    :إرشاد الفحول: ينظر(   )

 .  0 /    :ن الحاجببيان المختصر شرح مختصر اب ، 1 1/  :شرح مختصر الروضة: ينظر(  )



  لثالفصل الثا

 
711 

و اآلمدي  ،  ( )و الشوكاني للجمهور، وابن النجار ، ونسبه المرداوي ، جماعة االتفاق عليه

وأبو الحسين ، والقاضي عبد الجبار ، الباقالني : وممن اختاره، و الطوفي ألكثر الفقهاء، 

، و اآلمدي ، " حكاماإل" الوليد الباجي في  أبووخالف في موضوع القاعدة ،  ( )البصري

مفهوم الغاية غير  أن إلىفذهبوا  ،بقولهم في نفي مفهوم المخالفة  ؛ تمسكا   وبعض الحنفية

ما بعد  أنبل ، تقييد الحكم بالغاية ال يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية وأن،  ( )حجة

 . ( )دليل آخر يبين حكمه إلىويحتاج ، غير متعرض له بنفي وال إثبات ،الغاية مسكوت عنه

 ببقاء غاية السفر في النية القصرمدة بقاء  :المسألة

قدمت من بيت بلدك وأنت  إذا )) :قاال (E)وعن عبد اهلل بن عمر ، عن ابن عباس   

كنت ال تدري  وأن، تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصالة بها  أنوفي نفسك ، مسافر 

 .( )(( متى تظعن فاقصرها

 
                                         

 . 01 /   :شرح الكوكب المنير ،    9 / 6 :التحبير : ينظر(  )

 . 1 1/  :شرح مختصر الروضة: ينظر(  )

 .   /     :إرشاد الفحول :ينظر(  )

 .  9/    :األحكام لآلمدي : ينظر ( )

، في  واإلمامةكتاب صالة التطوع  :ابن أبي شيبة مصنف ،    / : فتح القدير البن الهمام: ينظر(  )

و ( 010 )مختلفة  بألفاظبخاري أخرجه ال (01 / ) ،( 96 1)رقم  المسافر يطيل المقام في مصر ،

 ( .611)و( 611)، وكذلك مسلم ( 99  )و( 91  )
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 الستنباط

مختلفة  بألفاظالتي تقصر بها الصالة  اإلقامةفي مدة اختلفت الروايات عن ابن عباس      

وال ، ( )على مذاهب عدة اإلقامةحكم  إلى المسافر من حكم السفر أخراجمدة  أشكلت؛ لذلك 

من مسائل االجتهاد فال حجة فيها  إنهابما ، و  ( )إجماع أوبنص  إالمعرفة المدة  إلىسبيل 

، والن التروك تحصل  ( )المقدرات الشرعية ال مجال للرأي فيها ألنَّ ؛ لمعرفة المدة المحددة 

لذلك ربط ابن  ما دون العدد المعتبر التم الصالة ؛ اإلقامةلذا لو عزم على  بمجرد النية ،

، وهذا يفيد حق القصر للمسافر  واإلتمامصر الحد بين الق ألنَّهاالمدة بالنية ؛ ( E)عباس 

                                         

خمس )) سنن أبو داود والنسائي بـ  ، فقد جاء حديث ابن عباس بألفاظ مختلفة : روايات مدة اإلقامة(   )
 صحيح ، كما((تسع عشرة ))  وأخرى، ((سبع عشرة )) داود  ألبي، وفي رواية ((قصر الصالة عشرة ي
، رقم  في وأيضا  ، (   /   )، ( 010 )رقم   :البخاري في التقصير:  مذي ، ينظروالتر ، البخاري 

                                                               . 10/    :األصولباقي الروايات في  جامع و ،  (0  /   )،  (99  )
في مكان عشرين يوما  أقاميقصر إذا : حكم اإلقامة هي إلىالمسافر  أخراجواهم المذاهب في تحديد     

فصاعدا اعتبر في  أيامإذا نوى اإلقامة عشرة : ، ويتم بعد ذلك ، وبهذا قالت الظاهرية والمذهب الثاني 
إذا نوى اإلقامة خمسة عشر يوما فصاعدا : والمذهب الثالث  واإلماميةحكم المقيم ، وبذلك قالت الزيدية 

إذا نوى : وأخيرا  لمقيم ومن نوى اقل من ذلك فهو في حكم المسافر ، وبذلك قال الحنفية اعتبر في حكم ا
عدا يومي الدخول والخروج اعتبر في حكم المقيم وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في  أيام أربعةإقامة 

ين صالة وعشر  أحدىمن  أكثرتقدير المدة بعدد الصلوات ، فمن نوى إقامة  أحمدرواية والمشهور عن 
 لألستاذكتاب مسائل من الفقه المقارن : اعتبر في حكم المقيم هذا الخالف لمن عزم على اإلقامة ،  ينظر

 .   / :الدكتور هاشم جميل
 .من نوى دون ذلك فقد اختلف فيه أما ، يعتبر مقيما   اإلجماع حاصل من نوى اإلقامة خمسة عشر يوما   ( )
 .0/100 ة موسوعة القواعد الفقهي: ينظر(  )
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 بن بطالال وجاء في شرح صحيح البخاري ،بمدة معينة  اإلقامةالدخول في  لم ينوِ  ما

بمدة  المكث أنَّ  المسألةفمفهوم  ، ( )( والعلماء مجمعون على هذا ال يختلفون فيه)  :بالقول

لم لو  وأما،  ( )((تقيم خمسة عشرة  أنوفي نفسك )) بقول بها ، تتم الصالة  أنلك ، معينة 

بعد  المسألةمن وجه الداللة و  تقصر الصالة ، ، قبل الغايةتعلم الغاية التي تمكث بها 

فادة، غاية  إلىحيث تعلق الحكم بها  ( )(( متى)) القول بـ  التأسيس بمفهوم المخالفة  وا 

ما  هو يخالفقبل الغاية  مةاإلقا إرادة نوا   في النية  السفربقاء شريطة في الصالة  القصر

بمفهوم  أخذابن عباس  أنوبهذا يمكن القول ، تمام الصالة  أداءبعد الغاية من  كان ثابتا  

 .– حجة الغاية مفهوم -المخالفة 

 حروف المعانيقواعد : رابعاا 
 توطئة

النحو ولما كثر الحتياج عليه عند  أبوابهو باب من  الكالم عن حروف المعاني إنًّ     

حروف الهجاء  وتسمى مبانيالحروف نوعان حروف ف ، في هذا العلم إليه أشاروا صولييناأل

وتسعة وعشرون  ، كتابة   حرفا  ثمانية وعشرون  وعدد هذه الحروف ،وتتركب منها الكلمة  ،

: أقساموهي على خمسة ، االصطالحية  لها داللتهاوهي حروف  معانيالوحروف  لفظا ،

                                         

 . 66/   : شرح صحيح البخاري البن بطال (  )

 .1   :ص: الحديث سبق تخريجه (  )

 .1   :ص: الحديث سبق تخريجه (  )
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من  أي ، ثنائية (الم االستحقاق)نحو  ، حرفا  وهي ثالثة عشر  من حرف واحد أي أحادية

وهي  روفحمن ثالثة  أي ، ثالثية (للتبعيض من)نحو ،  حرفا  وهي ستة وعشرون  حرفين

خمسة وهي  حروف أربعةتتكون من  ، رباعية (للتنبيه أال)نحو  ،  حرفا  خمسة وعشرون 

منها  فهي لم يأتِ حروف  من خمسةتتكون  و خماسية،  ( إذما للشرط )نحو  حرفا  عشر 

 :وهي الم االستحقاق ومن حروف المعاني، ( )(لالستدراك لكنَّ ) سوى

 الستحقاقل الالم: اولا 
 : القاعدة توضيح

،  تأتي في االستعمال اللغوي لمعان -التي هي موضوع قاعدتنا  - ( )الالم العاملة للجر   

ها التمليك وشبة التمليك وتوكيد النفي وتأتي لمعان أخرى من،  االختصاص: من أشهرها

 .( )وغيرهاوالتعدية 

: أي،  فهو مختص،  اختص بكذا اختصاصا: يقال،  نفراداإل: في اللغة واالختصاص   

ومتى اختص شخص بشيء فقد امتنع على غيره ،  منفرد بالشيء وال شركة للغير فيه

بعض الشيء بما يشاركه فيه تفرد  هو): فاالختصاص،  ( )بإذن منه إال،  االنتفاع به

                                         

 .وما بعدها   91  :ص: الدروس النحوية  الكتاب الرابع : ينظر(  )
ومفتوحة مع . ياهلل : لزيد ، إال مع المستغاث فتفتح ، نحو: الالم الجارة مكسورة مع كل ظاهر ، نحو(  )

لينفق ذو سعة من }: وخرج بالجارة الجازمة ، نحو. لنا ، إال مع ياء المتكلم فمكسورة : كل مضمر ، نحو
 .60 و 9 : ص: غاية الوصول: نظري،  {ألنتم أشّد رهبة}: بتداء ، نحو، وغير العاملة كالم اال{ سعته

 .60 و 9 /    : المصدر السابق: ينظر(  )
 .   /  1 :لسان العرب : ينظر(  )
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في االختصاص و ، ( )( انفراد الشخص بالشيء دون غيره من الناس ): وقيل، ( )(جملته

 :فهو في اللغة االستحقاقتعريف  وأما،  ( )( قصر العام على بعض أفراده)  :االصطالح

رفع ملك شيء بثبوت ملك  ) :وفي عرف الشرع ، إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق

 .( )(... حرية أوقبله 

الجارة موضوعة في أصل اللغة الختصاص ( الالم) أنتقرر القاعدة : اإلجماليالمعنى    

اختصاص ما قبلها :  أي،  نفراده به بحيث ال يشاركه فيه غيرها  و ، لمضاف إليهالمضاف با

: فالمضاف،  هللحمد ا: وأصلها، الحمد باهلل تعالىاختص فيه ، الحمد هلل: قولناف، بما بعدها

وال تستعمل ألي معنى ، فالالم في الحقيقة لالختصاص  ، اهلل: اختص بالمضاف إليه، حمد

 -ما عليه األكثر من اللغويين  ومقتضى القاعدة هو،  ( )بقرينة إالمن المعاني المذكورة قبل 

وخالف في موضوع  ، الزركشيو ، اآلمدي واألصوليين ك - (6)عيش و ابن الخشابابن يك

 الالم حقيقة في أن األصل؛ فصرحوا بأن  وكثير من الحنابلة، الشيرازي ك :اعدة جماعةالق

                                         

 .  9/    :التوقيف على مهمات التعاريف (  )
  . 9 /   :معجم لغة الفقهاء (  )
 . 00 /  :الغيث الهامع شرح جمع الجوامع(  )

 .    /    : شرح حدود ابن عرفة ( )

  .  0  و  0 /  :العدة في أصول الفقه و ،  66/   :اللمع في أصول الفقه :  ينظر(  )

من كبار : يعيش بن علي بن يعيش ، أبو البقاء ، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع: ابن يعيش ( 6)

=  ، وتصدر لإلقراء بغداد ودمشق إلىرحل  ، مولده ووفاته في حلب ، موصلي األصل ، العلماء بالعربية
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 فإنها متى استعملت في غير الملك فبقرينة دالة على  لدليل؛ إالوال يعدل عن ذلك ، الملك 

 .( )والحق من قال باالختصاص،  هذا الغير

  نية لدفع الحاجةاستحقاق دفع الزكاة لصنف واحد من الصناف الثما :المسألة

قال  ، إذصنف واحد من المصارف الثمانية في صرف الزكاة  (E)وجب ابن عباس أ    

(E): ( (فحسبك األصنافوضعت الزكاة في صنف واحد من هذه  إذا))( ). 

 الستدلل

  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٹٱٹٱُّٱ

 مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ

اهلل تعالى لم يرض بحكم نبي وال  أن)) : (m)رسول اهلل وقال ،  ( )ََّّ مج حج

، فإن كنت من تلك األجزاء  ، حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء غيره في الصدقات

                                                                                                                               

أبو : ابن الخشاب ،بشار: ط 1 1/     : تاريخ اإلسالم: ينظر ،( ه   6 :ت) أن  إلىبحلب = 

البغدادي؛ العالم المشهور في األدب والنحو والتفسير  المعروف بابن الخشاب أحمداهلل بن  محمد عبد

 . 0 /  :فيات األعيان، و ( ه 61  :ت)  والحديث والحساب

 .9   و    / :، شرح الكوكب المنير   6/   : ، التحبير66/   : اللمع في أصول الفقه:ينظر(  )

الحديث  ( 0 /   ) ، (6  1)رقم  كتاب الزكاة ، باب نماء الصدقات للفقراء: ق عبد الرزا مصنف ( )

 1/1: ال بأس به كما جاء في الجوهر النقي

 . 60 : اآلية :التوبة سورة (  )
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 أهلمن  إنك تأتي قوما  )) : اليمن إلىحين بعثه معاذ ل (m)وقوله ،  ( )(( أعطيتك حقك

هم أطاعوك لذلك فأعلمهم ، فإن  اهلل وأني رسول اهلل إالال إله  أنشهادة  إلىالكتاب فادعهم 

 أن، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم  اهلل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة أن

، فإن هم أطاعوك  اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

 .( )(( اهلل حجاب، واتق اهلل دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين  لذلك فإياك وكرائم أموالهم

 الستنباط 

ال يخرج ،  ( )لزكاةامصارف تستحق  أصناف ثمانية  أصنافعلى  القرآنية اآليةت نصَّ    

صنف ل كل الزكاة إعطاء أجاز (E)ابن عباس  أنَّ  إال،  أحدهذه المصارف الثمانية عن 

،  ٱَّ مي ُّٱ الالم في أنقدر ابن عباس  أنويبدو  ، ( )الثمانية األصنافواحد من هذه 

حديث  إليهما ذهب  وأكد ، مذهبهصحة  فتبين الستحقاق ، ال للملك والتشريك فيه ،األجل و ل
                                         

/   )، ( 0 6 )رقم  كتاب الزكاة ، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى ، :سنن أبي داود (  )

 .عليه أبو داود الحديث صالح ؛ لذلك سكت  (1  

 .(0 /  )، ( 9 )رقم ،  الشهادتين وشرائع اإلسالم إلىالدعاء ، باب  اإليمانكتاب  :صحيح مسلم (  )

حقٌّ واجب في مال خاص، لطائفة : الطهارة ، والنماء ، والبركة  ، وفي االصطالح : في اللغةالزكاة (  )

 .    /    :اإلقناع ، 1  /    لسان العرب ،  :ينظر ،مخصوصة، في وقت مخصوص

الثمانية خروجا من  األصناف إلىقالوا الجمهور بجواز دفع الزكاة لصنف واحد ولكن يستحب صرفها (  )

: والسنةالرخص الفقهية في ضوء الكتاب : ينظر ،الثمانية  لألصنافالخالف بينما قال الشافعية تصرف 

 . 9  و 1  : ص
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اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على  أنَّ  ))لمعاذ  (m)النبي 

فدل  ، وهم الفقراءتعطى لهم الزكاة غير صنف واحد  (m)لم يذكر النبي  إذ ( )(( فقرائهم

،  المقصود دفع الحاجةلكون ؛ الثمانية  األصنافواحد من صنف  ألجلعلى االستحقاق 

 مب زب ٱٱُّٱ:–جل جالله  – من ليس أهلها بقولهذكر سبق  فقد،  بدليل سياق اآلية

 ( )َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب

فخرج الكالم بهذا التقدير عن مراتب ،  وجب االشتراك في صحة الصرف والتأهلف ،

ال  أن، بل الالزم من ذلك  جميعا   يشتركوا أنمستحقين ال ال يلزم من كونهذا و  ، النصوص

 أنَّ بقى القول ،  ( )الثمانية األصنافمن  أحدا  و  ا  ولو كان صنف ، وتوزيعها عليهم تخرج عنهم

على دل الحديث على تفرقتها  ، ( )(( فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقك )) حديث

 :، لكن هذا الحديث ال يتعين توزيعها على المصارف الثمانيةالثمانية  افاألصنجميع 

  .لحديث معاذ الذي دل على صرفها لصنف واحد  :أولا 

، قلوبهم  المؤلفةفمثال مصرف ، وقد يوجد الثمانية  األصناف أحدقد ال يوجد  :ثانياا 

 .ال يوجد اليوموالعاملين عليها 

                                         

 (. )هامش : الحديث تخريجه (  )

      . 1 :  اآلية: التوبة  سورة(  )

 . 9/ :، حاشية العطار1  –   /  :البحر المحيط ،9  /  :شرح مختصر ابن الحاجب: ينظر(  )

 .    :ص: الحديث سبق تخريجه (  )
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 وجه الدللة

 دفعها لصنف واحد ب فقال،  دفع الحاجة ألجل اآليةفي باس قد قدر الالم ابن ع أن يبدو    

األصولية قاعدة البابن عباس  أخذنقول  أنيمكن  لذا ((فحسبك )) ودل على ذلك بقوله  ،

 .(الستحقاقلالم لا)

 حتى ياتي الناقلالنهي يقتضي التحريم : خامساا 

 توضيح القاعدة

 كفَّ : أينهيته عن كذا فانتهى : وتقول ، األمرخالف وهو المنع ، : لنهي في اللغةا    

 هو استدعاء ترك الفعل بالقول :  وفي االصطالح،  ( )حرم أياهلل تعالى ( نهى)و؛ وامتنع 

مالم  كف عن الفعل على جهة االستعالءالهو طلب : التعريف المختار، ف ( )ممن هو دونه

استعملت في غير  إذاصيغة النهي  أن :أتفق علماء األصولو ،  ( )يقم دليل على خالف ذلك

وأختلف فيما وضعت  ،بقرينة إالالمجاز ال تصرف إليه  فهي من قبيل، والكراهة ، التحريم 

 أوفيه وفي الكراهة  أو،  في التحريم فقط حقيقة أنًّهالقرائن في له هذه الصيغة مجردة عن 

النهي الوارد في النصوص  أن: ةالذي تقرره القاعد اإلجماليوالمعنى ،  ( )في الكراهة فقط

                                         

 .9 6/   :المصباح المنير ،     /  : لسان العرب : ينظر ( )
 .16 /  :  األسراركشف : ينظر ( )
 .11 /   :إرشاد الفحول  ،      /   :التقرير التحبير ،   61 /   :تيسير التحرير: ينظر ( )
المنــاهج األصــولية فــي االجتهــاد  ،  1  /    :فــواتح الرحمــوت ، 11 /   :األســراركشــف  :ينظــر ( )

 .6   :ص:  بالرأي في التشريع اإلسالمي
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د ا عن القرائن الصارفة يفيد التحريم السُّنَّة أوالشرعيَّة من الكتاب  ويقتضي المنَع  ، مجرَّ

 ؛ من الكراهة وغيرها  وال يكون النَّهي مفيد ا لسوى التحريم ، والحظَر من ارتكاب المنهيِّ عنه

 موَجب النهي أن إلىوذهب بعضهم  ، ( )وهذا مذهب جمهور األصوليين ،بقرينة صارفة إال

موجَبه الكراهة والتحريم على  أن إلىوذهب البعض  ، المطلق الكراهة فقط دون التحريم 

وبدون القرينة ، ستقلفصيغة النهي موضوعة لكل منهما بوضع م ، سبيل االشتراك اللفظي

صيغة  أن أي؛  ةمشترك معنوي بين التحريم والكراه أنًّه إلىوذهب آخرون ،  يصير مجمال

؛ فيشمل الحرام والمكروه أوالنهي لطلب الكف سواء كان حتميًّا  والقرائن هي ، غير حتميٍّ

النهي يستعمل في عدة معان فيتوقف عند  ألنَّ التي ُتعيِّن؛ واختار البعض التوقف؛ 

ح خارجي  .( )االستعمال حتى يرد ُمرجِّ

 بصارفإلى الكراهة  من الحراماثناء الصيام  الحجامةنقلت :  المسألة

 الفطر مما دخل ال مما  )): فقال ( )عن احتجام الصائم( E)ابن عباس  ُسِئل    
                                         

  . 6 : ص :تضي الفسادفي أن النهي يق؛ تحقيق المراد  61/  : في شرح المنهاجاإلبهاج : ينظر ( )

 : في شرح المنهاجاإلبهاج و  ،   6 و  6 : ص :في أن النهي يقتضي الفسادتحقيق المراد : ينظر(  )

 .بغداد –الدار العربية : ط  0 ص  :أسباب اختالف الفقهاء لمصطفى إبراهيم الزلمي و  ، 61/ 

 : اختلف العلماء في احتجام الصائم على قولين ( )

.                       صومه ال َيفُسدُ : من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا: لجمهورمذهب ا :األول

 .صومهيفسد : وهو مذهب اإلمام أحمد قال :والثاني

 . 06 /   :األم،  10 /  :، وما بعدها ، المدونة 11 /  :فتح القدير البن الهمام :ينظر
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 . ( )(( بأسا  يرى بالحجامة للصائم  ال ))( E)كان ابن عباس  ،عطاء عن و ،  ( )(( خرج

 الستدلل

 بن عباس، وعن ا ( )(( أفطر الحاجم والمحجوم))  :() قال رسول اهلل :ثوبان، قالعن   

(E):  ((النبي  أن() احتجم وهو صائم ))( ). 

 طالستنبا

وهذا واضح من ، الصيام  أثناءبالحجامة  بأسا  كان ال يرى ( E)ابن عباس  أنَّ يبدو    

في ما رواه ابن عباس  أيضا  ، ويؤكد هذا  ( )((الفطر مما دخل ال مما خرج : )) قوله

النبي  أنَّ هناك رواية عن ثوبان  أنَّ  إال،  (6)((ائم احتجم وهو ص( m)النبي  أنًّ )) البخاري 

(m) على هذا ، ويجاب ، يدل على التحريم بال شك  (1)((الحاجم والمحجوم  أفطر )) :قال

 المحجوم إضعافمما تسببه الحجامة من  جاء خوفا  الحجامة ،  نعبيان النهي  أنَّ  اإلشكال

تسبب في  ألنَّه ؛ الحاجمالنهي حتى على التشديد في ، فكان يفطر  أن إلىيؤدي ذلك ف ،
                                         

 .    /  :االستذكار: ، ينظر( 01 / )، ( 9  9)كتاب الطهارات ، رقم : مصنف ابن أبي شيبه(  )

، أخرجه  (   /   )،  ( 1  )رقم  كتاب الصيام ، ذكر اختالف على ليث،: لنسائيسنن ا ( )

 .   / البخاري في باب الحجامة والقي 

 .صحيح إسناده (6  /  )،  ( 96 ) رقم مسند الشاميين ،  :  صحيح ابن خزيمة ( )
 .(  /  )، ( 1 9 )رقم  تاب الصوم ، باب الحجامة والقىء للصائم ، ك :البخاري  صحيح ( )
 . 1  : ص: الحديث تقدم تخريجه (  )
 . 1  : ص: الحديث تقدم تخريجه ( 1)
 . 1  : ص: الحديث تقدم تخريجه ( 1)
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 ال يرى بالحجامة)) كان  أنًّه: (E) فظهرت الحكمة من قول ابن عباسالمحجوم ،  إفطار

من النهي الموجود في نقلت االحتجام حال الصوم ((  بأسا  )) كلمة ف ، ( )(( بأسا   للصائم

هي وجه الداللة ، بالتحريم  على عدم الجزمفكانت الصارف الناقل الكراهة  إلىحديث ثوبان 

 بالقاعدة األصولية أخذ (E)ابن عباس  سيدناأنَّ نقول  أنعلى ما تقدم يمكن  وبناء  ، 

 .الصارف يأتي النهي يقتضي التحريم حتى

                                         

 . 1  : ص:  الحديث سبق تخريجه (  )
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 الرابع المبحث
 ية المتعلقة بالتعارض والترجيح والنسخ واالجتهاداألصولالقواعد 

 ية المتعلقة بالتعارض والترجيحاألصولالقواعد  :األول المطلب
، يون في كتبهم األصولمن المباحث التي اعتنى بها ،  األدلةالتعارض والترجيح بين     

عارضته بمثل ما  : ومن ذلك،  ، والتدافعوالتمانع ،  التقابل هو: ومعنى التعارض لغة 

تقاُبل الدليلين على سبيل  ) :ياألصولوفي االصطالح  ،(  )أتيت بمثل ما أتى أيصنع؛ 

 األدلةهو التمانع بين )،  على وجه يمنع كلُّ دليل منهما مقتضى صاحبه أي ( )(الممانعة 

مأخوذ من : والترجيح لغة،  ( )( اآلخر يقتضيهعدم ما بحيث يقتضي احدهما  الشرعية مطلقا  

 اصطالحوفي  ، ( )من الميالن والثقلو ،  والزيادة،  وهذه المادة تدور حول الرزانة،  رجَّح

تقديم  ) أو،  ( )( اآلخرعلى  المتعارضين ألحدالقوة التي  أيبيان الرجحان  ): ييناألصول

 ة معتبرة تجعل العمل بهمزيالطريقين المتعارضين لما فيه من  أحدبالفعل  أوالمجتهد بالقول 

 المتعلقة (E)ية عند ابن عباس األصولالقواعد  أهم يأتيوفيما ،  ( )(اآلخردون  أولى

 :بموضوع التعارض والترجيح 

                                         

 .1  /  7 : لسان العرب  :ينظر ( )
 . 1  /  1 :البحر المحيط  ( )
 .   /   : بين األدلة الشرعيةالتعارض والترجيح   ( )
 .    /    : لسان العرب:  ينظر ( )
 .  1 /    :شرح التلويح على التوضيح  ( )
 .    /    :الفقه  أصولالفائق في  :ينظر  ( )
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 عليهقاصر  فعلهو  متعد إلى غيره (m)قول النبي : أوالا 

 توضيح القاعدة

كل منهما يقتضي خالف و ،  قول وفعل (m)صدر عن النبي  إذا أنَّهمفاد هذه القاعدة     

 أوفإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص ،  وكان المتأخر منهما مجهوال  ،  اآلخرما يقتضيه 

ن لم يمكن الجمع بينهما ،  أولىالجمع بين الدليلين  ألنَّ غيره جمع ؛  فالجمهور من ، وا 

 :  ( )وهيالقول مقدم على الفعل حصول ذلك يرد على ثالثة أقوال  أنَّ : يين قالوا األصول

القول يدل  وألنَّ ؛ داللة من الفعل  أقوىالقول  ألنَّ ؛  تقدم القول على الفعل: األولالقول 

  .( )وهو مذهب الجمهور، على نفسه والفعل يدل عليه بوساطة 

يجب علينا  أنَّهويدل الدليل على ، عن الفعل المذكور  أن يكون القول متأخرا  : القول الثاني

 . ( )حتمال فيهقدم الفعل لعدم األفيت ،اتباعه فيه 

فإن أمكن الجمع بينهما ،  وهو أن يكون المتأخر من القول والفعل مجهوال  : ل الثالثقوال

ال فالجمهور من ،  غيره فذاك أوبالتخصيص   ،( )يين على تقديم القول كما سبقاألصولوا 

 ، ف إلى الظهوروذهب آخرون إلى التوق، (  )وذهب قوم إلى أن الفعل مقدم على القول

                                         

 .  7 /  :اإلبهاج شرح المنهاج ،     /  :الفقه أصولالواضح في  :ينظر ( )
 .  1  / :لتحبيرا،    /  :الواضح،    / :التلخيص للجويني، 2  / :التبصرة :ينظر ( )
 .   /  :نهاية السول  :ينظر ( )
 . 2  –  2 /    :لآلمدي اإلحكام،  7  : ص : إحكام الفصول :ينظر ( )
 .11 /  :شرح الكوكب المنير ،     :ص :إحكام الفصول   :ينظر(  )
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 .( )االبهاجفي  الحاجبوهو ما اختاره ابن ، ( )لتساوي القول والفعل في وجوب العمل

 بالكلب والحمار والمرأة الصالة قطعانكار  :المسألة

بئسما عدلتم بامرأة : ، قال يقطع الصالة الكلب والحمار والمرأة )) ذكر عند ابن عباس    

، حتى  يصلي بالناس (m)أقبلت على حمار، ورسول اهلل  لقد رأيتني!  مسلمة كلبا وحمارا

في  (m)، ودخلت مع رسول اهلل  ، نزلت عنه وخليت عنه كنت قريبا منه مستقبله إذا

، ولقد كان رسول اهلل  صالته وال نهاني عما صنعت (m) ، فما أعاد رسول اهلل صالته

(m) المرأة:  ؟ فقيل له لصالةكر البن عباس ما يقطع اذُ : عن عكرمة قالو  ،( )((يصلي 

، ال  ( )َّ جعمع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ )) : ؟ فقال ابن عباس والكلب

: (E)قال ابن عباس: ، قال عن قتادة روايةوفي ،  ( )((، ولكنه يكره  يقطع الصالة شيء

                                         

 .     :ص :إحكام الفصول  :ينظر(  )
 :ابن الحاجب .بيروت - دار الكتب العلمية :، ط  7  / : للسبكي االبهاج شرح المنهاج: ينظر ( )

اإلمام العالمة األصولي النحوي جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، 
، ثم نزح عن دمشق ثم انتقل إلى اإلسكندرية، وبها توفي في السادس ولد سنة سبعين وخمس مائة : وقيل

 .    – 1   /  سير اعالم النبالء : ، ينظر ت مائةن شوال سنة ست وأربعين وسوالعشرين م

ومسلم (  7)البخاري  أخرجه،  ( 2/   )،  (    )رقم  مسند بني هاشم ، : أحمد اإلماممسند (  )
 . باختالف يسير ، ( 1 )
 .1  : اآليةجزء من  : فاطرسورة  ( )
رقم ،  الصالة المرأةال تقطع : لقامن   باب كتاب صالة التطوع واإلمامة ، :شيبة  أبيابن  مصنف(  )
 .7  / 7 :األفكارنخب : ينظر، صحيح  إسناده،  (1  /  ) ، (1 17)
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وجميع رجاله  ومرفوعا   روي موقوفا  ، ( )(( ، والمرأة الحائض األسوديقطع الصالة الكلب  ))

  .( )ثقات

 االستنباط

 ( )بفعله (m)قول النبي (E)ما يقطع الصالة ، فعارض  (E)ُذِكَر البن عباس    

 :يه احتماالن ، هماوف

خاصة ، اعترض على قطع الحمار للصالة  ()سيدنا ابن عباس  إنَّ : األولاالحتمال 

 ل ابن عباسقا: ، قالقتادة مارواه  أيضا  اية تؤيد هذا االحتمال ، ويؤيد هذا االحتمال رو الو 

(E): ((  والمرأة الحائضاألسوديقطع الصالة الكلب ، ))( ) عنده يقطع  األسودلكلب ا، ف

 أدلةالحمار ؛ لما ثبت عنده من  إخراجوهذا يشعرنا على ،  أيضا  الحائض  والمرأة ، الصالة

سماع  منه مع احتمال ، فذكر الرواية اجتهادا  (  )وبقاء الكلب والمرأة دون معارضة، لخروجه 

 .(m)هذا القول من النبي 

                                         

/  ) ، (17  )رقم  ،وما ال يكره  ما يكره للمصلي ،باب  ، كتاب الصالة :صحيح ابن حبان(  )

 . (E) هريرة أبي، عن  (   ) مسلم أخرجه ،(1  

 .  /    : األوطارنيل ،     /    : ( الجامع الكبير) جمع الجوامع المعروف بـ  :ينظر ( )

 . 12 /    : فتح الباري شرح صحيح البخاري :ينظر ( )

 .( )هامش  تخريجهالحديث (  )

 .   /  : البن الجوزي الخالف أحاديثالتحقيق في : ينظر ( )
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اعترض على الحديث كله ، فال يقطع  (E)سيدنا ابن عباس  إنَّ : االحتمال الثاني

بئسما عدلتم بامرأة مسلمة  )): الصالة عنده  شيء ، ويؤيد هذا االحتمال قوله في رواية 

؟  يقطع الصالة ر البن عباس ماكِ ذُ  لماعكرمة رواية ويؤكد هذا القول ،  ( )(( كلبا وحمارا  

 مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ )) :؟ فقال ابن عباس والكلب المرأة: فقيل له

جاء في مصنف عبد  ما وأيضا   ،( )(( ، ال يقطع الصالة شيء، ولكنه يكره( )َّ جعمع

يا قرنتمونا  )): فقالت العراق أهلحين اعترضت على  (I) عن سيدتنا عائشة،  الرزاق

،  ( )(( ما استطعتم وارءادال يقطع الصالة شيء ولكن  هأنَّ العراق بالكلب والحمار ؛  أهل

مع أن ،  (  )به جمهور العلماء أخذالفعل على القول هنا  (E)تقديم سيدنا ابن عباس و 

 اية بعض الفوائدل التاريخ ، وفي الرو هِ هم يقولون بتقديم القول على الفعل إن تعارضا وجُ أكثر 

                                         

 .    :ص: سبق تخريجهالحديث (  )

 .1  : اآليةجزء من  :فاطر سورة  ( )

 .    : ص:  سبق تخريجهحديث ال(  )

 أخرجه،  (1 /   )،  (    )رقم كتاب الصالة ، باب ما يقطع الصالة ،  : عبد الرزاق مصنف ( )

 .( I)عن عائشة  ، (   )، ومسلم  (I)، عن عائشة  (   )البخاري 

مار وحديث جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية اخذوا بحديث سيدنا ابن عباس في الح(  )

وعللوه باالنشغال ، وعليه فالمراد بالقطع نقص الصالة ( m)، وأولوا قول النبي  المرأةسيدتنا عائشة في 

  =                                                   :العلماء في المسألة فهي آراءال بطالنها واما باقي 
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الحديث ليس  على أنَّ  (m)عن رسول اهلل  رواهبما  (E)استدالل سيدنا ابن عباس    - 

كما قال بعض العلماء ، فاألصل عدم التخصيص حتى يصح ما  (m)من خصائص النبي 

 .(  )يدل عليه

 إذا إال ( )الصالة في جميع الحاالتتقطع  المرأةكون  (E)سيدنا ابن عباس  إنكار   - 

 ذر وأبوهريرة  أبو اهالذي رو االضطجاع  بحديث استدل أنَّه، فالظاهر  ا  كانت حائض

                                                                                                                               

=                                                                                                 

                   . والكلب يقطعون الصالة والمرأةالحمار  أنذهب جماعة من الصحابة وبعض التابعين إلى  -

 .األسودالكلب  إالال يقطع الصالة  أنهفي المشهور  أحمدذهب  -

 .كانت مضطجعة معترضة إن المرأة إالالثالثة يقطعون الصالة  أنالظاهر إلى  أهلوذهب  -

                                                          .الحائض والمرأةال يقطع لصالة الكلب  إنه: ذهب ابن عباس وعطاء في قوله  -

بدائع الصنائع في ،     /  :الخالف  أحاديثالتحقيق في ،     /    : باآلثارالمحلى  :ينظر  

، فتح الباري شرح صحيح   77/    : فتح الباري،  1  /   : المجموع،     /   : ترتيب الشرائع

 .    / :مالك اإلمامشرح الزرقاني على موطأ ،    -   /  : األوطارنيل ،  21 /  :البخاري

 .  2  و  2 /    : طرح التثريب البن حجر : ينظر ( )

 أوقاعدة ،  أوقائمة ،  أوكانت مارة ،  إذاا يشمل م: ) ابن حجر بعد ذكر الحديث  اإلمامقال (  )

 ، دل ذلك على نسخ الحكم في االضطجاع إمامهوهي مضطجعة  صّلى( m) انًّهمضطجعة ، فلما ثبت 

طرح التثريب  :، ينظر( المذكورة  األمورالمساواة بين  أثباتوفي الباقي بالقياس عليه ، وهذا يتوقف على 

 .  2 /    :في شرح التقريب 
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(G)  المؤمنين عائشة  م  أُ ُذِكر عند(I): ( ( والمرأةيقطع الصالة الكلب والحمار ما  ،

على  وأنايصلي  (m)قد شبهتمونا بالحمير والكالب ، واهلل لقد رأيت رسول اهلل  :فقالت

 (m) ذي رسول اهللكره أن أجلس فأقبلة مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة فأسرير بينه وبين ال

قد يستشكل ما رواه سيدنا ابن عباس ، و  األحوالعلى باقي  ( )(( فأنسل من عند رجليه

(E)   يقطع  )): قال ابن عباس: ، قال عن قتادةنقلت عنه ،  أخرىمع رواية  سابقا

 األحاديثبين حديث قتادة وبين  ا  نجد تعارض ، ( )(( ، والمرأة الحائضاألسودالصالة الكلب 

نما،  اإلبطال ليسالمراد بالقطع  أن هريظو ،  األخرى  ، والحضور ؛ نقص الخشوع وا 

هذه المراد بالقطع نقص الصالة لشغل القلب ب إنَّ ) : قال النوويو ،  ينقص أجر صالتهف

ناسخ بحديث  ألنَّه أو، الشافعي  إليهوهذا ما مال ،  ( )( األشياء وليس المراد إبطالها

وهو يصلى وأنا على حمار ومعى  (m)رسول اهلل مررت ب )): عن ابن عباس قال صهيب

،  حديث صهيب كان متأخر بما رواه عكرمة ألنَّ ؛  ( ) (( رجل من بنى هاشم فلم ينصرف

، ( m)النبي  أحاديثسيدنا ابن عباس لم يعترض على صحة  أنَّ على ما سبق يبدو  وبناء  

                                         

 . (   /   )،  (   )رقم  كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ، : صحيح مسلم ( )

 .    : ص : سبق تخريجهالحديث (  )

 .7  /   :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( )

 21 - 12 /    :، فتح الباري البن حجر     /    :شرح صحيح البخاري البن بطال  : ينظر(  )

 .  /    : راألوطا، نيل 
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نما،  إنكارها أو (( يكره  إنما)) ذلك بقوله  اسابن عب عللو  ؛الحكم ببطالن الصالة  أنكر وا 

قول النبي تعارض التي جمعت ية األصولبالقاعدة  أخذابن عباس  أنَّ نقول  أنيمكن  ولهذا، 

(m ) مع فعله. 

 عمل الراوي خالف مروية: ثانياا 
 توضيح القاعدة

وهو الصحابي ، ومشاهدته  (m)هو الناقل المباشر عن رسول اهلل : المقصود من الراوي   

عن بي خبرا   حاروى الص فإذا ، ( )به إلى مخالفته للرواية تأدَّ المقالية  أوالحالية ن للقرائ

يخالف ما رواه ، فهل يؤخذ  فعال   أو،  ثم روى عن ذلك الصحابي قوال   (m)رسول اهلل 

، فان كان عمله بخالف ما روى قبل (  )ييناألصولبالحديث ، وقع فيه خالف بين  أوبفعله 

كان بعد الرواية ، فالخبر ال  إذا وأمالم ُيعلم التاريخ ،  إذادح في الخبر ، وكذا الرواية ، ال يق

 ( )األصولكتب التفصيل يجده في  أرادومن  نصا   أو ظاهرا   أو يكون مجمال   أن إمايخلو 

 قضاء صيام الميت يكون باالطعام ال بالصيام :المسألة

يصلي أحد عن أحد، وال يصوم  ال: )) عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال  

 .( )((من حنطة  دا  أحدعن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُ 

                                         

 .    /    :شرح تنقيح الفصول في علم األصول  :ينظر ( )
 .  7/    : تيسير التحرير،    /    :األسراركشف ،  2  /    : المحصول :ينظر ( )
 .   و   /    : شريح التلويح على التوضيح،     /    : لآلمدي اإلحكام :ينظر ( )
إسناده صحيح  ، (7  / )، ( 1 2 )، رقم حي عن الميت صوم الكتاب الصيام ، : سنن النسائي(  )

 .   / : التلخيص الحبير: ، ينظر
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 االستدالل

إن أمي ماتت : فقالت( m)، أن امرأة جاءت إلى رسول اهلل (E) عن ابن عباس    

: أكنت قاضية عن أمك دينا لو كان عليها؟ قالت)) : وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال

 ، (m)، أن رسول اهلل (I)، وعن أم المؤمنين عائشة  ( )((فصومي عن أمك: ، قال نعم

 .( )((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) : قال

 االستنباط

يا رسول اهلل إن :  ، فقال (m) جاء رجل إلى النبي:  ، قال (E)ابن عباس روى       

فدين اهلل أحق أن :  ، قال نعم )):  أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال

، دل الحديث على النيابة بجواز قيام ولي الميت بقضى صيام الميت ، بينما  ( )((يقضى

، يبدو أنَّ  ( )((ال يصوم أحد عن أحد: ))اخرج النسائي بإسناد صحيح ، عن ابن عباس قال

ا من هذ  ، ( )(( فدين اهلل أحق أن يقضى ( ))m)لم يأخذ بحديث النبي  (E)ابن عباس

                                         

 أخرجه، (    / )، ( 1 2 )، رقم صوم الحي عن الميت كتاب الصيام ، : سنن النسائي (   )

 .، عن ابن عباس ، باختالف يسير(   2 )البخاري  

 (.  / )، (   2 )ه صيام ، رقم كتاب الصيام ، باب من مات وعلي :صحيح البخاري (  )

 (.  /  )، (   2 )، كتاب الصيام ، باب من مات وعليه صيام ، رقم  صحيح البخاري: ينظر(  )

 .1  :ص : الحديث سبق تخريجه(  )

 ( . )هامشالحديث تخريجه  ( )
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إلى  ( )األصوليينذهب بعض ف،  ( )ابن عباس خالف بفتواه الحديث الذي رواه أنيتبين كله 

على عدم  أوجبتفي الحديث  (E)رآها ابن عباسلعلة قادحة الصيام عن الغير  عدم

من  دا  يطعم عنه مكان كل يوم مُ  : ))وهذه ظاهرة بقولهالعمل بالحديث الذي رواه ، 

فتكون ،  ( )فهم من القضاء اإلطعام ال الصيام (E)عباسفدل ان ابن ،  ( )((حنطة

في رواية الراوي الحجة  أن، عامة األصوليين  في حين ذهب،  الحجة في فتواه ال في روايته

دون واجب عتداد به واال،  وجب قبولهفالحديث قد صحَّ سنده  الَّن ؛ال في رأيه أو عمله 

جمهور األصوليين وأهل عامة القاعدة ، وما عليه هذا ما تقرره و ؛  مخالفة الراوي إلى نظرال

 .( )الحديث

 وجه الداللة

  قولهاسند  (E)، لكن ابن عباس ( )داللة الحديث صريحة على وجوب قضاء الصيام   
                                         

 . 11 /  : شرح صحيح البخاري البن بطال ( )

مام الحرمينو  ،منهم الحنفية وعامة المتأخرين منهم (  ) البناية شرح : ، ينظرواإلمام أحمد في رواية ،  ا 

 ،  11 /  : شرح صحيح البخاري البن بطال،   1/ : الهداية

 .1  :ص: الحديث سبق تخريجه (  )

 .1   / : التجريد للقدوري: ينظر ( )

 .1 /  : معلمة زايد: ينظر ( )

عي في القديم على هذا القول وهو قول أبي أجاز أصحاب الحديث الصيام عن الميت ، فذهب الشاف(  )

=  ، فقال الشافعيهب عامة الفقهاء على عدم الصيام، في حين ذأيضا  وجماعة من محدثي الشافعية ثور
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بأجتهاده ، لذا يحتمله الحديث فصرفه إلى أحد وجوه بفهٍم ، ( )((ال يصوم أحد عن أحد ))

، وبناء  على  ، وان روايته تبقى على مكانتها وحجيتهاونطلب له العذر نحمل عمل الراوي 

، عمل الراوي خالف مروية اخذ بالقاعدة األصولية  (E)يمكن القول أن ابن عباس ذلك 

 .برأيهوان العبرة بالرواية ال 

 ية المتعلقة بالنسخاألصولالقواعد  :الثاني المطلب

:  يقال،  والتحويل،  وعلى النقل ،ء الشي إبطال أو،  يطلق على اإلزالة:  النسخ لغة   

حكم رفع  ) :منها،  ُعر ف بتعريفات عدة: واصطالحا،  ( )ما فيه نقلت: أي، نسخُت الكتاب

 ثابتع حكم افتر الخطاب الدال على ا) : ومنها ، ( )( عنه رخأشرعي بطريق شرعي مت

 .الرفع واإلزالةهنا ، والمراد منه  ( )( متقدم مع تراخيه عنه خطابب

 

 
                                                                                                                               

سحاق وأحمد الليث وقالال يصام عن الميت : في الجديد ومالك وابو حنيفة  = ال يصام  : وأبو عبيد وا 

الروضة : ينظر ،  ابن عباس عائشة على المقيد في حديث حديثحمال للعموم الذي في  عنه إال النذر

 . 2  / إعالم الموقعين عن رب العالمين ،  1  / : الندية شرح الدرر البهية 

 .1  :ص: الحديث سبق تخريجه  ( )

 . 1  /    :التعريفات  :ينظر(  )

 .   /    :الفقه  أصولالفائق في (  )

  . 11 :  ص :الفقه للدكتور لعبد الكريم زيدان أصوللوجيز في ا،   1 /    المحصول :ينظر (  )
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 اوواقع شرعا  جائز عقالا النسخ : أوالا 

 توضيح القاعدة

فالعقل ال ،  أن نسخ األحكام الشرعية جائز من ناحية العقل: المعنى اإلجمالي للقاعدة   

 . والجواز الزم للوقوع، الوقوع دليل الجواز: وكما يقال، واقع في شريعتنا أنَّهكما ،  يمنع منه

 ، ( )مسلم األصفهاني أبيلم يخالف في ذلك سوى ، و  وهذا ما عليه اتفاق علماء األمة

 تحقيق  التدرج في:  األحكام من تشريع األصليالمقصد  ألنَّ  ؛ في الشريعة واقع فعالفالنسخ 

 .( )مصالح العبادرعاية 

 النسخ ثابت في الصيام اال في حق الشيخ الكبير والعجوز :المسألة

 ( )َّ رثزث يت ىت نت  مت زت ُّٱ:سمع ابن عباس يقرأ)) ، عن عطاء   

يستطيعان أن يصوما،  بير، والمرأة الكبيرة الليست بمنسوخة هو الشيخ الك: قال ابن عباس ، 

  ( )(( فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

 

                                         

، بالتفسير وبغيره  أصفهان ، كان عالما   أهلمن هو محمد بن بحر المعتزلي : مسلم األصفهاني أبو ( )

 .1  /   : األعالم:  ينظر ،  ـ(ه     :ت) هـ    ولد عام 

 . 2 7/    :الفقه أصولالعدة في  :ينظر ( )

 . 1 :  اآليةجزء من : البقرة سورة  ( )

 .(  /   ) ، ( 1  )رقم ، باب قوله ايام معدودات ،  القرآنكتاب تفسير   : البخاري صحيح ( )
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 االستنباط

 بين الصيام وبين اإلفطار والفدية األمر،  تشريع الصيام اهلل تعالى قد خّير أول إنَّ     

الصيام  أرادمن  بين األمركان ف ( )َّ رثزث يت ىت نت  مت زت ٱُّٱ: بقوله

  جئ يي ىي ني  ُّٱ:اآليةأن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه  أرادمن و بين 

 قالوبهذا ،  الصيام على القادر عليه اهلل أوجباألخير  األمروعلى هذا  ،( )َّ حئخئ

ير ليست بمنسوخة هو الشيخ الكب)) : بالقول ابن عباس انفردبينما ؛  اآليةنسخ ب الفقهاء أكثر

ه وظاهر هذ،  ( )(( والمرأة الكبيرة ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا  

جاء في الدر المنثور  بما؛ لكن يخالف هذه الرواية  اآليةنسخ ينفي  ابن عباس  أنَّ  الرواية

 أبيأخرج ابن ، ف في حق الشيخ الكبير والعجوز إالالبن عباس ، تثبت النسخ  أخرىرواية 

فكان من  ،( )َّنت  مت زت ٱُّٱ :اآليةعن ابن عباس قال نزلت هذه  والنحاسم حات

 يي ىي ني  ُّٱ :اآليةومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ثم نزلت هذه ، شاء صام 

 الفانى إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا   إالفنسخت األولى ، ( )َّ حئخئ  جئ

                                         

 . 1 :  اآليةجزء من : سورة البقرة (  )
 . 1 :  اآليةجزء من : سورة البقرة  ( )
 .( )هامش  الحديث تخريجه(  )
 . 1 :  اآليةجزء من : سورة البقرة (  )
 . 1 :  اآليةجزء من : سورة البقرة  ( )
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 ، ( )( ليست بمنسوخة ):البخاريأن المراد بقول ابن عباس في رواية  ، ويتضح ( )وأفطر

يؤيده ما و  ، ، فأما في حق غيرهم فهى منسوخة يعنى في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة

بعد الجمع بين ابن عباس يقول بالنسخ  أنَّ والظاهر  .المنثور في الدرّ  سالفا  ذكره السيوطى 

 عطاء   أنَّ  إذ، ( )َّنت  مت زت ٱُّٱ: في قوله تعالى، و  األخرى المسألة وبين روايته

بضم المثناة التحتية وفتح الواو المشددة  ( )(( هُ قونَ طوَّ وعلى الذين يُ )) : سمع ابن عباس يقول

بضم المثناة التحتية وفتح الطاء المهملة  ( )(( هُ ونَ يقُ طِ يُ )) قوله في رواية و  ، بالبناء للمفعول

،  ( )من أطاق يطيق ال ( أصله طيوق )ا للمفعول من طيق وتشديد التحتية المفتوحة مبنيًّ 

 .وواقع شرعا   بالنسخ ، فالنسخ جائز عقال   أخذ () ابن عباس أنَّ ن القول وبهذا يمك

 تنسخ بمثلها السُّنَّة: ثانياا 

 توضيح القاعدة

 أكثروال خالف عند ،  (7)واقع شرعا  و بما أن النسخ في الشريعة اإلسالمية جائز عقال     

، بالسنة  السُّنَّةبالقرآن ونسخ  القرآنكنسخ ،  (1)العلماء في جواز نسخ الشيء بجنسه

                                         

 .    /     :الدر المنثور  :ينظر(  )
 .    :ص :الحديث سبق تخريجه  ( )
 . 1 :  اآليةجزء من : سورة البقرة  ( )
 .    :  ص: الحديث سبق تخريجه   ( )
 .    : ص : الحديث سبق تخريجه ( )
 .1 /  1  :داود أبي ماماإلالمنهل العذب المورود شرح سنن : ينظر  ( )
 .   /  : التقرير والتحبير ،11 /  :البحر المحيط ،     /  : الفصول في األصول :نظري( 7)
 . 7  /  :قواطع األدلة :نظري( 1)



 لثالفصل الثا       

 
913 

 ( )وهو ما أجمع عليه العلماء، وتقرر جوازه جملة  ،  (بمثلها السُّنَّةنسخ  )وموضوع القاعدة 

  :أما تفصيال  فإن النسخ محكوم بضوابط مهمة منها، 

 اآلخرمتأخرا  على وكان أحدهم ، فإذا عرف التاريخ، معرفة تاريخ كل واحد من الخبرين :أوالا 

 .( )قدم المتأخر

 أقوى منها في درجة القطع والظن  أوالناسخة مساوية للسنة المنسوخة  السُّنَّةأن تكون  :ثانياا  

 أن يكون الناسخ في قوة  طعلى ما أجمع عليه العلماء من اشتر  من جهة الثبوت ؛ وهذا مبني  

 السُّنَّةإلى عدم جواز نسخ المتواتر من  ( )ثم ذهب جمهور العلماء ، ( )أقوى منه أوالمنسوخ 

ونسخ المعلوم بالمظنون ال ، واآلحاد يوجب الظن ، التواتر يوجب العلم  ألنَّ باآلحاد منها ؛ 

،  ( )وذهب الظاهرية و الباجي و الجالل المحلي إلى جواز نسخ المتواتر باآلحاد ،( )يجوز

 .(7)مديلآل األحكامكتاب : ومنها األصوليطلع على كتب  أكثر االستزادة أرادومن 

                                         

  . 17 /   : اإلحكام البن حزم ، 7 /   : السرخسي أصول :ينظر(   )

 .   /   : التقرير والتحبير :نظري(  )

  .  7 /  : األسراركشف  ، 7  /  :المحيط البحر :نظري(  )

 .   /  :التقرير والتحبير ،    /  :البحر المحيط :نظري(  )

 .2 : ص:  فقهال أصولاللمع في  :نظري(  )

 .  1 /  : اإلحكام البن حزم  ،    /   :شرح الجالل مع حاشية العطار :ينظر(   )

 .وما بعدها  2 :ص:كتاب اللمع  وأيضا  ،  بعدها، وما      / المجلد  لآلمدي اإلحكامانظر  (7)
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 () من رسول اهلل بآخر األمريننسخ الوضوء  :المسألة

كنت مع ابن عباس في بيت ميمونة فجعل يتعجب ممن يزعم أن الوضوء  ))عطاء قال    

وقد توضأ ولبس ثيابه  ()مما مست النار ثم قال لقد رأيتني في هذا البيت عند النبي 

من البيت لقيه هدية عضو  كان في الحجرة خارجا   إذاالصالة حتى  فجاءه المؤذن فخرج إلى

 .( )(( ولم يتوضأ صّلىلقمتين ثم  أومن شاة فأكل منه لقمة 

 االستدالل

 أما،  ( )((ولم يتوضأ  صّلىأكل كتف شاة ثم : )) (A) أنَّه ، (E) ابن عباس عن    

 .( )((وضوء مما مست النار ال)) :قال أنَّه (m) عن النبي، ( E)هريرة  أبوما رواه 

 طاالستنبا

سمعت رسول اهلل : قال( E)هريرة  أبيحديث ( E)استشكل على ابن عباس      

(m) أتوضأ )): هريرة  ألبي ،  فقال ابن عباس ( )((ا مما مست النار و توضئو : )) يقول

ضرب له ، فال ت حديثا   (m)سمعت عن رسول اهلل  إذا،  يا ابن أخي: من الحميم؟ فقال له

                                         

 ( 72)رقم  في نسخ ذلك وان الوضوء من ذلك منسوخ ،باب  :المسند المستخرج على صحيح مسلم(  )

 .مختصرا (   ) مسلم أخرجه،  ( 2 / )، 

 .(  /  )،  (17 )كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة ، رقم  :البخاري صحيح(  )

 . ( 7  /  )،  (   )رقم  : كتاب الحيض ، باب الوضوء من مما مست النار   : مسلم  حيحص ( )

، أخرجه ( 1 /   )، ( 7 )رقم كتاب الطهارة ، باب الوضوء مما غيرت النار ،  : النسائي سنن ( )
 .باختالف يسير(    )مسلم 
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أشهد عدد هذا الحصى أن : هريرة حصى وقال أبوفجمع وفي رواية النسائي  ، ( )((األمثال

رضة ابن عباس على حديث اان مع . ( )((وا مما مست النارضؤ تو : )) قال (m)رسول اهلل 

ال يمكن  ألنَّه؛ بعد أكل الشيء  يتوضؤونال ( m)الصحابة والنبي  رأى أنَّهيدل هريرة  أبي

على  ابن عباس اعترض أنَّ يحتمل كذلك ، و  (m)لف ابن عباس قول رسول اهلل أن يخا

، بل هو محمول  غلط وباطلوهذا على الوضوء الشرعي حمل الحديث  ههريرة بأن أبيفهم 

لكن يرد على هذا االحتمال بأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها ؛  على الوضوء اللغوي

 صّلى)) وقول ابن عباس  ، ( )التي تغسل للوضوء األعضاءغسل جميع وحقيقة الوضوء 

وخاصة هريرة منسوخ  أبوحديث  أنويحتمل  ( )ال وضوء أنَّهدليل على  ( )((ولم يتوضأ 

من اإلسالم كان يقول به بعض  ( )...( األولهذا الخالف كان في الصدر ) والنووي يقول 

وا في الجاهلية ال يعتنون وسبب ذلك كانالصحابة والتابعين بالوضوء مما مست النار 
                                         

،  (   / )،  ( 1 )رقم  النار، كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء مما غيرت  :ابن ماجه  سنن(  )

 .باختالف يسير هريرة ،  أبي، عن (    )مسلم  أخرجه

 ( )الحديث تخريجه هامش (  )

/    : داود أبيبذل المجهود في حل سنن ،  12 /    : الكوكب الدري على جامع الترمذي: ينظر(  )

 . 1 /  7 : معاني التيسير إليضاحالتحبير و ،  21 و 27

 .    :ص: سبق تخريجه  الحديث(  )

 . 1 /  7 : معاني التيسير إليضاحالتحبير  :ينظر(  )

 .21/    : داود أبيفي حل سنن  بذل المجهود(  )



 لثالفصل الثا       

 
911 

جابر بقول  ، األمر النظافة نسخ هذا ألفواما  إذاالوضوء حتى باإلسالم  أوجبف ، بالتنظيف

(E) (( ين من رسول اهلل  ترك الوضوء مما غيرت الناراألمر كان آخر : )) قال أنَّه( )  ،

 ، ( )، ومن بعدهموالتابعين ( E)العلم من أصحاب النَّبي  أهل أكثروالعمل على هذا عند 

وبين ذلك بقوله  ( )(( الوضوء مما مست النار)) وكأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث 

ين من األمر كان آخر ))  :(E)هذا النسخ قول جابر وأكد،  ( )((ولم يتوضأ صّلى))

بالقاعدة  أخذابن عباس  أنَّ وبهذا يمكن القول  ( )((رسول اهلل  ترك الوضوء مما غيرت النار 

 .بمثلها السُّنَّةية بنسخ صولاأل

 

 

                                         

كتاب الوضوء ، باب ذكر الدليل على ترك النبي الوضوء مما مست النار ،  : ابن خزيمةصحيح   ( )

، عن جابر ( 7   )البخاري  أخرجه،  (E)من حديث جابر بن عبد اهلل ،  (1 /  ) ،(   ) رقم ،

 . (E)بن عبد اهلل 

وال ينقض الوضوء ال يجب الوضوء بأكل ما مسته النار  انًّهحنيفة والشافعي واحمد  وأبوذهب مالك (  )

بالوضوء  األمرالتي فيها  باألحاديث اآلخرونبوجوب الوضوء مما مسته النار واستدل  آخرونبه ، وذهب 

 . 21و  27 /    : داود أبيود في حل سنن بذل المجه :ينظر ،

 .   : ص : الحديث سبق تخريجه ( )

 .    : ص: الحديث سبق تخريجه  ( )

 .7   :ص : الحديث سبق تخريجه(  )
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 عدم النسخ األصل: ثالثاا 

 توضيح القاعدة

ال ُيترك العمل به  و،  فيما شرعه اهلل تعالى لعباده من األحكام أن ُيعمل به األصل       

 اإلجماليالمعنى لذا إن  ،( )بيقين إال يرتفعما ثبت بيقين فال  ألنَّ ؛  بدعوى احتمال نسخه

ولم يرد عنهم خالف في ، وهو ما قرره كثير من العلماء،  عدم النسخ األصللقاعدة أن ل

 مدار الشريعة على أنَّ  وال شك أنَّ  :ي يؤكد ما قررته القاعدة بقولهوهذا اإلمام الراز ،  ( )ذلك

لو كان احتمال طريان الناسخ معادال  الحتمال بقاء الحكم على ما  ألنَّه،  عدم النسخ األصل

شيء من األحكام الحتمال  أثباتيمكن التمسك بشيء من النصوص في فحينئذ ال ،  كان

ن كان ثابتا   أنَّه: أن يقال  .( )زال أنَّه إالوا 

 ما دام يمكن الجمع بين االدلةليس هنالك ناسخ وال منسوخ في الزكاة  :المسألة

 زرع إذاالرجل كان  وذلك أنَّ ،  ( )َّ حجمج  مث هت مت ُّٱ)): عن ابن عباس 

 ( )َّ حجمج  مث هت مت ُّٱ: ، لم يخرج مما حصد شيئا فقال اهلل ادهفكان يوم حص 

 .، ما يلقط الناس من سنبله، من كل عشرة واحدا  وحقهوذلك أن يعلم ما كيله ، 

                                         

 .   /  المنثور في القواعد الفقهية،  2 / :غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر :ينظر ( )
 . 1  /  :  سير التحرير تي ، 11 /  :التحبيرالتقرير و  ،  2 /  : لآلمدياإلحكام  :ينظر ( )
 . 12 /    :روح المعاني :ينظر ( )
 .     : اآلية جزء من :األنعام سورة (  )
 .     : اآليةجزء من  :األنعام سورة  ( )
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 االستنباط

عن ابن ف،  األرضالخارجة من بالزكاة منسوخة  اآليةهذه  أن( E)ذهب ابن عباس   

، (   )(( ف العشرنسختها العشر ونص ( )َّ حجمج  مث هت مت ُّٱ )) ، عباس

غير  ، ( )الثانية بعد الهجرة السنةة في ية وآية الزكاة مدنيَّ مكَّ  اآليةهذه  أنَّ ويؤيد هذا القول 

في  واجبا   قد كان شيئا   ألنَّه :وعلل ذلك بالقول،  كما قال ابن حجرفي النسخ نظر  أنَّ 

،  ( )أيضا  يل غير ذلك وق،  ( )، وبين مقدار المخرج وكميته فصل بيانه إنَّه، ثم  األصل

                                         

 .     : اآليةجزء من  :األنعام سورة  ( )

قال عنه البيهقي موقوف  ، (11 /   )،  (17 1 )رقم  ،الزكاة  كتاب  : شيبة أبيابن  مصنف(  )

 .   /  الكبرى  السنن: ينظر، غير قوي 

 . 2 /    :أضواء البيان،   2 /    : ينظر فتح القدير للشوكاني(  )

 . 2 /    : اضواء البيان :ينظر ( )

نما،  ليس المراد به الزكاة: قال قوم ( ) يعطي من حضر من  انًّهالمراد به حق المال سوى الزكاة  وا 

المساكين يوم الحصاد القبضة، والضغث، ونحو ذلك، وحمله بعضهم على الوجوب، وحمله بعضهم على 

هو حق : وقال علي بن الحسين، وعطاء، والحكم، وحماد، وسعيد بن جبير، ومجاهد: الندب، قال القرطبي

سعيد  أبو، ورواه أيضا  ن الحنفية ابن عمر، ومحمد اب زكاة، أمر اهلل به ندبا، وروي عنفي المال سوى ال

ذا جذذت فألق  إذا: قال مجاهد (m)الخدري عنه  حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، وا 

ذا عرفت كيله ذا درسته وذريته فاطرح لهم منه، وا  هو : وقال قوم،  فأخرج منه زكاته لهم من الشماريخ، وا 

 .، وممن قال به عطاء، كما نقله عنه ابن جريرحق واجب غير الزكاة، وهو غير محدد بقدر معين
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 ، بان المراد،  ( )َّ حجمج  مث هت مت ُّٱٱقال في تأويل( E)سيدنا ابن عباس ف

  مث هت مت ُّٱ )) :عن ابن عباس، قولهفي تفسير الطبري  إذ جاء،  المفروضةالزكاة 

وما قرره ابن  ، ( )((يعلم كيله  أو، يوم يكال  زكاته المفروضة: يعني بحقه ( )َّ حجمج

فيها فقال مختلفون  العلم أهلجعل  ، أخرىتارة  ومن زكاة مفروضة تارةمن نسخ عباس 

 آخرون، وقال  ( )الشعثاء وأبو ، وطاوس، محمد ابن الحنفية : منهم، منسوخة  إنهابعضهم 

 ( )وطاوس وسعيد ابن المسيب ، ، محمد ابن الحنفية: ومنهم،  محكمة وليست منسوخة إنها

قوله  إن إذ، ممكنا  األدلةلنسخ ما دام الجمع بين ال يجوز القول با: والقول الصحيح، 

  يك ىك ٱُّٱ،الواردة السُّنَّة وأحاديثالزكاة  آياتمجمل وبينته  ، ( )َّمج هت مت ُّٱ:تعالى

: (m)وقول النبي  ، (7)َّ ٰىين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل

                                         

 .     : اآليةجزء من  :األنعام سورة  ( )

 .     : اآليةجزء من  :األنعام سورة  ( )

 .27 /  2 : تفسير الطبري(  )

 . 2 /    : أضواء البيان :ينظر ( )

 . 2 /    : فتح القدير للشوكاني :ينظر ( )

 .     : ةاآليجزء من  :األنعام سورة  ( )

 .7   : اآلية :البقرة سورة  (7)
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،  ( )(( العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر كان عثريا   أوفيما سقت السماء والعيون  ))

بينت  األحاديثفهذه ،  ( )(( ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، وال حب صدقة ))وقوله 

 المتقدمين من  األوائل أننبين  أنوبقى  األرضجة من وفصلت المجمل من الزكاة الخار 

،  ( )وهذا ليس بنسخ على مصطلح المتأخرين، ويدخل فيه بيان المجمالت النسخ يطلقون 

جمع بين ال يمكن دام ليس هنالك ناسخ وال منسوخ ما، وجه الداللة على ما سبق ف وبيانا  

الزكاة المفروضة ،  المراد،  (( وحقه ))وهذا ظاهر في قول ابن عباس ،  بدون تكلف األدلة

 ، يمكن العمل به األصلدام  ماال يقول بالنسخ ( )ابن عباس  إنَّ وعليه يمكن القول 

 .بيقين إال يرتفعت بيقين ال ما ثب ألنَّ  عنده عدم النسخ فاألصل

 الزيادة على النص ليست نسخا: رابعاا 

فال حاجة إلى تعريفه مرة ،  ( وواقع شرعا   النسخ جائز عقال   )في قاعدة عرفنا النسخ       

، يين األصولية التي كثر فيها الكالم عند األصولالزيادة على النص من القضايا ف،  أخرى

 ا ينبغي تحرير موضع الن ـزاع فيها حتى ُيخرَج منها ما ليس داخال  ولذ،  وتعددت فيها األقوال

يادة على النَّص  إما أن تكون : وبيان هذا ، ويكتفي به عن كثير من األقوال،  فيها أنَّ الز 

                                         

رقم العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري ،  باب،  كتاب الزكاة :البخاري صحيح ( )

(  1 )  ،( /   ). 

 .( 7 /   )،  (272)رقم الحديث  كتاب الزكاة ، :مسلم   صحيح(  )

 .2  و 1 :ص : شد السعيدانوليد بن رابحث للدكتور : الناسخ والمنسوخ  :ينظر(  )
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،  ييناألصولفإذا كانت غير مستقلة فإنها ليست نسخا  عند جمهور :  مستقلةغير  أومستقلة 

هذا نسخ ال تخصيص وهو عندهم نسخ ؛  :قالت الحنفيةو  ،(  )وتخصيص  ،  بل هي بيان  

  :أنواع أربعةعندهم والمنسوخ  ،الحكم لوصف

كان فيما أنزل  )) :أنها قالت (I)ما روت عائشة نحو  انسخ التالوة والحكم جميعا   - 

، فتوفي رسول  ، بخمس معلومات ، ثم نسخن عشر رضعات معلومات يحرمن: القرآنمن 

 . ( )(( القرآن، وهن فيما يقرأ من  (m)اهلل 
(  )ٱَّ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ:قوله تعالىك ، نسخ الحكم دون التالوة  -  

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ٱُّٱ:نسخ بقوله تعالى أنَّه: قيل

نما ، ( )َّ  حف  .هو مخصوص به  وا 

كانت ) ): قال أنَّه (E)بن كعب  يبروى عن أُ نحو ما  نسخ التالوة دون الحكم  -  

 . ( )(( زنيا فارجموهما إذااألحزاب توازى سورة النور فكان فيها الشيخ والشيخة  سورة

                                         

 . 1 /  :، شرح الكوكب المنير   1 /    :الفقه  أصولالمعتمد في  :رينظ(  )
 . ( 17 / )،  (    )رقم  كتاب ، الرضاع ، باب التحريم في خمس رضعات ، : صحيح مسلم ( )
 .    : اآليةجزء من  : البقرةسورة  ( )
 .  : اآليةجزء من  :  المائدةسورة  ( )
رقم  ، الرجم لمن زنى وهو محصن أثباتكتاب الزنا ، وحده ، باب ذكر : صحيح ابن حبان(  )
،   (E)قال عمر: قال، ( E)عن ابن عباس ( 2 1 )البخاري  أخرجه ( 7 /  1 )، ( 1   )

 .(E) قال عمر: ، عن ابن عباس ، قال (  2  )مسلم  أخرجه
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: وينبني على هذا الخالف ، ( ) شرط كالطهارة على الطواف،  ( )نسخ وصف الحكم  -  

عند ،  كسائر النَّْسخ،  المشهور أو،  بالخبر المتواتر إالال تجوز الزيادة على النص  أنَّه

واستدل عند الشافعية ، ،  كباقي البيان،  يجوز الزيادة بخبر الواحد والقياسوأنه ،  الحنفية

يادة بياَن مدَّة حكمالحنفية بأدلة منها   وكل ما هو بيان مدَّة، وابتداء حكٍم آخر،  أن في الز 

يادة،  حكم آخر فهو نسخ وابتداء،  حكم بأن النَّسخ  ( )وأجاب الجمهور،  ( )نسخ   فهذه الز 

وأنه يختلف عن تعريف الحنفية بأنه ، حكم الشرعي الثابت بنصٍّ بدليل شرعيٍّ متأخررفع ال

 فهذا النوع من الزيادة هو محلُّ الخالف في هذه المسألة وهو راجع إلى،  ( )انتهاء مدة الحكم

يادُة مستقلة  بنفسها إذاأمَّا  . للحكم رفعا   أو،  كون النسخ بيانا   وَن من فإمَّا أْن تك: كانت الز 

فليس بنسٍخ لما تقدَّمه من العبادات ،  كزيادة وجوب الزَّكاة على الصَّالة،  األولغير جنِس 

مَّا أن تكوَن من جنسه ، ؛ لعدم التنافي باإلجماع لوات الخمس،  وا  ،  كزيادِة صالة على الصَّ

 . عوهاتان الصورتان خارجتان عن محل الن ـزا،  ( )عند الجماهير أيضا  فليس بنسٍخ 
                                         

 . 2  /    : يليالفقه اإلسالمي للزح أصولالوجيز في  :ينظر(  )

 .   /  : الشرائع أصولفصول البدائع في  :ينظر ( )

 .    /  :البزدوي أصولالكافي شرح ،    1/    : السرخسي أصول :ينظر(  )

 إبراهيمالكريم لمحمد  القرآندراسات أصولية في : ر، ينظ التلمسانى وابن الحاجب وغيرهما: منهم ( )

 .الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا أصولأستاذ ورئيس قسم الحنفاوي ، 

 .    /  : الكريم القرآندراسات أصولية في  :ينظر ( )

 .    /    : ينظر المحصول للرازي(  )
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 قراءة الفاتحة في الصالةتخصيص بيان و : المسألة

 بالبصرة ، فقرأ بالحمد هلل  ()ابن عباس  صليت خلف )) : قال ( )حازم أبيعن قيس بن 

، ثم  ، ثم قام في الثانية فقرأ الحمد هلل واآلية الثانية من البقرة ، ثم ركع وأول آية من البقرة

 .( )((( )ٱَّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ:إن اهلل يقول: ، فقال ، فلما انصرف أقبل علينا ركع

 ستداللاال

ال صالة لمن لم  )):  (m)، وقال النبي  ( )َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ :تعالى الق     

فهي  القرآنصالة لم يقرأ فيها بأم  صّلىمن  )) :(m)وقوله ،  ( )((يقرأ بفاتحة الكتاب

أن  )) : ()هريرة  أبي، فعن  حديث المسيء صالته وأيضا  ،  ناقصة أي ، ( )((خداج

                                         

اهلل عليه  صّلى، ورحل إلى النبي  أدرك الجاهلية. تابعي جليل: األحمسي البجليقيس بن عبد عوف  ( )
وهو أجود  . وروى عن األصحاب العشرة.  كن قيس الكوفةوس. ، وهو في الطريق ، فقبض وآله ليبايعه

 .17 /    : األعالم :ينظر ،( هـ   1 :ت) الناس إسنادا ، 
 .1  :اآليةجزء من : سورة المزمل  ( )

رقم  في فاتحة الكتاب، القراءةصفه الصلوات ، باب تعيين  أبواباع مكتاب ج : لبيهقيا سنن(  )

 .حسن  إسنادهي ان ، حكم البيهق (1 / )،  ( 7  )

 .1  :اآليةجزء من  : المزملسورة  ( )

 (  7)رقم  في الصلوات كلها ، والمأموم لإلمام القراءة ب، باب وجو  األذانكتاب  : البخاري صحيح ( )

 ،( /   ) . 

 . ( 2 / )،  (  2 )رقم  الفاتحة في كل ركعة ، القراءةكتاب الصالة ، باب وجود  : صحيح مسلم ( )
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 ، فصلى ثم جاء فسلم عليه جالس في ناحية المسجد (m)، ورسول اهلل  رجال دخل المسجد

فرجع فصلى ثم ، " ، ارجع فصل فإنك لم تصل   وعليك السالم: "(m)، فقال له رسول اهلل 

في  أوفقال في الثانية ، ، " ، فإنك لم تصل   ، فارجع فصل وعليك السالم: "، فقال جاء فسلم

قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل  إذا: "علمني يا رسول اهلل ، فقال : التي بعدها 

، ثم ارفع حتى ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا   القرآنبما تيسر معك من  إقرأالقبلة فكبر ، ثم 

، ثم اسجد حتى  السا  ، ثم ارفع حتى تطمئن ج ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا   تستوي قائما  

 . ( )((، ثم افعل ذلك في صالتك كلها  ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا   تطمئن ساجدا  

 االستنباط

 بعد قراءة سورة الفاتحة ، القرآنالصالة بما يتيسر من  (E)سيدنا ابن عباس  أجاز   

حة في الصالة ، فال يفترض قراءة الفات من غير تقييدبمطلق القراءة  أمر القرآنيان النص و 

 ( )(( بفاتحة الكتاب لمن لم يقرأال صالة  )):  إلطالق ما تلونا ، وقوله عليه الصالة والسالم

حديث المسيء و ،  ( )((فهي خداج  القرآن صالة لم يقرأ فيها بأم   صّلىمن  )) (m)وقوله ، 

لى غيره من صالته و  الكتاب تخصيص إطالق  أوال يجوز نسخ د فهي أخبار آحا األحاديثا 

في  القرآناآلية نص  في وجوب قراءة ف ، ( )فيحمل على الوجوب دون الفرضية، بهما 

                                         

 .(  /1)، (    )، رقم  عليك السالم: ذان ، باب من رد فقالأكتاب االست : البخاري  حيحص(  )
  .    :ص : سبق تخريجهالحديث (  )
 .    :ص :تخريجه  الحديث تقدم(  )
 .   /  : ينظر االختيار لتعليل المختار، و      و    /    :السرخسي  أصولينظر  ( )
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اتحة يجب قراءة الف: فقال الفقهاء،  ويصحُّ الزيادة على النص  عمال بهذه القاعدة،  الصالة

يادُة على،  ( )(( ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ): )في الصالة للحديث الشريف  والز 

وا قراءة الفاتحة بكونها ركنا  من أركان الصالة،  النص  بيان  وتخصيص   قال  .فخصُّ

 :  ( )التمرتاشي الحنفي

يادُة على النص  عندنا نسخ     .( )أنَّا لم نجعل قراءة الفاتحة ركنا في الصالة: فمن فروعها،  الز 

 وجه الداللة

بقراءة الفاتحة  أمرت األحاديثولكن الفاتحة ولم تعين ، بمطلق القراءة آمرة   اآليةجاءت     

إن اهلل : بعد قراءة الفاتحة في المسألة وقول ابن عباس والزيادة على النص بيان وتخصيص 

 القراءة بما يتيسر بعد الفاتحة أنَّ على حجة في البيان  ( )َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱيقول 

 بل بيان (النص ليست نسخا الزيادة على) اخذ بقاعدةابن عباس  أنَّ  يبدو ليوبهذا  ،

 .وتخصيص

 

                                         

  .   :ص:  تخريجه  سبقالحديث (  )

شيخ الحنفية : محمد بن عبد اهلل بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، شمس الدين ( )

 27  - 2 /  1 معجم المؤلفين : ، ينظر من أهل غزة، مولده ووفاته فيها.في عصره

 .  1  و  1  /    : الفقه أصولالتلخيص في  ( )

 .1  :اآليةجزء من  :المزمل سورة  ( )
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 العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: خامساا 

 حتى تظهر قرينة توجب قصره على السبب

 توضيح القاعدة

  إذاوموضوعها اللفظ العام . هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب العموم والخصوص    

وص السبب أن يكون قرينة ؛ فهل يصلح خص على سبب خاص دليل بلفظ عام ولكنورد 

اتفق العلماء على دخول صورة السبب في الحكم العام الوارد على  ال ؟ أممخص صة للعموم 

إما أن يكون عموم : لداخلة تحت عموم اللفظ ال تخلوسبب خاص؛ وما عداها من الصور ا

ا لغة زائد ا عن يكون اللفظ الذي تناوله أو ، به إالاللفظ لها جزء ا من الجواب ال يتم الجواب 

؛ كسؤال  الخطاب الشرعي على سبب خاص فإذا ورد،  ( )الجواب يمكن فهم الجواب بدونه

التخصيص  أوولم يقترن به ما يدل على التعميم ،  غير ذلك أو،  وقوع حادثة أو،  سائل

وابن ، والرازي ، الغزالي : سبيل المثال ؛ وهذا مذهب عامة العلماء فإنه يحمل على العموم

وذهب  .( )وغيرهم، و الصنعاني ، وابن النجار ، وابن تيمية ، وابن حجر ، السبكي 

 ، القفَّالو  ،ثور  أبوو ، المزني ك ، إلى أن العبرة بخصوص السبب أصحاب الشافعي

بعض  في حين. الفريق مخص ص لعموم اللفظفخصوص السبب عند هذا ،  ( )والدقاق

                                         

 . 1  /    :الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله أصول :ظرين(  )
/   :شرح الكوكب المنير ؛   1 /   : في شرح المنهاجاإلبهاج  ،    :ص :المستصفى  :ينظر(  )

 . 2  /   :أضواء البيان  ،    :ص :إجابة السائل ،  2 
 .   /   :المحصول ،  21 :ص : ، إيضاح المحصول    :ص :التبصرة  :ينظر ( )
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ورد في  إذاإلى التفرقة بين اللفظ العام ذهبوا  –خاري كما نقله عبد العزيز الب -العلماء 

ففي الصورة األولى . ورد في وقوع حادثة إذا؛ وبين ما  معرض الجواب عن سؤال سائل

ووجه التفرقة عندهم أن ،  صورة الثانية العبرة بعموم اللفظوفي ال،  العبرة بخصوص السبب

،  مقتضى اللفظ أراد أنَّه؛ فالظاهر  سأل عنهابتدأ بيان الحكم في حادثة قبل أن يُ  إذاالشارع 

نما،  لم ُيوِرد الكالم ابتداء أنَّهالظاهر  ألنَّ ؛  عنه ُسِئل إذاوليس كذلك  ، ال مانع منه إذ  وا 

 .( )عنه يقتضي قصره عليه وكونه جوابا  ،  عن السؤال أورده ليكون جوابا  

 استمرار الرمل بعد انتفاء السبب :المسألة

رمل  ()قومك يزعمون أن رسول اهلل  إنَّ )) : قلت البن عباس :الطفيل قال أبيعن     

عن  أخرىوفي رواية  .( )(( صدقوا وكذبوا: ، قال سُّنَّة، وبين الصفا والمروة وهي ( )بالبيت

                                         

 .   /   :األسراركشف  :ينظر(  )

التعريفات  ،هو أن يمشي في الطواف سريع ا ويهز في مشيته الكتفين، كالمبارز بين الصفين : الرمل  ( )

ضطباع في الطواف فهما سنتان في حق الرجال ، في األشواط الثالثة األولى ، واإلالرمل  ،    /    :

في ( األخضرين)ه تداركهما ، ومثلهما ترك الرمل بين  الميلين فلو تركهما فال شيء عليه ، وال يشرع ل

األظهر عند الشافعية ، وهو ظاهر  أووهذا مذهب الحنابلة ، وهو األصح . السعي بين الصفا والمروة

وقال المالكية  ، إن ترك الرمل في أشواط الطواف األولى ال يرمل بعد ذلك: كالم الحنفية ، قال ابن الهمام

 . 1 /   :الموسوعة الفقهية الكويتية  :ينظر ،خالف األظهر عند الشافعية  و قول، وه

 .(  2/   )،  (    )رقم كتاب الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، :صحيح مسلم ( )
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فاستلم وكبر، ثم رمل ثالثة  ( )ضطبعإ (m)أن النبي  ))الطفيل، عن ابن عباس، أبي

،  ، ثم يطلعون عليهم يرملون الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوابلغوا  إذا،  أطواف وكانوا

 .( )(( سُّنَّةفكانت : قال ابن عباس "كأنهم الغزالن :  تقول قريش

 االستنباط

 للمشركين قوة المسلمينو  جلد إظهار وهي الرمل سبب مشروعيته (E)ذكر ابن عباس    

: ، قال  سُّنَّةمل بالبيت وان ذلك قد ر  (m)ان رسول اهلل  (E)ابن عباس  سألوحين  ،

أمر لم  أنَّهمعناه ، ليس بسنة ( غلطوا)الرسول رمل وكذبوا  أنَّ بمعنى صدقوا  ، صدقوا وكذبوا

أن يرى الكفار قوة وهو ، لسبب خاص  (m)فعله رسول اهلل ،  يسن فعله لكافة األمة

فجاءت الرواية  ،قد أوهنتهم حمى يثرب  (m)يزعمون أن أصحاب محمد  الذين أصحابه

العبرة  ألنَّ ؛ أن الرمل ليس قاصر ا على المنع  إال،  الذي ورد من اجله الرمل مقترنة بالسبب 

فكانت )  (E)بن عباس ال األخرىالرواية  أكدتف، ال بخصوص السبب بعموم اللفظ 

رسول اهلل ، أن  قول جابر بن عبد اهلل ،، ويؤكد هذا القول  ( )صحيحإسناد والحديث ،  ( سُّنَّة

                                         

لقاؤه على المنكب : في االرتداء في الطواف: ااِلضطباع  ( ) هو إخراج الرداء من تحت إبطه األيمن وا 

 .1 /    :التعريفات الفقهية ، ر إبداء المنكب األيمن وتغطية األيسراأليس

البخاري  أخرجه،  (72 /   )،  (112 )رقم كتاب المناسك ، باب في الرمل ،  : داود أبي سنن ( )

 .أيضا  ، عن ابن عباس (     )مسلم  ، أخرجهعن ابن عباس ، باختالف يسير(  1  )

 .   /    : والرمل في الطواف  للدكتور عبد اهلل بن إبراهيم الزاحمضطباع أحكام اإل بحث :ينظر(  )
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(m) ((  طاف رسول اهلل(m)   ومشى أربعا  ،  رمل منها ثالثا  ،  في حجة الوداع سبعا))( ) 

حكمة في بقاء إن الف ،  سُّنَّةفصح أن الرمل  ، ليس من أجلهم رمل أنَّهدليل على ، وهذا 

از ن من إعز بعد زوال العلة أن يتذكر السالك ما أنعم اهلل به على المسلمي ة الرملمشروعي

 ؛ ليكون ذلك باعثا   ، وقوة شوكته بعد الضعف المهين من المسلمينالدين وظهور اإلسالم 

، ويحصل له تعظيم الصحابة المتقدمين وما كانوا  البالد في تلك على االنقياد خصوصا  

،  مع قوة اليقين إليهعليه من تحمل المشاق في جهاد المشركين وامتثال أمر اهلل والمبادرة 

، وبقي هذا  قد استمرت هذه المشروعية بعد انتفاء السببف،  فس والمال الكثيروبذل الن

 .( )العمل تسجيال  لذلك السبب لما له من عظيم األهمية

 وجه الداللة

حكمه شامل  ألنَّ ؛  العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبببقاعدة  ابن عباس أخذ     

(: )وكما قال عمر ابن الخطاب ، ع الرسول في حجة الودا بدليل رملاألزمنة  لجميع

قرينة توجب قصره على  تظهر ولم،  ( )((فال ُنحب أن نتركه (m) شيء صنعه النبي))

 .بهذه القاعدة يأخذجعل ابن عباس ف السبب

                                         

 ، ( 1 /  )،  (1 1 )رقم  ، كتاب مناسك الحج ، باب الرمل في الطواف : اآلثارشرح معاني  ( )
 ،(     )مسلم  ف يسير ، أخرجهباختال ، (E)، عن جابر بن عبد اهلل ( 1   )البخاري  أخرجه

 (.E) عن جابر
، 1  /  :ِإكمال الُمْعلم بَفوائد ُمْسلم،  2  و  2 / :(داود أبينن شرح س) معالم السنن :رينظ (  )

 .    –    /1 :بن رسالنالداود  أبيشرح سنن ،  7 / :المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
 .(    / )،  ( 1  )رقم  كتاب الحج ، باب الرمل في الحج والعمرة ، :البخاري  صحيح ( )
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م علينا نعمه ، وأشكره على فضله وجوده وكرمه ، وأصلي وأسلم على الحمد هلل الذي أت     

يوم  إلىآله وصحبه ومن دعا بدعوته  خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى

 .الدين 

من ال بد من بيان أهم النتائج التي توصلت إليها  ( (هذه الرسالة بفضل اهلل إتمامبعد 

 :خالل دراستي لهذا الموضوع ، وهي

إلى مصادر التشريع الترتيب في النظر والرجوع  (G)ابن عباس  اخذ   -1

ثم إلى ، ثم السنة ، إلى القرآن  أوالا االسالمي في فتواه ، فاذا سؤل عن امر رجع 

 .()ثم اذا لم يكن في هذا كله اجتهد رأيه ، ( G)وفتاوى ابو بكر وعمر  اقوال

  .في الكالم وأساليبهااللغة العربية  قواعدعلى  (F)عن الصحابة  أثرعرض ما   -2

 .مع قواعد التشريع العامة( F) ضرورة إتفاق ما آثر عن الصحابة   -3

نبه ،  أخذأقرته  فإن،  الثابتةالفكرية  األصولثم عرضه على    -4 جانبته فيما يرى  وا 

، فال تعتبر االفكار والنتاج العقلي لالنسان مدار حكم بحت بل لنفسه تركه  أباح

 (.) قل مدة الحملأ، كما فعل في حساب من خالل التدبر والتفكركاشف 

 وهي( F)الصحابة  أذهانالقواعد األصولية كانت موجودة في العمل ب إن     -5

ولقد تطورت ( E)وال سيما سيدنا ابن عباس  عنهمما آثر  خالل من مفهومة
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المجتهدين حين استقل كل  أالئمةالقواعد األصولية بعد عصر الصحابة في عهد 

 .بمنهجه وقواعده إمام

يجب على بقوانين  عملية االجتهاد تظهر من خالل ضبطالقواعد األصولية أهمية    -6

وخاصة هنالك ، كي تصونه من االنحراف واألهواء ، المجتهد ان يسير عليها 

 .مستجدات تحتاج إلى الحكم في كل عصر

الفقه حتى صنف العلماء فيها  أصولتميزت القواعد األصولية كعلم متفرع عن علم    -7

تربط بين النظرية التجريدية  أنهاهم ما امتازت به دراسة القواعد األصولية أ، و كتبا 

 .الفقه والتطبيق على المسائل الفقهية وقواعده أصولالتي في 

من خالل دراستي واستقراء االجتهادي ( E)من سمات منهج سيدنا ابن عباس    -8

 :يأتيفقه العبادات ما 

 .هو كتاب اهلل حجة األحكامالذي تنبني عليه  واألساساألول  األصل    - أ

النبي  سُّن ةهو  األحكامفي  الثاني الذي يعتمد عليه ابن عباس االصل إن - ب

(m ) بها هنا أخذتالقواعد التي  أهمومن  تقريراا  أم فعالا  أم سواء كان قوالا: 

بين الجبلي والتشريعي ، الحديث ( m)تردد فعل النبي حجة ،  اآلحادحجة ، خبر  السُّن ة

 .المرسل حجة
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 أهمومن  ، ا فيهنص   السُّن ة أويجد في كتاب اهلل لم  استعمل ابن عباس القياس ما   -ج 

القياس في العبادات ، كلما كان ثبوت الحكم في : القواعد التي استعملها في القياس

 .أرجحكان القياس  أقوى األصل

االستصحاب و : التبعية ومنهاباألدلة ( E)ابن عباس  أخذتظهر بعض الروايات    -د

  .وسد الذرائع 

بمفهوم  أخذه نحو األلفاظبدالالت ( E)ابن عباس  أخذتبين بعض الروايات    -ه

والنهي المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب  باألمر أخذهتدل على  وأخرىالمخالفة 

 .لدليل صارف عنه إاليقتضي التحريم 

أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة عن دور القواعد األصولية  نأ وختاماا أرجو    

ولكن يمكنني القول أني ، ، وال أدعي أنني استوفيتها  الفقهية األحكام استنباطفي  وأهميتها

 .ذكرت أهمها

يكون عملي هذا خالصاا لوجهه  إنالحمد هلل والمنة على حسن الختام ، وأسأله تعالى و      

 .يرزقنا اإلخالص في القول والعمل ، ويسلك بنا سبيل التوفيق والسداد والرشاد  أخذالكريم ، 

يم على الرحمة المهداة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وأفضل الصالة وأتم التسل

 .يوم الدين  إلىبإحسان 
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 المصادر والمراجع
 بعد القران الكريم المصدر األول

لتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن   اإلبهاج في شرح المنهاج    -1
: تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ، دار النشر

 .3: عدد األجزاء م ، 1991 -هـ 1111: بيروت ، عام النشر –دار الكتب العلمية 
للدكتور عبد  االتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري    -2

: للمؤلف ، دار النشر الدكتوراهأطروحة : المجيد محمود عبد المجيد ، أصل الكتاب
 .1: م ، عدد األجزاء 1999 -هـ  1399: مصر ، عام النشر - مكتبة الخانجي

ألبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي  بزوائد المسانيد العشرةإتحاف الخيرة المهرة     -3
: ت)بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 

دار المشكاة : فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ، تحقيق: ، تقديم( هـ018
 -دار الوطن للنشر: ر النشرللبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، دا

 .9:م ، عدد األجزاء 1999 -هـ  1128/ 1الرياض ، ط
: ت)ألبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري  اآلثار    -1

 .1:عدد األجزاء، بيروت  –دار الكتب العلمية : أبو الوفا ، دار النشر: تحقيق( هـ102
لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني،  إجابة السائل شرح بغية اآلمل    -1

: ت)الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 
القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي : ، تحقيق( هـ1102

 .1:، عدد األجزاء1901 /1بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة : األهدل ، دار النشر
: لعبد اهلل بن إبراهيم الزاحم ، دار النشر ضطباع والرمل في الطوافأحكام اإل    -1

( 112)السنة السادسة والثالثون العدد  :الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، الطبعة
 .1: م ، عدد األجزاء2881- هـ1121
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، ( ه191ت)البي الوليد سليمان بن خلف الباجي  احكام الفصول في احكام األصول   -9
 .م1991 -ه 1111بيروت ،  -عبد المجيد التركي ، دار الغرب اإلسالمي : تحقيق 

محمد  :، تحقيق (هـ398: ت)أحكام القرآن أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي     -0
 :تاريخ الطبع،  بيروت –دار إحياء التراث العربي  :، دار النشر صادق القمحاوي 

 .هـ1181
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن :  اإلحكام في أصول األحكام    -9

المكتب : عبد الرزاق عفيفي ، دار النشر: تحقيق( هـ131: ت)سالم الثعلبي اآلمدي 
 . 1: عدد األجزاء ، لبنان -دمشق -بيروت -اإلسالمي

ألبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  اإلحكام في أصول األحكام    -18
األستاذ : الشيخ أحمد محمد شاكر ، قدم له: ، تحقيق( هـ111: ت)القرطبي الظاهري 

 .0: دار اآلفاق الجديدة، بيروت ، عدد األجزاء: الدكتور إحسان عباس ، دار النشر
لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم  ماء بأخبار الحكماءإخبار العل    -11

دار الكتب : إبراهيم شمس الدين ، دار النشر: ، تحقيق( هـ 111: ت)الشيباني القفطي 
 1: م ، عدد األجزاء 2881 -هـ  1121 /1لبنان ، ط –بيروت  - العلمية

مد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو مح( ُهَبْيَرة بن)ليحيى بن  اختالف األئمة العلماء   -12
دار : السيد يوسف أحمد ، دار النشر: ، تحقيق( هـ118: ت)المظفر، عون الدين 

 .2: م ، عدد األجزاء2882 -هـ 1123/ 1بيروت ، ط -لبنان  -الكتب العلمية 
لعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد  االختيار لتعليل المختار    -13

من )الشيخ محمود أبو دقيقة : ، عليها تعليقات( هـ103: ت)أبو الفضل الحنفي الدين 
القاهرة  -مطبعة الحلبي : ، دار النشر( علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا

 .1: م ، عدد األجزاء 1939 -هـ  1311: ، تاريخ النشر
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: الصيام واالعتكاف رسالةللشيخ عبيد اهلل المباركفوري كتاب االختيارات الفقهية     -11
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، كلية الشريعة، قسم الفقه، المملكة  -ماجستير 

محمد بن حسين علي بكري : د: موافقي األمين إشراف: العربية السعودية إعداد الطالب
 .911: هـ عدد الصفحات 1131 - 1131: العام الجامعي

لمحمد بن علي بن محمد بن  حق من علم األصولإرشاد الفحول إلي تحقيق ال    -11
 -، دمشق  الشيخ أحمد عزو عناية: ، تحقيق( هـ1218: ت)عبد اهلل الشوكاني اليمني 

: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ، دار النشر: كفر بطنا ، قدم له
 .2: م ، عدد األجزاء1999 -هـ 1119  /1دار الكتاب العربي ، ط

بو الطيب نايف بن صالح بن أل إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني    -11
: راجعه ولخص أحكامه وقدم له،  د سعد بن عبد اهلل الحميد: قدم له،  علي المنصوري

 –دار الكيان : ، دار النشر أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي
 .1: عدد األجزاء،  اإلمارات –، مكتبة ابن تيمية  الرياض

( هـ 1189: ت)لسعيد حّوى  العبادات في اإلسالم -األساس في السنة وفقهها     -19
 -هـ  1111 /1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ط: ، دار النشر

 . 9:م ، عدد األجزاء 1991
 –قشفي: بعة طم ،مصطفى إبراهيم الزلمي  للدكتور: أسباب اختالف الفقهاء    -10

 .م1901 -ه  1181/  2، ط بغداد
ألبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  االستذكار    -19

: سالم محمد عطا، محمد علي معوض ، دار النشر: ، تحقيق( هـ113: ت)القرطبي 
 . 9: ، عدد األجزاء م2888 – 1121 /1بيروت ، ط –دار الكتب العلمية 
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ألبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد  معرفة األصحاباالستيعاب في     -28
علي محمد البجاوي ، دار : تحقيق( هـ113: ت)البر بن عاصم النمري القرطبي 

 .1: عدد األجزاء ، م 1992 -هـ  1112/ 1بيروت ط - دار الجيل: النشر
بن  ألبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم أسد الغابة    -21

دار : ، دار النشر( هـ138: ت)عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 
 .م1909 -هـ 1189: عام النشر ، بيروت –الفكر 

ألبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  اإلشراف على مذاهب العلماء    -22
مكتبة مكة : رصغير أحمد األنصاري أبو حماد ، دار النش: ، تحقيق( هـ319: ت)

م ، عدد  2881 -هـ 1121/ 1اإلمارات العربية المتحدة ، ط -رأس الخيمة  - الثقافية
 . 18: األجزاء

للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن  اإلشراف على نكت مسائل الخالف    -23
دار : الحبيب بن طاهر ، دار النشر: ، تحقيق( هـ122:ت)نصر البغدادي المالكي 

 . 2: م ، عدد األجزاء1999 -هـ 1128/ 1ابن حزم ، ط
ألبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  اإلصابة في تمييز الصحابة    -21

عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض : ، تحقيق( هـ012: ت)حجر العسقالني 
 .0: عدد األجزاء هـ ، 1111/ 1، ط بيروت –دار الكتب العلمية : ، دار النشر

تحقيق ( هـ 109: ت)ألبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني  ْصل  األأ     -21
/ 1لبنان ، ط –بيروت  - دار ابن حزم: الدكتور محمَّد بوينوكالن ، دار النشر: َودَراَسة
 .12: عدد األجزاء م ، 2812 -هـ  1133

د لألستاذ الدكتور حم أصول االحكام وطرق االستنباط في التشريع اإلسالمي    -21
دمشق ،   –دمشق ، ودار السالم  –دار الزيبق : عبيد الكبيسي غفر اهلل له مطبعة

 .  1/2889بغداد ، ط –ودار المناهج 
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هلأه      -29 لعياض بن نامي بن عوض السلمي ،  أصول اِلفقِه الذي ال يأسأع  الفأِقيِه جأ
 -هـ  1121/ 1المملكة العربية السعودية ، ط -الرياض  - دار التدمرية: دار النشر

 .1: م ، عدد األجزاء 2881
مكتب  :، مطبعة أصول الفقه في نسيجه الجديد لمصطفى إبراهيم الزلمي    -20

 .2818لسنة  2181، رقم اإليداع  21 /، ط 2811التفسير سنة 
لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين  أصول الفقه   -29

: ، حققه وعلق عليه وقدم له( هـ913: ت)لي المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنب
 -هـ  1128/ 1مكتبة العبيكان ، ط: الدكتور فهد بن محمد السََّدَحان ، دار النشر

 .1: م ، عدد األجزاء 1999
لألستاذ المساعد الدكتور محمد شاكر محمد سيتو ، مطبعة  أصول الفقه وقواعده    -38

 .م2819لسنة ،  1912م ، رقم اإليداع 2819لسنة ، يادكار 
لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن   -31

دار الفكر للطباعة و النشر و : ، دار النشر ( هـ1393: ت)القادر الجكني الشنقيطي 
 .م 1991 -هـ  1111: لبنان ، عام النشر  –بيروت  -التوزيع 

سورية ،  –دار الفكر : بو خليل ، دار النشرللدكتور شوقي أالسيرة النبوية  أطلس   -32
 .م2882/ 1ط أعادة ،،  2883سنة 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ل إعالم الموقعين عن رب العالمين  -33
دار : ، دار النشر محمد عبد السالم إبراهيم: تحقيق،  (هـ911: ت)ابن قيم الجوزية 
 1:عدد األجزاء،  م1991 -هـ 1111 /1، ط ييروت –الكتب العلمية 

( نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم   -31
: ، دار النشر( هـ1311: ت)لعبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي 

 0: م ، عدد األجزاء1999 - هـ 1128/ 1لبنان ، ط - بيروت –دار ابن حزم 
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خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ل األعالم   -31
 .م 2882/  11ط  ، دار العلم للماليين: ، دار النشر( هـ1391: ت)
لأى األأْحكأاِم الشَّْرِعيَّةِ  (m)أأْفعأال  الرَّس ول    -31 دأالألأتأهأا عأ لمحمد بن سليمان بن عبد اهلل  وأ

 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: لنشر، دار ا( هـ1138: ت)األشقر العتيبي 
 -رسالة دكتوراة : م ، أصل الكتاب 2883 -هـ  1121 /1طلبنان ،  –ت و بير  -

 .2: جامعة األزهر ، عدد األجزاء -كلية الشريعة 
لشمس الدين لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع    -39

: دار الفكر ، دار النشر، مكتب البحوث والدراسات : ق، تحقي( هـ999: ت)الشافعي 
 .1×  2: بيروت ، عدد األجزاء –دار الفكر 

بو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب ألاألم    -30
 –دار المعرفة : ، دار النشر( هـ281: ت)بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 .0: م ، عدد األجزاء1998 - هـ1118: سنة النشر ، بيروت ، بدون طبعة
 صيد الفوائدبحث للدكتور وليد بن راشد ، الموقع :  االمر المطلق عن القرينة    -39

ألبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  األوسط في السنن واإلجماع واالختالف   -18
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، دار : ، تحقيق( هـ319: ت)النيسابوري 

م ، عدد  1901 - هـ 1181/ 1السعودية ، ط –الرياض  -دار طيبة : النشر
 .فقط 11، 1 - 1: مجلدات 1ُطبع منه : اءاألجز 

ألبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر  إيضاح المحصول من برهان األصول   -11
دار الغرب اإلسالمي : النشر عمار الطالبي ، دار. د: ، تحقيق( هـ 131:ت)المازري 

 .1: عدد األجزاء /1، ط
ن عبد الرحمن بن ألبو القاسم شهاب الدي الباعث على إنكار البدع والحوادث   -12

: ، تحقيق( هـ111: ت)إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
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، عدد  1990 – 1390/ 1القاهرة ، ط –دار الهدى : عثمان أحمد عنبر ، دار النشر
 .1: األجزاء

أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن :  البحر المحيط في أصول الفقه   -13
م 1991 -هـ 1111/ 1ط ، دار الكتبي: ، دار النشر( هـ991: ت)زركشي بهادر ال

 .0: عدد األجزاء
ألبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  البحر المحيط في التفسير   -11

: صدقي محمد جميل ، دار النشر: ، تحقيق( هـ911: ت)حيان أثير الدين األندلسي 
 هـ 1128: بيروت ، الطبعة –دار الفكر 

ألبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  البداية والنهاية   -11
دار : عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ، دار النشر: تحقيق( هـ991: ت)الدمشقي 

: م سنة النشر 1999 -هـ  1110/ 1ط ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
 . 21:عدد األجزاء، م 2883/ هـ 1121

لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع     -11
 -هـ 1181/ 2ط،  دار الكتب العلمية: دار النشر ، (هـ109: ت)الكاساني الحنفي 

 .9: عدد األجزاء،  م1901
، ( هـ1218: ت)للشوكاني اليمني  بعد القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من     -19

 2: بيروت ، عدد األجزاء –دار المعرفة : دار النشر
ابن الملقن  البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير   -10

،  (هـ081: ت)سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
دار  :لنشر، دار ا مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال :تحقيق

، عدد  م2881-هـ1121 /1، ط السعودية-الرياض -الهجرة للنشر والتوزيع 
 .9:األجزاء
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 1311: ت)للشيخ خليل أحمد السهارنفوري  بذل المجهود في حل سنن أبي داود    -19
مركز : األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي ، دار النشر :، اعتني به وعلق عليه( هـ

 -هـ  1129/ 1الهند ، ط - الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . 11: م ، عدد األجزاء 2881

( هـ 112:ت)اللعالء محمد بن عبد الحميد األسمندي  بذل النظر في األصول    -18
، القاهرة  –مكتبة التراث : عبد البر ، دار النشرالدكتور محمد زكي : حققه وعلق عليه

 .1: عدد األجزاء، م  1992 -هـ  1112/ 1ط
، لعبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني،  البرهان في أصول الفقه    -11

صالح بن : ، تحقيق( هـ190: ت)أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 
 1110/ 1لبنان ، ط –بيروت  - دار الكتب العلمية: نشرمحمد بن عويضة ، دار ال

 .2: عدد األجزاء، م  1999 -هـ 
ألبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  البناية شرح الهداية   -12

 –دار الكتب العلمية : ، دار النشر( هـ011: ت)الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
الهداية »،  13: م ، عدد األجزاء 2888 -هـ  1128/ 1لبنان ، ط - بيروت

 .بأعلى الصفحة « للمرغيناني
( أبي القاسم)محمود بن عبد الرحمن :  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب   -13

محمد : تحقيق( هـ919: ت)ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين األصفهاني 
عدد ، م 1901 -هـ 1181/ 1ط، السعودية  - دار المدني: مظهر بقا ، دار النشر

 .3:األجزاء
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، :  تاج العروس من جواهر القاموس    -11

مجموعة من المحققين ، : تحقيق( هـ1281: ت)أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي 
 .دار الهداية: دار النشر
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فيات المشاهير وأاألعالم    -11 وأ الدين أبو عبد اهلل محمد بن  لشمس تاريخ اإلسالم وأ
الدكتور بشار عّواد معروف : ، تحقيق( هـ910: ت)أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 

 .11:م ،عدد األجزاء 2883/ 1دار الغرب اإلسالمي ، ط: ، دار النشر
لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل  التاريخ الكبير    -11
الدكن ، طبع تحت  –، حيدر آباد  دائرة المعارف العثمانية: ، الطبعة( هـ211: ت)

 .0: محمد عبد المعيد خان ، عدد األجزاء: مراقبة
: ت)، ألبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  التبصرة في أصول الفقه   -19

/ 1دمشق ، ط –دار الفكر : محمد حسن هيتو ، دار النشر. د: ، تحقيق( هـ191
 .1: ، عدد األجزاء 1183

ْلِبيِّ    -10 لعثمان بن علي بن محجن تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
شهاب الدين أحمد بن : الحاشية،  (هـ 913: ت)البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي 

ْلِبيُّ  : دار النشر ، (هـ 1821: ت)محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
 . ه 1313/ 1ط،  القاهرة - بوالق –ة الكبرى األميرية المطبع

: ت)ألحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري التجريد     -19
... د محمد أحمد سراج . مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ، أ: ،  تحقيق( هـ 120

 2881 -هـ  1129/ 2ط القاهرة ، –دار السالم : د علي جمعة محمد ، دار النشر. أ
 .12: م ، عدد األجزاء

لعالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه    -18
عبد الرحمن الجبرين، . د: ، تحقيق( هـ001: ت)المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

الرياض ،  -السعودية  -مكتبة الرشد : أحمد السراح ، دار النشر. عوض القرني، د. د
 .0: م ، عدد األجزاء2888 -هـ 1121/ 1ط
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 «التقريب»تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير     -11
محمد بن عبد : ألبو عمرو نور الدين بن علي بن عبد اهلل السدعي الوصابي  ، قدم له

جمهورية  -نصورة الم - مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع: اهلل اإلمام ، دار النشر
 . 2: عدد األجزاء م ، 2818 -هـ  1131/ 1مصر العربية ، ط

ألبو زكريا يحيى بن موسى تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول     -12
، 3جـ ،  الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي/ 2، 1جـ  :تحقيق،  (هـ 993: ت)الرهوني 

حياء التراث  دار البحوث: دار النشر ، يوسف األخضر القيم/ 1 للدراسات اإلسالمية وا 
 .1: عدد األجزاء،  م 2882 -هـ  1122/ 1ط،  اإلمارات - دبي –
لصالح الدين أبو سعيد خليل بن  تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد    -13

إبراهيم محمد السلفيتي . د: ، تحقيق( هـ911:ت)كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي 
 .1: الكويت ، عدد األجزاء –ر الكتب الثقافية دا: ، دار النشر

لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن التحقيق في أحاديث الخالفة     -11
دار النشر  ، مسعد عبد الحميد محمد السعدني: تحقيق ،  (هـ199: ت)محمد الجوزي 

 .2: عدد األجزاء ،  1111/ 1ط،  بيروت –دار الكتب العلمية : 
لعلي بن إسماعيل األبياري  ق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقهالتحقي   -11
لكن تحقيق رجح في  110ورد على الغالف عام الوفاة ( / تنبيه)، ( هـ 111: ت)

علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري ، أصل . د: ، تحقيق 111المقدمة أن الوفاة عام 
طبعة خاصة )الكويت  -ار الضياء د: أطروحة دكتوراة للمحقق ، دار النشر: التحقيق

م ، عدد  2813 -هـ  1131/ 1، ط( دولة قطر -بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 .1: األجزاء
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لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي    -11
ار طيبة د: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ، دار النشر: حققه( هـ911: ت)السيوطي 

 .للنووي بأعلى الصفحة« التقريب والتيسير» 2: عدد األجزاء
لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  تذكرة الحفاظ    -19

/ 1ط ، لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية : ، دار النشر( هـ910: ت)الذهبي 
 .1: عدد األجزاء، م 1990 -هـ1119

لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد  لكمال في أسماء الرجالتذهيب تهذيب ا    -10
 -غنيم عباس غنيم : ، تحقيق( هـ 910: ت)« الذهبي»بن عثمان بن قيماز الشهير بـ 
 -هـ  1121، /1الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، ط: مجدي السيد أمين ، دار النشر

 .11: م ، عدد األجزاء 2881
لعبد اللطيف عبد اهلل عزيز البرزنجي ،  بين األدلة الشرعية التعارض والترجيح    -19

 .بيروت –، دار الكتب العلمية  1993/ 1ط
دار : لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي ، دار النشر التعريفات الفقهية    -98

/ 1، ط( م1901 -هـ 1189إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان )الكتب العلمية 
 .1: عدد األجزاء م ،2883 -هـ 1121

: تحقيق( هـ011: ت)علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ل التعريفات    -91
 –دار الكتب العلمية بيروت : دار النشر، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 

 .1: عدد األجزاء، م 1903-هـ 1183/ 1ط ،  لبنان
بحث على ) 2 :ن راشد السعيدان ، عدد االجزاءوليد ب. د التعليل والدليل والتأصيل  -92

 (موقع صيد الفوائد
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أحمد بن . د :جمع وتحقيق ودراسة،  (هـ281: ت) تفسير اإلمام الشافعي    -93
 المملكة العربية السعودية -دار التدمرية  :، دار النشر (رسالة دكتوراه)ان مصطفى الفرَّ 

 .3 :عدد األجزاء،  م 2881 - 1129 /1، ط
مد بن أحمد بن محمد بن عبد ألبو القاسم ، مح تقريب الوصول إلي علم األصول    -91

محمد حسن محمد حسن : ، تحقيق( هـ 911: ت)اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي 
 -هـ  1121/ 1لبنان ، ط –بيروت  - دار الكتب العلمية: إسماعيل ، دار النشر

 .1: م ، عدد األجزاء 2883
المعروف  ألبو عبد اهلل، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد التقرير والتحبير    -91

دار الكتب : ، دار النشر( هـ099: ت)بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي 
 .3: م ، عدد األجزاء1903 -هـ 1183 /2العلمية ، ط

: ت)، البي زيد عبيد اهلل بن عمر الدبوسي الحنفي  تقويم االدلة في أصول الفقه    -91
/ 1بيروت ، ط –لعلمية ، تحقيق خليل محي الدين الميس ، دار الكتب ا( ه138

 .م2881/ ه 1121
لمحمد بن علي بن  تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة    -99

صالح بن . د: ، تحقيق( هـ192: ت)شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان 
/ 1الرياض ، ط/ السعودية  -مكتبة الرشد : ناصر بن صالح الخزيم ، دار النشر

 .1: م ، عدد األجزاء2881 -ـ ه1122
اِهيل   -90 عفاء والمجأ ْعِرفة الثِّقأات والضُّ ْرح والتَّْعِديل ومأ ألبو الفداء  التَّْكميل في الجأ

، دراسة ( هـ991: ت)إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
بحوث مركز النعمان لل: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ، دار النشر. د: وتحقيق

م ،  2811 -هـ  1132/ 1اليمن ، ط - والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة
 .1: عدد األجزاء
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ألبو الفضل أحمد بن علي  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير    -99
دار الكتب العلمية : ، دار النشر( هـ012: ت)بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

 .1: م ، عدد األجزاء1909. هـ1119/ 1، ط
لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الَكْلَوَذاني  التمهيد في أصول الفقه    -08

ومحمد بن ( 2 - 1الجزء )مفيد محمد أبو عمشة : ، تحقيق( هـ 118: ت)الحنبلي 
حياء التراث : ، دار النشر( 1 - 3الجزء )علي بن إبراهيم  مركز البحث العلمي وا 

 .1: م ، عدد األجزاء 1901 -هـ  1181/ 1، ط( 39)جامعة أم القرى  -اإلسالمي 
لعبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي  التمهيد في تخريج الفروع على األصول    -01

محمد حسن هيتو ، دار . د: ، تحقيق( هـ992: ت)الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين 
 .1: ألجزاء، عدد ا 1188/ 1بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة : النشر

ألبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد    -02
مصطفى بن : ، تحقيق( هـ113: ت)محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم األوقاف والشؤون : محمد عبد الكبير البكري ، دار النشر، أحمد العلوي 
 .21: هـ ، عدد األجزاء 1309: النشر المغرب ، عام –اإلسالمية 

ألبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  تهذيب التهذيب    -03
/ 1ط ،الهند  - مطبعة دائرة المعارف النظامية: ، دار النشر( هـ012:ت)العسقالني 

 .12:عدد األجزاء، هـ 1321
سف، أبو الحجاج، ليوسف بن عبد الرحمن بن يو  تهذيب الكمال في أسماء الرجال    -01

. د: ، تحقيق( هـ912: ت)جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
 1908 – 1188/ 1بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف ، دار النشر

 .31: ، عدد األجزاء



 المصادر والمراجع  

 

311 

، ( هـ398: ت)لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور  تهذيب اللغة    -01
/ 1بيروت ، ط –دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب ، دار النشر: تحقيق
 .0: م ، عدد األجزاء2881

لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد  توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار    -01
الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 

: دار النشر ، أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة: تحقيق( هـ1102: ت)
 .2: م عدد األجزاء1999 - هـ1119/ 1ط ، لبنان - بيروت – دار الكتب العلمية

البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن التوضيح لشرح الجامع الصحيح     -09
لمي دار الفالح للبحث الع: ، تحقيق( هـ081: ت)علي بن أحمد الشافعي المصري 

 -هـ  1129/ 1سوريا ، ط –دمشق  - دار النوادر: وتحقيق التراث ، دار النشر
 . 31: م ، عدد األجزاء 2880

لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج   التوقيف على مهمات التعاريف    -00
، دار ( هـ1831: ت)العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

م ، عدد 1998-هـ1118/ 1القاهرة ، ط - عبد الخالق ثروت 30عالم الكتب : النشر
 .1: األجزاء

لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي  تيسير التحرير    -09
 1932 -هـ  1311) ، مصر –مصطفى البابي اْلحَلِبي : ، دار النشر( هـ 992: ت)
 -، ودار الفكر (م 1903 -هـ  1183)بيروت  -دار الكتب العلمية : ، وصورته( م

 .1: ، عدد األجزاء( م 1991 -هـ  1119)بيروت 
ألبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي ،  تيسير مصطلح الحديث    -98

عدد  م ،2881 - هـ1121/ 18مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ط: دار النشر
 .1:األجزاء
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: ت)ألبو الفداء زين الدين قاسم الجمالي الحنفي  لكتبالثقات ممن لم يقع في ا    -91
مركز : شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ، دار النشر: ، دراسة وتحقيق( هـ099

/ 1اليمن ، ط - النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء
 . 9:م ، عدد األجزاء 2811 -هـ  1132

لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  ديث الرسولجامع األصول في أحا    -92
، تحقيق ( هـ181: ت)بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

 -مكتبة الحلواني : التتمة تحقيق بشير عيون ، دار النشر  -عبد القادر األرنؤوط : 
بحواشي تحقيق الشيخ عبد  والكتاب مذيل/ 1مكتبة دار البيان ، ط -مطبعة المالح 
دار : ط )، وأيضا أضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان  -رحمه اهلل  -القادر األرنؤوط 
م  1919هـ ،  1309[ : 2، 1]، الجزء [ في مواضعها من هذه الطبعة( الكتب العلمية

م ، الجزء  1991هـ ،  1398[ : 1]م ، الجزء  1998هـ ،  1398[ : 1،  3]، الجزء 
م ، الجزء  1992هـ ،  1392[ : 11 - 0]م ، الجزء  1991هـ ،  1391[ : 9،  1]
 .ط دار الفكر ، تحقيق بشير عيون( : التتمة[ )12]
صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن ل جامع التحصيل في أحكام المراسيل    -93

ار ، د حمدي عبد المجيد السلفي: ، تحقيق (هـ911: ت)عبد اهلل الدمشقي العالئي 
 .1:عدد األجزاء،  1901 – 1189 /2، ط بيروت –عالم الكتب : النشر

،  30: لصهيب عبد الجبار ، عدد األجزاء الجامع الصحيح للسنن والمسانيد    -91
 .الكتاب غير مطبوع،  2811 – 0 - 11: تاريخ النشر

 )وسننه وأيامه ( m)الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل     -91
( ه211: ت)لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي  (لبخاريصحيح ا

مصورة عن )دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار النشر: تحقيق
،  9:عدد األجزاء، هـ 1122/ 1ط( السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
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اذ الحديث وعلومه في كلية مصطفى ديب البغا أست. شرح وتعليق د: مع الكتاب
 .جامعة دمشق -الشريعة 

بمشاركة الباحثين بدار ]لخالد الرباط، سيد عزت عيد  الجامع لعلوم اإلمام أحمد    -91
جمهورية  -الفيوم  - دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث: ، دار النشر[ الفالح

 . 22: م ، عدد األجزاء2889 -هـ  1138/ 1مصر العربية ، ط
لعبد الكريم بن علي  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح    -99

المملكة العربية السعودية ،  -الرياض  -مكتبة الرشد : بن محمد النملة ، دار النشر
 .1: م ، عدد األجزاء 2888 -هـ  1128/ 1ط
أحمد  ألبو العباس شهاب الدين جزء من شرح تنقيح الفصول في علم األصول    -90

: ، إعداد الطالب( هـ101: ت)بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
فضيلة الشيخ األستاذ : ، إشراف( رسالة ماجستير)ناصر بن علي بن ناصر الغامدي 

جامعة أم  -كلية الشريعة  - رسالة علمية: حمزة بن حسين الفعر ، دار النشر :الدكتور
 .2: م ، عدد األجزاء 2888 -هـ  1121: القرى ، عام النشر

 - 019)لجالل الدين السيوطي « الجامع الكبير»المعروف بـ  جمع الجوامع    -99
حسن عيسى عبد  -عبد الحميد محمد ندا  -مختار إبراهيم الهائج : ، تحقيق( هـ 911

/ 2جمهورية مصر العربية ، ط -القاهرة  - األزهر الشريف: الظاهر ، دار النشر
 . 21:م ، عدد األجزاء 2881 -هـ  1121

واِئد  -188 محمد بن محمد بن سليمان ل جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزَّ
تحقيق ،  (هـ1891: ت)بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي المالكي 

دار ابن  -مكتبة ابن كثير، الكويت : ، دار النشر أبو علي سليمان بن دريع: وتخريج
 .1: عدد األجزاء،  م 1990 -هـ  1110 /1، ط حزم، بيروت
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، ( هـ321: ت)ألبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  جمهرة اللغة    -181
م 1909/ 1بيروت ، ط –دار العلم للماليين : رمزي منير بعلبكي ، دار النشر: تحقيق

 .3: ، عدد األجزاء
: ت)عالء الدين الشهير بابن التركماني : الجوهر النقي على سنن البيهقي -182

الهند ، من  –مطبعة دائرة المعارف العثمانية : ه ، دار الناشر1311/ 1، ط( هـ918
 . 11: دون سنة الطبع ، عدد االجزاء

يح حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح على شرح تنق    -183
: ت)لمحمد الطاهر بن عاشور ( هـ 101لشهاب الدين القرافي تـ ) الفصول في األصول

 .2: هـ ، عدد األجزاء 1311/ 1تونس ، ط –، مطبعة النهضة ( هـ 1393
ألحمد بن محمد  حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح    -181

محمد عبد العزيز  :، تحقيق(هـ  1231: ت) –بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي 
 -هـ 1110/ 1لبنان ، ط –بيروت  -دار الكتب العلمية : الخالدي ، دار النشر

 .1: م ، عدد األجزاء1999
على جمع الجوامع لحسن بن  حاشية العطار على شرح الجالل المحلي    -181

 ، دار الكتب العلمية: ، دار النشر( هـ1218: ت)محمد بن محمود العطار الشافعي 
« شرح المحلي على جمع الجوامع»،  2: عدد األجزاء، وبدون تاريخ  بدون طبعة

 .بأعلى الصفحة
: وهو شرح مختصر المزني  الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي    -181

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،  -الشيخ علي محمد معوض : ، تحقيق( هـ118: ت)

م ، عدد  1999-هـ  1119/ 1لبنان ، ط –بيروت  - دار الكتب العلمية: دار النشر
 .19: األجزاء
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ألبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني  الحجة على أهل المدينة    -189
 –عالم الكتب : مهدي حسن الكيالني القادري ، دار النشر: ، تحقيق( هـ109: ت)

 .1: ، عدد األجزاء ه1183/ 3بيروت ، ط
 :للشهيد عبد العليم عبد الرحمن السعدي ، دار النشرحجك ايها المسلم     -180

 .م1900/  1الرمادي ، ط -مكتبة دار االنبار 
 .ليوسف بن عبد الرحمن( بحث) حجية القياس والرد علي المخالفين    -189
بن عبد اهلل بن أحمد بن بو نعيم أحمد أل وطبقات األصفياء حلية األولياء  -118

بجوار  -السعادة : ، دار النشر (هـ138: ت) إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني
 .18: عدد األجزاء،  م1991 -هـ 1391محافظة مصر، 

لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر    -111
محمد : ونسقه وعلق عليه حفيده، حققه ( هـ1331: ت)البيطار الميداني الدمشقي 

بيروت ،  -دار صادر: من أعضاء مجمع اللغة العربية ، دار النشر -بهجة البيطار 
 .1: م ، عدد األجزاء 1993 -هـ  1113/ 2ط
ألحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي ، دار  خبر الواحد وحجيته -112

المملكة العربية  - ة المنورةالمدين - عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية: النشر
 .1: م ، عدد األجزاء2882 - هـ1122/ 1السعودية ، ط

ادريس حمادي دكتور في ( رسالة دكتوراه) الخطاب الشرعي طرق استثماره -113
المركز الثقافي : ، دار النشر 1991/ 1جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، ط

 الحمراء -العربي للطباعة والنشر، بيروت

بو بكر البيهقي أل الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه -111
فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف : تحقيق ودراسة،  (هـ 110 -هـ  301)
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القاهرة  - الروضة للنشر والتوزيع: النشر ، دار محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال
 . 0: عدد األجزاء،  م 2811 -هـ  1131/ 1ط،  جمهورية مصر العربية -
: ت)لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  المنثور الدر    -111

 .0: بيروت ، عدد األجزاء –دار الفكر : ، دار النشر( هـ911
: لمحمد إبراهيم الحفناوي ، دار النشر دراسات أصولية في القرآن الكريم    -111

م ، عدد  2882 -هـ  1122: القاهرة ، عام النشر –مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية 
 .1: األجزاء

، ( هـ012: ت )حجر العسقالني البن  الدراية في تخريج أحاديث الهداية -119
بيروت ،  –دار المعرفة : السيد عبد اهلل هاشم اليماني المدني ، دار النشر : تحقيق 

 2: عدد األجزاء 

/ 1، تأليف مجموع من االستاذة ، ط:  الدروس النحوية  الكتاب الرابع -110
 .الكويت  –الدولية  إيالفدار : م ، دار النشر2881

للقاضي عبد النبي  (مع العلوم في اصطالحات الفنونجا )دستور العلماء     -119
حسن هاني : ، عرب عباراته الفارسية( هـ12ق : ت)بن عبد الرسول األحمد نكري 

م 2888 -هـ 1121/ 1بيروت ، ط -لبنان  -دار الكتب العلمية : فحص ، دار النشر
 .1: ، عدد األجزاء

عبد الغفار بن عبد  للشيخ دفع االوهام عن مسالة القراءة خلف االمام    -128
الجمهورية العربية  /1الغني عيون السود ، تحقيق حسام الدين بن سليم الكيالني ، ط

 .السورية ، طبعة من دون تاريخ
عبد . ، تحقيق د( ه 191ت)ديوان أبو مدين شعيب بن الحسن التلمساني  -121

/ 1ان ، طلبن -بيروت - كتاب ناشرون : دار النشرسليمان القرشي ،. القادر سعود ، د
 .م2811 –ه 1132
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ألبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  الذخيرة    -122
: 1، 2محمد حجي ، وجزء : 13، 0، 1جزء : ، تحقيق( هـ101: ت)الشهير بالقرافي 

دار الغرب : محمد بو خبزة ، دار النشر: 12 - 9، 9، 1 - 3سعيد أعراب ، وجزء 
 . 11: م ، عدد األجزاء 1991/ 1طبيروت ،  -اإلسالمي

بن شافع بن  أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الرسالة    -123
أحمد : ، تحقيق( هـ281: ت)عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

 .م 1918-هـ1310/ 1ط ، مصر - مكتبه الحلبي: شاكر ، دار النشر
وغيرهم في وصف سننه ألبو داود سليمان  رسالة أبي داود إلى أهل مكة    -121

( هـ291: ت)بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني 
 .1: بيروت ، عدد األجزاء –دار العربية : محمد الصباغ ، دار النشر: ، تحقيق

وغيرهم في وصف سننه ألبو داود سليمان بن  اود إلى أهل مكةرسالة أبي د  -121
، ( هـ291: ت)األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ، السِِّجْستاني 

 1: بيروت ، عدد األجزاء –دار العربية : محمد الصباغ ، دار النشر: تحقيق
لشهاب الدين  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني    -121

علي عبد الباري عطية : ق، تحقي( هـ1298: ت)محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي 
 . 11: هـ ، عدد األجزاء 1111/ 1بيروت ، ط –دار الكتب العلمية : ، دار النشر

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن     -129
ألبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  حنبل

مؤسسة : ، دار النشر( هـ128: ت)لي، الشهير بابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنب
 .2: م ، عدد األجزاء2882-هـ1123 /2طالرّيان للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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بو الطيب محمد صديق خان بن حسن أل الروضة الندية شرح الدرر البهية  -120
دار : ر النشر، دا (هـ1389: ت)بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري الِقنَّوجي 

 2: عدد األجزاء،  المعرفة
ألبو حفص عمر بن علي بن سالم  رياض األفهام في شرح عمدة األحكام    -129

، تحقيق ( هـ931: ت)بن صدقة اللخمي اإلسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني 
 -هـ  1131/ 1سوريا ، ط -دار النوادر: نور الدين طالب ، دار النشر: ودراسة
 .1: دد األجزاءم ، ع 2818

لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم  سبل السالم -138
، دار ( هـ1102: ت)الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 

 2: وبدون تاريخ ، عدد األجزاء دار الحديث ، بدون طبعة: النشر
: ، تحقيق ودراسة( ـه 991 - 911)لبدر الدين الزركشي  سالسل الذهب -131

رسالة لنيل الشهادة العالمية : محمد المختار بن محمد األمين الشنقيطي ، تحقيق الكتاب
: هـ ونالت مرتبة الشرف األولى ، تقديم 1181/ 0/ 11نوقشت فى « الدكتوراه»العالية 

المدينة  - تحقيق: الشيخ عطية محمد سالم ، دار النشر -عمر عبد العزيز محمد . د
 .199: م ، عدد الصفحات 2882 -هـ  1123/ 2نورة ، طالم
: ت)ألبو عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي  السنة للمرزوي -132

بيروت ،  –مؤسسة الكتب الثقافية : سالم أحمد السلفي ، دار النشر: ، تحقيق(هـ291
 .1: ، عدد األجزاء 1180/ 1ط
مد بن يزيد القزويني، وماجة اسم البن ماجة أبو عبد اهلل مح سنن ابن ماجه  -133

دار إحياء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار النشر: ، تحقيق( هـ293: ت)أبيه يزيد 
 .2: فيصل عيسى البابي الحلبي ، عدد األجزاء -العربية 
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ألبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  سنن أبي داود  -131
محمد محيي الدين عبد الحميد ، : ، تحقيق( هـ291: ت)ي بن عمرو األزدي السِِّجْستان

 .1: بيروت ، عدد األجزاء –صيدا  - المكتبة العصرية: دار النشر
لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  سنن الترمذي  -131

، ومحمد فؤاد ( 2، 1جـ )أحمد محمد شاكر : تحقيق وتعليق( هـ299: ت)أبو عيسى 
براهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف ( 3جـ )قي عبد البا ، ( 1، 1جـ )، وا 

 -هـ  1391/ 2مصر ، ط –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : دار النشر
 . 1: م ، عدد األجزاء 1991

ألبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  سنن الدارقطني  -131
، حققه وضبط نصه وعلق ( هـ301: ت)دارقطني بن النعمان بن دينار البغدادي ال

شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم ، : عليه
م ، عدد  2881 -هـ  1121/ 1لبنان ، ط –بيروت  - مؤسسة الرسالة: دار النشر

 .1: األجزاء
َرْوِجردي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْ  السنن الصغير للبيهقي  -139

عبد المعطي أمين قلعجي ، دار : ، تحقيق( هـ110: ت)الخراساني، أبو بكر البيهقي 
م 1909 -هـ 1118/ 1باكستان ، ط -كراتشي  - جامعة الدراسات اإلسالمية: النشر

 .1: ، عدد األجزاء
ألبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  السنن الكبرى للبيهقي  -130

: محمد عبد القادر عطا ، دار النشر: ، تحقيق( هـ110: ت)اساني، الُخْسَرْوِجردي الخر 
 .م 2883 -هـ  1121/ 3، ط نلبنا –بيروت  - دار الكتب العلمية

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  السنن الكبرى للنسائي  -139
: هحسن عبد المنعم شلبي ، أشرف علي: ، حققه وخرج أحاديثه( هـ383: ت)النسائي 
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مؤسسة : عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ، دار النشر: شعيب األرناؤوط ، قدم له
 . 18: م ، عدد األجزاء 2881 -هـ  1121/ 1بيروت ، ط –الرسالة 

لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  سير أعالم النبالء  -118
ين بإشراف الشيخ شعيب مجموعة من المحقق: تحقيق ( هـ910: ت )َقاْيماز الذهبي 

م عدد  1901 -هـ  1181، / 3ط، مؤسسة الرسالة : األرناؤوط ، دار النشر 
 .  21:األجزاء

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد  السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار -111
، عدد / 1دار ابن حزم ، ط: ، دار النشر( هـ1218: ت)اهلل الشوكاني اليمني 

 .1: األجزاء
،  (هـ1809: ت) ابن العماد الحنبلي:  خبار من ذهبشذرات الذهب في أ -112

دار ابن كثير،  :، دار النشر عبد القادر األرناؤوط :، تخريج محمود األرناؤوط :تحقيق
 .11 :عدد األجزاء،  م 1901 -هـ  1181 /1، ط بيروت –دمشق 

لإلمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب  مختصر المنتهى األصولي شرح   -113
، وعلى ( هـ 911: ت)لعضد الدين عبد الرحمن اإليجي ([ هـ 111: ت)المالكي 

وحاشية السيد الشريف ( هـ 991: ت)حاشية سعد الدين التفتازاني / المختصر والشرح
حسن الهروي الفناري حاشية الشيخ / ، وعلى حاشية الجرجاني( هـ 011: ت)الجرجاني 

حاشية الشيخ / ، وعلى المختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني( هـ 001: ت)
محمد حسن محمد حسن : تحقيق( هـ 1311: ت)محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي 

 -هـ  1121/ 1لبنان ، ط –بيروت  - دار الكتب العلمية: إسماعيل ، دار النشر
 .3: م ، عدد األجزاء 2881
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: ت)لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  ح التلويح على التوضيحشر  -111
وبدون تاريخ ، عدد  مكتبة صبيح بمصر ، بدون طبعة: ، دار النشر( هـ993

 .2:األجزاء
لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك -111

مكتبة الثقافة : النشر طه عبد الرءوف سعد ، دار: الزرقاني المصري األزهري ، تحقيق
 .1: م ، عدد األجزاء2883 -هـ 1121/ 1القاهرة ، ط –الدينية 

لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  الشرح الكبير على متن المقنع  -111
دار : ، دار النشر( هـ102: ت)المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين 

 محمد رشيد رضا صاحب المنار: على طباعته الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، أشرف
أبو المنذر محمود بن : الشرح الكبير لمختصر األصول من علم األصول  -119

،  المكتبة الشاملة، مصر :دار النشر،  محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
 .1 :عدد األجزاء،  م 2811 -هـ  1132 /1ط
لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن  شرح الكوكب المنير -110

محمد الزحيلي : ، تحقيق( هـ992: ت)علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
م ، عدد  1999 -هـ 2/1110مكتبة العبيكان ، ط: ونزيه حماد ، دار النشر

 .1:األجزاء
البن التلمساني عبد اهلل بن محمد علي شرف  شرح المعالم في أصول الفقه -119

الشيخ عادل أحمد عبد : ، تحقيق( هـ 111: ت)الدين أبو محمد الفهري المصري 
 عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: الموجود، الشيخ علي محمد معوض ، دار النشر

 .2: عدد األجزاء م ، 1999 -هـ  1119/ 1لبنان ، ط –بيروت  -
: ت)البن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي  شرح بلوغ المرام -118

عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن حمد الخضير دروس : الشارح( هـ012
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 112 -الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس ]مفرغة من موقع الشيخ الخضير 
بن أحمد بن ( بسكون الراء)لبيهقي ألحمد بن َفرح مختصر خالفيات ا: الكتاب[ . درسا

: ت)محمد بن فرح اللَّخمى اإلشبيلى، نزيل دمشق، أبو العباس، شهاب الدين الشافعي 
السعودية  -مكتبة الرشد : ذياب عبد الكريم ذياب عقل ، دار النشر. د: تحقيق( هـ199

 .1: عدد األجزاء، م 1999 -هـ 1119/ 1ط ،  الرياض –
لمغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري  ن ابن ماجهشرح سن -111

كامل عويضة ، دار : ، تحقيق( هـ912: ت)الحكري الحنفي، أبو عبد اهلل، عالء الدين 
 -هـ  1119/ 1المملكة العربية السعودية ، ط -مكتبة نزار مصطفى الباز : النشر
 .1: م ، عدد األجزاء 1999

ن أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن لشهاب الدي شرح سنن أبي داود -112
عدد من الباحثين بدار : ، تحقيق( هـ 011: ت)رسالن المقدسي الرملي الشافعي 

دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، : الفالح بإشراف خالد الرباط ، دار النشر
 . 28: م ، عدد األجزاء 2811 -هـ  1139/ 1جمهورية مصر العربية ، ط -الفيوم 

لعبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد اهلل بن  شرح سنن أبي داود -113
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية : حمد العباد البدر ، مصدر الكتاب
http://www.islamweb.net  ،  [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس- 

 [.درسا 190
لمحمد بن علي بن « ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنن النسائي  -111

،  [ 1 - 1جـ ]دار المعراج الدولية للنشر : آدم بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي ، دار النشر
 1991 -هـ  1111( / 1 - 1)جـ / 1، ط[ 18 - 1جـ ]دار آل بروم للنشر والتوزيع 

م ،  1999 -هـ  1128( / 9 - 0)م ، جـ  1999 - هـ 1119( / 9 - 1)م ، جـ 

http://www.islamweb.net/
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م  2883 -هـ  1121( / 18 - 13)م ، جـ  2888 -هـ  1119( / 12 - 18)جـ 
 . 12: ، عدد األجزاء

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  شرح صحيح البخارى البن بطال  -111
 -الرشد مكتبة : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، دار النشر: ، تحقيق( هـ119: ت)

 .18: م ، عدد األجزاء2883 -هـ 1123/ 2السعودية، الرياض ، ط
ِحيح م ْسِلِم ِللقأاِضى ِعيأاض  -111 لعياض بن  (ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم) شأْرح  صأ

: ، تحقيق( هـ111: ت)موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ، : شرالدكتور يْحَيى إسماعيل ، دار الن

 .0: م ، عدد األجزاء 1990 -هـ  1119/ 1ط
لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  شرح مختصر الروضة  -119

عبد اهلل بن عبد المحسن : تحقيق ( هـ911: ت )الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين 
 .3: م عدد األجزاء  1909/ هـ  1189/ 1ط، مؤسسة الرسالة : التركي ، دار النشر 

، لمحمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد  شرح مختصر خليل للخرشي -110
بدون طبعة وبدون : بيروت ، الطبعة  –،  دار الفكر للطباعة ( هـ1181: ت)اهلل 

 .0: تاريخ ، عدد األجزاء
ك بن ألبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد المل شرح مشكل اآلثار  -119

شعيب : ، تحقيق( هـ321: ت)سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
م ، عدد  1191 - هـ 1111/ 1مؤسسة الرسالة ، ط: األرنؤوط ، دار النشر

 .  11:األجزاء
لإلمام البغوي محمَُّد بُن عزِّ الدِّيِن عبِد اللطيف بِن عبد  شرح مصابيح السنة -118

، المشهور بـ ابن الَمَلك العزيز بن أمين الدِّين بِن  وميُّ الَكرمانّي، الحنفيُّ : ت)ِفِرْشَتا، الرُّ
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نور الدين طالب ، : لجنة مختصة من المحققين بإشراف: ، تحقيق ودراسة( هـ 011
 .1: م ، عدد األجزاء 2812 -هـ  1133/ 1إدارة الثقافة اإلسالمية ، ط: دار النشر

حمد بن سالمة بن عبد الملك بن ألبو جعفر أحمد بن م شرح معاني اآلثار  -111
: ، حققه وقدم له( هـ321: ت)سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

من علماء األزهر الشريف ، راجعه ورقم ( محمد سيد جاد الحق -محمد زهري النجار )
الباحث بمركز خدمة السنة  -د يوسف عبد الرحمن المرعشلي : كتبه وأبوابه وأحاديثه

م ، عدد  1991 - هـ 1111/ 1عالم الكتب ، ط: نة النبوية ، دار النشربالمدي
 . 1: األجزاء

لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  -112
د  -مطهر بن علي اإلرياني  -د حسين بن عبد اهلل العمري : ، تحقيق( هـ193: ت)

، دار الفكر (لبنان -بيروت )لفكر المعاصر دار ا: يوسف محمد عبد اهلل ، دار النشر
 .11: م ، عدد األجزاء 1999 -هـ  1128/ 1، ط( سورية -دمشق )
ألبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -113

دار العلم : أحمد عبد الغفور عطار ، دار النشر: ، تحقيق( هـ393: ت)الفارابي 
 .1: م ، عدد األجزاء 1909 -  هـ 1189/ 1بيروت ، ط –للماليين 

لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -111
شعيب : ، تحقيق( هـ311: ت)معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

، عدد  1993 – 1111/ 2بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة : األرنؤوط ، دار النشر
 . 10: األجزاء

ألبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن  صحيح ابن خزيمة  -111
محمد مصطفى . د: ، تحقيق( هـ311: ت)صالح بن بكر السلمي النيسابوري 

 .1: عدد األجزاء، بيروت  –المكتب اإلسالمي : األعظمي ، دار النشر
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الجوزي لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  صفة الصفوة  -111
مصر  - القاهرة – دار الحديث: أحمد بن علي ، دار النشر: تحقيق( هـ199: ت)

 .2: عدد األجزاء، م 2888/هـ1121: الطبعة
ألبو الوليد محمد بن  الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى -119

، ( هـ191: ت)أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
دار : محمد عالل سيناصر ، دار النشر: جمال الدين العلوي ، تصدير: حقيقتقديم وت

 .1: م ، عدد األجزاء 1991/ 1ط،  لبنان –بيروت  - الغرب اإلسالمي
: ت)لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  طبقات الشافعية الكبرى -110

: حلو ، دار النشرعبد الفتاح محمد ال. محمود محمد الطناحي د. د: ، تحقيق( هـ991
 .18: هـ ، عدد األجزاء1113/ 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

، ( هـ191: ت)إبراهيم بن علي الشيرازي  طبقات الفقهاء ألبو اسحاق  -119
إحسان عباس ، دار : ، تحقيق(  هـ911: ت)محمد بن مكرم ابن منظور : هذبهُ 
 .1998/ 1لبنان ، ط –بيروت  - دار الرائد العربي: النشر

ألبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء،  الطبقات الكبرى   -198
إحسان عباس ، دار : تحقيق( هـ238: ت)البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

 .0: عدد األجزاء، م  1910/ 1ط ،  بيروت –دار صادر : النشر
بن  ألبو الفضل زين الدين عبد الرحيم طرح التثريب في شرح التقريب -191

: ، ثم أكمله ابنه( هـ081: ت)الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، 

 .0: دار إحياء التراث العربي ، عدد المجلدات: ، دار النشر( هـ021: ت)ابن العراقي 
للدكتور مصطفى سعيد الخن حبر االمة وترجمان القران عبد اهلل بن عباس  -192

 .م1991 -هـ  1111 /1دمشق ، ط –، دار النشر دار القلم 
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للقاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن  العدة في أصول الفقه  -193
د أحمد بن علي بن : ، حققه وعلق عليه وخرج نصه ( هـ110: ت )خلف ابن الفراء 

جامعة الملك محمد بن  -تاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض سير المباركي، األس
م ، عدد  1998 -هـ  1118/ 2بدون ناشر ، ط: سعود اإلسالمية ، دار النشر 

 . 1: األجزاء 
لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني  العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين -191

دار الكتب : ا ، دار النشرمحمد عبد القادر عط: تحقيق( هـ 032: ت)الفاسى المكي 
 . 9: عدد األجزاء، م  1990/ 1العلمية، بيروت ط

: ت)لعبد الوهاب خالف  علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع -191
، عدد «  المؤسسة السعودية بمصر »مطبعة المدني : ، دار النشر( هـ1391
 .1:األجزاء

مكتبة : ر النشرلنور الدين بن مختار الخادمي ، دا علم المقاصد الشرعية -191
 .1: م ، عدد األجزاء2881 -هـ1121/ 1العبيكان ، ط

لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل  العناية شرح الهداية -199
، دار ( هـ901: ت)ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

 . 18: اءوبدون تاريخ ، عدد األجز  دار الفكر ، بدون طبعة: النشر
لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد  غاية النهاية في طبقات القراء -190

عني بنشره : مكتبة ابن تيمية الطبعة: ، دار النشر( هـ033: ت)بن محمد بن يوسف 
 .3: عدد األجزاء، برجستراسر . هـ ج1311ألول مرة عام 

زكريا لزكريا بن محمد بن أحمد بن  غاية الوصول في شرح لب األصول -199
دار الكتب : ، دار النشر( هـ921: ت)األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

 .1: مصر ، عدد األجزاء - العربية الكبرى
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الدكتور حسين : ، تحقيق بو عبيد القاسم بن سالم الهرويأل غريب الحديث -108
، األستاذ عبد السالم هارون: مراجعة،  محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، : ، دار النشر األمين العام لمجمع اللغة العربية
 .1: عدد األجزاء،  م 1901 -هـ  1181 /1، ط القاهرة

ألحمد بن محمد مكي، أبو  غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر  -101
دار : ار النشر، د( هـ1890: ت)العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 

 .1:م ، عدد األجزاء1901 -هـ 1181/ 1الكتب العلمية ، ط
لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع -102

دار الكتب العلمية ، : محمد تامر حجازي ، دار النشر: ، تحقيق( هـ021: ت)العراقي 
 .1: م ، عدد األجزاء2881 -هـ 1121/ 1ط
لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد  في أصول الفقهالفائق   -103

دار : محمود نصار ، دار النشر: ، تحقيق( هـ 911: ت)األرموي الهندي الشافعي 
 .2: م ، عدد األجزاء 2881 -هـ  1121/ 1لبنان ، ط –بيروت  - الكتب العلمية

ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري  -101
: ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 1399بيروت،  -سقالني الشافعي ،  دار المعرفة الع

محب الدين : محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
 .13: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، عدد األجزاء: الخطيب ، عليه تعليقات العالمة

لواحد السيواسي المعروف بابن الهمام لكمال الدين محمد بن عبد ا فتح القدير -101
 .18: وبدون تاريخ ، عدد األجزاء دار الفكر ، بدون طبعة: ، دار النشر( هـ011: ت)
لشمس الدين أبو الخير محمد بن  فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -101

: تحقيق( هـ982: ت)عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
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م عدد 2883 -هـ 1121/ 1ط ، مصر –مكتبة السنة : سين علي ، دار النشرعلي ح
 .1:األجزاء

)  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل -109
منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح 

: ت)زهري، المعروف بالجمل لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األ( منهج الطالب
 . 1:وبدون تاريخ ، عدد األجزاء دار الفكر ، بدون طبعة: ، دار النشر( هـ1281

بو العباس شهاب الدين أحمد أل(  أنوار البروق في أنواء الفروق)  الفروق  -100
عالم : ، دار النشر (هـ101: ت)بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 .1: عدد األجزاء،  بدون طبعة وبدون تاريخ: عةالطب،  الكتب
لمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين  فصول البدائع في أصول الشرائع -109

محمد حسين محمد حسن إسماعيل : ، تحقيق( هـ031: ت)الرومي ( أو الَفَنري)الفناري 
هـ ،  1129 -م  2881/ 1لبنان ، ط –بيروت  - دار الكتب العلمية: ، دار النشر

 .2: د األجزاءعد
: ت)ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  الفصول في األصول  -198

م ، عدد 1991 -هـ 1111/ 2وزارة األوقاف الكويتية ، ط: ، دار النشر( هـ398
 .1:األجزاء

بو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد أل فضائل الصحابة  -191
مؤسسة : ، دار النشر وصي اهلل محمد عباس. د: ، تحقيق (هـ211: ت)الشيباني 
 .2: عدد األجزاء،  1903 – 1183 /1، ط بيروت –الرسالة 

للبرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم  الفوائد السنية في شرح األلفية -192
مكتبة التوعية : عبد اهلل رمضان موسى ، دار النشر: ، تحقيق( هـ 031 - 913)

طبعة ]جمهورية مصر العربية  -الجيزة  - لبحث العلمياإلسالمية للتحقيق والنشر وا
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/ 1ط [المملكة العربية السعودية -المدينة النبوية  - خاصة بمكتبة دار النصيحة
 .1: م ، عدد األجزاء 2811 -هـ  1131

آبادى  لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز القاموس المحيط  -193
محمد نعيم : راث في مؤسسة الرسالة ، بإشرافمكتب تحقيق الت: ، تحقيق( هـ019: ت)

لبنان ،  –بيروت  - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: العرقُسوسي ، دار النشر
 .1: م ، عدد األجزاء 2881 -هـ  1121 /0ط
لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  قرة العينين برفع اليدين في الصالة -191

دار األرقم : أحمد الشريف ، دار النشر: تحقيق ،( هـ211: ت)البخاري، أبو عبد اهلل 
 .1: م ، عدد األجزاء 1903 -هـ  1181/ 1الكويت ، ط - للنشر والتوزيع

ألبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن  قواطع األدلة في األصول -191
محمد : ، تحقيق( هـ109: ت)أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 

لبنان  -بيروت - دار الكتب العلمية: حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار النشر
 .2: م ، عدد األجزاء1999 -هـ 1110/ 1، ط
رسالة )رضي اهلل عنها  القواعد  األصولية المستنبطة من فقه السيدة عائشة -191

/ 1، طدار السالم  :، دار النشر، للدكتورة دعاء مازن عبد المعاضيدي ( ماجستير
 .م2812

لسراج الدين أبو ( األشباه والنظائر في قواعد الفقه ) أو  قواعد ابن الملقن -199
، تحقيق ( هـ 081: ت)حفص عمر بن علي األنصاري المعروف بـ ابن الملقن 

،  دار ابن القيم للنشر والتوزيع: )مصطفى محمود األزهري ، دار النشر: ودراسة
 -القاهرة  - دار ابن عفان للنشر والتوزيع)، (ةالمملكة العربية السعودي -الرياض 

 .2: م ، عدد األجزاء 2818 -هـ  1131/ 1، ط( جمهورية مصر العربية
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 –، للدكتور مسعود الفلوسي  ، مكتبة وهبة  القواعد األصولية تجديد وتاصيل -190
 .م2883 -هـ  1121، / 1القاهرة ،  ط

للدكتور ايمن حمزة عبد ، رسالة جامعية ،  القواعد األصولية وتطبيقاتها -199
/  11193: م ، رقم اإليداع 2812 /1الحميد ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ط

 . م2812
ألبي عبد  ، القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية -288

 _ هـ1123 /1لبنان ، ط - بيروت -الملك أحمد بن مسفر العتيبي ، دار ابن حزم 
 .م2882

الصدف : ، دار النشر محمد عميم اإلحسان المجددي البركتيل هقواعد الفق -281
 .1: عدد األجزاء،  1901 – 1189 /1، ط كراتشي –ببلشرز 

للدكتور محمد مصطفى  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة -282
دار : جامعة الشارقة ، دار النشر -الزحيلي ، عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 .2: م ، عدد األجزاء 2881 -هـ  1129/ 1دمشق ، ط –فكر ال
تقي الدين »ألبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ  القواعد -283

. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشعالن، د. د: ، دراسة وتحقيق( هـ 029: ت)« الحصني
، دار رسالتا ماجستير للمحقَقْين : جبريل بن محمد بن حسن البصيلي ، أصل الكتاب

/ 1المملكة العربية السعودية ، ط -الرياض  - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: النشر
 .1: م ، عدد األجزاء 1999 -هـ  1110

البن اللحام، عالء  القواعد والفوائد األصولية وما يتبعها من األحكام الفرعية -281
، ( هـ083: ت)الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 

 -هـ  1128: المكتبة العصرية ، الطبعة: عبد الكريم الفضيلي ، دار النشر: تحقيق
 .1: م ، عدد األجزاء 1999
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لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل  القول المفيد في أدلة االجتهاد والتقليد -281
دار : عبد الرحمن عبد الخالق ، دار النشر: ، تحقيق(هـ1218: ت)الشوكاني اليمني 

 .1: ، عدد األجزاء1391/ 1الكويت ، ط –قلم ال
للحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين  الكافي شرح البزودي  -281

، دار ( رسالة دكتوراه)فخر الدين سيد محمد قانت : ، تحقيق( هـ 911: ت)السِّْغَناقي 
 .1: م ، عدد األجزاء 2881 -هـ  1122/ 1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، ط: النشر

لعبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد  كتاب التلخيص في أصول الفقه  -289
عبد : ، تحقيق( هـ190: ت)الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

بيروت ،  –دار البشائر اإلسالمية : اهلل جولم النبالي وبشير أحمد العمري ، دار النشر
 .3: جزاءبدون طبعة وبدون تاريخ، عدد األ

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء :  كشف األسرار شرح أصول البزدوي  -280
 بدون طبعة، دار الكتاب اإلسالمي : ، دار النشر( هـ938: ت)الدين البخاري الحنفي 

 .1: عدد األجزاء، وبدون تاريخ 
ألبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  الكفاية في علم الرواية  -289

إبراهيم حمدي المدني ، أبو عبداهلل السورقي : ، تحقيق( هـ113: ت)ب البغدادي الخطي
 .1: المدينة المنورة ، عدد األجزاء -المكتبة العلمية : ، دار النشر

: ت)أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي  الكليات -218
 –مؤسسة الرسالة : لنشرمحمد المصري ، دار ا -عدنان درويش : ، تحقيق( هـ1891

 .1: بيروت ، بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد األجزاء
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور :  لسان العرب -211

/ 3ط ، بيروت –دار صادر : ، دار النشر( هـ911: ت)األنصاري الرويفعى اإلفريقى 
 .11: عدد األجزاء،  هـ  1111 -
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ألبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  فقهاللمع في أصول ال  -212
هـ ، عدد  1121 -م  2883 /2طدار الكتب العلمية ، : ، دار النشر( هـ191: ت)

 .1: األجزاء
للدكتور إسماعيل عبد عباس ، المدرس في  مبادئ علم القواعد األصولية -213

 .كلية االمام االعظم رحمه اهلل الجامعة ، منشور في شبكة االلوكة
( هـ103: ت)لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  المبسوط -211

م 1993 -هـ 1111: ، تاريخ النشر بيروت ، بدون طبعة –دار المعرفة : ، دار النشر
 38:، عدد األجزاء

موقع : دار النشر ، 11، العدد  مجلة الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة -211
محمود أحمد طحان ، المدرس في كلية الشريعة : دكتوربقلم ال،  الجامعة على اإلنترنت

 . بالجامعة
لكمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد  مجمع اآلداب في معجم األلقاب -211

: محمد الكاظم ، دار النشر: ، تحقيق( هـ 923: ت)المعروف بابن الفوطي الشيباني 
هـ ،  1111/ 1إيران ، ط - وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي -مؤسسة الطباعة والنشر

 .1: عدد األجزاء
لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان  مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر -219

دار إحياء : ، دار النشر( هـ1890: ت)يعرف بداماد أفندي ، المدعو بشيخي زاده
 .2: وبدون تاريخ ، عدد األجزاء التراث العربي ، بدون طبعة

ألبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  دمجمع الزوائد ومنبع الفوائ -210
مكتبة : حسام الدين القدسي ، دار النشر: ، تحقيق( هـ089: ت)سليمان الهيثمي 

 .18: م ، عدد األجزاء 1991هـ،  1111: القدسي، القاهرة ، عام النشر
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البن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو  مجمل اللغة  -219
: زهير عبد المحسن سلطان ، دار النشر: ، دراسة وتحقيق( هـ391: ت)الحسين 

 .2: م ، عدد األجزاء 1901 -هـ  1181/ 2بيروت ، ط –مؤسسة الرسالة 
ألبو زكريا محيي (( مع تكملة السبكي والمطيعي)) المجموع شرح المهذب  -228

 .دار الفكر: ، دار النشر( هـ191: ت)الدين يحيى بن شرف النووي 
للقاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي  ول الفقهالمحصول في أص -221

سعيد فودة ،  -حسين علي اليدري : ، تحقيق( هـ113: ت)المعافري االشبيلي المالكي 
 .1: ، عدد األجزاء 1999 -هـ 1128/ 1عمان ، ط –دار البيارق : دار النشر

الرازي ألبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  المحصول  -222
الدكتور طه : ، دراسة وتحقيق( هـ181: ت)الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 .م 1999 -هـ 1110/ 3ط مؤسسة الرسالة ،: جابر فياض العلواني، دار النشر
ألبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  المحلى باآلثار  -223

 بيروت ، بدون طبعة –فكر دار ال: ، دار النشر( هـ111: ت)القرطبي الظاهري 
 .12: وبدون تاريخ ، عدد األجزاء

،  ، أبو القاسم الطالقاني إلسماعيل بن عباد بن العباس المحيط في اللغة  -221
لبنان   -بيروت  -عالم الكتب : دار النشر( هـ301: ت)المشهور بالصاحب بن عباد 

عدد الشيخ محمد حسن آل ياسين ، :  تحقيق ،  1، ط م 1991 -هـ 1111
 .18:األجزاء

لزين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  مختار الصحاح  -221
المكتبة : يوسف الشيخ محمد ، دار النشر: تحقيق( هـ111: ت)الحنفي الرازي 

عدد ، م 1999 - هـ1128/ 1، طصيدا  –بيروت  - الدار النموذجية -العصرية 
 . 1:األجزاء
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بو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك أل مختصر اختالف العلماء -221
. د: ، تحقيق( هـ321: ت)بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

،  1119/ 2بيروت ، ط –دار البشائر اإلسالمية : عبد اهلل نذير أحمد ، دار النشر
 .1: عدد األجزاء

أحمد بن محمد  بن( بسكون الراء)ألحمد بن َفرح  مختصر خالفيات البيهقي  -229
: ت)بن فرح اللَّخمى اإلشبيلى، نزيل دمشق، أبو العباس، شهاب الدين الشافعي 

 -مكتبة الرشد : ذياب عبد الكريم ذياب عقل ، دار النشر. د: ، تحقيق( هـ199
 .1: م ، عدد األجزاء1999 -هـ 1119/ 1الرياض ، ط -السعودية 

بن حنبل البن اللحام،  على مذهب اإلمام أحمد المختصر في أصول الفقه -220
: ت)عالء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 

مكة  -جامعة الملك عبد العزيز : محمد مظهر بقا ، دار النشر. د: ، تحقيق( هـ083
 .1: المكرمة ، عدد األجزاء

 لمذهب اإلمام أحمد وتخريجات األصحاب لبكر بن عبد اهلل المدخل المفصل -229
: ت )أبو زيد بن محمد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد 

/ 1مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي بجد ، ط -دار العاصمة : ، دار النشر ( هـ1129
 .2: هـ ، عدد األجزاء  1119

، ( هـ199: ت)لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  المدونة  -238
 .1: م ، عدد األجزاء1991 -هـ 1111/ 1الكتب العلمية ، طدار : دار النشر

محمد، أبو الحسن ( سلطان)لعلي بن  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -231
 –دار الفكر، بيروت : ، دار النشر( هـ1811: ت)نور الدين المال الهروي القاري 

 .9: م ، عدد األجزاء2882 -هـ 1122/ 1لبنان ، ط
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مكتبة  :دار النشر لألستاذ الدكتور هاشم جميل ، قارنمسائل من الفقه الم -232
 .بغداد –خان القلعة ، دار المناهج  –امير كركوك 

ألبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد  المستدرك على الصحيحين  -233
: ت)بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

 –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا ، دار النشر: ق، تحقي( هـ181
 .1: ، عدد األجزاء 1998 – 1111/ 1بيروت ، ط

( هـ181: ت)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي :  المستصفى  -231
/ 1ط، دار الكتب العلمية : محمد عبد السالم عبد الشافي ، دار النشر: تحقيق
 .1:اءعدد األجز ، م 1993 -هـ 1113

ألبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن  مسند أبي يعلى  -231
دار : حسين سليم أسد ، دار النشر: ، تحقيق( هـ389: ت)هالل التميمي، الموصلي 

 .13: ، عدد األجزاء 1901 – 1181/ 1دمشق ، ط –المأمون للتراث 
ن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بمسند إسحاق بن راهويه    -231

عبد الغفور بن . د: تحقيق،  (هـ230: ت)الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه 
 – 1112/ 1ط،  المدينة المنورة -مكتبة اإليمان : دار النشر ، عبد الحق البلوشي

 .1: عدد األجزاء،  1991
الل ألبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ه مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -239

عادل مرشد، وآخرون ،  -شعيب األرنؤوط : ، تحقيق( هـ211: ت)بن أسد الشيباني 
/ 1مؤسسة الرسالة ، ط: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ، دار النشر: إشراف
 .م 2881 -هـ  1121
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ألبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل  مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -230
دار الحديث : أحمد محمد شاكر ، دار النشر: ، تحقيق( هـ211: ت)بن أسد الشيباني 

 . 0: م ، عدد األجزاء 1991 -هـ  1111/ 1القاهرة ، ط –
ألبو محمد عبد اهلل بن عبد  (سنن الدارمي)مسند الدارمي المعروف بـ   -239

( هـ211: ت)الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 
المملكة  - دار المغني للنشر والتوزيع: سين سليم أسد الداراني ، دار النشرح: تحقيق

 . 1: عدد األجزاء، م  2888 -هـ  1112/ 1ط ، العربية السعودية
 (m) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -218

مد فؤاد مح: تحقيق( هـ211: ت)لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 .1:عدد األجزاء، بيروت  –دار إحياء التراث العربي : عبد الباقي ، دار النشر

ألبو العباس شهاب الدين أحمد بن  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  -211
: ت)أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 

/ 2بيروت ، ط –دار العربية : ي ، دار النشرمحمد المنتقى الكشناو : ، تحقيق( هـ018
 1: هـ ، عدد األجزاء 1183

ألحمد بن محمد بن علي الفيومي  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -212
بيروت ،  –المكتبة العلمية : ، دار النشر( هـ998نحو : ت)ثم الحموي، أبو العباس 

 .2: عدد األجزاء
بكر بن أبي شيبة ، عبد اهلل بن محمد  ألبو المصنف في األحاديث واآلثار   -213

كمال يوسف الحوت : ، تحقيق( هـ231: ت)بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 .9: ، عدد األجزاء 1189/ 1الرياض ، ط –مكتبة الرشد : ، دار النشر
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بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  المصنف ألبو بكر عبد الرزاق   -211
 –المكتب اإلسالمي : حبيب الرحمن األعظمي ، دار النشر: حقيق، ت( هـ211: ت)

 .11: ، عدد األجزاء 1183/ 2بيروت ، ط
ألبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ( شرح سنن أبي داود ) معالم السنن  -211

 –المطبعة العلمية : ، دار النشر( هـ300: ت)بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
 .م 1932 -هـ  1311/ 1حلب ، ط

لمحمد بن علي الطيب أبو الحسين الَبْصري  المعتمد في أصول الفقه  -211
 –دار الكتب العلمية : خليل الميس ، دار النشر: ، تحقيق( هـ131: ت)المعتزلي 

 .2: ، عدد األجزاء 1183/ 1بيروت ، ط
للدكتور محمد حسن حسن  المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم -219

 .1:م ، عدد األجزاء 2818/ 1القاهرة ، ط –مكتبة اآلداب : لنشرجبل ، دار ا
لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي  معجم البلدان  -210
 .9:م ، عدد األجزاء 1991/ 2بيروت ، ط -دار صادر: ، دار النشر، ( هـ121: ت)
الشامي، أبو لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  المعجم الكبير  -219

: حمدي بن عبد المجيد السلفي ، دار النشر: ، تحقيق( هـ318: ت)القاسم الطبراني 
، ويشمل القطعة التي نشرها الحقا  21:عدد األجزاء/ 2القاهرة ، ط –مكتبة ابن تيمية 

 1111/ 1ط ،الرياض  -دار الصميعي ) 13تحقيق الشيخ حمدي السلفي من المجلد 
 (.م 1991 -هـ 
، دار  بيروت –مكتبة المثنى : لعمر رضا كحالة ، دار النشر لمؤلفينمعجم ا -218

 .11: بيروت ، عدد األجزاء -إحياء التراث العربي
: حامد صادق قنيبي ، دار النشر -لمحمد رواس قلعجي  معجم لغة الفقهاء -211

 .م 1900 -هـ  1180/ 2دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
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عضو المجمع العلمي )ألحمد رضا ( لغوية حديثة موسوعة) معجم متن اللغة -212
 - 1399: ]بيروت ، عام النشر –دار مكتبة الحياة : ، دار النشر( العربي بدمشق

م ، جـ  1919 -هـ  1390/ 3م ، جـ  1910 -هـ  1399/ 2و  1، جـ [ هـ 1308
 .1: م ، عدد األجزاء 1918 -هـ  1308/ 1م ، جـ  1918 -هـ  1399/ 1
ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  نن واآلثارمعرفة الس -213

 عبد المعطي أمين قلعجي: ، تحقيق( هـ110: ت)الخراساني، أبو بكر البيهقي 
لعثمان بن عبد الرحمن، ( مقدمة ابن الصالح ) معرفة أنواع علوم الحديث -211

الدين عتر ، نور : ، تحقيق( هـ113: ت)أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح 
هـ 1181: بيروت ، سنة النشر –دار الفكر المعاصر   سوريا، -دار الفكر: دار النشر

 .1: م ، عدد األجزاء1901 -
، مطبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل  معلمة زايد للقواعد الفقهية واالصولية -211

 .م2813 /1دولة االمارات العربية ، ط –نهيان ، أبو ظبي 
لعبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل   عاريبمغني اللبيب عن كتب األ -211

مازن . د: ، تحقيق( هـ911: ت)ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 
، عدد  1901 /1طدمشق ،  –دار الفكر : محمد علي حمد اهلل ، دار النشر/ المبارك 
 .1: األجزاء

بن قدامة ألبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد  المغني  -219
، ( هـ128: ت)الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 . 18: ، عدد األجزاء مكتبة القاهرة ، بدون طبعة: دار النشر
مثارات الغلط في : ومعه)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول  -210

محمد : ، تحقيق( 991: ت)ي ألبو عبد اهلل محمد بن أحمد الحسني التلمسان (األدلة
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بيروت  -مكة المكرمة، مؤسسة الريان  -المكتبة المكية : علي فركوس ، دار النشر
 .111: م ، عدد الصفحات 1990 -هـ  1119/ 1، ط( لبنان)
ألبو العباس أحمد بن عمر بن  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  -219

 -محيي الدين ديب ميستو : وقدم له ، حققه وعلق عليه( هـ 111:ت)إبراهيم القرطبي 
دار ابن : )محمود إبراهيم بزال ، دار النشر -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد 

 -هـ  1119/ 1، ط( بيروت -دار الكلم الطيب، دمشق )، (بيروت -كثير، دمشق 
 .9: م ، عدد األجزاء 1991

الطاهر بن  محمد الطاهر بن محمد بن محمد:  مقاصد الشريعة اإلسالمية -218
وزارة : دار النشر ، محمد الحبيب ابن الخوجة: تحقيق( هـ1393: ت)عاشور التونسي 

عدد ، م  2881 -هـ  1121: األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر عام النشر
 .3:األجزاء

بو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني أل الملل والنحل -211
 .3: عدد األجزاء،  مؤسسة الحلبي: ، دار النشر (هـ110: ت)
ــالرأي فــي التشــريع اإلســالمي -212 فتحــي . د:  المنــاهج األصــولية فــي االجتهــاد ب

 .م2880-هـ1129 /3طلبنان ،  -بيروت - مؤسسة الرسالة: دار النشرالدريني، 
ألبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر  المنتخب من مسند عبد بن حميد -213

صبحي البدري : تحقيق( هـ219: ت)بالفتح واإلعجام الَكّشي : الَكّسي ويقال له
/ 1ط، القاهرة  –مكتبة السنة : محمود محمد خليل الصعيدي ، دار النشر، السامرائي 

 .1: عدد األجزاء ،1900 – 1180
ألبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  المنتقى شرح الموطإ -211

بجوار  -مطبعة السعادة : ، دار النشر( هـ191: ت)التجيبي القرطبي الباجي األندلسي 
 .9: هـ ، عدد األجزاء 1332/ 1محافظة مصر ، ط
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ألبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن  المنثور في القواعد الفقهية  -211
 -هـ 1181/ 2وزارة األوقاف الكويتية ، ط: ، دار النشر( هـ991: ت)بهادر الزركشي 

 .3: م ، عدد األجزاء1901
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن :  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -211

/ 2ط، بيروت  –دار إحياء التراث العربي : ، دار النشر( هـ191: ت)شرف النووي 
 . 10: عدد األجزاء،  1392

وي لشمس الدين أبو الخير المنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النو -219
دار الكتب العلمية : دار النشر( هـ982: ت)مد السخاوي محمد بن عبد الرحمن بن مح

 .1:، عدد االجزاء م2881 -ه 1/1121لبنان ، ط –بيروت  –
لمحمود محمد خطاب  المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود -210

، ( 1ِمن بعد الجزء )أمين محمود محمد خطاب : السبكي ، عني بتحقيقه وتصحيحه
 .هـ  1313 - 1311/ 1مصر ، ط –القاهرة  - ستقامةمطبعة اال: دار النشر

نِ  -219 تحريٌر لمساِئِله ودراستها دراسًة نظريًَّة ) اْلم هأذَّب  في ِعْلِم أصول الِفْقِه اْلم قأارأ
، الرياض  –مكتبة الرشد : لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، دار النشر( تطبيقيَّةً 

 .1 :عدد األجزاء، م  1999 -هـ  1128/ 1ط
إلبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  الموافقات -298
دار ابن : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار النشر: ، تحقيق( هـ998: ت)

 .9: م ، عدد األجزاء1999 - هـ1119/ 1عفان ، ط
لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -291

: ت)بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي محمد 
 .1:عدد األجزاء م ،1992 -هـ 1112/ 3دار الفكر، ط: ، دار النشر( هـ911
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : ، صادر عن الموسوعة الفقهية الكويتية -292
 1:، األجزاء( هـ 1129 - 1181من : )جزءا ، الطبعة 11: الكويت ، عدد األجزاء –
 –مطابع دار الصفوة / 1ط: 30 - 21الكويت ، األجزاء  –دارالسالسل  / 2ط: 23 -

 .طبع الوزارة /2ط: 11 - 39 :مصر ، األجزاء
لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو  موسوعة القواعد الفقهية -293

 -هـ  1121/  1ن ، طلبنا –بيروت  - مؤسسة الرسالة: الحارث الغزي ، دار النشر
 .12:م ، عدد األجزاء 2883

جامعة ام : للدكتور محمد رواس قلعه جي  موسوعة فقه عبد اهلل بن عباس -291
 .مكة المكرمة -احياء التراث اإلسالمي : ، دار النشرالقرى معهد البحوث العلمية 

لمحمد بن علي ابن القاضي  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -291
، تقديم ( هـ1110بعد : ت)ن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي محمد حامد ب

شراف ومراجعة علي دحروج ، نقل النص الفارسي إلى . د: رفيق العجم ، تحقيق. د: وا 
مكتبة : جورج زيناني ، دار النشر. د: عبد اهلل الخالدي ، الترجمة األجنبية. د: العربية

 .2: عدد األجزاء م ،1991 -/ 1بيروت ، ط –لبنان ناشرون 
ألبو سهل محمد بن  موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية -291

 -القاهرة  - المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع: عبد الرحمن المغراوي ، دار النشر
 .18: عدد األجزاء/ 1المغرب ، ط –مراكش  - مصر، النبالء للكتاب

لمالك بن أنس بن مالك بن  بانيموطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشي   -299
عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار : ، تعليق وتحقيق( هـ199:ت)عامر األصبحي المدني 

 .1: ، عدد األجزاء/ 2طالمكتبة العلمية ، : النشر
: ت)لالمام عالء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي  ميزان األصول -290

اإلسالمية ، قطر ،  والشؤون األوقافعبد البر ، وزارة  ، تحقيق محمد زكي(ه 139
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 -كراتشي )جامعة الدراسات اإلسالمية : الناشرون، م 1999 -ه 1110 /2ط
، دار الوفاء (دمشق -حلب )، دار الوعي (بيروت -دمشق )، دار قتيبة (باكستان

 .11: عدد األجزاء م ،1991 -هـ 1112/ 1، ط( القاهرة -المنصورة )
الشيخ أبي إسحاق الحويني : ، ُجمع من كتب لذيننثل النبال بمعجم الرجال ا -299

مصر  -دار ابن عباس: أبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل ، دار النشر: ، جمعه ورتبه
 .1:م ، عدد األجزاء 2812 -هـ  1133/ 1، ط
لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن  النجم الوهاج في شرح المنهاج -208

، ( جدة)دار المنهاج : ، دار النشر( هـ080: ت) علي الدَِّميري أبو البقاء الشافعي
 .18: م ، عدد األجزاء2881 -هـ 1121/ 1لجنة علمية ، ط: تحقيق

ألبو محمد  نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار -201
: ت)محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

وزارة األوقاف والشؤون : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، دار النشر: ق، تحقي( هـ011
 .19: م ، عدد األجزاء 2880 -هـ  1129/ 1قطر ، ط –اإلسالمية 

:  نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي -202
: م للكتابقد( هـ912: ت)جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي 

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى : محمد يوسف الَبُنوري صححه ووضع الحاشية
: محمد عوامة ، دار النشر: كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري تحقيق

جدة  - دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، لبنان –بيروت  -مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
 .1:م ، عدد األجزاء1999 - هـ1110/ 1ط ، السعودية –
ابن : للدكتور أيمن عبد الحميد البدراين ، دار النشر نظرية التقعيد األصولي -203

م ، عدد الصفحات 2881 –ه  1/1129حزم ، أصل الكتاب أطروحة دكتوراه ، ط
119. 
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ألبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن  النكت على مقدمة ابن الصالح -201
زين العابدين بن محمد بال فريج ، . د: ، تحقيق( هـ991: ت)شي الشافعي بهادر الزرك
 .3: م ، عدد األجزاء1990 -هـ 1119/ 1الرياض ، ط –أضواء السلف : دار النشر

لعبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي  نهاية السول شرح منهاج الوصول -201
-دار الكتب العلمية  :، دار النشر( هـ992: ت)الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين 

 .1: م ، عدد األجزاء1999 -هـ1128/ 1لبنان ، ط -بيروت
لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم األرموي  نهاية الوصول في دراية األصول  -201

سعد بن سالم . د -صالح بن سليمان اليوسف . د: ، تحقيق( هـ 911:ت)الهندي 
المكتبة : م بالرياض ، دار النشررسالتا دكتوراة بجامعة اإلما: السويح ، أصل الكتاب

 .9: م ، عدد األجزاء 1991 -هـ  1111/ 1التجارية بمكة المكرمة ، ط
: ت)لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني  نيل األوطار -209

/ 1ط ، مصر – دار الحديث: عصام الدين الصبابطي ، دار النشر: تحقيق( هـ1218
 .0: اءعدد األجز ، م 1993 -هـ 1113

شرح حدود . )الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية -200
لمحمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهلل، الرصاع التونسي المالكي ( ابن عرفة للرصاع

 .1:هـ ،عدد األجزاء1318/ 1، ط المكتبة العلمية: ، دار النشر( هـ 091: ت)
ألحمد بن محمد ( بداية المجتهد البن رشد) ةالهداية في تخريج أحاديث البداي -209

 :حقيقت ، (هـ 1308: ت)بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الُغَماِري الحسني األزهري 
/ 0، 1، 3الجزء ،  عدنان علي شالق -يوسف عبد الرحمن المرعشلي /  2، 1الجزء 

،  يلعلي حسن الطو / 1الجزء ،  علي نايف بقاعي/ 1الجزء ،  عدنان علي شالق
،  لبنان –بيروت  - دار عالم الكتب: ، دار النشر محمد سليم إبراهيم سمارة/ 9الجزء 

 0: عدد األجزاء،  م 1909 -هـ  1189 /1ط
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ألبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل  الوأاِضح في أصول الِفقه  -298
سن التركي ، الدكتور َعبد اهلل بن َعبد الُمح: ، تحقيق( هـ113: ت)البغدادي الظفري، 

 1128/ 1لبنان ، ط –بيروت  - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: دار النشر
 .1:م ، عدد األجزاء 1999 -هـ 
: ت)لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي  الوافي بالوفيات -291

 –دار إحياء التراث : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار النشر: ، تحقيق( هـ911
 .29: م ، عدد األجزاء2888 -هـ1128:بيروت ، عام النشر

األستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي :  الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي -292
هـ  1129/ 2ط ، سوريا –دمشق  - دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع: ، دار النشر

 .2: م عدد األجزاء 2881 -
: دار النشر يم زيدان رحمه اهلل ،للدكتور عبد الكر  الوجيز في أصول الفقه -293

 .م 2881 - ه1129 / 11ط  ، بيروت –مؤسسة الرسالة 
ألبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -291

إحسان : ، تحقيق( هـ101: ت)بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي 
 /8ط – 1،  3،  2،  1: الجزء: ت ، الطبعةبيرو  –دار صادر : عباس ، دار النشر

 .9:، عدد األجزاء 1991 /1ط ، 9،  1:  ، الجزء 1991 /1ط ، 1: ، الجزء 1988
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Conclusion 

 

Conclusion  

     Alhamdulillah who completed his blessing upon us. I thank him for 

his favor, grace and generosity. I pray and salaam upon the best of his 

creation and the last of his prophets and messengers, our prophet 

Muhammad and his companions, and for the one who called for his 

calling to the Day of judgement.  

     After the completion of this thesis, thanks to Allah Almighty, I must 

indicate the most important results I have reached in my study of this 

subject, which are: 

1. Sayyidina ibn Abbas (May Allah be pleased with him), his scientific 

method was if he asked about a matter, he looks in the Koran. If not, in 

Sunnah of Allah messenger (peace be upon him). If it was not in the 

Koran nor in the messenger Sunnah, and it was that told by Abu Bakr and 

Omar (May Allah be pleased with them), if it was not in any of that, he 

diligent his opinion (May Allah be pleased with him). 

2. Present the marks of the companions on the laws of Arabic Language 

and its techniques in the speech. If it did not coincide with Arabic 

language, he allowed to himself neglecting it to others, which is correct 

with the laws of the Arabic language and the techniques of speech.  

3. Then, he presents it to the general rules in the Sharia, if it coincided 

with Sharia, he took it, and if it coincided with what he sees it, he left it. 

4. Then, he presents it to the fixed intellectual fundamental. If the fixed 

intellectual fundamental adopted it, he had taken it. In addition, if the 

fixed intellectual fundamental neglected it, he allowed for himself to left 

it as he did in the calculation of less duration of pregnancy.  
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5. The fundamental rule can be defined as the total judgment that applies 

on all its parties to reach by to the elicitation of the legitimate provisions 

from its detailed evidences.  

6. The fundamental rules were present in the minds of the Sahabah (May 

Allah be pleased with them), and they were understood from the 

Sahabah's speeches and phonetic meaning. The fundamental rules have 

developed after the era of the Sahaba, in the era of hardworking imams 

when each of the Imam resigned his approach and rules.  

7. The fundamental rules are very important in facilitating the process of 

hardworking in the Legislative aspect as long as there are new 

developments need to be judged in order to protect them from deviation 

and whims.  

8. The fundamental rules are distinguished as a branched science of Fiqh 

principles science; even scientists had classified books within them. In 

addition, the most important characteristic of the study of the 

fundamental rules is that they link between the abstract theory, which is 

in the Fiqh principles, and the application on the doctrinal issues and 

rules.  

9. The characteristic of the curriculum of our Master Ibn Abbas (May 

Allah be pleased with him) jurisprudential through my study and 

extrapolation the jurisprudence of worship, as following: 

a. The first and the basis upon which the provisions are adopted is the 

book of God's Hajjh. 

b. The second basis which Ibn Abbas (May Allah be pleased with him) 

adopts is the Sunnah of the prophet (Peace be upon him) whether it was 

saying, acting, or reported. Among the most important rules that were 

taken here: Sunnah Hajjh, the news of unity Hajjh, the frequency of the 
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prophet's act between the mountain and legislative, and Hajjh sent 

Hadith. 

c. Ibn Abbas used the measurement unless he found a text in the book of 

God or the Sunnah. One of the most important rules that he used in 

measurement: the measurement in the worship, the stronger the proven 

rule in the original was, the stronger the measurement was likely. 

d. Some accounts show that Ibn Abbas (May Allah be pleased with him) 

took dependency evidence, among them: Astahab and pretext.  

e. Some accounts show that Ibn Abbas (May Allah be pleased with him) 

had took words meaning, as he took the concept of violation. In addition, 

others indicate that in mere matter, he took clues, which requires 

obligation. Moreover, forbidden is used in a matter that requires 

prohibition except in a clear evidence that dropped it up. 

     In conclusion, I hope that I have succeeded in giving a clear picture of 

the role of fundamentalist rules and their importance in the development 

of jurisprudence. However, I do not pretend that I mentioned all of them, 

but I can say that I have mentioned the most important ones.   

     Thanks for God and praise for the good conclusion. I ask Almighty 

that my work to be sincere for his generous, and bless us that sincerity in 

the words and works, in addition, be behave us ways of reconciliation, 

payment and guidance. 

     The best prayer and Salaam of mercy dedicated to our Master 

Muhammad and his companions and those who followed him with 

charity until the Day of Judgment.  
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