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محملنبينا علؤي واللام والصلاة العالمين، رب فه الحمل 
بعد،،أما أجمعين، وصحبه وآله 

حيانالو هما عظيمين أصلين إلئ يرجع الحنيف ليئنا فا0 
والسنةالكتثاب ونصوص المهلهرة، والسنة الكتاب الباركان 

معهما،التعامل علئ علية وقدرة وفقه فهم إليي تحتاج 
النصوصنمير نسميه أن يمكن ما الأئمة عند وجد وليلك 
الأمةتارح ق فقيهة مدارس ظهرت وقد الأستنثامحل، ومناهج 

الحنفيةالأربعة الفقهية المذاهب منها واشتهر المحمدية، 
والحنبلية.والشافعية والمالكية 

سبحانهاطه حكمة ر'فاقتضت ت رجب، ابن الحافغل قال، 

عاىمجتمعا أئمة للناس نصب، بان وحففله! الدين صبهل أن 
العنممرتبة ق المقصودة الغاية وبلوغهم ودرايتهم علمهم 

الناسفصار والحل.يث،، الرأي أهل من والفنتوئ، بالأحكام 
الأحكاممعرفة ق ؤيرجعون عليهم، الفتاوئ ق يعولون كلهم 

حتئقواعدهم، ويحرر مياههم يضل من اطه وأقام إليهم، 
وفصوله،وقواعده وأصوله، منهم إمام كل مدهب، صبعل 



الحلالمائل ذ الكلام ؤبمط الأحكام ذلك إل رد حئ 
والمام«١١/

لالقبول لها وكتب انتشرت قد الأربعة المذاهب وهذه 
ساعفهومتع، منها بمذهب عمل فمن الأملامية البلدان سائر 
عبرالعادة حرت وقد وغيرها، والمعاملات العبادات ق عمله 

المعروف؛المذهج، يعملون بلد كل أهل أن الماصية القرون 
مصالمقالي أو المتع أذ ثك لا ولكن بلائهم، ق المنتشر 

الكتابق لص صريحة مخالفة فيه الأهوال من قولا أن عالم 
الدليل.عليه دل بما الأخذ حقها ق فالواحب، والمسنة 

اختلافق للتاؤلر أن إلئ المر عبد ابن الحاففل أشار وقد 
منبقول يأخذ أن الأئمة من بعدهم ومحن الصحابة من الحالهاء 

نمىلخلافه خطأ أنه له بان فإذا خهلآ أنه يطم لم ما منهم ثاء 
لمفإذا اتباعه، يعه لم العلهاء أوإح٠اع السنة أونمى الكتاب 

يحلملم ؤإن قوله، استعمال حازله الوجوه هذه من ذللث، له يبن 
تقاليأن لها يجوز الي العامة حيز ق وصار خهلثه من صوابه 
،.وحهه١٢تعلم لم ؤإن شيء عن سالمه إذا العالم 

)ا(ر-اتلاينرحب،)أ/إآا■(.

(.٨٩٨)آ/ مدالبر، لأبن وكاله العلم بيان جامع  ٢٢)
٨



قلدوُّّى قريب، أمرها ءالمرؤع الأس_لأمت شيح قال 
لمما بقوله العمل له جاز المقلدين، العلماء أحد فيها لم الم

يممنمحلأه«ر؛

غيرْمن أرجح أنه يعلم بما بممل أن المجتهد ®على وقال• 
الفقهائل موجمهور • • • المتعارصن الدللن بارجح العمل وص 
الإجماعأو بالنص ثابتة هي ما ؤيفتون الناس إليها يحتاج التي 

،.٢١الناس® إليه يحتاج مما قليل ق والنزلع الظن يقع ؤإنما 
و؛ل.عيهممنيهم ٠ لمون فالم  ١١اخر. موصع ل وفال 

ورسلهوكتبه وملائكته بالله الإيمان وجوب علن متفقون 
والصياموالوكاة الصلاة وجوب علئ ومتفقون الأحر واليوم 
يدخلفإنه ورسوله الله أؤأ من أن علئ ومتفقون والحج 
اللهرسول محمدا بأن يؤمن لم من أن وعلى يعدب ولا الجنة؛ 

أصولهي التي الأسر هدْ وأمثال فهوكافر إليه ًإبثهعقإيبمق 
الإسلامإلن المنتسبون عليها اتفق التي الإيمان وقواعد الدين 

بعفسأو الوعيد أحكام يعص ق هذا يعد فتنازعهم والإيمان 
،.٣١عليه® اتفقوا ما إلى بالنسبة حقيق أمر الأسماء بعفى معاق 

لأينسة،)ا/اي(.)؛(الموات 
>آ(.جموعاكاص)م؛/ه؛؛-خ؛؛

)مل(سرعاكاوى،)ي/يْآ(.
٩



وأمثالهاانموص هذه يستحضر أن بالفقيه ؤيحن 
الاتفاقلمائل تام واّسقراء اطلاع معة له ممن تصدر والتي 

والإيمانالامحلأم أهل عليه يتفق ما أن يبين حث والاختلاف 
وهذافيه، يختلفون لما بالتسة وواسع كثير القبلة أهل وهم 

الكلمةواحت٠اع الصف وحدة ق واضح أثر له الاستحضار 
والاجتهادالعلم أهل يمغ لا وهذا الدين، ل الأخوة وتحقيق 

مسائلق والصحيح الفرؤع ل الأهوال مجن الراجح يذكروا أن 
التعصبعن والابتعاد الاختلاف بأدب الأخذ مع الاعتقاد 

الأملاميةبالأمة أصرت الش والفكرية المذهبية والصراعات 
وماتلنورة •ع الحاصر الومتؤ ق واستفحلتا ااتاراح عم 

المعاصرة.الإعلام 

الأحكامأحادي.ث|ا تدؤيس أثناء ق لاحفلتؤ ومد 
تذكيرهمإلئ الخللأب حاجة الخلافية، المسائل واستعراض 

الأسبابوهن|ه وغيرهم، الأربعة الأئمة بين الخلاف بأمباب 
وأصولهمفواعدهم أل  wi_،ولا وقواعدهم، بأصولهم مرتبعلة 
الأبوابإلئ ترجع وأصول عامة، أصول فعندهم جدآ، واسعة 

والشالعامة الأصولية بقواعدهم هنا المقصود لكن والكتب،، 
كيرة.ائل مق الخلاف عليها يدور 



للأئمةالعامة للأصول القيم ابن الحافظ عرض وقد 
يلي!ما كلامه من وتلخص الأربعة 

القياس،وتقديم الأسحمان، حنيفة! أنير أصول من — ١ 
المتاحر،بالعام المتقدم الخاص ونح بالمفهوم، القول وترك 

شرعية.مخارج وهوعندهم . بالحيل.. والقول 

ؤإنالمدينة أهل عمل اتباع ماللئ،! أصول ومن ٢— 
القصودومراعاة الحيل وإبهلال الان.رائع وّماو الحديث، حالم، 

الدعاوئق الحال وشواهد القرائن واعتبار العقود، ق والنيات 
الشرعية.واليامة بالمصالح والقول والحكومات 

معهاوالوقوف الألفاخل، مراعاة الشافعي! أصول ومن ٣" 
غيره.على الحديث يم وتقل. 

إليهوحد ما بالحديث الأخذ أحمد! أصول ومن ٤" 
اختلففإن ا، يخالفلم ما الصحابي فقول تعذر فان سبيلا، 

عندقوله ، يختلفما وكثيرا دليلا، باقواها أقوالهم من أخد 
بالقياسأخذ كله ذللئ، عليه تعذر فإن الصحابة، أقوال اختلاف 

عليههما بل الشافعي أصول من قرسبا وهدا الضرورة، عند 
متفقانلا،لأ

(.الفوائد،)؛/٢٣اباوا'ع 
١١



القيمابن الحافظ من المجمل الموجز الوصف وهدا 
ومالكحنيفة أبي الإمامين أف منه يفلهر الأربعة الأئمة لأصول 

يحصلعامة وقواعد كليات وحول أصولهما ق عليهما يغلب 
بعضرد يحصل قد وليلك المحوص مع التعامل حلالها من 

تبا،احدوا ام العامة الأصول محدهم لمخالفتها الأحاديث 
عملتخالف التي بالأحاديث العمل مالك الإمام ترك مثل• 
عليهمفيغلب وأحمد الشافعي مدرسة بينما المدينة. أهل 
سبق.كما أحرئ اعتبارات ْع غيره، على الحديث، يم تقل. 

الجملةق الأئمة عتد الأصول أن إلئ الإثارة وتجدر 
والمنة.الكتاب نصوصي من فهموه مما أحذوها 

إذاالعلماء من والمهم الدراية أهل لأولكن رجي،! ابن قال 
ومعانيهما،والمنة الكتاب ألفاظ من متهم الواحد عند اجتمع 
أصولاذللئ، جعل له، افه بمر0 ما والتابعين الصحابة وكلام 

الكتابأنزل تحالئ اممه فان منها، ويتت؛هل عليها يبنى وقواعد 
لكيةقواءاس هي كثيرة، لكلمات فيه والكتاب والميزان، بالحق 

يهتديولا كثيرة، وجزئيات ة عديل. أنواعطا يثمل عامة وقفبمايا 
الفهممن ذللئ، بل الكلمات، تللث، تحت، يحولها إلئ أحد كل 

الاعتبارفهو الميزان وأما كتابه، ق يشاء من اف يؤتيه الد-ي 

١٢



به؛بالقيام اف أمر الذي والشط العدل من وهو الصحيح، 
الموحةالأوصاف، ق لاشتراكهما المتماثلين بين كالج«ع 
الأوصافق لامحلافهما المختلفين بين والتفريق للج»ع، 
والافتراقالأحتماع وجه يخفئ ما وكث؛رآ للفرق، الموُمة 

•محهمه*لاأ ليدق 

المدارساتجاهات اختلاف الشاطئ الإمام وصح وقد 
ومتهاوالألفاظ الaلاهر وقفا«ع من منها وحد حيث، الفقهية 

للمعاق.الإجمالي الفلر ق تومع من 

نفئمن مدم، المرتبة هذه أمثلة ®من ؛ ٥١٥٤;نال 
سوميم، الإطلاق، علئ بالتصوص وأحد جملة القياس 
الأحبارس حالفه ما يعتبر ولم الإطلاق علئ القياس اعمل 

منحئق الفكر به غاص الفرشن من واحد كل فإن حملة، 
يتوهملا اطرادا الشريعة جملة ق له اطرد عام معللق شرعي 

تقوله مقتمحئ علئ بل تقصير، ولا نقص الشريعة ق معه 
.٣[ ]المائدة؛ ه دينطم لطم يقنك 

حفغلإلئ ترُ؛ع كلها الشريعة يقول• الرأي حس، فمحا 
ء٠ومجLاأدلتها دلتت، ذللث، وعلئ مفاسدهم، ودرء العباد مصالح 

(.٠٦٢)أ/رحم،، ابن راثل مجمؤع ( ١ ) 
١٣



مخالفعجاء فرد فكل الاسقراء، ذك علئ دل وحموحا، 
المما يعثبمر يما الاصتقراء شهد قد إل سرعتا؛ يمعتبمر فليس 
يجبالمخالف الخاص فهدا عام، كلي وجه علئ لكن يضر، 

ودليلقهلعي، دليله لأن العام؛ الكلي مقتفئ ؤإعمال رده 
يتعارصان.فلا ظني الخاص 

المكلفينلابتلاء جاءت إنما السريعة ت يقول والفإاهري 
أجراهاما حسب علئ تجرى ومصالحهم عملا، أحس أيهم 

مقتفىاش_اع من فنحن أنظارهم، حب علن لا الث_ارع، 
إنماالشاؤع إن حيث من الإصابة، ل يقين على المحوص 

منهالمحوص حالف ما فكل رأي، المعانر واتباع بدك تعيدنا 
والخاصالشريعة، لعام مخالف خاص أمر لأنه معتبمر؛ غير 

القهلعي.العام يعارض لا الظني 

حا،الشريعة ق فنفلروا المعان، جردوا الرأي فاصحاب 
مقتضياتجردوا والذلاهرية الألفافل، خصوصيات واطرحوا 
المحانرخصوصيات واطرحوا ما، الشريعة ق فنفلروا الألفاخل، 
نفلرتفيما الفلر إلن الفرقتين من واحدة تتنزل ولم القياسية، 

الشريعة.فهم ق اعتمدته كلي علن بناء الأحرئ فته 
منوأن التقصير، ق وقعا الفريقين كلأ أن بين ثم 

المستحقحقيقة، العلم ق الرامح هو الاتجاهين بين جمع 
١!



هدهصاحب مى ررؤيفقال! للامتنباط والعرض للاجتهاد 
والفقيه،والعالم، العلم، ق والراسخ والحكيم، الربان، المرتبة 

أحدكل ؤيوؤ، كباره، نل العلم بصغار يربي لأنه والعاقل؛ 
كالوصفله وصار بالعلم تحقؤ، وقد به، يليق حسبما حفه 

زا،.مراده....ا، الله عن وفهم عليه، المجبول 

قالواردة الألفامحل مراعاة أهمية الشاطئ كلام من ويفهم 
عنيغفل ولا منها، المراد ؤيفهم حقها تعش بحيث النصوص 

ومحيومقاصدها، وأصولها الثر؛عة لقواعد المتضمنة ال٠هاني 
بمدرسةالنورانية القواعد كتايط ؤ، تيمية ابن الإسلام شيخ نوه 

الفقهيةالمدارس بعض أصول بين وازن حيث الحدستا فقهاء 
الحديثمحقهاء مدرسة على فأُنى الحديث فقهاء مدرسة وبين 

.كثيرة أمثلة وصرب والتوسئل الاعتدال بسلوكها وذللث، 

الفقهيةالمدارس هده أن المتفقه يتحفر أن المهم ومن 
مدرسةسئما ولا حلريقتها على أيرت معينة فلروف لنشأتها كان 

بالرأيالحمل ق لتوسعهم التسمية؛ -يذه استهرت، وقد الرأي 
وتشددالعراق، ق الحديث، قلة منها عديدة لأسباب، ذللثؤ وكان 
الحدين،وصع لثيؤع نقلرأ الحديث، قبول شرومحل ق الرأي أهل 

الموامما-ت،لكاض،)ه/؟\أ،ا

١٥



المسائلكثرة ومنها والفتن، اليع ًلهور سب العراق، ل
الفرسببلاد ناثر العراق أن وذلك أحكامها لمعرفة يحتاج التي 

ومنهاوالاجتهاد، النفلر تستدعي التي الحادثة المائل فكثرت 
بنوحماد والنخعي، علقمة، ثم عود، مابن بمدرمة تأثرهم 

والاجتهاد.الرأي اعتمادهم ل سليمان أبي 
العراقأهل ل قليلأ الحديث، ®وكان حلدوزت ابن يقول، 

فيل؛فلذللئ، فيه، ومهروا القياس من فاستكثروا قدمناه، كما 
أشلالرأى«را/

بحسم—إالرأي أصحاب، أن راواعلم الهلوفيت الدين نجم مال، 
جميعفيتناول بالرأي، الأحكام ل ، تصرفس كل هم الإضافة 

ليستغني لا المجتهدين من واحد كل لأن الإسلام؛ علماء 
نزيعلا الذي وتقيحه الخامحل ولوبتحقيق ورأي، ننلر عن اجتهاده 

علقعلم لف العرف ل فهو العلمية بحستإ وأما حته، صق 
منهم،'تابعه ومن أبوحنيفة الكوفة، أهل وهم العراق، أهل 

الرأي()أصحاب، ب العارف، كتابه ق قتيية ابن ؛وب، ومد 
أنس•بن وماللئ، والأوزاعي، الثوري، ت منهم وعل 

(.٥ ٦ ٤ / ١ ) حاليون، ابن مقدمت ( ١ ) 

)'ا(شرحمخمراب،)مهحآل
١٦



وقدإلا إمام من ما انه إلى الر عد ابن الحافظ أثار وقد 
ونحولغيره لمعارصته ناوله وربما معين بحديث العمل ترك 

لموغيرهم الجانب هدا ل الرأي أهل توسع ولكن ذلك، 
ذلكق يتوسع 

ذمق الحاوث أصحاب راأذرءل البمر! عبد ابن الحافظ قال 
لدللتهالموحب والمسا ذلك، ق الحد وتجاوزوا حنيفة أبى 

وأكثرواعبارهما، الاثار علئ والقياس الرأي إدخاله عدهم 
ردموكان والظر القياس بطل الأثر صح إذا يقولون العلم أهل 
تقدمهقد منه وكثير محتمل بتأؤيل الأحاد أخبار من رد لما 
يوحدما وحل بالرأي قال ممن مثله عليه وتابعه غيره إليه 

المخعي،كإبراهيم بلده؛ لأهل اتباعثا منه كان ما ذللئ، من له 
الوازل،تنزيل ق وأفرط أغرق أنه إلأ عود مابن وأصحاب 

منمنه فأتى وامتحامم برأيهم فيها والجواب هووأصحابه، 
ومابلع، مخالفيهم عند هي وشع للمالمإ، كبير خلاف، ذللئ، 
لمدمر أو آية، ق تأويل وله إلأ العلم أهل من أحدأ أعلم 
أوساع، بتأؤيل أخرئ منة الدهك، ذك أحل من رد منة، 
لغيرهوهويوحد كثيرآ ذللئ، من حنيفة لأبي أن إلأ نسخ، ادعاء 

١٧



بنمالك عالئ أحصيت ت قال أنه معد بن الليث عن نقل ثم 
ممالسنة مخالفة كلها مسألة سعين أنس 
ذلك.ق إليه كتيت ولقد قال! برأيه، فيها مالك قال 

الأمةعلماء من لأحد راليس الرت عبد ابن الحاففل قال 
نحادعاء دون يرده ثم الّكا م، حديثح يثبت 
الانقيادأصله علمي يجب بعمل أو ، ٤١٠^-؟أو مثله، بأثر عليه 

فضلأعدالته سقهلت أحد ذلك ولوفعل سدْ، ق أوؤلعن إليه 
.٢١١((الفق إثم ولزمه إمامنا، يتخذ أن عن 

منالمبتدئين تذكير الوجيز التاليف هذا ق رأيت وقد 
منكانت التي وقواعدهم الأئمة أصول بأشهر العلم محللأب 
يكونهذا ولعل كثيرة، فروعية ائل مق الاختلاف أمجاب 

منزلتهم،ومعرفة واحرامهم الأئمة هؤلاء تقدير ق أثر له 
الذاهبعلؤلر الحقد أو الخذهثى التعصب عن والابتعاد 

يقولأن يكفي لا أثه الحلم طالب، يعلم وحتى المحروقة، 
رسولهومنة الله كتاب حينا مثل مجملا، كلامنا الثخمى 

الأّتنباءل،مناهج بمحرفه التفقه يحن لم ما 
القصد.وراء من والله التفقه، وهلرائق 

إ١  ٠٨'العلموفضله،)Y/ بيان جاسمر ؛١( 

١٨



الأصوليةالقواعد كتاب من البح٠ثا هذا ق استفدت وقد 
بابه،ق وهوفريد الخن مصعلفئ للدكتور الاختلاف ق وأثرها 
كتابيق بحثتها الخلافية المائل هده من كثيرأ لأن ونفلرأ 
وردتإذا عليها أحيل فقد المرام، بلؤخ شرح الأفهام روض 

يحتاجالأحكام لأحاديث الدارس فان الختام وق لمحث. اق 
منالمستنملة الفقهية ائل الميخص فيما المدخل هدا الئ 

•الحدلي 

١٩



ائمطقمفيها الختلف الأصولمم القواعد 
الأحكام:على الألفاظ ودلالات بطرق 

اثخالضتث:بمفهوم الاستدلال - ١ 

حكمثبوت على اللفظ دلالة هو المخاكةت ومفهوم 
الخطاب.دليل ويّْى للمنْلوق، مخالف عنه للمكوت 

وكانالمخالفة، بمفهوم الاحتجاج ق العلماء احتلف 
ائلممن كثير ل الاختلاف ق كير أثر الاختلاف لهدا 

أصلالمسألة ررهذه الخارىت العزيز عبد قال حتى الفرؤع، 
،.١١الفقه((ق عظيم 

تنؤعبحب وذلك عديدة، أنولع له المخالفة ومفهوم 
تومنها والضعف، القوة ق متفاوتة وهى القيال، 

،،^٥١١١٢١فهوم م— 

)ا(كشفالأصار،)أ/حهأ(.
حكمنقيض ثبوت عر بصفة الموصوف اللفظ دلالة هو الصفة؛ مفهوم )٢( 

الغنمق الزكاة وجوب مثاله؛ الصفة. تلك انتقاء عند عنه للمسكوت يه المنطوق 
ارتفعت•قد الوم صفة لأن فيها؛ زكاة فلا معلوفة الغنم كانت فإذا المائمة، 

(.٣٨٤)صن• الخادمي، مختار الدين نور د. الأصول، علم تعليم 
٢٠



الشرطر١،،-ومفهوم 

الغاية؛^،مفهوم و— 

اس^.-ومفهوم 

والمالكيةالشافعية من الفقهاء جمهور ذهب وقد 
عفأبه والاحتجاج الخالقة بمفهوم الأحد إلئ والحنالالة 

أيفبمتاولهم والعدد، اللقب، مثل أنواعه، بعض ل بينهم حلاف 
له.الاحتجاج ق الشروؤل بعض 

حكمنقيص ثبوت على بشرط المشروط اللفظ دلالة هو ت الشرط مفهوم )١( 
خملأولت حكن ؤإن ؤ ن مثاله الشرط. انتفاء عند عنه للمكوت به المنهلوق 

علىالنفقة وجوب على الأية منطوق دل فقد ٦[، ]الخللاق: ه غلتهن فانفموأ 
الزوج.قبل عليها يتفق لا فإنه حامل غير كانت إذا أما ^١، ١٢كانت إذا المعتدة 

(.٣٨٤الخادمي،)ص؛ مختار الدين نور د• الأصول، علم تعليم 
وهي;الغاية أدوات بإحدى غاية إلى الحكم مل. من يفهم وهوما الغاية.' مفهوم )٢( 

(.٠٣٨ جهله،)ص: الفقيه يسع لا الذي الفقه أصول انهلرت اللام(. حتى، رإلى، 
ذلكمن المخالف، والمفهوم الفجر، طلؤع إلئ والشرب الأكل إباحة ومثاله! 

نورد. الأصول، علم تعليم وبعدم المجر طلؤع عند والشرب الأكل مغ هو 
(.٣٨٤الخادمي،)ص؛ مختار الدين 

الفقهأصول انفلر' بالذكر* العدد تخميص من يفهم ما وهو العدد! مفهوم }٣( 
(.٣٨• )ص! جهله، الفقيه يح لا الذي 

أوأتل.ذلك من بأكثر يجلد لا أنه فيفهم جلدة، ثمانين الزان جلد ومثاله 
(.٣٨٤)ص! الخادمى، مختار الدين نور د. الأصول، علم تعليم 

٢١



المخالفة،بمفهوم الاحتجاج عدم إلئ الحنفية وذهب 
الفاسدة,الامتدلألأيت، من وجعلوه 

البالحكم الشيء تخصيص ءرإن الكردي! الأئمة ثس قال 
أنهوذكروا الشارع، خهلا؛ات ق عداه عما الحكم نفي على يدل 

القتجوصىيعصى ق عنه المسكومت علمي البمّنعلوى حكم انتهى إذا 
،.١١الأصلية١، الراءة أو الأصلي، كالعدم آخر لدليل فداك 

عدمأو المخالفة بمفهوم الاحتجاج ق القولين ولكل 
المقصودلكن الأصول، كتب ق مبسوطة أدلة الاحتجاج 

قكبير أثر من الأصل هدا ق الخائف علئ يترو_ا بما اكدكير 
الأختلأف،فيفروعاح،.

قالاختلافه سسسؤ ائل الممن فيه احتالفوا فيما أمثلة 
الأصل:هذا 

ابملعررمن الحديث! ق الني قول ي أو 
،،..®١٣المبتاع. يشترؤل أن إلا للباغ فثمرتها تنبر، أن بعد نخلا 

)ا(اكقريروانمير.)ا/يي\(.

(،١٤٤الفقهاء،)ص: اختلاف، ق الأصولية القواعد j الاختلاف م يفلر: )٢( 
جهله،)صت'احمآ(.الفقيه لاسع الذي الفقه أصول، 

١(.٥  ٤٣لم،)وم(، ٢٣٧٩الخاري،)أخرجه )٣( 
٢٢



ملكهي التابير بعد الثمرة أف على بمنهلوقه الحديث دل فقد 
للمشري.التأبير قبل آثها على المخالفة وبممهوم للباغ، 

والمالكيةالشافعية من العلماء جمهور هدا إلئ ذهب وقد 
والحنايالة.

موبرآأكان سواء للباع، الثمرة أ0 إلئ حنيفة أبو وذهب 
قيدقاف المخالفة، بمفهوم يأحد لم لأثه وذلك، موبر، غير أم 

.؛ ءدمه١١عند الحكم نفي على يدل، لا التابير 
الصلاةارمفتاح ت الحديث، ق صإأسئق،يوثؤ قوله ق ه ِ 

معناهت التكبير تحريمها ا التكسر...'ار وتحريمها العلهور، 
وألذللث،، ق منحصر أى تحريمها هو وحده التكبير أل 

النبيأف ينقل لم أيه ذللث، إلئ وينقافح مقامه، يقوم لا غيره 
الدنيا.فارق حى التكبير، بغير الصلاة افتتح 

قمتؤررإذا ! ٠١١قال حيث، صلاته المسيء حديثؤ ل وكدللثح 
؛.محبر((١٣الصلاة إلئ 

حلاصةفيه ذكرت فمد (، ١٧٤المرام،)ء/ بلؤغ ثرح الأفهام روض ينظرت )١( 
المسالة.هد0 ي الكلام 

والترمذي(، ٦١٨، ٦١)رنم؛ داود وأبو ١(، ■ )٦• رقم■ أحمد أحرجه )٢( 
وأحسن.البائح هن.ا ل سيء أصح هدا وقال،! )٣(، رنم؛ 
هالمح>لإا،-ا(.(، ٧٥٧رنم:)الجاري أخرجه )٣( 

٢٣



إلأوأحمد، والشافعي مالك الجمهور هدا إلئ ذهب ومحي 
بالعريف.الأم، اض ذلك: يجيزبالإصائإبي الشافعي أف 

التحريميجزئ أنه إلئ الحن بن ومحمد أبوحنيفة وذم، 
لأفونحوذلك،، وأعفلم؛، أحل ر>اش كهولك،: تعالئ ممه ذكر بكل 

الألفاظ.من ذكر بما حاصل وهو هوالتعظيم، التكبير 
مفهومق الاحتلأف، إلئ يحوي المسألة هده ق والخلاف، 

،.الخالفة١١

•، الثسّءإأحقبنسهامنولهااالقوله ق ه 

الحديث،،ق المخالفة بمفهوم الأحد إلئ الشافعي ذم، 
مالك،محول وهو الزواج، على يجثرها أن للأب البكر أف وهو 

عنه.الروايتين أحد ق وأحمد 

علىالإجبار ولاية للأب ليس أيه إلئ حنيفة أبو وذم، 
بحجةليس لأنه المخالفة بمفهوم ياحد ولم البالغة، البكر 
،.٣١عنده 

)ا(طر:روضالأ3هام،)ماها(.
لمرقم:)اآأا(.)آ(أخرجهُ

(.٦٨الأفهام،)\إ روض ق الخلاف، تفصل يتفر؛ )٣( 
ا؟



القتصي:عموم ٢- 

محهمكون مهمئ علؤي اللفظ دلالة هي الاقتضاء: دلالة 
ومحيعقلآأوشرعتارا،، أوصحته الكلام، لصدق تقديره، يجب 
الإضمار.دلالة بعضهم عند نص 

معنىعلمي يتوقف صحته أو الكلام صدق أن والمعنى 
المعنىهدا تقتضي الكلام استقامة لأف اللفظ، عن خارج 

المقتضيوالزيادة: التقدير على الحامل وسمي وتمدعيه، 
مفعول،،اسم بالفتح المقتضى المريد: الشيء وسمي بالكرة، 

أنوالمقصود المقتضي، حكم الأحكام من يشابهه ما وسمي 
الكلام.صحة عليه يرسنا معين تقدير إلمي يحتاج الكلام سياق 

ذمزالذم آكثه صأ نزنث ؤ تعاد: قوله مثل 
امهثءكلم■علبمقلم حزميجت، ؤ وقولهتعاد: ]المائدة؛٣[، آلخنزيره 
أفعد قام الدليل فإن [، ٢٣: لالساء ه وأحو؛ددفم وبناد١=فلم 

الوطء.الأكل،وفياكانية:نمريمو،الآيةالأور:
أحدتعيين على الدليل دله إذا أيه على العلماء أجمع وقد 

يتعين.فإو4 للتقدير الصالحة الأمور 

(.٣٧٥جهله،)ص: الفقيه يسع لا ى ائو الفقه أصول ١( 



سياقل المقدر أل بممى عموم، للممتضي هل والوال؛ 
الأمثلة—.ل سياق —كما بعمومه يوحل هل النص 

سعه،ومن الشافعي القتضي بعموم القول إلئ ذهب وقد 
المقتضي.بعموم القول عدم إلئ وافقهم ومن الحنفية وذهب 

والضرورة،للحاجة المقتضى ااسوت٠ ت رحى القال 
الالمقتضئ، يدون للحكم مفيدا المنصوص كان إذا حتى 
ولابقدرها، يتقدر بالحاجة والثاست، شرعا، ولا لغة يشت 
مفيدالكلام فان للمقتضى، العموم صفة أنات إلئ حاجة 
بقدرهاتق.در للحاجة أبيح لما الميتة، تناول وهونغلير بدونه، 

والتناولوالتمول الحمل محن ذللث، وراء وفيما الرمق، مد وهو 
فإنهالنصوص بخلاف، فيه، الإباحة حكم شتإ لا الشبع إلئ 

التناولحكم ق يظهر الذكية حل بمنزلة فيكون بنفسه، عامل 
مطلما((اا/وغيره 

منالقدر أن يرئ فإثه المقتفى بعموم احتج ومن 
يحتاجفيما الإضمار بعدم القول لأل العموم، صفة له الكلام 

-.الأمثلة ق سيأق كما - الاجماع حلاف إضمار إل 

الأصوليتالقواعد ق الاختلاف أثر ؤينفلر: ٢(.  ٤٨/١المرحسي،)أصول، )١( 
(.١٣٦الفقهاء،)ص: خلأف اق 

٢٦



أمثلة:

الخطأأمض عن تجاوز افه إن ؛ قولهق ~ ١ 
١؛، AjJLpاستكرهوا وما والنسيان 

والحنابلةوالمالكية الشافعية من العلماء جمهور ذهب 

قافجاهلا أو مخهكتا أو نابا صلاته ق تكلم من أف إلئ 
السابقللحديث المقتضى بعموم قالوا وقد صحيحة، مجلاته 

والحكمالبطلان، عدم وهو الدنيوي الحكم يشمل وأيه 
الواحدة.عدم وهو الأخروي 

حصلحيث ، ١٢٢١^^^ذي بحديث الحديث، دلالة وتتايد 
وحصلالصلاة صحت، وقد تعمد، غير من الصلاة ق كلامه 

مبق.ما على البناء 

حا.يح،ق القدر أل على به اروامتدل حجر: ابن قال 
حلافاوحكمهما إشمهما أي يان" والنالحهلأأ أمتي عن ~رفع 
<.٣٣١قصرْءش لن 

والسهقي(، ١٧٢ )٩ رقم: حان وابن ٢(، " ٤ )٥ رنم: ماجه ابن أخرجه )١( 
منشواهد وللحديث يسن،، لا حاتم؛ أبو وقال ٢(، ' '  ١٣)رقم؛ لكبرى ال 

والإكرام.المال الخطأ حال ل والمؤاخذ.ة الأهلة رفع على ١^١^ الموصى 
(.٥٧٣المرذم:>(،م١٢٢٩رثم؛)البخاري )أ(أخرجه 

١(.)٣(فتحالارى،)مآ• 
٢٧



ّاهيحأو عامدأ، صلاته ق تكلم من إلى الحشة وذهب 
الحديث.ل المقتفى بعموم يقولوا ولم صلاته، بهللت 

المقتضىبعموم الأحد ق العالماء بين مشهور حلاف وفيه 
أوناسيك، أكل من مثل عديدة، ائل مل السابق لحديث ال 

وغير.. المكرم محللاق ومثل صائم، وهو مخطئنا أو مكرهنا، 
ذلكر١،.

 -٢ j ثإقالألكات الأصال ج : ^٦^^ قوله
إلييمياقه ق يحتاج الحديث هدا ، ٢٢١ماثوئ.امرئ لئل 

بنية.إلأ للأعمال صّحة لا والمعي وتقدير، إصمار 
والحنايةوالمالكية الشافعية من العلماء حمهور ذهيا 

بعموموأحيوا منها، بد فلا فروصه من الوصوء ق النية أل إلئ 
إلالعمل صحة لا وال٠عىت أعلاه. الية حديث، ق المقتفى 

بية.

بلبفرض، ليس الوضوء ق الية أف إلمي الحنفية وذم، 
لتحصيلالنية طليح ؤإثما بموناا، الوضوء يمح ستة، هي 

الثواب،.

.UjOyوط ٥( ٤ الأصولة،)ص: القواعد ل الأخلاق أثر يفلر: )١( 
١(.٩ • رقم;)٧ لم وم(، رقم:)١ البخاري أخرجه )٢( 

٢٨



كالصلاةالمقاصد ل النية بين التفريق الحنفية وعند 

والغل،كالوصوء ائل الوسق والنية والحج والصيام والغل 
الثاز(را،.دون الأول ق فيوحبوما 

ملالصتام حح لم قوله ول ٣- 
المهلأَصامكرأ/

رمضانلصيام النية تييستا وحول، إلئ الجمهور ذهب وقد 
الصيام.صحة نفي التقدير! لأن الفجر، قبل 

يأحدواولم الفجر، بعد الية إجزاء إلى الحنفية وذهب 
والكمالر''آ،.للفضيلة النفي وحملوا المقتضى، بعموم 

يعدما.ومحا ( ١٦٤الأصوليت،)ص؛ القواعد ق الاختلاف أثر ينظرن ُ )١( 
رقم:والساتي (، ٧٣رقم؛)٠ والترمذي (، ٢٤٤٥رقم؛)أبوداود أخرجه )٢( 

الأنهامروض بمظر؛ بالوقف، وأعل (، ١٩٣٣)رقم؛ خزبمة وابن (، ٢٣٣٣)

٢(.٤ الأفهام،)٤; روض ق الخلاف تفصل ينظر؛ )٣( 
٢٩



بدلاثمرائتعلقم فيها ائ|افتالف القواعد 

وعدمهالشمول حيث من الألفاظ 

كخرالظني، بالدليل تخصيصه يجوز هل القهلعي العام 
والقياس؟.الواحد 

ائلمو الأخلاق ق أر الأصل هدا ي للخلاف كان 
عندكثيرة تعريفات له هومعلوم كما والعام الفرؤع، س عديدة 

أواللفظله، بملح لما المستغرق هواللففل منها! الأصوليين، 
الماء،الملمين، لففل مل انراده جمع علن يدل الدى 

الطلأبل١،.

أفراده،بعض بالخام الراد أن هوبيان الخاصت وتعريف 
سيلعلى واحد معنى على للدلالة الموصؤع اللففل هو أو 

وامرأةورجل، ؤإنسان، وصالح، محمد، ٠ثالهت الانفراد، 
ويكونوفامحلمة، وصالح، محمد، مثل عين حصوص فيكون 
وامرأة،كرجل بنؤع متعلما ؤكون كإنسان، بجنس متعلما 
اثنان،الأعدادت مثل محصورة متعددة بأفراد متعلما ؤيكون 
بإحراجالتخصيص العموم وعلئ ونحوذللثح، وسبعة، وثلاثة، 

(.٢٨٠الفقه،)صرت أصول بنئلرت )١( 
٣٠



ولكنيدالسارق حاءبقطع القرآق النص مثل أفرادالعام بعض 
وغيرهماوالحرز النصاب اشراحل مثل لهذا مخصصات هناك 

.٢١١المجوص عليها دلت الش المخصصات مجن 

ومعناهالعام، تخصيص جواز إلئ الجمهور ذهب وفد 
غيرأو مستقل، مخصص بدليل أزاد0 بعص علئ العام قصر 

مقارن.غير أو مقارن مستقل، 

القطعيالعام تخصيص يجوز لا أقه إلئ الحنفيت وذهب 
الشوتوالقعلعي والقياس، الواحاد، كخبر الظني ابتداءبالدليل 

المشهور،الحتمية به ؤيلحق المتواترة، والسنة القران هو 

الواحدكخثر بالفلني يخصص لا كدللث، كان مجا أل وعندهم 
واشاس•

دلالةأئ إلئ يدهيون الجمهور أف إلى الإشارة وتجدر 
وقدقطعية، أقها يرون الحنفية بينما خلنية، أفراد0 على العام 

منعل.د ق احتلاف القاعدة هد0 ق الاختلاف هدا على ترتب 

المسألةق الإيضاح س مزيدأ ندكر وسوف المسائل، فرؤع 
الآJةر٢،.

)ا(مإوماهمل)ص:ثم(.
)٢(_م:أرالأسففيمسالأم)ص:٤•٢(.

٣١



واتخاصاتعام تعارض 

حلافعلكي يدل كل ولكن خاص ونص عام، نص ورد إذا 
العامدلالة إن يهولون الذين فالجمهور الأخر، عليه يدل ما 

بلبينهما، يالتعارض يحكمون لا ظنية أقرائه جمح علئ 
ذللث،،وراء فيما العام ؤيعملون عاليه، دث، فيما الحاصر يعملون 

لألالعام، علئ يالخاص ؤيقضون به العام يخصصون أي 
العام.دلالة من أقوئ عليه دل فيما دلالته الخاص 
دلالتهالعام أل من قاعدمم علئ فيمضون الحفية وأما 

بالقدربينهما بالتحارضر المسألة هدم ق فيحكمون قهلحية، 
منالخروج ل تفاصيل ولهم الخاص، عله دل الذي 

يالاختلاف هدا أثر إلئ الإشارة السود لكن التعارض، 
تحارضل١،.فيها ورد اش المائل من فرؤع 

الأمثلةIومن 

هريرةأبى عن حديث، فيها ورد العرايا مسألة ل ■ "١ 
خمسةق العرايا بح ق رخص الّكا أن لأهبمه• 

٢(.• القوسالأصولة،)ص:٤ الاختلافj أثر )١(يفلر: 
٣٢



.٠١نعمرقال أوز خمسة دون أو أوّق 
قالرخيص علئ يدل بمعناه حاء وما الحديث فهدا 

كيلأّبتمر تمرآ بخرصها الخل رووص علئ بيعها وأل العرايا 
كماوالمزابتة المحانلة بيع عن المهي عموم س مخصص 

ثمرالرحل بح أن بقوله• فسرها حنن عمر ابن حديث ل جاء 
بزبيبيبيعه أن كرما كان ؤإن كيلأ، بتمر نخلأ كان إن حائطه 

طعام«لأ<رم.بخز يبيعه أن زرنا كان ؤإن كيلأ، 
صإآمم4شوثؤأقوله ذلك ل اءوحجتنا الرخي; قال 

فلاتمر، الخل رؤس على وما بكيلُ، كيلا بالمر ُ'اكمر 
علىمتفق عام الحديث، وهدا كيلأبكيل، إلا بالمر بيعه يجوز 
به؛،.والعمل قبوله ق المختلف، الخاص على فيرجح قبوله، 

اءالتمرالحديث، عموم تخصيص إلئ الجمهور وذهبؤ 
لالرخص بحديحإ المزابنة عن الهي وحديثا ياكمر...اا، 
الخرايا"،•

(.١٥٤١ريم:)لم وم٢(، ١ ٩ رنم:)• البخاري أحرجه )١( 
١(.٦ ١ المرام،)o/ بلؤغ نرح الأفهام روض ينظر؛ )٢( 
١(.0 ٤ سالمرنم:)٢ (، ٢٢• رنم:)٥ البخاري أخرجه )٣( 
١(.0 ٥ اورامأ)o/ بلوغ على الأنهام روض )٤( 

٣٣



أووالعيون الماء سقت ارفيما عمرت ابن حديث ي ٢" 
العشورارا/نصف، بالنصح محتي وما العشر، عثريا كان 

الزكاةأن إلى وذهب، الحديمث،، هذا بعموم حنيفة أبو أحذ 
وكثيرْ.قليله الأرض من يخرج فيما واحة 

أنإلئ والحنابلة والمالكية الثافعية من الجمهور وذهب، 
لحدين،أوس، ة حمالأرض من يخرج ما زكاة ق المحابإ 

أوسقحمس دون فيما ررليس ّْرذوع-ا• الخيري معيد أبى 
المحاب،.تحديد فيه الحديث، وهذا ،، ٢١٠صدقة؛

ررفيماعمر؛ ابن بحديث، عموم حنيفة أبو يخمتس فلم 
بالنصحسقي وما العشر، عثريا كان أو والعيون الماء مقحج 
. ١١أومزصدقة حس فيمادون راليس ؛حديح،! العاشراا. نصفح 

الذمي.بامحافر الملم قل سألة ل ٣- 
الملميقتل لا أن عالئ اتفقوا الفقهاء أن العلوم من 
فالجمهورالذمي، الكافر قل 3، واختلفوا الحربي، بالكافر 

(.١٤٨٣)>(احر-0اوخارىرفم:)
روضوينظر؛ (. ٩٨)•رنم؛ وملم (، ١٤)٥* رقم؛ البخاري أخرجه )٢( 

الأفهام،)م/م\ا؛(.
٣٤



يقتللا الملم أن الئ ذهبوا والحنابلة والالك؛ة الشافعية من 
بازكافرالذس.

حديثومنها الباب، هذا ق أحاديث من ورد بما واستدلوا 

يكاءر(الا؛.مسالم لايقتل رروأن ت علي 
بمعناهورد وما الحديث هذا أل إلئ الجمهور ذهب وفد 

القسأف فيها عليهم ُؤوكثثا تعالى• قوله لعموم مخصص 
اللمأد إلئ أبوحنيفة وذهب [، ٤٥لالاددةت ..ه بالنفس. 

يخصصولم الأيامت، بحمومات واحتجوا ؛الذمي، يقتل 
،.ءمومها١٢

بابي السبب، واختلف، الصلم اتحد إذا مساس: 

واممييد.الإطلاق 

الكتابنصوص ل يرد أنه به القصود والمقيد الطلق 
اتفاقيحصل وقد مقيدا، يكون وما مطلقا، يكون ما والمنة 

وقده، نفوالحكم الحكم، سب بين والتقييد لإطلاق اق 
يختلف،وقد ، بس، والالحكم ق والقيد الهللق يختالف٠ 
المج.ق ويتحدا الحكم ق والقيد الطلق 

(.١١١رنم؛)الخاوي أحرجه )١( 

٣٥



عاليههومتفق ما فيه حمل قد والتقييد الإطلاق وموصؤع 
مائلق الاختلاف ق أثر له وكان العلماء بين خلاف فيه وما 

.إليها المشار الخالة منها عديدة، 

الحكماختلف، إذا وهي المايقة المسالة ق الجمهور فعند 
الالحنفية وعند القيد، على المهللق يحمل المسي، واتحد 

القيد١١/علئ الطالق يحمل 

ذللئ،:علل الأمثلة ومن 

ليذكر ولم الخهلأ، قتل كفارة رقبة ق الإيمان اشتراط 
تقييدورد الخهلآ قتل ق بينما بالإيمان، الرقبة تقييد الفلهار آية 

القيد،على المهلل—ق يحملون فالجمهور الإيمان، ل الرقبة 

ففيبك،. الواختلف، وهوالكفارة، انحن. الحكم أن لث، وذل
المجادلةمحورة ق قوله وهي ظهار، الوص._وعت الفلهار اية 

الخهلآالوصوعتكفارة اية ول ٣[، تالمجادلةت 
نؤمئاحؤلثاقشحريزقتل ^3^ تعالئ: قوله وهي الخلمأ، قتل 

[.٩٢]الماء: هجه ز0 
حالل القيل. على المعللق بحمل يقولون لا والحنفية 

الظهارق يثترط لا فعندهم جي،، الواختلاف الحكم اتحاد 

(.٢٤٨الأصولية،)ص: القواعد ق الأخلاق، أثر يطر: :١( 

٣٦



إطلأقهارا/علئ يوحد؛الأية بل مؤمنة، الرنة كون 

ؤ-.وأثهثءفمقوله وهي الرصاع آية ول - ١ 
بعمومهاالأية دلت [. ٢٣]التاء: أوسضلم"4 آلي 
ذللت،ق مواء رقاعنا، مئ يما المحرم الرص_اع أو علئ 

لالمورة إالرص_اع مقيدة أحاديث وجاءت والكثير، القليل 
عثرالقرآن: من أنزل( فيما كان عائشة: حديثح مثل التحريم، 
معالومات،أ؛ا،.بخمس نسخن، ثم يحرمن، معلومات رصعات 

الحفيةأما المقيدة، .ثإ والأحاديالأية مهللق قيدوا فالجمهور 
بالأحادين،رم.الأية مهللق يقيدوا فلم 

والتقي،الامحللاق ائل ممن كانت ؤإن المسألة وهد0 
بخرالكتاب علن الزيادة باب من أما الحفية عنلء ولكن 

الأحاد.

نسختا؟.تعتبر النص علئ الزيادة ل ه0 

إلئالحفية وذهب نسختا، يعتم لا هدا أن الجمهور ذهب 
مثلبه شلوعتا الأصل كان فإذن نسخ، التعس علئ الزيادة أنه 

(.٢٦١الأصولية،)ص: القواعد ق الاختلاف أثر يظر: )١( 
)أ(أخرحهطمرقم:)آهأا(.

(.٣٩•^م(دوضالأماممحطوغاسمب)آ/ 
٣٧



بالآحاد،لايتح التواتر نإن الستة، والمتواترمن القرآن نصوص 
كزيادةالأول، غيرحش من إذالكنت بنمها المستقالة الزيادة وأما 

.٢١حلأفلبلا بتسخ فليس الصلاة على الزلكة وجوب 
والأخلاق، j كثير أثر له الأصل محيا j والأخلاق 

سيأتي٠كما كثيرة محرؤع 
الأمثلة:من 

قالترتسّ، ولا الوضوء ق الية الحنفية يوجس، لم ١~ 
الوصوء،آية ق جاء ما على زيادة هدا لأل الوضوء، أعضاء 

المنمؤخ•متساومع عير والنامغ نسخ، المحن عاى والزيادة 

ا.ل الفقه كتس، ل العلماءكماهوميوؤل من كثير وحالمهم 
لأنمتعية الصلاة ي الفاتحة قراءة أن الخفية ير لم ٢- 

ئيثرهما القرآف النص على زيادة الفاتحة تمن 
الواحد،بخر فلايثست، نسخ، المحن على والزيادة ٢[ ٠ تال٠ز•ل• 

ركن،وأما الفاتحة، قراءة وحوب علئ الدالة الأحاديثج وهى 
،.٣١٠أحرجاالكتاب،* يقرأبفاتحة لم لن لاصلاة حديث،:٠ مثل 

(.٢٦٦الأصوكن،)ص: القواس ذ الاختلاف أثر بفر: )١( 
(.٢٧٢الأصولة،)ص: القواس ي الاختلاف أنر بفلر: )٢( 

(.٣٩٤)،: ij،L.،(UM\صوب))٣(أخرجه 
٣٨



ا.الفقهر كتب ل مفصل م كما العلماء جمهور وحالفهم 

المسيءحديث ق -ها الأمر حاء الش اكلمأنية هذا ومثل 
عللنيادة الحنفية اعتبرها الأحاديث من وغيره صلاته، 

ءامئوأآركمأ^بنائها تعالى• وهوقوله القرآف، النص 
ثملحوزهؤآئعلوأآقيرلعل»ءفلم نبمفم ذمحثذوا' وأسجدإ 

بالركؤعالأمر علئ فيها انصر الكريمة الأية ففي [، ٧٧]الحج: 
والسجود.

قمذلانهلهومجوصح جمهورالعلماءكما وحالفهم 
هيبل الهلواف صحة ق شرمحل اكلهارة أن يرالحنفية لم ٣— 
ؤولتهلوةوأتعالئ؛ فوله ق بالعلواف أمر اه لأف أومنة، واجية 

قالنصوص من جاء مجا وأو [ ٢٩]الحج: العتيق^ ياليت، 
المسوءلتل قال القراق. التصن على زيادة للعلواف الطهارة 
افقال العلواف، هو النص به المأمور أف ذالث،ت ق )حجتنا 
وذللت،البيت، حول للدوران اسم وهو• ؤولثْلوءوأه تحالئ؛ 
علئزيادة فيه الهلهارة واشرامحل والطاهر، المحدث من يتحقق 

بالقياس،ولا الواحال.، يخر نست، لا الزيادة هده ومثل النص، 

)آ(روضالأنهام،)آ/-ما(.
٣٩



بخرفيثبت الوجوب فأما بالنتس، إلا تثبت لا الركنية لأن 
اليقين(علم يوجب ولا العمل يوجب لأله الواحد، 

قهومبسوهل كما العلماء جمهور وحالفهم 

قالوارد البكر الزاق بتغريب الأخد الحنفية ير لم — ٤ 
كماالجالد، وهو القرآن ق الوارد الحد عالئ زيادة لأته السنة، 

ماثهمنهما زجي ياجلدوأؤ، ؤآلراق وله قق 
جقةه]اش:آ[.

ومنوأحمد الشافعي وحالفهم 
،؛ارل وشاهد بيمين قضى رر ت بحديث، الحنفية ياحد لم ~ ٥ 

وهونخ، النص على والزيادة القرآف، النص على نيادة لأيه 
لمقإن رجافيطم ثن شهيدي ؤوأنثثهدوأ تعادت قوله 

أنآلشهدآء من يزصزق مثن ؤإمزأئان محل رجلمئن بمفوثا 
[.٢٨٢]البقرةأ دتد'5زإحنذهما قضلإحديهما 

لالرخىالض،)؛/حم.)ا(الموط 

(.٢٨١الأصولية)ص: القواعد j الأخلاق أثر )٢( 
)ص:الأصولية، القوس j الأخلاق أثر (، ١٢٥الأفهام،)م\/روض )٣( 

٢٨٢.)

سلمرتم:)آام\ا(.)؛(أخرجه 



٠^٧^١ق موصح هو كما العلماء جمهور وحالفهم 

الوجوب؟علئ يدلان الأمر هل والتهي: لأمر ا. 
دلتإذا إلأ الوجوب يقتضى الأمر أف العلماء جمهور 

خلاإذا الأمر أل هذا ومعنئ الوجوب، عن تصرفه قرينة 
غيرهإلى عنه يعدل، ولا الوجوب، عالي دالأ كان القرينة من 
ولاللوجوب الأمر أف عندهم الظاهرية ولكي بصارف، إلا 

حالفواولذلك أوإجماع، آخر نص بل قرينة ذك عن يصرفه 
ذك:أمثلة ومن ائل. مj الجمهور 

تعالئ:ه وقولكما الدين، عش والإشهاد اوكتابة - ١ 

منمأجل إك بدين ثداينم أانن-وأإدا اآلذش ^بنائه
تعار:قوله ل فالأمر [. ٢٨٢]المرة: 

لأثهللتل.ب فهو الجمهور عند وأما للوجوب، الفلاهرية عند 
عروالعمل الدين، صاحب، لممالحة الإرشاد مسيل عر 

المحابةعن يتمل ولم الناس، عر تشديد إيجابه ول هذا، 
المل.ايناتشر وكانت، بالوجوب، القول، والفقهاء والتابعين 

نوّعص (، r-U)؟/\بضو اعلأم طر: •٩(، )A/ الأفهام روض )١( 
وقدالتمن، على زيادة بكونه ال1حديٍثا لرد كثيرة أمثلة ذكر ق القيم ابن الحاففل 

نقفوْالأصل هذا أصلوا الذين أن وبين حدآ، ؤلويلة ماقنة الأصل هذا نائش 
فه.مخلف، هو ما ومنها ^j4، مجمع هو ما منها موضع، ثلاثمائت من كثر أل 



•منهم نكتر يقع ولم إشهاد ولا كتابة غير من بينهم والمبايعات 
تعالئ;قوله القرآن ق جاء ففد الرقيق، مكاتبة ٢— 

1يجف>أوزأينثكلم ملكت متا آلكثتن، يبثعوذ 
الجمهورحمل وقد [• ٣٣حثراه فيهم علتئم إف 

الرقيق،بيع علن يجر لا اليد لأف المدبج؛ علن الأية و الأمر 
مرجعهاالمعاوصايتج ق القاعدة أل وذللث، الكتابة، به فليحق 

إدالطرفن•

بالقرينةيعملوا ولم بالوجوب القول إلن الغلاهرية وذمت، 
الوجوب.عن الأمر صرفتا الي، 

باليمن،والأكل الأكل، محي بالممية الأم ورد ٣- 
ُصءنالأماسو

منلأيه للامتحياب الأمر هدا أل إلن الجمهور ذهب وقد 
ولمالوجوب، علن حمله إلن الذلاهرية وذهّتج الأداب، باب 

الارثاد.بيل ّعلن جاءُت، المي الأداب من أيه بقرينة يجروا 
جاءوقد حا.. المويتج ورفع والعمرة الحج 3، الملية ~ ٤ 

أحرجهاواللءي المدب، علن الجمهور حملها ذللث، ق أحاديث 
حمالهاوقد المندوبة، أماذكركسائرأذكارالحج الوجوب، من 

٧



قيلب لم ررومن حزم؛ ابن قال حص الوجوب، علئ الظاهرية 
.٢١وعمرتهاالحجه بطل أوعمرة حجة من شيء 

ألالفقهاءإلئ جمهور ذهب متطيما، كان لمن الكاح ~ ٥ 
المحظورق الوميع ه نفعلئ حاف إذا إلا إليه، مندوب النكاح 

وحملواالفقهاء، عامة عتل عليه يجب فهدا الذكاح، ترك إن 
كقولهوالاستحباب، الندب علئ الأحادسثح ل الوارد الأمر 

فلتزؤج،الباءة استطاع من الشباب، معشر رريا 
بالصومفعليه بتطع لم ومن للفرج، وأحصن للبصر أغض فإنه 
فرض.أيه إلئ حزم ابن ذهب وفد وحاء<الى، له فإنه 

بالجنازةيالأمولع الأمر ورد الجنازة، ل الامرنع ٦— 
الشيعن ;محؤممقمحق، هريرة أبي عن صإأثئيظ1 وله قق 

فخيرصالحة تلئ، فإن بالجنازة، )،أسرعوا قال! 
زرءابكماا١ عن تضعونه فثر ذللثج، سوئ يك وإن تقيمونها، 
والاستحباب،الندب علن الفقهاء حمهور حمله وقد 
الوجوب.علئ حزم ابن وحمله 

•٢(.٩/٥)١(الحانى،)

.١٤• رقم:)•لم وم٥(، •  ٦٦ا/ ٩ • رنم:)٥ البخاري )٢( 
)ىاوخاريرقم:)0امآا(.

٤٣



ءتئق،عكههؤقوله ق كما العرس، بوليمة الأمر ورد ٧
منأحرحاه ا، ُ ه شاة وف راأولم ت عوف بن الرحمن لعبد 

ماللي.ين أسن حدس، 

حادثلسرور محلمام لأنه ال١ب، على الجمهور حمله وقد 
الأءلع٠ة.سائر فاسبه 

إلىالشافعية وبعض حزم وابن الظاهري لواد وذهب 
العرس.وليمة وجوب 

المحتالبقبول الأمر الحديث ل ورد بالدين، الحوالة ٨" 
الغنى®مطل قوله ق كما أحيل، إذا الحوالة 

حديثمن أحرجاْ ذليتع'ا ملي على أحدكم أتح فإذا ظلم، 
هريرة•أمح، 

إلىجرير وامح، ثور وأبو الحنابلة وأكثر حزم ابن وذهب 
الوجوب.على حمله 

أثهإلؤي والحنفية والمالكية الشافعية الجمهور ذهب، وقد 
الوجوبمن الأمر أحرجت، التي والقرينة للإباحة، أو للندب 

يجثرلا المحتال وأف المعاوصات، كسائر القياس الندب إلئ 
المحاوصات.كائر رصاه غير من الحوالة على 

I ٤٢٧وسلمرقم:)٢(. •  ٤٨لخاريرقم:)ا ا

اف



بذلكالأمر ورد الحيض، من طهرها بعد الزوجة وط■، ~ ٩
إفآفه أمركم حيث بث قايوص ثثلهرذ ^^؛؛١ تعادت وله قو 

[.٢٢٢وبجبآمحرين4صة: 
بعدأمر لأنه للإباحة يدلك الأمر الجمهور حمل وقل 

علىفرض أنه إلى أصله على بناء حزم ابن وذهب حفلر، 
ذلكوأدئ الحيض، من طهرها بعد امرأته يجامع أن الرحل 

عاص.فهو ؤإلأ ذلك،، عر فدر إن طهر كل ل مرة 

قولهق بدللث، الأمر ورد التهلؤع، هدى من الأكل ~ ١ ٠ 
فيهالخفب شنمره نن ليقم حنكها ؤؤلبمف تعالئ: 
،ضوبجاؤبمئ، هإد١ ٍسمآف غكها آش P اذموأ هؤ 

[؟٦٣ؤآلثعةزّ.هتال>حت ؤأئلعنوأأقاخ منها 
مبهللةجاءت الأية وأف لك.ب،، الأمر الجمهور حجل وقد 

نسكهم.من يأكلون لا أيهم من الجاهلية أهل عليه كان لما 
الوجوب.عئ حمله إر حزم ابن وذهب 

قولهل بالإشهاد الأمر ورد المع، علئ الإشهاد — ١١
فهيدهولا يصار'كانسا ولا ئبايعئم ^١ ►ؤوأسهن.وأ تعانى) 
وقل.والإرشاد، الل.ب عض الجمهور حمله وقد [. ٢٨٢]القرة: 

مرمن ورهن بيع من لف والالني فعل صرفه 



لميما ولا الحرج، من الوجوب على حمله ق ولما إشهاد، 
الوجوب.علمي حزم ابن حمله وقد والصغيرة، التافهة الأمور 
قولهلعموم الهللاق، ق الرجعة علئ الإشهاد — ١ ٢ 

للههالثهندة وأقينوأ منا=كلم عدل دوى تعالىترؤوأئ-هدوأ 
لالطلأق:آا.

الندب،علئ الأية ق بالإشهاد الأمر الجمهور حمل وقد 
الكاحاستدامة حكم ق الزوجة ولأف الإرشاد، باب من لأيه 

كسائرشهادة إلئ تفتقر فلم قبول إلن تفتقر لا ولأما السابق، 
.٢١الحقوقأ

فيهالجمهور مدهب، أف له يظهر السابقة الأمثلة ق والمتامل 
قامت،إن ولكن الوجوب، الأمر ل الأصل وأل ونوط اعتدال 

الظاهريالاتجاه وأما ما، عمل الوجوب غير إرادة علئ قرينة 
•أعلم وافه الأمة، علئ الحرج ؤإدحال وتشديد تضييق ففيه 

عنالأمر صرف، علن اتفقوا كان ؤإن العلماء وجمهور 
لاحتلفوا فإمم الوجوب ءل.م علئ الدالة بالقرينة الوجوب 

تكونلا أو الوجوب عن للأمر صارفة القرينة باعتبار مواصع 

الأصولنالقوس j الأخلاق اثر j اس اس بفلر: )١( 
يعدها.وما 

ا"ا



ائلممن العديد ق خلاف هذا علئ ترتب وقد كيلك، 
ذلك:ومن الفرؤع، 

باعتلهاءالكريم بالقران الأمر ورد المطلقة، متعة — ١ 
لهن،يمرض ولم المسيس، قل من، طم( اللواق المهللقات 

جثاخلا ءؤ قوله ق كما متعة، ؛[عطايذ وذللئ، مهر، 
لهنئمرصوأ أو ئننوفن p ما للي1أء إن ظثميأ 

مثتعاىوز0و آلمميو ويمل ددرْد آلمؤبمع ( Jpيريصأومئعوهئ 
[.٦٣٢]الترة: آنمنتزه ه ظا يالتنزوف 

إلئوالحتايالة والحنفية الشافعية من الجمهور ذمت، وقد 
الأية.ق الوارد الأمر بمقتفى عملا واجبة، المتعة هن«ه أف 

وجعلإليها، مندوب المتعة هل0 أل إلئ ماللئ، وذهب، 
منالأمر ترد قرينة آلثاصم_يينه يمل ؤحه__ا تعالئ! قوله 

والإحسانالإجمال( باب من كان فما الندب، إلئ الوجوب 

،•بواجب؛ ذإت*ما 

البالغةالبكر بامتئدان النبوي الحديث، ق الأمر ورد — ٢ 
ابنتهتزؤج أراد إذا منه يطلب، الأب أل بمعنى لكلح، اق 

عنالحديث، ق صإإسءههؤثتؤ لقوله يتاذنها، أن البالغة البكر 

;ا(روضالأفهام)آ/اها(.
٤٧



منبنمها أحق ررالأيم قال! الني أن عباس، ابن 
البابوق صماتهاءرا،، وإذنها ها، نفق تستأذن والبكر وليها، 

أحرئ.أحاديث 

مالكوذهب للوجوب، الاص أف إلئ الحنفية ذهب وقد 
والإرشاد،للندب هنا الأص أف الئ وامحاق وأحمد والشافعي 

النيئأل هو الوجوب عن هؤلاء عند الأمر ، صرفوالذي 
الثيببين الحكم ق قرن عباّى ابن حديث ق علتؤؤسمذ 

البكرأف ذلك، نص فاقتفى بنمسها، أحق الثسي، فجعل والبآكر، 
اى.مها أحق أبوئ 

أوالتراخي؟الفور يقتضي المهللق الأمر ل ه0 
أمالفور على يدل المهللق الأمر هل الملهاء احتالف، 

الفوريفيد المهللق الأم أن من والمقصود التراخي، على 
مماععند تاخير دون بالامتثال المبادرة عليه المكلف، أف هو 

مواحدأكان يمتثل ولم تأخر فإن الامكان، وجود ْع الكاليفا 
ذلك،.علن 

المرقم:)ا؟أا(.)ا(م
)آ(روضالأفهام)^يا■(.

!٨



أنعليه ليس المكثف أن التراخي إفادته من والمقمحود 
يميععقب أداه شاء إن فهومخير به، المكالف أداء إلى يادر 

ذلكق أدائه علئ القدرة ْع آخر وقت إلئ أخره أو التكليف 
معين.بزمان متعلق غير العمل فطلب الوقت، 

وقولالحنابلة مذهب ظاهر هو الفور على بأيه والقول 
الذهب.أصل ق مالك 

غيرمن مجردآ الفعل طلب، على يدل أثه الثاف والقول 
كانؤإن تراخ، ولا فور علكي له دلالة فلا معين، بزمان تعلقه 

فيهاالتي الأدلة بعموم عملا' أدائه إلئ المارعة الأفضل 
الخير.فعل ل السارعة علؤي الحث، 

الراجحوهو والشافعية، الحنفية جمهور من>هبج وهذا 
محدالالكيةاا<.

لاختلاف الأصل هذا ل الاختلاف علل ترب وقد 
ذلك.ومن ائل، م

أومرض أو كفر سثج، فيه أفهلر لن رمضان قضاء — ١ 
قولهل للأمر القضاء إلئ البادرة يلزمه الحنابلة فعند حيض، 

.Ujbyوما ( ٣٣• الأصولية،)ص: القوامح. ل الأخلاق أنر فلر: با 

!٩



ذأمثأوءخمبمْسممله
النافلةصوم يصح ولا الفور، يقتضي والأمر [. ٤٨١\\بقو1.' 
الفريضة.تودئ حى 

لههذا وعلئ التراخي، علمي القضاء أل إلمي الحنفية وذهب 
النوافل.من اممه ثاء ما يصوم أن 

الزكاةأداء ي اسء امحلف، الزكاة: أداء إل المادرة ٢- 
عليه.القدرة مع تأخيره يجوز فلا الفور على تجب هل 

أنوذللث، الفور، علن الاخراج أن إلمي الحنابلة فذهب 
أصلق ماللث، ذم، ذللث، مثل ؤإلئ الفور، يقتضي الأمر 

المذهيخ.

مهللقلأف ون.لل؛إ، يأثم ولا التأخير، بجواز قول وللحنفية 
الفور.يقتضي لا الأمر 

قتنفلر أخرئ تفاصيل المسألة وق 

الحج.فريضة أداء إلئ البادرة وجوب ٣— 

منعلى الفور علق فرض الحج أن إل الحنابلة ذهب 
يجوزولا أدائه مبادرة عليه وحب فعله وأمكن عليه وحب 

صآلنا ز ويثب ؤ تعالى• لقوله أثم، عذر بغير أخره فان تأخيره، 



عىآفة قاق محكمن ومن نبيلا إلثو آنثظاغ من آكت حج 
[.٩٧عمران: ]آل آكيين4 عن 

سمحألاسممضمحالأراحمبماءمح
الّثيبتأختر واستدلوا الفور، يقتضي لا الأمر أن 

الفورعلى واحبتا فلولكن الصحابة، مياسير معه ولكن للح، 
^١^١٠١١يجز لم 

اكحربم•'يقتضي الّهي ل ه٠ 
عنيصرف ولا التحريم يقتضي النهي أن العلماء جمهور 

قنظرهم يسمب ائل مق الحلاف وقع لكن بقرينة، إلا هذا 
لا.أم الوجوب عن النهي صرف منها يفهم هل القرائن، 

الأمثلة:ومن 

»لآبمجقال: الشي عن هريرة، أبي عن - ١ 
ءما٥^^٥: أبو يقول ثم جدار0اا، ي حئثه يئرر أذ جارْ جار 

منحارم حار يمع أن يجوز لا أنه إلى أحمد ذهب فقد 
صاحبولوكر0 ح؛ى يغرز أن وللجار حدارْ، ق حشبة غرز 

سلؤئ.رئ ( ٣٢٦)\(طر;مالأسففيمسالأصبم)ص.•
(.١٦٠٩)(، ٢٤٦٣)ما(أخر.بماوخ1ريرقا:)



الشافعيفول وهو للغرز، حاجة هناك أن مادام ذلك، الجدر 
لقديم.اق 

أنإلئ والمالكية والحفية الجديد ق الشافعي وذم، 
الإذناعتبار عش الدالة للأدلة يجر لا الجار وأن للتنزيه الهي 

والرصاوءثلذللئ،ره.

لكما والحمام المشرة ق الصلاة عن الهي ورد ٢" 
®الأرصنصإإقثههرسؤ! اف رمول قال قال! مؤعيد أبي حديث، 

والحماماار٢،.المقبرة مجدإلا كلها 

أصحق أحمد فيهما الصلاة تمحريم إلئ ذهب، وند 
ذم،وقد للتنزيه، المهي حمل من العلماء ومن عنه، الروايتتن 

بعموموأحيوا والشافعي، مالاائج قول وهو الحفية هدا إلى 
يذهبواولم أرض، بكل الصلاة صحة علئ الدالة الأحاديث، 

أحاديثمن سعيد أبى حديث ل الوارد الهم، تخصيص إلى 
إلىللهمح، صارفة قرينة الجواز أحاديث اعتثروا بل الجواز، 

النزيه^.

)\(روضالأغهام،)ه/ْآأ(.
(.٢٣/٢(،وسLترشض:روضالأمام،)٣١٧
)مروضالأفهام،)آ/أآا(.



الصلاة،ق الاحتصار عن الهي الحديث ق ورد ٣" 
عنرريهي قال• صإآق'يظ الشي عن هريرة أبي حديث ففي 

الصلأه«را/الخضري 
وقالالاحتصار، تحريم إلئ الظاهر أهل ذهب وقد 

نمرققرينة قيام لعدم الظاهر، أهل قاله ما والظاهر الثوكاق; 
الحق.هو كما الحقيقي يمعناه هو الني الحريم عن الهي 

والحنابلةوالشافعية الحنفية من الجمهور ذهب وقد 

الوضعترلث. فيه أن غايته لأل الكراهة عاى حمله إلئ والمالكية 
المشهورل٢،.

واليطلأن؟الفساد يقتضي الهي ل ه. 
لهداوكان والبطلأن، الفساد يقضي هل الهي، ل اختلف 

المسائل،فرؤع من ااعا.يد j، الاختلاف j، كبير أنر الاختلاف 
اكمرفاتبعقم؛ عن، الهي، من، حمل ما هنا بالهير والمقصود 

ونحوذللئا.والبيؤع والصيام الصلاة 3، 

3،عنه المنهي، قح على يدل الن>ى الهللؤ، الهي، وأما 

ا٥ ٤ )٥ رنمت لم وع(، ١٢١٩رنم•)الخاري أ"مجه ، )١ 
)آ(روضالأفهام،)آ/٤^١(.

٥٣



واصحفهدا الخمر، وشرب الزئ، مثل عينه، ق لمعى ه نف
^٧١،.الفساد 

منكثير ق اختلاف الاختلاف هذا علئ ترتب، وقد 
ذلك:علئ الأمثلة ومن الفرعية، المائل 

ففيالمد، يومي صام عن النهي الحديث j( ورد ١- 
افهرسول ارنهى يالت،: ؤؤهبمها، عائثة حديث؛ 

•٢٢١٠١الأصحىليوم المطر، يوم صومض؛ عن 
لكنحال، بكل صومهما تحريم علكل الاحملع وقع وقد 

لا؟أم نيره ينعقد هل صومهما ندر فيمن العلماء اختلفا 
أفإلئ والحنابلة والشافعية المالكية من الجمهور فذهس، 

صومهما.عن النهي لوحود باطل النن.ر وأل ينعقد، لا النير 
صحصام لو وأثه النير هل.ا انعقاد إلئ الحنفية وذهم، 

فانهالصوم ذايت، علئ يرد لم النهي لأل التحريم، مع صيامه 
مشرؤع؛اصلهل'ا،.

(.الأصولة)^UY'Yالقوامحو ف الاخادف م يطر: )١( 
رقم;)-هها(،ْامرقم:)-إاا(.)آ(اوخاري 

(.١٢١)٣(روضالأفهام،)؛/
1ه



حديثففي المحرم، نكاح عن النهي الحديث ق ورد ٢" 
ولاالمحرم، بئي رالأ الني عن عثمان، 
،.١١يخطب((ولا ينكح، 

إلؤيوالحناه والمالكية الشافعية من الجمهور ذهب وقد 
فيه.الوارد للنهي وبطلانه النكاح هذا فساد 

بهيملك عمد لأثه وجوازه، صحته إلئ حنيفة أبو وذهيا 
النهيأن وعندهم الإماء، كشراء الإحرام يحرمه فلا الامتمظع 

والبطلأنر٢ا.الفساد يقتفبمي لا هنا 

١١عمرت ابن حدث ففي الشعار، دكاح عن النهي( ورد ٣" 
،.٣١الشعار عن ثهئ افه زسوو أف 

ذهب،وقد الشعار، نكاح تحريم علئ العلماء اتفن، وقد 
الزكاح.هدا بطلان إلئ واّلأكية الشافعية 

ونقلالمثل، مهر وحوبإ مع صحته، إلئ الحنفية وذهبا 
والزهريومكحول( دينار بن عمرو عن ال الفبعدم القول، 

والثودّيلسم

١(.٤ * رمم•)٩ لم مأحرجه ا ١ ر 
)(آ(روضالأفهام،)^ا،م(.

١(.٤ ١ رقم:)٥ لم م٥(، ١ ١ رنم:)٢ اJخارتم، أخرجه )٣( 
)أ(روضالأقهام،)^س.

0ه



حطبةعلئ الرجل حطة عن الهى الحديث ل ورد - ٤
بيفيالكاح١١/

الحريم،يقتضي الهي أف إلى العلماء جمهور ذهب وقد 
هللكن لبعض، بعضهم ركون أمارات فلهرت إذا وذلك 

اد؟.اشيقتضي 

لأنهالفساد؛ يقتضي لا الهي هدا أن إلئ الشافعية ذهب 
لستوالخطبة الخطبة، وهو العقد عن محالج أمر على واغ 

مذهبق أحمدوقول الإمام وهوقول الكاح، صحة ق شرطثا 
.dUU

الدخولقبل يفح الكاح أل إلئ الفلاهري داود وذهب 
وبعدْرى.

والمالكيةالشافعية ذهب العصوية، الدار ق الصلاة ٥— 

أمرإلؤي راجع الهي لأيه المغصوبة، الدار ق الصلاة صحة إلئ 
•الدار صاحب حق على الحدي وهو الصلاة، عن خارج 

الصلاةهده أل إلئ عنه الروايتين إحدئ ق أحمد وذهب 
وهدافيه، الصلاة عن منهي مكان ق الصلاة أوقع لأيه باطلة، 

(.١٤٠٨رقم:)لم م٥(، ١ ٤ رقم:)٢١ البخاري أخرجه )١( 
)آآ(روضالأءهام)آ/ا،'ا(.

٠٦



والوصف.الأصل بين التسوية ل أصله علئ جرئ 
المغصوب،الخف علن المح مسألة المسألة هده ومثل 

.المغصوب١١٢الثوب ل والصلاة 

افقال وقد الحيض، وقت، ق الطلاق عن الهي ورد ٦" 
]الهللأقت١[.العد٥ه وأحصوا لعدتهى تعالن؛ 

متقبلاتأي• 
والمالكيةوالحنفية الشافعية من الجمهور ذهم، وقد 

يقع،فاعله أثم ؤإن الحيض حال ق الطلاق أن إلن والحنابلة 
أناد الميقتضي الهي أن الحنابلة أصل مقتفى كان ؤإن 

ابنبحديث، أحدوا لكن وقوعه، وعدم الطلاق بفساد يقولوا 
وقالطلاق، وقؤع مع فالرحعة . ٢٢١عمرتررمنْ 

تهلليقه.على فحسست، عمر• ابن القصة صاحّسخ قول 

تيميةابن اختيار وهو حزم ابن ومنهم الظاهرية ذهب، وقد 
أثاروقد يقع، لا الحيض ق الطلاق بأف القول إلن القيم وابن 

المادر'آا.يقتضي الهي أن وقوعه علءم دلائل من أن إلى القيم ابن 

بمدها.وما ( ١٣٦ الأصولية،)ص: القوس j الاحتلأ؛، أثر )١( 
رءم:)الأإا(.مسلم وفم;)ها'اآه(، البخاري أحرجه )٢( 
روضالأغهام،)أ/ا،هآ(.)٣( 

٥٧



عمر:ابن حديث ففي لباد، حاصر بيع عن الهي ورد -
/لبادا،ر حاصر يبح أل صئ؛ةءههوثؤ اممه رسول راثهى 

المهيلأل حرمته، مع البع صحة إر الجمهور ذهب وقد 
الناس•على وهوالضيق حارج لأمر 

عندهمالنهي لأف البح هذا بهللأف إلئ الحنابلة وذهب 
الفسادرى.يقتضي 

ابنحديث ففي المجش، عن الهي الحديث ق رد و- 

،•النجشءالعن الثى ررئهى عمر• 
والشافعيةوالمالكية الحنفية من الجمهور ذهب وقد 

عنحارج أمر إلى يرجع النهي لأل الثيع صحة إلئ والحنابلة 
البع.ذات 

المنيرابن ونقل العقد، اد بقالقول أحمد عن ونقل 
الحديثل٤،.أهل من  4jjj?؛]l؛عن العقد ببطلان القول 

!٤١٣رقم:)سالم (، ٢١٤رقم:)•الخاوي أحرجه )١( 
)آ(روضالأفهام،ره/*آح(.

!٥١٦رقم:)لم م٢(، ١  ٤٢رقم:)الخاري أحرجه )٣( 
)؛(روضالأفهام،)ه/هب(.

٥٨



عباسابن حدث ففي الركان، تلقي عن الهي ورد -
حاصئولأيع الث'كثال، ١رلآث^موا قاوت صئقئيؤثؤ المى عن 

تد«ل

لأنهصحح، البح هذا أف إلئ الفقهاء جمهور ذهب وفد 
أركانهمن بشيء يخل ولا عنه، المنهي ذايتح إلى راجعا ليس 

التع•عن خارج أمر إل هوراجع بل وشرائطه، 
ببطلانالقول الحنابااة وبعض المالكية بعض عن ونقل 

؛.البخاري١٢إليه ومال أحمد، عن رواية وهو العقد، هذا 

وكذلكأخه، بيع علكن الرجل سع أن عن المهي رد و~ 
النيعن عمر، ابن عن لم مفقي أخيه، سوم علئ الوم 

يخطبولا أخيه، بح علئ الرجل يع لا ٠٠قال؛ 
هريرة،أبي عن أيقناث وفيه . ^٠٠يأذن أن إلا أخيه، خطبة على 

سومعلى الملم يم ارلأ قالت اممه رسول أن 
خطيتهارأم.علئ يخهلب ولا أخيه، 

فاعله.تاثيم ْع البح هذا صحة إلى الجمهور ذهب وقد 
هذابطلان إلئ عندهم المشهور ق الحنابلة جمهور وذهب 

(.١٥١٥)رنم• لم م(، ٢١٥رنم•)•الخاري أخرجه ، ١١
•( ٨١)ه/ الأفهام، روض )٢( 

١(.٥ ١ سلمرقم:)٥ (، ٢٧٢٧رقم:)الخاوي )٣(أخرحه 
٥٩



ومنهمالظاهر أهل جزم وله المالكية، عن رواية وهو العقد، 
•امحءز> 

حمرأ.يتخذْ ممن أوالرطب العنب بح ألأت م
فاعله،تاثيم ْع البح صحة الن الفقهاء جمهور ذهب وقل 
•عنه خارج لأمر فالنهي وأركانه بشروطه تم البيع أن ت وحجتهم 

بحمثل معمية، إلئ يفضي بع كل السألةت هذه ومثل 
بلارجل للس حرير ثوب أو لهو، آلة تخدم لن الخشب 
ذللث.،رآ،.ونحو طريق، وقاطع ؛؛ LJسلأح1ا أو صرورة، 

الئكريم:المؤآن بها يختص الش القواعد 

الشاذة؟بالقراءة يحج ل ه. 

الكريمبالقرآن تعلق وهي فيها اختلف التي الأصول، من 
إليناتنقل لم التي وهي الشاذة، بالقراءة الاحتجاج ل الخلاف، 

الأو4 أحمد عن رواية وحكي الشافعي عن نقل وقد متواترأ، نقلا 
ظلهاإلأضأنهاقرآن،والقرآنلأبم

•النووى قرر كل-ا خرأ. يشن، لم قرآنا نشت لم ؤإذا بالتواتر، إلا 

(.٨٤)ا(روضالأفهام)ه/ 
الأموية)ص:0\ي.القوس j الأخلاق أثر )٢( 

٦•



وأصحابهحنيقة أبي نول وهو العلماء بعض وذهب 
ضنيي زى شن لم إذا لأنها ما؛ الاحتجاج إلئ والخابلة 

بهل١،.العمل فيجب بيانثأ ورد 

مائلل حلاف الأصل هدا و الخلاف على ترتب وهد 
فرعية،منها؛

قورد وهد اليمين، كفارة صيام ق التتابع وجوب ~ ١ 
]الساء:متتابعات^ أيام ثلاثة اؤفصيام عود؛ ملابن شاذة قراءة 

أنإلئ عنه رواية ل وأحمد ومالك الشافعي ذهب وهد [ ٢٩
التتابع.فيه يثرثل لا اليمين كفارة صيام 

التتابعأل إلئ الذهب ءلاهر ق وأحمد الخنفية وذهب 
يصح.لم متفرما صام فلو اليمين، كفارة ق شرحل 

الأصل.هن.ا ل الاختلاف علئ ساء الخلاف وهذا 

الرحمذي الوارث ءؤوءلئ مسحول؛ ابن قراءة ق ورد ٢- 
النفقةوجوب إلن الخفية ذهب وقل ذلكه، مثل المحزم 
القراءة.مذْ واحتجوا محرم، رحم ذي علئكل 

نفقته،تجب الذي القريب ل العالماء مذاهب اختلفت وقد 
استدألألأالوارث القريب على تجب النفقة أف الخنابلة ضذهب 

بعدها.وعا ( ٠٣٨ الأصوليت)ص: القواعو ل الأخلاق أثر )١( 
٦١



نجسالا النفقة أف إلئ فيذهبون والمالكية الشافعية وأما بالأية، 
الإصرار،ترك علئ الأية يحملون وكأمم والفرؤع، للاصول إلا 

[.٣٣٢]١^؛: د;لك4 مثن ^ قوله: أف والممن 
فيها.ذكره تقدم ما جميع إلئ وليس الإصرار ترك إلن يرجع 

والأحلافأثر له الأصل هازا ل الاختلاف أن والمقصود 
الخالة.ذه هل 

أحرأيام من ؤسْ ت كعب بن أبي قراءة ل ورد ٣- 
رمضانقضاء ان علن تدل الشاذة القراءة فهذ0 متابعات^، 

حكنوقد متتابما، يكون أن يجب مرض أو فر لأفهلر لن 
وقالوالشعبي، والخعي عمر وابن علي عن التابع وجوب 

يثرمحل.ولا يجب الظاهري: داود 

يثبتلم لأيه التتاع، وجوب عدم إلن الجمهور ذهب، وقو 
يوجبواأن الحنفية علن كان ولقد التتابع. وجوب علن دليل 

المسالةهده بخصوص ولكنهم الشاذة، القضاءبالقراءة ق التابع 
قراءةومحن الشهرة، حد بلغت والتي عود مابن قراءة بين فرقوا 

•ني؛نكعبالتيسلغحداّرة 
وقدأيمامماه، ءؤفاقطحوا حول: مابن قراءة ق ورد ٢— 
اليمنناليد ل يكون الرقة حد ل القي أف علن العلماء اتفق 

٦٢



الشاذة،القراءة هده ق حاء لما وهوموافق الكما، مفصل من 
فعلمن الحكم حازا أحد الشاذة بالقراءة يحتج لم من ولكن 
الراتديزرا/الخلفاء وفعل ًتإأقظيظ الني 

بالسثراحاصهن:تتعلق الش القواس 

المرمل!بالحديثر لاحتجاج ا. 

يحتجهل قاعدة العلماء فيها احتلما التي القواعد من 
يرفعهالدي الحدث هو والرسل الرسل، بالحديث، 

يقهلأقه بهعى واسهلة، دون النبي إلى التابعي 
وغيرهما.الخسسب، وابن الزهري مثل يفعله وهدا الصحابي، 

ندالوهو المتقدمين، عند أوضع بمعى المرسل يْللق وقد 
انقطاع.فيه يحصل الذي 

الإمامالرسل بالحديثر الاحتجاج عدم إلى ذهبا وقد 
وقول،قولنا أصل ق الروايالتا من والرمل قال،؛ "بثا لم م

.٢٢١بحجة ليس الحلم؛الأحبار أهل 

 )١( jذالقواعد أرالاختلاف اس اس يطر)الأصرلة،)ص:'اهمآ
يعدها.وما 

(.١٣٢/١(،حشرحالووى،)٢٩/١ثJطيم،)
٦٣



وهوالمرمل يالحدث الاحتجاج إلئ الحنفية وذطب 
الشافعيونمل عته، الروايتين إحدئ ل وأحمد ماللئ، فول 

قرائنووجود الاعتقاد بحب بأئه المرمل قبول ق القول 
وثبوته.قوته على تدل 

بمااعتقد إذا العلماء عند يقبل المرمل أن والملاحغل 
المذاهبويعفى الحنفية عند يوحد لكن قوته، على يدل 

.٢١اعتقادرله يحصل لم ولو يه الاحتجاج 

كثيرة،ال مل احتلافهم الاختلاف هن.ا علن ترب وقد 
منها:

عنهريرة أمح، عن المحن عن مرسل حديث ورد - ١ 
،٢٢١٠والصلاة الوضوء أعاد قهقه ءإذا قال: ٥;^^^^;، الشي 
هوكما العلماء من الجمهور وحالفه الحنفية، به أحذ وقد 

مذلانهل'آ،.ق مسومحل 

بلصالوصوء نقض عدم علن يدل حديثا ل ورد ٢" 

(.١٦٥(،بمضالأ'ر،)ص:٢٩٧/١لأينر٢ب،))ا(همحئلالترءني 
منالوضوء ل الواردة الأحاديث عن تحدث فقد (، ٤ ٨ / الراية،)١ تصب )٢( 

القهقهة.

٤(.القواعدالأمولية،)ص:ما• j الأخلاق م يطر: )٣( 



الشيررأن عادسةت عن التئمي ابراهيم رواه ما وهو المرأة، 
؛.١١ولايتوصأ((بملي ئم أزواجه، بعض يقبل صئّئهظلكن 

المرأةلمس أ0 على به واستدلوا الحنفية، به أحد وقد 
الوصوء.يفضى لا الرحل 

أحدالذي بالحديث يحتج ولم وغيره الشافعي وحالفهم 
مرسل١٢/لأنه الحنفية به 

القياستحالم، إذا الواحد بخير لعمل ا. 

يقدمفهل وجه، كل من القياس الواحد حبر حالف إذا 
أوالعكس؟القياس على الخبر 

أئمةوجمهور عنه الشهور ق وأحمد الشافعي ذهب 
الراويكان سواء القياس علؤي الخبر ترجيح إلؤي الحدين، 

كيلك،.يآكن أولم فقيهنا، عالمن 
بخبرالعمل وجوب يعدم القول الحنفية إلئ ونسستإ 

وعندهمفقيه، غير راؤيه وكان القياس حاك إذا الأحاد 

داودوأبو (، )٦٨رنم؛ والترمذي ٢(،  ٥٩٥٣)( ٢١٠)1/ أحمو، أحرجه ( )١ 
الاشللع، يوصفانقهل1ع وفيه للزيلعي،)ا/مب(، الراية نم، (، ١٧٩رقم;)

١(. ٤٧/١روضالأفهام:)ينفلر; الساشن;الإرسال. الأتمة عند 
١(.٤ الأفهام،)ا/٩ روض )٢( 

٦٥



أكتبهم ل وطة مبوتقييدات تفاصيل 

فرؤعمن ممر ل اختلاف الاختلاف هدا علئ ترتب وقل 
ذلك!أمثلة ومن المائل، 

يتركالتي أوالناقة الشاة هي والمصراة الئصزاة! مسألة - ١ 
ألالمشتري فيفلن ويكثر القمع، ل اللبن يجتمع حتئ حلبها 
اللبن.كثرة من يرئ لما نمنها ل فيزيد عائما من ذك 

قال•النبي عن هريرة أي حديث ل ورد وقد 
الفلرينبخير فانه بعد ابتاعها فمن والغنم، الإبل تصروا رالأ 

تمر«أى.وصاع ردها ثاء وإن أمك، شاء إن يحتلبها: بعدأن 
وخالف،العلماء، جمهور الحديث، عليه دل بما أحد وقد 

وهوقولهم، ل للقياس لمخالفته بمدلوله يأحدوا فلم الحنفية 
كابنيكن ولم هريرة، أبي رواية من آحاد خثر عندهم أيضتا 

مخالمارواه بما يوخد فلا الصحابة، فقهاء من وغيره عود م
الجلي.كقياس 

بمايعوض ولا بمثله، يعوض اللبن وهو المثلي أف وذلك 
القيمابن عليهما رد وقد أمحرئ، وجوها وذكروا بمثله، ليس 

(.٤١•الأصولة،)ص: القواعد ز الأخلاق أثر )١( 
١(. ٥٢٤سلمرنم:)(، ٢١٤٨المخاريرنم:)أحرجه )٢( 

١٦



وهمرصارا/حجر وابن 

نلزوجها عنها مات لمن الهر موت ألأ مو ٢" 
لهاصداتا.م يولم الدحول 

زوجهاعنها مات من أل إلئ وأحمد حنيفة أبو ذهب 
المثل،مهر جمح لها شن الصحيحة والخلوة الدخول قبل 

امرأةتزوج زجل ل مسعودت ابن عن مسروق، عن لحديث 
لهافقال: الصداق، لها يفرض ولم حا يدحل ولم عتها فمات 

بنمعقل فقال الميراث، ولها العدة، وعليها كاملا، المداى 
بنت،برؤغ ق به قضى افه رمحول محمعت سنان: 

هذال جاء ما وأو لها، هبر لا أنه إلئ مالك ذب وقد 
لمفلما عوض، الصداق أن وذللث، للقياس، مخالف، الحديث، 

علىقياسا العوض يجب الرأة-لم -وهي المعوض يقبض 
عدمإلى ذهب لأيه عنه، الشهور ق الشافعي ووافقه المع، 
الحدينارص.صحة 

)ا(روضالأفهام،)ْ/حه(.
والماتي(، ٢١١٤)رنم؛ داود وأبو (، ٤٠٩٩)رنم! احمد أحرجه )٢( 

صحح.حن التر،ذي: وقال (، ١ ١ ٤ رقم:)٥ والترمذي همّا(، )٥ 
)•ا(روضالأفهام،)ا-/-ا/ا(.

٦٧



اليع،و المجلس خيار إثات عمر ابن حديث j ورد ٣- 
يممرةال١،.لم ما الخيار حق للمسابمين وهوأن 

وفقهاءوأحمد الشافعي الخديث عليه دل بما أخد وقد 
الخديث.

الاله إلئ وأصحابه حنيفة وأبو وأصحابه مالك وذهب 
المعلزم فقد والقبول الإيجاب وقع فإذا المجالس، ق حيار 
القياس.حالف قد أحاد خر لأنه الخديث، ^١ يعملوا ولم 

دونبالأقوال التفرق علئ هتا التفرق حمل من ومنهم 
ا.الديتةر أهل عمل خلاف أن أيضتا مالك وعن الأبدان. 

محاءفلا ناسينا أوشرب أكل من أن الخدين، ق ورد ~ ٤ 
هريرةأبي حديث، من البخاري رواه لما كفارة، ولا عليه 

وهوناسيا، أكل »_ قال: الني عن .بمه، 
لابنرواية وق ومح,قاه«، اش أطعمه فإنما صومه، فليتم صائم، 

.٢٣١((عليه قضاء )رولأ والل،ارقهلي; حبان 

اوخارىرم:)هي-أدطإربرامها(.)\(س 
)آ(روضالأفهام،)ْ/اأآا(.

رقم:جان ابن (، ١١٥٥رقم:)لم م(، ١٩٣٣)رقم: المخاري أخرجه )٣( 
(.٢٢٤٧)امآهآ(،سنالوار»طني)
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والحنفية،الشافعية الحديث هذا عليه دل بما أخذ وقد 
حزايعملوا ولم عليه، القضاء وحول، إلئ المالكية وذهب 

ركنه،فامحت، قد الصوم قاف القياس، ، حلافلأنه الحديث(، 
الماموراُت،،يايح من وهو والشرب،، الأكل عن الإمساك وهو 

ال٠أمورارتإل١،.محللسج ق يوثر لا النياي( أف تقتضي والقاعدة 
ينتضردالمرهوj(أي( له يحق المرتس أن الحديث وردل ~ ٥ 

ففينفقته، مقدار على محلود-ا أو مركوبك المرهون كان إذا 
كانإذا محنفقته، يركب ررالرهن مرفوعك؛ هريرة أبي حديث 

الذيوعلى مرهونا، كان إذا بفقته، يشرب، الدر ولبن مرهونا، 
النفقةا،رى.ويشرب، يركسما 

أحمدالحديث( عليه دل بما الأخذ إلى ذهب وقد 
الأخذعدم إلئ الفقهاء وجمهور الحنفية وذهب، والشافعي، 
وجهثر،تمن، القيام، حلاف علكل، ورد لكونه بالحديث، 

أذنه.بغير ؤيشرب يركب أن الماللث، لغير التجويز ا"~ 

لارالقمةل"اأ.محالفقة ذللث، تضمنه دجس 

٦(.• الأفهام،)؛/ روض )١( 
رنم:)آاهأ(.)أ(بياوخارى 

(.١٨٦الأفهام،)ه/ روض )٣( 
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يردمالفقهاء جمهور عند الحدث هدا الر• عبد ابن قال 
ؤيدلصحتها، ق يختلف لا ثابتة وآثار عليها، مجمع أصول 

بغيرامرئ ماشية تحلب رالأ .. عمر ابن حديث نسخه على 
أذن4«أا/

قال:الني عن هريرة أيي حديث، ل ورد ٦- 
أحقفهو أفلس قد ~ ن إنا أو ~ رجل عند بمبه ماله أدرك ررمن 

بهسغيرْااأى•

اشتراهمن محي متاعه وحد من أل إلئ الشافعي ذهّا وقد 
الحديث.لهدا بعينه ياحن،ه أن له يحق وأفلس ثمنه يدفع ولم 

أسوةيكون بل الرحؤع، له ليس أيه إلى الحنفية وذم-، 
ومنللمشتري ماإك1ا بالمسع صارت، السلع لأف الغرماء، 
لملكهأ'ا،.نقص لها البانع واستحقاق صمانه، 

x٢١٥/١٤)١(اك٠يد،)

الخارىرقا:)آ*؛أ(،لمرتم:)ههها(.)آ(بي 
'\(.)مروضالأفهام،)ه/ا
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البلوى.به تعم فيما الواحد حبر قبول 

فهلالبلوئ، -را وتعم الماص بين عادة تشتهر قضايا يوجد 
•لا؟ أو به ويحتج به يعمل القضايا تلك ق واحل- حبمر ورد إذا 

به،العمل وءا-م ردم إلئ الحنفية من المتاحرون ذهب 
الكرحي•المحن أبو مقدميهم ومن 

الميالاحاد أحبار من كغيره أته إلن نظر به اخج ومن 
تعمما وبين بينه تفريق غير من به العمل علكن، المصوص دلت 

بخرالعمل علئ الصحابة ولاحملع تعم، لا وما البالوئ به 
الحادةأل إلئ تفلر و4 يحج لم ومن البلوئ، به تعم فتما الواحد 
واحدإلا ينقل لم فإذا الملوئ، به تعم ما نقل استفاضة تقتضي 

وهمحصول علن ذلك، دل نقله علن والهمم الل-واعي توفر مع 
ذلك،لا،.ونحو الراوي، من أوغفلة 

ذكرْمس من I صفوان( بنتإ رة ب حديث، حاء ~ ١ 

.٢٢١فلتوضا

لوأحمد وماللئ، الشافعي العلماء جمهور ذم، وقل- 
للوضوء،نافض باليل- الدكر ص أن، إلن محه الروايتين إحدئ 

٤(.الأصولية،)ص:ا"آ القواعد ز الأخلاق م )١( 
وحمنه( )٢٨والترمذي (، ٤٤٧)والممائي (، ١٨١)داود أبو أحرجه )٢( 

•برة حديث الباب ل شيء أصح اوأخاريت وقال الترمذي 
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يشترطومالك الكف، بباطن _ jljذلك يخص والشافعي 
السابق*رة ب ، rOبحدواستدلوا العمد، او اللذة 

ولمللوصوء ناهض غير الذكر مس أن إلئ الحفية وذهب 
،•الثلوئل به تعم فيما حثرآحاد لأيه رة، ب ؛حديث، ياحذوا 
قراءةق ملة بالبالجهر الأحاديث، بعض ل ورد ٢— 
تركق أصح أحاحيث، وورديتؤ الجهرية، الصلاة ق الفاتحة 
بالحديح،الشافعي أحذ وقد الصلأةل٢،. ق بالبسملة الجهر 
وذهبواوأحمد الحنفية وحالفه الصلاة، ل تبا الجهر ق الوارد 

إليهذهب، ما علئ الحنفية رد وهد الجهر، وعدم ثبا الأسرار إلئ 
البلوئ.به تعم واحد -جمر بأيه الشافعي 
واريعالرمع عند اليدين رغ عمر ابن حديث ل ورد ٣- 
وماللث،وأحمد الشافعي الحديث، عليه دل بما أحذ وهد منهل"أ،، 

أهلمن وحمامة الحنفية به يعمل ولم عنه، لمشهور اق 
يشتهرأن حقه من فكان البلوئ، به تعم ما باب من لأنه الكوفة، 

ولميثتهرر٤،•

(ومايعدها.١٧٠روضالأفهام،)Y/)٢(ينظر: 
(.٣٩رقم:)• مسلم (، ٧٣٥)أحرجه )٣( 

)أ(روضالأفهام،)أ/آاآ(ّ
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هلالرؤية سوت على يدل ما الأحاديث بعفس ق جاء ~ ٤
الحديثعليه دل بما أخد وقد ا. واحدأ رحل بشهادة ان رمخ 

عملاالحنفية وحالفهم عنه، المشهور ق وأحمد الشافعي 
علؤيأحذ وقد البلوئ، به تعم فيما الواحد خر رد ق باصالهم 
اثلمق البلوئ به تعم فيما الواحد بخر عملوا أمم الحنفية 

فتجدالحنفية، غير متعمله قدا الأصل هدا أف يظهر والذي 
نقالهعلئ تتوافر الهمم لأف ما؛ بخر يعملون لا الأئمة بعض 

الحلي!زكاة مسألة ق عبيد أبو قال حتى واحد، إلأ ينقله ولم 
تكلمبإسناد واحد وجه من إلا روى نعلمه لا اليمانية ررحديث 

اقتصرما فرصا الزكاة ولوكانت، وحديشا، قديمنا الناس فيه 
دونبه يخصها بأن لامرأة بقوله ذللث، من ضاقت النبي 
عنهالمنتشرة الشاتعة الصدقات كسائر هذا ولكان الناس، سائر 

الحليكان وقد بحده، الأمة ولفعلته ومحنته كتبه س لعالم اق 
منشيء ى ذكرأ له مع ن فلم الدهر آباد ل الناس فعل من 

كبصدقتهم'سم.

)ا(دظر:روضالأفهام)ئ/يا(.
الاصولة،القواعد j الأخلاق أثر (، ١٩)؛/الأفهام، روض يفر: )٢( 

)ص:امأ(.

ممابالأصال،،)ا/"اثه(.)٣( 
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قوالسسماة الجهر مسألة فيس تيمية ابن الإسلام شخ وقال 
والدواعيالهمم تتوافر مما الجهر-٦١ أن المعلوم ررمن الملام—ت 

ائربكالجهر -ها يجهر الني كان فلو نقله، على 
.٢١١ذلك نقل ترك \دثوآ ق ولا العادة ق يكن لم الفاتحة 

بخلافه؟لعمله أو له الراوي لإنكار الحديث، يرد ل ه٠ 
آحر،راو عنه رواه ثم حديثنا غيره أو الصحابي راوي إذا 
عملإذا وكيلك يدكره، أولا يعرفه لا أنه أؤلهر بان فانكره 

؟لا أم حجة يكون فهل روئ، ما بخلاف الصحابي 
الاحتجاجمن لايمنع هذا مثل أن إلئ ذهب، من العلماء من 

بروايةالاحتجاج عدم إل ذهب من ومنهم الراوي، برواية 
،.الراويفيألكالحال١٢

عديدة،ائل مل الاختلاف ق أثر الاختلاف لهذا وكان 
ذلك!أمثلة ومن 

مشروعيةعلى دلالة سق كما عمر ابن حدين، ق " "١ 

إلىالجمهور ذمإ وقد عنه، والرفع الركؤع عند اليدين رفع 

(.١٧٧)T/ الأفهام، روض (، Y٤١٥/ )٢ الفتاوى مجموع )١( 
مدئ.ون ( القواعدالامحريت،)ص:j أثرالأخلاق )٢( 
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الحنفية،ذلك ق و-حاش الموطنين. هذين ق الرغ مشروعية 
المسائلمن والمسألة بخلافه، عمل عمر ابن بأف واحتجوا 

كمثالذكرها المقصود ولكن فيها، الكلام العلماء أطال التي 
للقاعدة.

الكاح،عقد ق الولي اشتراط علن دالة أحاديث، ورديت، ٢- 
غيرمن نكاح يصح لا وقالوا• العلماء، جمهور ما أخذ وقد 

صمنومن ولي، بغير العقد صحة إلئ الخفية وذهب ولي. 
اشتراطأحاديئ، بعض أن ذكروا الجمهور لأدلة مناقشتهم 

طرقهبعض ل وحاء بخلافها، وعملتإ عاسة، روتها قد الولي 
أنكر0أا،.الخديث، راوي وهو الزهري أن 

بشاهدقفى الك، أن الحديث ل ورد ٣" 
راويهلأل الخفية، به يأخن، ولم الجمهور به عمل وقد ويمين، 

عليالكلام تقدم وقد يعرفه، ولم أنكره صالح أبي بن سهيل 
مح.ن النهى على الزيادة قاعدة ق الخسألة هذه 

محالكلم، ولؤخ من اء الإنغل الخديثإ ل ورد 
العلماء،جمهور حذا أحذ وقد هريرة، أبى حديث، ق كما مرات، 

يكفيبل مرات،، سع غله إلئ يذهبوا فلم الحنفية وحالفه 

(.٥٦)!/ الرام، بلوغ نرح الأنهام وض را 
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هريرةأيا راويه بال ذلك وعللوا مرات، ثلاث بغله عندهم 
بخلافه.عمل 

ماروئ إذا الراوي تفعيف ق قاعدة رحبا؛ ابن وقال 
أحاديثالحفاؤل وأكثر أحمد صعق قد ت نال رأيه يخالف 

.١^٠^١١٢من عددآ ذكر ثم هدا"، بمثل كثيرة 

اشرحالطل،)آ/ا"\،ب(.
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والقياسنالإجماع 

الدسم:أهل إجماع 

أهلإ-جملع مسألة الإحم1ع ق الخلافية المائل من 
الاختلافلهدا وقدكان بحجة؟، ليس أم حجة هو هل المدينة، 

أكثرذهسا فقد المسائل، من العديد ق العلماء اختلاف ق أثر 
حجة.أيه إلئ ماللث، وذهب، حجة، ليس أل إلئ العلماء 

علئوليس الماخر المدينة أهل عمل ق والخلاف 
وكيلكيؤهبمتة، عفان بن عثمان مقتل قبل القديم العمل 

الترجحأدواُنج من عنه الخأخر المدينة أهل عمل يعد هل 
أهلبعمل ماللث، الإمام مراد إن قيل وقد الأدلة، تعارفت إذا 

الاختلافهدم أل والمقصود وحدهم، جعة الالفقهاء المدينة 
السائل.من العديد ق الاختلاف ق أثر له 

عالئالمدينة أهل بعمل ماللث، احتج المسائل! هده ومن 
ومنها!والمسائل. الأحكام من العديد 

والخضروات.الفواكه ق الزكاة وجوب دم ع~ 

والحنك،.التمر خرصر مسروعة 
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صلاهاالحصر ق وقضاها الصلاة فاتته إذا المسافر أن 
مسافر.صلاة 

حيض.فهي الدم رأت فإذا تحص الحامل أف و~ 
قامتقد إلا ألفاظها تفرد الصلاة ق الإقامة أف و~ 

الصلاة.

الأرحام.لدوي ميراث لا أثه و~ 
الأولإلئ وعادت الثال زوجها فارقها إذا المرأة أو و~ 
الطلاق.من محبق بما عادت 

استئدان.غير من أبوها يزوجها الكر أل و~ 

الإمام،فيه يجهر لا فيما الإمام وراء يقرأ المأموم أف و~ 
الإمام.به يجهر فيما القراءة ويرك 

لمالك الإمام عليها استدل وغيرها ائل الموهذْ 
اختلاففيها حصل وقل المدية، أهل عمل عليهأ باق الموطأ 

،.مظانه١١ق وهومبسوط العلماء بين 

بمدها.وئ ٤(  TVمها،)»_:الخلف الأدلأ أثر ننلر: ي١ 
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بالقياس؟يحتج هل .

التيالأدلة أحد القياس أف إلئ العلماء جمهور ذهب 
ترتبوقد وافقهم، ومن الظاهرية ذللئ، ق وخالف تما، يحتج 

ذلك،تومن عديدة، ائل مق اختلاف، هدا على 

ائلمي أقوال لهم الظاهر أهل من بالقياس يعمل م لص 
مها:مشهورة، 

والذكورة المتة الأصناف، غير ق اربا وقؤع يروا -لم 
الحدين،.

غرل الأرض من الخارج ي الزكاة وجوب يروا لم و~ 
عليها.المصوص الأصناف، 

رمضانق الجماع ق المرأة علن الكفارة وجوب عدم و— 
المرأة.أغفل الذي النمس Jظاهر تمكثا 

لممن فعند الرصاع ثبوت ل الثدي التقام اشرامحل و— 
موثرأ،الرصاع يكون حتن الثدي التقام س بد لا بالقياس ياخل. 

الثدي.الشام طريق غير س ، الجوفإلئ اللبن وصول يقيل ولا 

عليهاالممحومحس بالصيغة إلا الفلهار يحصل لا أيه و— 
تشيهس يماثلها ما يلحق،:بما ولا أمك،، كفلهر علي، اش وهي،ت 

٧٩



سص بمن الزوج 

علئوالقفة الذهب آنية استعمال ق التحريم قصر و~ 
وقدالامتعمالأت، سائر دون الص ل الوارد والشرب الأكل 
وتجدرالإشارةائل، المهذ0 ق الظاهر أهل الجمهور حالف 

مخالفةلايلزم فإوا< يالقياص يحتجوالم الفلاهرؤإن أهل أف إلئ 
قدلأن القياس، محلريق عن إليها توصل التي المائل جميع 
يختلفانولكنهما الحالات، بعض ل الحكم ق الفريقان يتحد 

فيالطري3،إداسمرُ

بعدئ.اأثرالأخلأففيامساهمبم،)ص;>لأ؛(وط 
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الأحتلأفخاثوهمه:
لكهمبالقياس الاحتجاج ذهبواإلئ قد كان ؤإن الجمهور 

العلة،وتحديد المناط تحقيق ق الأحوال بعض ق احتلموا 
ذك!ومن عديدة، ائل مل -> احتلا؛ذك علمي ويرسب، 

الستةالأصناف ل الربا حريان علة j ختلافهم ا- 
علالملة، تحديد ل اختلاف فعندهم الحدين،، ق المذكورة 

الثمنية،والفضة  ١٢٠٠الدل الملة أو أو الوزن، أو الكيل هى 
الخلةأو والاقتياُتف، الادخار الأخرئ الأربعة الأصناف وعلة 

قمبسوط تفاصيل وفيه والوزن، الكيل مع الهلخم لأربعة ال 
الفقه.كتب، 

وبولغائط من المسيلين من يخرج ما أن العلوم ن م- 
علةق اللمام اختلمإ لكن للوصوء، ناقض ونحوذك وريح 

هداؤإلى المجة، العين هوخرؤج هل الأشياء ُدْ ل النقض 
خارجكل ل الحكم وعمم الوضوء فأوحبإ حنيفة أبو ذهكإ 

قاصرةالملة الشافص وجعل الدم، وخروج القيء مثل نجس، 
غيرمن يخرج ما ناصا بجعل فلم يلض، المن يخرج ما على 

اءمواصعهل ل مبسوط هو كما المسيلين 

يعدها.وما ( ٥٤٩ )ص؛ الأصولية، القواعد ق الأخلاق أنر ( ١ ) 
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واثتكفارات:الخدود اثقياسث يجري هل 

الحدودق القياس حريان إلئ العالماء أكثر ذهب 
وذلكوغيرهما، وأحمد الشافعي مدهب وهو والكفارات 

منيمغ ما يوحد ولا حا يستدل الش الأدلة أحد القياس لأن 
حينالصحابة عن لبت ولما والكفارات، الحدود ق استعماله 

علئهتالب أبي بن علي قاسه الخمر، حد ق التشاور حصل 
القذف.حد 

والكفارائت،الحل.ود اثبات عدم إلئ الحفية وذهب 
لاختلاف عنه وتفرع الخلاف هدا علئ ترتب وقد بالقياس، 

ذللث،؛ومن عديدة، ائل م

الخهلآ،قتل ق ال،كفارة وجوب علئ الكريم القرآن دل - ١ 
لالخaإا علئ العمد القتل قياس إلئ الشافعية ذهست، وقد 

وذهبواالحفية ذللثج ق وحالف، أولئ، لأنه الكفارة وجوب 
وهذاالحدود، ل قياس لا إذ العمد قاتل عاى كفارة لا أيه إلئ 

وجوبعدم ل أدلة ولهم ماللثk، قول وهو أحمد مذهبط 
القاعدة.هذه ل داحلة ليت عمدآ القاتل على الكفارة 
أيامق بالوط■؛ الإفaلار بتعدد الكفارة تعدد هل مسألة ٢— 

حتىيكم ولم رمضان من يوم ي الرجل جامع إذا رمضان، 
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يكفيهأو كفارة يوم لكل عليه يجب هل ثان، يوم ق وطئ 
بألالقول إلئ وجماعة والشافعي مالك ذهب واحدة، كفارة 

نينكرمضا فهما مسقالة عبادة يوم كل لأف كفارة، يوم كل عليه 
وهوواحدة كفارة تجزئه أنه إبير حنيفة أبو وذهب، وكحقين، 

فيجباستحقاقها قبل سببها تكرر كفارة لأيها أحمد مذمت، 
كالحد.تتداخل أن 

والحتايالةالثافعية ذهب القبور، نباش يد قعلمر مسالة ٣" 

المالأحد لأف السارق، عش قياسك يده بقطع القول إلى ومالك 
لأنالباش ق قطع لا \ئ إلئ أبوحنيفة وذهب حرز، من حفية 
حرقليس القبر 

رمضان،ق ناسسا الواطئ على الكفارة وجوب مسألة ~ ٤ 
رمضانق ناسينا الواطئ على الكفارة أوجب من العلماء من 
تجب،الكفارة لأل وذللئ، الحج، على الصيام قياس باب من 
والناسي.العامد عئ الحج محفلورالتا ق متعددة ضايا قق 

فلمحنيفة وأبو الشافعي ذللثح ق وحالف أحمد، مدهسح وهدا 
٢.ناّيثار جامع من على الكفارة يوجبوا 

يعدها.وما ٥( ا )_IU الأصولية، القواعد ي الاختلاف، ثر أا 
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 ،L. الصحابي.قول فيها سلف الأديم

أمحجة هو وهل \مح\ي قول فيها المختلف الأدلة من 
البيصحب من هنا؛ بالصحاش والمقمود لا؟ 

علميومات بالصحبة، لوصفه عرفتا تكفى مدة يه مومتثا 
الأحكامي اجتهاد لهم الذين الصحابة من ويكون الأملأم، 
٥^١٥^^،رموله ومنة الله بكتاب فقه وله الشرعية، 

وأفعاله.أقواله ق ومليده اتباعه ؤيمكن 

الصحابيقول كان إذا فيما العلماء بين النزلع ومحل 
الصحابة،من مخالف له يعرفا ولم مجال....... فيه للرأي 

قولوهو حجيته يرئ من الحالخاء فمن لا، أم حجة يكون هل 
ونسبمطاق1ا، بحجة ليس أثه يرئ من ومنهم وأحمل.، ماللث، 
ذلكر.حلاف الحنفية وعنل، للشافعي، القول 

مذلانه،ق وحل مبفهو دلل ق التفصيل الغرصر ن ول
مسائلق الخلاف ق أثر الاختلاف لهل.ا أ0 المقصود ولكن 
إلىدهمّث، ضن المينه، بح تحريم الأمثلة؛ ومن كثيرة، فرعية 

مشهورحلاف فيها والمسالة عائشة، وردعن بما أحذ التحريم 
أرعتتربص أيها إلمحي ذهب نمن المفقود، امرأة ترص ومثل 
مشهور.حلاف فيها والمسألة عمر، عن ورد بما أحن. ستين 



إلئذهب فمن التلاوة، مجود حكم أضنا! الأمثلة ومن 
بمااستدلوا والشافعي، وأحمد مالك وهم بالأستحساب، القول 

وذهبوتركه، الجود بين التخيتر من هقينئ عمر عن جاء 
ا.مشهورة؛ الة والهالوجوب، إلى الحنفية 

 ^:،۶

ميعا.وما الإسلامي،)ص;ه'آ'آ( الفقه ق مها المخيف الأدلة أثر نلر: ي١ 
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صلنامن ٣^ 

منصحح بطريق إلما نقل ما قبيا من ض والمراد 
المايقة.الماؤية الشراغ 

يدلبما يقترن ولم إلينا نقل ما العياء بين النزلع ومحل 
علنشرعنا دل إذا وأما حقنا، ق مشروعيته أو نسخه علن 

قداخل غير فهذا يؤيده، ما شرعنا ق أووحد إبطاله أو نسخه 
وبيانه.لوضوحه التزلع محل 

لمما قبلنا من الاحتجاج؛نرع إلئ العالخاء أكثر ذهب، وقد 
والمالكيةالحنفية عند الشهور هو وهذا نسخه، شرعنا ق يرد 

للشافعيةالثان والقول الشافعية عند القولين وأحد والحنابلة 
به.يحج لا أثه 

علىالإجارة وهي، بجواز الاستدلال ذلك ومن 
الآرع،علن الطبسب، مشارطة مثل حصولها، مفلنون منفعة 

تعيرهحمل به حاء تعالى• لقوله الضائع؛ ؤإحضار 
ومنعوالحنابلة، الال،كية هذا إلئ ذهب، وقد [، ٧٢ليوّفا; 

مجهولة١منفعة علن عقد لأنها الحنفية جوازها من 

الإّلأس،)ص:ا<٢ءاالفقه مهاj أثرالأدلأاسلق قلو: ي١ 
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الاستحسان

بينمن الامتحان برز الحنفية أصول ذكرت إذا 
أصحابهيناظر حنيفة أبو كان الحزن بن محمد قال أصولهم، 

أستحسن،نمزإذاقال; ومارصوته 
ائل.ممن الامتحان ق يورد ما لكثرة منهم؛ أحد يلحقه لم 

خىبالامتحان الأحد وتلاميذه مالك الإمام عن ونقل 
الشافعيوأنكره العالم، أعشر تسعة الاستحسان مالائ،ت قال 
أحمدالإمام وأما مؤع، فقد امتحن من وقالت الإنكار أثد 

انعدامعند إلا القياس إلئ يلجا ولا والأثر، السنة علن فاعتمد 
ولكنالصحابة، وأقوال والإحماع والسثة الكتاب س الدليل 

بالأسثحانيحتج أثه ذكروا أحمد الإمام أتياع من الأصوليين 
وغيرهما.البغدادي الدين وصفي قدامة ابن ذللث، علن نص 

يمكنلا نفس ميل بال الامتحان عن عثر من ومنهم 
ؤيصعبالمجتهد ذهن ق ينقدح دليل أو عليه، دليل إقامة 

قدليل كل و\وه.' الاستحسان الحنفية عرف ولكن عنه، التحبير 
هوأرفقبما والأحن. القياس ترك أوأثه! الظاهر. القياس مقابلة 

للناس.
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مالكذهب فقد بماله، التصدق ندر من المسالة! مثال 
رايجزيكوفيه! لبابة أبى لحديث بالثلث يتصدق أثه الق وأحمد 

،.١١((الثلم، 

وذهبماله، بجمح يتصدق أل إلؤي الشافعي وذم 
فيهاجس، التي الأموال من ماله بجميع يتصدق أد4 الق الحنفية 
قوط هومبكما الاستحسان ذلك، ق الحنفية وعمدة الزكاة، 

مفلانهر'آ،.

,وه

٢(.١ ٤ )Y/ \ووظ j مالك اخرجه ( )١ 
مدها.وما ١( ٢ ١ مها،)ص: اوختالف< الأدلة أثر بطر: )٢( 

٨٨



الرسيتالصالح 

مندليل ينم لم الش م ت المرملة بالصالح المقصود 
مرملة،ممست، إلغادها،وإث«ا على ولا اعتبارها على ١لشارع 

باعتيارولاإلغاء.يقيدها أرملهاخلم الشاؤع لأف 
المرملة،بالصالح الأحد مالك الإمام عن اشتهر وقد 

الصالحاعتماد ينهما من أن ذكرت مالك أصول، فإذاذكرت 
خلنحئ حا العمل من أكثر مالك الإمام أف ويظهر المرملة، 

الفقهاءجمهور -بما أحد فقد ؤإلأ ثبما، اختصاصه الناس بعض 
مؤيانهءق ميسوحل هو كما كثيرة، سائل مق 

إليهدفع الذي الخياؤل مثل الصانع، تصمين الأمثلة: وس 
الأف إلئ وأبوحنيفة الشافعي فذهب فأفدْ، لخيامحلته تماش 
والتفربمل.إلأ؛التعدي يضمن 

فلاصمته ومجن رثد؛ ابن وقال يضمن، أيه ماللثح وعند 
الذريعة.وصد المالحة إلئ الفلر إلأ عاليه دليل 

الخدئمضى إذا المولى على القاصي تطلتمح، مسألة ومثل 
أقهإلى وأحمد والشافعي مالك الثلاثة فمن.هب ي9للق، ولم 

المصالحة^،؛ ١٠وعماده الهللاق، أو الفيء أبئ إذا عليه يْللق 
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لكنيطلق ولم يفيء لم إذا أيه المملحة هذه ووجه المرملة، 
حلاف.وفيها الزوجة، علق صررأ 

ْوصوعل والأنثى الذكر بتن الفريق أيضثات الأمثلة ومن 
الرجليغرب فيقول،• يفرق فماللث، الزنى، ق وقع إذا التغريب 

لأفالمرملة، المملحة اعتبار وعمدته المرأة، تغرب ولا 
لكنمحرم بغير ستا تغث فإذا وصيانة، حفظ إلئ تحتاج المرأة 

منالوذللئ، لها، وتضييع منه وتمكين بالفجور لها إغراء ذلLاثإ 
الزنا،عن زجرأ إلأ ضع ما إذ الحد، وجوب من الثارع لقصد 

محرمتغرسنا ؤإن الوارد، للنهي محرم بغير تغريبها يجوز ولا 
له،ذنب لا من ونفئ بزان، ليس من تغرس-، إل ذللث، أقضمن 

/١١مذإامال المسألة وتراجع 

يعدها.وما ( YUفيها،)_;المختلف الأدلة أثر فلرت يا 
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الذرائعسد 

لكنأو مضمدة، إلئ المفضية الوسائل سد ببا المقصود 
برزمالك أصول ذكرُت، ؤإذا ية، المنإلئ الإفضاء فيه الغالج، 
وقدبه، والأحد العمل من أكثر مالكنا لأف الذرائع، سد أصل؛ 
بهيستدل كدليل اليراع د بوأحيوا الحنابلة هدا إلؤز ذهب 
والحنفيةالشافعية من العالماء بعض وذهب كثيرة، ائل معلى 

مديوجبوا ولم الدليل، حذا الاستدلال عدم إلئ والظاهرية 
أونص بمنعها يدل أن إلأ المفسدة إلمي المودية اليراع 

الجملةق به الأخذ الفقهاء أكثر عمل ق نجد ولكن قياس، أو 
هويظهر والذي بعضها، و وتركه الفقهية الفرؤع عض بل 

يتوسع.لم س وبين به، الأخذ ل توئع من بين الفرق 
الوسائلق هي إنما خلاف، محل هي التي الذرائع وسد 

الغالب.ق ممسية إلئ تفضي قد لكنها الجواز ظاهرها التي 

زلكةوعليه مات« من أف ماللث، إليه ذهب، ما الأمثلةت ومن 
سوتحبح حا، أوصى إذا إلا عنه تخرج لا فإلها يولها لم 

ماللئ،وعمدة إخراجها، الورثة يلزم لم حا يوصى لم ؤإذا ، الثلث، 
أدئالورثة لزمت، إذا أثه وذلك الذريعة، د يالأخذ يظهر فيما 
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ورثتهأل على اعتمادا ءمرْ طول ماله زكاة أداء ترك إلئ هذا 
م،للاصرار ذريعة لذلك عمل وربما موته بعد سسخرحوما 

قالورثة على يتهم أيما فإله ببما، أوصى إذا الأمر وكذلك 
تتخرجالوصايا حنس من بجعلها ولذلك بإحراجها، الوصية 

يوجلأن للامان جاز هذا تجويز لوحمل وأيما التركة، من 
.-٦١وصى الموت وافاه إذا حى عمره طوله زكاته جمح 

إحراجهاالورثة يلزم أيه إلئ وأحمد الشافعي ذهب، وقد 
علىلقياسها وذللث، يوص، لم أم ب أوصى التركة، جميع من، 

والمح•ديزالأدممحا 
إلئمالك هذهبج المريض، نكاح ألة مأيض1ات الأمثلة ومن 

الإصرارقصده قديكون لأيه الذراع، سد بابإ من صحح غير أيه 
الأئمةمن غيره وذم، •ءاإيهم، زائد جديد وارثا بإدحاله بالورثة 

مظانه.ل هومسوط كما المثل، بمهر كان إذا الجواز إلى 

شهادةمن الغ مثل مالك،، عند كثيرة ائل مؤيلتحق 
القاصيوقضاء الزوجية وشهادة وعكسه، للفرؤع، الأصول 

الحتى الرواتب المسن على، الموافية من، والمخ بحلمه، 
ذللث،لاا.وغير الفرائص، تضاهى 

بعدها.ومحا ( ٥٦٥)ص؛الأصولية، القواعد ن، الاختلاف ثر ا( 
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الاستصحاب

بناءالثانر الزمان ل أمر بثبوت الحكم هو يه المقصود 
الأول.الزuن ق ٧^١ كان أن4 علئ 

فإلهالوضوء ينقض ما وحوي ق شك ثم توضأ إذا مثل 
خلافه،يثت حتى ءلاهرآ وهوكونه السابق الحكم يتمحب 

لايزولاليقين كقاءدةت الامتتصحاب على مبنية قواعد ويوحل 
الذمة.براءة الأصل وقاعدة; بالشك، 

ولكنالموضؤع، هل.ا ق التفصيل المقصود ولبست 
وأنواعه،فروعه بعض ق خلاف وجود إلئ الإشارة المقصود 

ألإلأ الجملة ل العلماء جمهور عند حجة كان ؤإن فهو 
الأمتل.لألبمسلح الامتصحاب أن الحنفية مذهب ق المشهور 

مبتدأ،حكم ثبات لا يصلح لا فهو الإثبات، ق لا النفي ل به 
التغيير،دليل يشت أن إلئ كان ما على كان ما بقاء لا يملح بل 

حيأثه يعرف لا الذي المفقود إن الحنفية; قال ذلك ولأجل 
فتهالأصل قاف للأصل، امتصحابتا بحياته يحكم ميت، أو 

مالمن يملكه ما فإل ذلك علق وبناء به، الهد آخر لأل الحياة 
وقدتتزوج• لا وزوجته الورثة إل ينتقل ولا ل مملوكأا يبقي 
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محسة.وعشرين مائة انتظاره ق الأمد جعلوا 

الماءوحد إذا ُالتيمم الصلاة افتتاح مسألة الأمثلةت ومن 
فمنالعلماء، بين خلاف فيها الصلاة؟ تبطل هل الصلاة، أئتاء 

الامتصحاب،،بدليل أحد والتاقعي كمالك صحتها إلئ ذهب، 
هدهتصمحب، ميتيممه صحيحة وهي بصلاته شيع أنه وذلك 

آحرها،حاز الصلاة أول، حاز وما صلاته، آخر حتى الصحة 
يهللاما،الئ مذهبه من الشهور ق وأحمد حنيفة أبو وذمب، 

محليارته؛التيمم.فتثعلل المال، استعمال على قدر لأيه 

الهدىعلى التمتع قدر إذا مسألة: المسألة هذه ومثل 
الصومبصحة القول إلى ذهب فمن الصوم، ق الثرؤع يعد 

والشافعيمالك الثلاثة الأئمة قول وهو عنه الهدتم، وسمومحل 
الاستصحاب.أدلتهم من وأحمد 

صومأثناء الهدي وحد إذا أقص إلى حنيفة أبو ذهب، وقد 
منالخروج عليه وجب، الحر يوم قبل أوبحدها الثلاثة الأيام 

إلنالهدىاا؛ّالصوم 

بعدها.رما )ص;مم١( مها. المختلف أثرالأدلة تفلر؛ يا 
٩!



الصادروالراجعفهرس 

ام؛م.القرآن ١. 
الفقهاء،اخلأف و الأصولية القواعد و الاختلاف أثر ٢. 

الرسالةالناشرمؤسسة الخن. سعيد مصطض د/ المؤلف،! 
.١ الأجزاء عدد -، ٠١٤٠٦الرابعة العلبعة لمان، بيرويتج 

المزلف:الإسلامي، الفقه و فيها اسلفح الأدلة أثر ٣. 
الطبعةدمشق. — القلم دار الناشر! البغا، دب مصهلفئ 

.الأجزاء:١ .عدد ١  ٩٩٣-  ٤٥١  ١٣الثانية:

محمدالمؤلف،: حبان، ابن صحيح تقرب، ق الإحسان  ٠٤
التميمي،تنبي، بن معاذ بن حبان بن أحمد ين حبان بن 
تري-،:-(، ٠٣٥٤)المتوق: البستي الدارمي، حاتم، أبو 

^٣٩١)المتوق: الفارمي بلبان ين عر الدين علاء الأمير 
الأرنوومحل،شعسب، عليه: وعلق أحاديثه وحرج حققه _(، ،،

-٠١٤٠٨الأولى، الهلبعة: بيروينغ، الرسالة، مؤسسة الناشر: 
فهارس(.ومجلد جزء  ١١)^١ ٨ الأجزاء: عدد م، ١  ٩٨٨-

سهلأبي بن أحمد بن محمد الولمؤ: رحسي، الأصول ٥. 
دارالناشر: (، ٠٤٨٣)المتوق: رحي الالأئمة شمس 

٩٥



٢.الأحزاءت عدد بيروت، — المعرفة 

بنعياض الؤلفت جهله، الثقيه يسع لا الذي الفقه أصول ٦• 
الرياض—التدمرية، دار الناثرI اللمي، عوض بن نامي 

—ه  ١٤٢٦الأولئ، ت الطبعة السعودية، العربية المالكة 
١.الأجزاء: عدد م،  ٢٠ ٠٥

بنمحمد الولفح: العالين، رب عن الموقعين إعلام ٧• 
الجوزيةنم ابن الدين ثمى سعد بن أيوب بن بكر أمح، 

إبراهيم،اللام عبد محمد تحقيق: ه(، ١٧٥ )المتوق: 
الأولئ،العلبعة: ييروت، — العلية الكتنمح دار الناشر: 

ااةاه-ا\،\،ام،ءددالأجزاء:ة.
معدبن أيوب، بكربن أبي بن محمد المؤلف،: الفوائد، بداغ ٨• 

الناثر:١هم\ه(، رالمتوق: الجوزية نيم ابن الدين شمس 
.٤ الأجزاء: عدد لبنان، بيروت، الحربي، الكتاب، دار 

الدينثص اف، عبد أبو المرلم،: والتحبير، التقرير ٩. 
حاجأمير بابن الحروفح محمد بن محمد بن محمد 
الناثر:.(، ٠٨٧٩الحنفي)الختوق: المؤقت ابن له ويقال 

ام، ٩٨٣اه- ٤  ٠٣الثانية، الطبعة: العلمية، دارالمح، 
٣.الأجزاء: عدد 



المؤلف!والأسانيد، المعاق من الموطأ ق لما التمهيد . ١ ٠
بنالبر عبد بن محمد بن اش عبد بن يوسف عمر أبو 

تحقيق!-(، ٠٤٦٣)التوق! القرطبي النمري عاصم 
البآكري،الكبير عبد محمد العلوي، أحمد بن ممحطفئ 

—الإسلامية والثوون الأوقاف عموم وزارة الناشر! 
.٢٤الأجزاء! عدد ه،  ١٣٨٧الشر! عام المنرب، 

حريربن محمد المؤلف! القرأن، تاويل ق البيان جامع • ١ ١ 
الطبريجعفر أبو الأملي، غالب، بن كثير بن يزيد بن 

الناشر!شاكر، محمد أحمد تحقيق! -(، ١٥٣ ٠ )المتوق! 
٢٢٠— ٠٠١٤٢٠الأولى، الهلبعة! الرسالة، مؤسسة  ٠ ٠،

؛آ.ءددالأجزاء!

الئةرسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع . ١ ٢ 
البخاري،صحح وأيامه وسننه وسلم عليه الله صلى 

البخاريعبدالثه أبو اسماعيل بن محمد المولمح! 
الناصر،ناصر بن زهير محمد المحقق! الجعفي، 

بإصافةل3؛لانية العن )مصورة النجاة طوق دار الناشر! 
الأولئ،الطبعة! الباقي(، عيلء فواد محمد ترقيم ترقيم 

ءددالأجزاء!بم.، ٠١٤٢٢

٩٧



بنيوسف عمر أبو المؤلفI وففسله، العالم بيان جامع .  ١٣
المرحليالنمري عاصم بن الثر عيد بن محمد بن الله عبد 

الزهيري،الأشبال أبي تحقيق: مأ؛ه(، )الموق: 
السعودية،العربية المملكة الجوزي، ابن دار الناشر: 
٢.الأجزاء: عدد م، ١  ٩٩٤ه- ١ ٤ ١ ٤ الأود، الهلبعة: 

ومنوالربر العرب تاؤيخ ق والخبمر المبتدأ ديوان . ٤١ 
الرحمنعبد المولع،: لأكثر، ١ الشان ذوي من عاصرهم 

الدينولي زيد، أبو خلدون ابن محمد، بن محمد بن 
خليلالمحقق: ■(، ٥٨٠٨الأشبيلي)المتوق: الحضرمي 

الثانية،الهلبعة: بيروت، الغكر، دار الماثر: شحادة، 
.١ الأجزاء: عدد م، ١  ٩٨٨- ه ١ ٤ ٠ ٨ 

المؤلف،:محاصر، المرام، بلؤغ ثرح الأفهام روض •  ١٥
بندار النامر: القناصر، على بن عبدالنه بن محمد 

:الأول', الهلعة السعودية. ة يالع المملكة ، ء ١ الحم 

■ْت:س,مح,:: 
بنمحمد الله عبد أبو ماجة ابن ت المؤلف ماجه، ابن سنن ٠ ١ ٦ 

-(،٥٢٧٣)المتوقت يريد أبيه اسم وماجه القزؤيني، يريد 
 Iالكتبإحياء دار الناسر! الباقي، عبد فواد محمل تحقيق

٩٨



•٢ الأجزاء: عدد الحلي، ايامح، عيي فتصل ~ العربية 
بنالأثعث بن صليمان أبوداود ت المولف داود، أيي سن . ١٧

الشجستافالأردي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق 
عبدالدين محي مخمد المحةقت -(، ٥٢٧٥)المتوق; 
عددبيروت، ~ صدا العصرية، المكتبة الناشرت الحميد، 

الأجزاء:؛.

سورةبن همي بن محمد المولفا. الترمذي، نن ٌ ٠١٨
)النوق؛عيسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسئ بن 

٢(،، ١ شاكر)ج محمل. أحمي. وتعليق: تحقيق -(، ٥٢٧٩
عوضعهلوة ؤإبراهيم الباقي)ج٢١(، عبد فواد ومحمد 

شركةالناشر: ٥(، ٤، الشريف،)ج الأزهر ق المدرس 
الهلثعة:ممر، الحلبي— البائي مصْلفئ ومهلبعة مكتبة 

أجزاء٥ الأجزاء: عدد م، ١  ٩٧٥- ه  ١١٢٩٥اكانية، 

بنعمر ؛>، ^؛، الحسن أبو المزلف: الدارقعلني، سن • ١ ٩ 
البغداديدينار بن العمان بن عود مبن مهدي بن أحمد 

وعلقنمه وصبط حققه -(، ٥١٢٨٥)التوق: الل-ارقهلني 
عبدثلمي، المعم عبد حن الارنووحل، شبتا عليه: 

الرسالة،مؤسسة الماثر: برهوم، أحمد اف، حرز اللعليف 

٩٩



م،٢ ٠ ٠ ٤ ه- ١  ٤٢٤الأود، اسة: لنان، - يرون 
عددالأحواء:ه.

بنأحمد الرحمن عبد أبو المؤلف: اممرئ، السنن . ٠٢ 
-(،٥٣٠٣اي)المتوقت النالخراسانر، علي بن شعيب 

أشرفشلى، المنعم عبد حن أحاديثه! وحرج حققه 
عبدبن افه عبد له! قدم الأرن__اؤوءل، شعيب عليه! 

بيرويتؤ،~ الرسالة مؤسسة الناسر! التركي، المحسن 
الأجزاء:عدد م، ٢ ٠ ٠ ١ - ه ١ ٤ ٢ ١ الأور، ١^ 

•فهارس( ولإ  ١٠)

عليبن الحين بن أحمد المؤلف،؛ الكبمرئ، السنن . ٢١
البيهقيباكر أبو الخراسان، الشززجردي مومئ بن 

عطا،القادر عبد محمد المحقق: (، ١٥٤٥٨)المتوق: 
الطعة:لمات، - يرون العلمية، الكتب، دار الماشر: 
٢٠ه-١٤٢٤اكالثة، م.٠٣

الرحمنعبد الدين زين المؤلف: الترمدي، علل شرح • ٢٢
البغدادي،الخلامي، الحسن، بن رحبا بن أحمد بن 
المحقق:-(، ٥٧٩٥)المتوق: الحنبلي الدمشقي، ثم 

~النار مكتبة الناسر: معيد، الرحيم عبد همام الدكتور 
ام. ٩٨٧اه- ٤  ٠٧الأود، الطبعة: الأردن، الزرقاء- 



القوىعبد بن سليمان ت المؤلف الروضة، مختصر ثرح . ٢٣
الديننجم الربيع، أبو الصرصري، الطول اممريم ين 

المحنعبد بن اف عبد المحقق• مائ، ١ ٦ ت رالمتوق 
٤١ ٠ ٧ الأود، الهلبعة: الرسالة، مؤّة الاثرث الزكي، 

الأجزاء:٣.عدد م،  ١٩٨٧ه/
بنمحمد بكر أبو المؤلم<! حزيمة، ابن صحيح . ٢٤

اللمٍابكر بن صالح بن المعرة بن حزيمة بن إسحاق 
محمدد. الحققت —(، ٠٣١١)المتوق! ابوري الني

—الإسلامي المكتب الناشرت الأعغلمي، مصهلفن 
٤٠ الأحزاءت عدد بيروتا، 

أبوالدين تقي ،: ١^١٥٠تيمية، لأبن الكثرئ الفتاوئ . ٢٥
عبدبن اللام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس 

الحنبليالحران، تيمية ابن محمد بن القاسم أ؛يا بن الثه 
)انمول:مآص،الماشر:دارالكباسة،

.٦ الأجزاء: عدد م، ١  ٩٨٧- ه ١ ٤ ٠ ٨ الأود، الفة: 
بنأحمد الولف،: البخاري، صحح شرح الباري فح • ٢٦

براسلالخقلأقاكافعي،الاشر!دار
وأحاديثه:وأبوابه كتبه رقم ،  ١٣٧٩بيروت، — المعرفة 



وأشرفوصححه يإخراجه قام الباقي، عبد فواد محمد 
الملامة!سمات مه 

. ١٣الأجزاء! عدد باز، بن اف عبد بن المزين عبد 

بنسلام بن القاسم عبيد أبو المولفج! الأموال، كتاب . ٢٧
المحقق!(، j،YX؛)المتوق! البغدادي الهروى اش عبد 

عدد• بيروت ~ الفكر. دار الناشر! هراس.، محمد خليل 
٠١الأجزاء! 

المؤلف!الحنبلي رجب ابن الحاففل رسائل مجمؤع  ٠٢٨
الحسن،بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين 

)المتوق!الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الثلامي، 
الحلواق،فواد بن طلن، مصعب أبو تحميق! ( ٠٥٧٩٥
١،ج الطبعة! والشر، للهلباعة الحديثة الفاروق اكاشر! 

٤١ ٢ الأولي،؛ -دم م، ٢ ٠ ٠ ٣ - ه ١ ٤ ٢ ٤ الثانية، ٢; 
عدد، ٠٣٢ ٠ ٤ - ٥ ١  ٤٢٥الأولي، ج؛/ م ٢ ٠  ٠٣،^-

الأجزاء!؛.

بنأحمد بن علي محمد أبو المؤلم،! بالاثار، المحلي . ٢ ٩ 
)المتوق!الذلاهري القرطبي الأندلسي حزم بن معيد 

بدونالطبعة! بيروت، — الفآكر دار الاشر! (، ١٥٤٥٦

١٠ ٢ الأجزاء! عدد تاريخ، وبدون طبعة 



أحمداممه أبوعبد المؤلف؛ حنبل، بن أحمد الإمام ند م٣. *
)المتوق.الشيبان أمحي بن هلال بن حنثل بن محمل بن 

مرشد،عادل — الأرنووط ثعي_، المحقق! أه(، ٤ ١ 
التركي،المحن عبد ن النه عبد د ؛ إشراف، وآخرون، 

-ه ١  ١٤٢ الأولمي، الaلبعةت الرسالة، مؤّسسة الماشر! 
٢٢٠ ٠١.

إلئالعدل عن العدل بنقل المختمر الصحيح المسند . ١٣ 
نلم مالمؤلم،؛ وسلم، عليه الله صلى الله رمحول 

)المتوق؛ابوري التيالقشيري الحسن أبو الحجاج 
دارلناثر؛ الباقي، عبد فواد محمد المحقق؛ آه(،  ٦١

.٥ الأجزاء؛ عدد ؛يروين،، العربي— التراث، إحياء 
أبو،؛ -١^١٥الحجاج، ن لم مصحيح شرح المنهاج . ٣٢

رالمتوذتالنووي شرف بن يحمح، الدين محك، زكريا 
بيروُتؤ،- العربي التراث إحياء دار الماشر؛ ^(، ٥٦٧٦

٩)و  ١٨الأجزاء؛ عدد ، ١٣٩٢الثانية، اسة؛ 
مجلداُتإ(.

محمدن مومحى ن إبراهيم المولمؤ؛ الموافقات،، . ٣٣
ه(،٩^١ ٠ )المتوق؛ بالثامحلبي النهير الغرنامحلى اللحمي 



الناثرتسلمان، آل حن بن مشهور أبوعبيدة المحه.قث 
،١٩/٢١٩ / ه  ١٤١١/الأولئ الطبعة الطعة! عفان، ابن دار 

٧.الأجزاء: عدد 

عامربن مالك بن أنس بن ماك المؤلف: الموطأ، . ٣٤
محمدالمحقق: و/ااه(، المدق)المتوق: الأصبحي 

آلمالهلان بن زايد ة مومحالناشر: الأعغلمي. مصتلض 
الإمارات،— أبوظبي — انية والإنالخيرية للأعمال ميان 

ارالأجزاء: عدد م، ٢ ٠ ٠ ٤ ه- ١  ٤٢٥الأولئ، الطبعة: 
للفهارس(٣ و للقيمة، مجلد رمنهم 

عبدبن أحمد العباس أبو الدين تقي المؤلف: النبوات، . ٣٥
محمدبن القامم أبي بن اينه عبد بن الملأم عبد بن الحليم 

حآ/اه(،الدمشقي)المتوق: الحنبلي الحراق تيمية ابن 
أصواءالناشر: الهلويان، صالح بن العزيز عبد المحقق: 

الطبعة:المودية، الحربية المالكة الرياض، لفا، ال

٢٠٢٠^١٤٢٠الأود،  ٠ ١٢الأجزاء: عدد ، ٠
الألمعيبغية حاشيته مع الهاو.اية لأحاديث، الراية نصب . ٣٦

عبدمحمد أبو الدين جمال المولفا: الزيلحي، خريج تق 
-(،٥٧٦٢)المتوذت الزيلعى محمد بن يوسف بن اممه 



ووضعصححه البنوري، يومف محمد للكتابت قدم 
كتابإلئ المتجال، الديويندي العزيز عبد الحاشية! 

المحقق!الكاملفوري، يوسف محمد أكملها ثم الحج، 
والنثرللهلباعق الريان مؤسسة الناشر! عوامة، محمد 

حدةالإسلامية— اااثقافة الشالة دار —لبنان/ يروُت، ب— 

عددم، ١  ٩٩٧ه/ ١٤١٨الأولئ، الهلثعة! لسعودية، ا— 
؛.الأجزاء!
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