








ا|ئصولاونيصامجس(

٣۴
والصلاةالدين، يوم ماك الرحيم، الرحمن العالمين، رب ض الحمد 

الأمينالصادق محمد نبينا لين، والمرمالأنبياء أشرف على واللام 
أجمعين.وصحبه آله وعلى 

علومفهومن الشريعة، علوم أشرف من الفقه أصول علم فان 
إدراكطريق هي التي الوسائل علوم وهومن هورأسها، بل التأصيل، 

إلاالمريع علم ينل لم الفقه أصول علم يدرك لم فمن المقاصد، علوم 

عنهنقله كما  ١١ررالأصول كتابه! ق الثاشى المقال بكر أبو قال 
معدوم،عنا حادثة كل حكم على الص أن رراعلم البحر: ق الزركثي 

وأن]لا؛أصولها، تدرك لا الفرؤع وأن وفروعنا، أمجولأ للأحكام وأن 
يبدأأن فحق بممدماما، العلم تحصيل بعد إلا حقائقها تعرف لا النتائج 
ا•١١الفروعاامعرفة إلى سببا لتكون الأصول عن بالإبانة 

ارينظرتيمية: ابن الإسلام شيخ قال كما الفقه بأصول العالم أن ذللث، 
بدليلليي وما ثرعي هودليل ما بين فيمتز ومرنته، الشرعي لدليل اق 

.٢٢/١)١(اJحرالمءط



مثالسبيل |لى |انم|وويف مضبمف <

عندالمرجوح على الراجح يقدم حتى الأدلة مراتب ل ؤينظر شرعي، 
قوالفلر اد الاجتهمالكة ؤإدراك الرمسؤخ يتحقق ولا ا، التعارض<،أ١ 

أصولعلم مقصد هى التي والهام المعاق هلْ بإدراك إلا الأحكام 
الفقه.

الكتابمن مستمدة جاءت قد المهلهرة الإسلام مريعة كانت ؤإذا 
والستةالكتاب لمهم الصحيح المسيل هي الفقه أصول فإن تة والس

الأحكام.على ودلألتهما أحكامهما استخراج ق حصوّح 
يفقهأن الفقه! أصول من ءالمقمود تيمية! ابن الإسلام مخ قال 

،٠والة،ار بالكتاب ورسوله افه مراد 
والتاليفالجيْع ق الفقه بأصول الأمة ملف عالماء عناية ظهرت وقد 

فكانتوالإعمال، التطبيق سبقها أن بعد الشريعة علوم تدوين بداية مثل 
بينماوالتأليف، والإفراد التدوين ق المطلق الشافعي للأمام الة الرس

نزولوقت من كان الصوصى فهم ق واستعمالها الأصول هذه ق الحمل 
عليهم،اش رصوان الصحابة اجتهادات ق قواسه وتشكلت الوحي، 
بقوالالوحي، بترول فتشاته وطبيقامم، أقوالهم من استمد ومنهم 

٨١ ' ص المطمئن على الرد )١( 

• ٤٩٧•أ/)'آ(مجمرعاكادى 



الفقهمحار ءليء،أ ض الصول 

)؛ن*ظوالشافعي الإمام حقلوات من حفلوة كان استقلالا فيه التأليف 
الغر.مناقه من ومممبة تعالى، 

وشرحتاتدريا الجلل العالم تيذا يعنون الأبرار الأمة علماء ومازال، 
أعلامهمن وأعلام جهابدته من جهابذة مدهس، كل من به يقوم وتأليما، 

أجمعين.
فالإمامالمبارك، المجال هذا ق إسهام تعالى نءههده للحناطة وكان 

تلاميذهامتخكها ا، اعملهفقهية أصول ه لتعالى ^ ١٥^؛أحمد 
إعمالهمن استخرج ما ومنها وهوكثير~ به~ ونهلق قاله ما منها وأصحابه، 
ايله.وملفروعة والتتح يالاسقراء 

الأمهاتيالمهلولأت وأوله حله كان الحنايلة عند الأصولي والتأليف، 
فيهوشحت، الوفاء، أبي وواصح الخطاب، أبي وتمهيد يحلى أبى كعدة 

أولهاتمن وكان للمتدثين، للحلم متوننا تمثل التي المغيرة ب، الكت
علىين الحسن بن شهاب، بن المحس على لأبى الفقهاا أصول ل اررسالة 

مثلها.الزمن ق أويقار7ا-ا يزامنه لم (، ٤  ٢٨)ت العكثري 
الحنابلةبمورويث، العناية بمكان العلية الأهمية من كان ولذا 
الحلم.طلية يدي بين ليوضع هومختمر فيما الأصولي 

لفىمؤ بحفس وضعها والتي الفقهية للكت.لأثإ الأصولية والقدمان 
العلىالإثراء من هى الفقهي لكتابه وتوطئة تمهيدا الفقهية المدونات 



مثأدسبيل |برشادعى وأثقب <)نم،9ويف ا1هقدْق ^٨،^ 

علميرافد وهي المتقدمن، من المزلف يكون حين حموصأ الأصولي 
متقدم.راسخ إمام من يكون عندما حهوصا الحنابلة عند الفقه لأصول 

فهوإفرادهدا، من الطاهرتين بدئك بين الذي الكتاب هذا ؤإن 
بنمحمد علي أبي العلامة العلم الإمام وصعها التي الأصولية للمقدمة 

تعالىالشريف، مومى أبي بن محمد بن أحمد 
شرحتاشرحها مع الرشاد،ا، معرفة إلى ®الإرشاد كتابه -يا استهل والي 
العلم.محللأب من للدارسين يمرحا بيابا 

بأنهتبويبها ق لفها مؤ نحتها والتي الأصولية المقدمة هذه احتيار ؤإن 
حا!للعناية موحثة لمعان كان الفقه، مدار عليها الش الأصول فيها ذكر 

ماالإجمال سيل على الفقه أصول مسائل حل على اشتمالها منها 
الهللس،.ابتداء ل الحلم محللأب منه ينهل متنثا تكون أن معه تصلح 

المذهّ؟إ.كتّب، ق حصوصثا التاليف، زمان ل وتهدمها 

مازهه.وحاملي أحمد الإمام أصحاب من علم إمام كابها وكون 
الأصوليةالمقدمة هذه بإفراد ونعمته تعالى اطة بفضل قمت، وفد 

أولهاق موسى أبي ابن مؤلفها يه وصفها بما اجتهادا— وسميتها— 
الفقها<.مال.ار عليها التي ®الأصول 

بين؛لها ومهدت 
^١٥٠;؛؛؛موسى أبي ابن الإمام ترجمة الأول؛ ال٠بءصث، 



ه^٩  ١٠الفقه.بمدار علبما التي اانص9ل 

مومىأبى لابن الأصولية يالمقدمه التعريف اك_اقت البث 
الفقه،(.مدار عليها الض »الأصول 

اهمةيالمالمقصود يحقق ما وشرحها المقدمة هدْ إفراد ق ولعل 

•لف العند الفقه أصول علم قريب تل 
نعمةعبد أدرك فما آلائه، وجزيل نعمه اخ ّعلى وأشكر٥ اف وأحمد 

إياه،وتوفيقه له اض عطاء بكريم إلا وتقريبه الشرعي بالعلم العناية نعم من 
وأنفضله من يزيدنا أن اض ونسأل والأحرة، الأولى ل والشكر الحمد فله 

نعمه.شكر يوزعتا 

ارأمالنءي بعى الناصر بن بدر الكريم الدكتور فضلة امكر كما 
منيفله الكتاب، مخعلوطة توفير ق اعل• ومحالعلمي المشرؤع بزا 

•الغيب، نلهر ل المباركايت، الدءوات« 

المةا.مةهذه خة نأصل معي قابل الذي محمل• البار الابن وأشكر 
•فضله من وزاده الله وفقه أصولها على 

وانفعمباركنا، العمل هدا اجعل الدين يوم ماللثإ العالمين رب اللهم 
للفاواجعله ومحللابه، وأهله العلم به وانفع درحاته، به وارفع كاتبه يه 

•ياقيوم ياحي حالما 
أهلفهما صغيرأ، ال ربيكما وارحمهما لوالوي اغفر اللهم 

مننالت، حل للعلم خدمة وكل تربيتهما، ل تعالى الله بعد الفضل 
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وّآا؛بمعارالفقه ء1بم1 م ارنم>9ل 

اائ9لاور،دحث 

ل،،9سىلا،أبى ابن الإمام ترجمة 

موسىأبي بن أحمد بن محمد على أبي للأمام ترجم من قلة مع 
لأئمة برجمة حظي أن4 إلا عته معلومات عن به أتحفوا ما وقلة الهاشمي 

وأبيالادأ٢، بغنأرج ق الغدادى كالخهلب والمسر والمأرخ العلم 
اتطبقق يعلى أبى وابن الممهاءرم ات طبقل الشيرازي إسحاق 
أحمدأا"ا.الإمام مناقب وق ، انمفلمل ل الجوزي وابن ، الحنابلةل 

تاريخز المنتظم ، Y٢١٥/ بغداد تاريخ ، ١  ٦٨٢! الحنابلة طقات ترحمته/ ق يتنلر )١( 
لأينالجوزىصاها"،انمرقنمأحمد دالأممها/ا،هآ،مناف،الإيم الملوك 

الواق، ٤٦٦ ا/ ٥ والهاية المواية ٢، ٤ ٠ آ/ ٩ للدهى الإسلام -اريخ ، ٠٢٦ ٢; غر من 
الممات، ٢٦ه/ الزاعرة المجوم ص؛ماا، للشيرازي الفقهاء طقات ، ٤٧آ/ بالوماّت، 

،١  ٣٨ْ/ الذم، ئذرات ، ١  A٥٣/ تطلوبغا لأبن نة الالكب، j يقع لم ممن 
و ٠١٧ ؟/ المامي الفكر ٢،  ٤٦ص السن جلاء ، ٣٤٢٨الأرثد المضل 
.٤٦•ا/ ،ّلس ١٣/٩،سماسمشن٣١٤/٥،الأءلأم٤٢٧/٢

آ/هاآ.بغداد )آ(ظرخ 
.١٧٤ص للتمرازي الممهاء طبقات )٣( 

٦!^h\.)؛(طقاتالحنابلة 

سلمفيترخالأمموالالوكها/ههآ.
.٦٩١ص الجوزي لأبن أحمد الإمام مناقب )٦( 



سبيلبمي اادرساد اانمأولية الهقيبمق و-آا،ه 

ترحمته!ق جاء ما أبرز وهذا 

وسب4اسمه الأول؛ الهكب 
بنأحمد بن عيي موسى أبي ين محمل بن أحمد بن حمد مص 
بنالماس بن ممد بن عدالله بن إبراهيم بن محمد بن مومى 

عبدالمطالب.

بت٠امهرذكره من عنلء اسمه حاء هكذا 
موسى•بن أحمد بن عيسى والدم لجد نسبة موس، أبي ابن شسم؛هت 

إيقؤلآا£نئ.عيدالمطلب بن العباس نل من لكونه والهاثمى! 
ص:محش>م

ووفاة.وعيشنا مولدأ ؛الا-ه كانت، حيث لبغداد ية نوالبغدادي! 
حنبلبن أحمد المبجل الإمام لمذهب لاشسايه والحنبلى؛ 

منالرابعة الطبقة ق أحمد الإمام مناقب كتابه ق الجوزي ابن عدْ فقد 
آ.أصحابالإمام١٣

الدابة٢، ٥ ٩ / ١ ٥ والأمم اليوك تارخ ق السفلم ٢، ١ ٥ Y/ بغداد تاريخ يطر/ )١( 
.) Yf{ال>لفين معجم ، ٦٦٤ا/ ٥ دالمهاية 

 )Y( /غبر من حبر ل انمر يفي /Y • بالونات الواو ٢، ٦ /Yالفقهاءات طق،  ٤٧

للثيرازيصأ'اا■
.)٣(مافvالإمامأح٠دص١٩٦



و0اهمعاراوفقأ< _،u ض ارنم>9ل 

مولدهالثاني: ائطالب 
الثوحيالمحسن بن علي عن البغدادي الخطيب روى فقد مولده أما 

حمسمنة من القعدة ذي ق ولدت ت موسى أبي بن أبوعلي لي ررقال 
وثلاثمائة((را،.وأربعين 

بلاالمؤرخون ذكره وهوما ني بالعنه بالرواية عنه موثق وهذا 

نشأتهالثالث: الطلب 

أنعير المقام، هدا ق ال بذي يثيء الصادر تعف فلم يشأنه أما 
~إلأتعالى افه توفيق بحد ~ تدرك لا والإمامة العلم إن تقول! القرائن 

العلم.طلب ق والجد والصلاح الديانة على وتربية صالحة نشأة بسبب 
ترحمةق حاء فمد أهله، من والده أن علم بينا ق أنه يؤكد ومما 

موسىبن أحمد بن عيي موسى أبي بن محمد بن أحمد بكر أبي والدم 
المطلبعبئ بن الباس بن ممد بن اممه عبد بن إبراهيم بن محمد بن 

منجمع عن روى حهليستا فاصيتا ثقة محد0 كان أنه 
ووصفهكثير. حلق منه الإجازة ال ونمثلهم، عنه وروى الحدثين 

بغدادآ/ها'ا.)ا(-ارإخ 
،٢٥٩/ ١ ٥ والأمم ١^ طر؛ح ق \سوا ، ١  ٨٦طقاتالخاه٢/ )آ(يفلر/ 

.١  ٤٣ه/ الل.هب ثذرايت، 



مشكسبيل عرسايبمي الأمؤلية ءالْضر|ق ماإررا"ا 

مأمونع((راا,ثقة ءالكن البغدادي! الخهليب 
بانتخابالغفير الجم عنه وروى الكثير، اروممع كثير؛ ابن عنه وقال 

قتوق ديأ، ثقة نزما عفيفا وكان التكير، الحافظ الدارقطني الحس أبي 
ومثعينخص عن — وثلاثمائة عين تسنة يعني ~ السنة هدم محرم 

سة،<لى.

ابنهشخصية تكوين ق واضحا أثرآ العلمية الوالد لمنزله أن ريب فلا 
وأ>،ي؛ته•

وشيوماسم طلبه 

اشتغالونتيجة ثمرة هذا أن ريب فلا العلم ق العالية المنزلة بلغ من 
هوشانوهذا والرواية، باللما الشيوخ عن والأخذ الطالب ق وحد بالعلم 

بكثرتبمازاخرة مشيخة له يكون أن الطعي فمن ;'^٥١^، مومى أبي ابن 
كعبها،وعلو 

الحديثبرواية انشغاله هو الحالم تلقيه إبان مرحموه أكده مما ؤإن 

. ٤٨٦و ٤٨٥ا/ ٥ واكهاية الداية )٢( 

والأممالملوك تاؤخ ل الختظم V، ٤ / ٧ المدارك ترتيب ترجمته/ ل ينط—ر 
المطالكب ق يفع لم ممن الشات ، M٦٥٧ للذهي الإسلام تايخ ، ١ ٩ / ا٥ 



صمداراأمقأ، ءربمأ م الأصول 

الفقهبتعلم اهتم كما عنهم بالرواية واستغل المحدئن جالس فقد 
أحمد.الإمام مذهب على حموصنا ودراسته 
ذكرهم:ترجمته حفظت الذين شتوحه من ثان 

أبوالحسن.التميس أمحي بن الحارث بن عبدالعزيز - ١ 
شيصنف مذهبه، ق عمره إمام ومقدميهم، الحنابلة أئمة من 
والفرائض.والفرؤع الأصول، 

وأكابرالغاددة((أا،.روماءالحنابلة ررمن بقوله• الذمي وصفه 
إحدىمحنة من القعدة ذي في وموته وثلاثمائة، عشرة محع محنة مولده 

وثلأثمائةل٢ا.وسبعين 
ترجممن هذا ذكر كذا وملازمتا، مصاحبنا له موسى أبي ابن كان وقد 
لهاءم.

بابنالمحروق إسماعيل، بن عنبر بن إمحماعيل بن أحمد بن محمد - ٢ 
سمعون.

.٦٢٤)ا(مزانالأءتاوالآأ/

الحنايالةطبقات ، ٢ ٨ ٤ / ١ ٤ والأمم الملوك تاريخ ق المنتظم ترجمته/ ق ينفلر )٢( 
الجوم، ٤٦٢ ٢; الاعتدال بزان ٥، • ٢ /  ٢٦الإسلام تاريخ ،  ٢١٣٩; 

الزامة؛/-أا.

. ١٣٨ه/ ■>،^، ٧١ثيران ،  ١٣٩آ/ الخابلأ طمات ينظر/ )٣( 



سبيلمث1دمى 1ثتاب اانم|و1ية ا1رش}،ة ^٨١ه 

الحديث،أملى العدائين، المشاخ من الواعفل، الفقيه أبوالحين 
قوتدقيق حمن كلام وله الحكمة، النامحلى له؛ ويقال الناس، يعقل وكان 
المعاملات.باب 

العالماء،الا،.ارأحدالصلحاء بقوله! كثير ابن وصفه 
وثلأثمائةلوثمانين سع سنة ووفاته ئلاثمائة، سنة مولدْ 
موسىأبي لابن متئدميهم خصوما المرجمس بعض ذكر ومد 

عنهمل٣،.حدث الدين ثموخه من وأنه عليه، تلمدته 

بزسلمه بن افه عبد بن محمد بن عيسى بن موس بن المفلفر بن محمد ٣- 

الزان•إياس 

كثيرآللروايةسافر الحافظ، الحدث البغالادي الإمام أبوالحين 
ثقةكثيرون، عنه وحدث عنه وروى حلائق، عن فكتب الشيؤخ ولقيا 

وصنف.وحمع الحففل، حمن مأمون 

)ا(سوالهاةها/ْيأ.

العبر٣، / ١ ٥ والأمم الملوك تاريخ ل الختنلم ، ٩ ٥ T/ بغداد تاريخ ترجمته/ ل ينظر ر٢( 
٥١ والهاية الدابة ، ١ ٠ ٢ /  ٢٧لاذهي الإسلام تاريخ ، ١  T٧٢/ غبر من بر خل 
.١٩٨/٤،الجومالزاهمة٤٧٥/

طفات٢،  ٥٩/ ا ٥ والأمم الملوك ق المتثلم ٢، ١ ٥ ؟/ بغداد تاريخ ينظر/ )٣( 
.٢٦•آ/ غبر س محر ق المر ، ١  ٨٢آ/ الحنابلة 



مكثرآ®ل١،.صادقتا، فهمآ، حافظتا رءكان اJغاJاديت الخيس، قال( 
محدثالمجود، الخافغل، ارالثيح، ت ه بقولذهي الونمه 
العراق«ل^.

وعمروصنفج، وجمع الرجال(، معرفة ق راوتقدم عنه! ال( وف
ولهوالإتمال(، الصدق مع عنه، اظ الحفوأكثر صيته، ويعد دهرآ، 
ظاهرها،أ"اا,شهرة 

ومسعينتسع منة ووفاته ائتين وموشمانين ست، منة مولده 

وحدثوالرواية الحديث منه سمع ممن مومى أبي ابن وكان 
(10
عنه

.٤٢٦أ/ بغداد تارخ )١( 
A\^٦(سم\ممج٦\إ(

.٤١٩/١٦)٣(سرأءلأماJلأء
،٣٤٢/ ١ ٤ والأمم ١^ تاريخ ق المتظم ، ٤٢٦بغداد؛/ تارح )1(يخمفينوسهإ 

أعلامسير ،  a٤٧٢/ الإسلام تاريخ ، ١١صزآ والمس—انيد السنن رواة لمعرفة الشيل- 

مناقب، ٢ ٥ ٩ / ١ ٥ والأمم الملوك تاريخ ق المتظم ، ٢ ١ ٥ / أ بغداد تاريخ يطر/ )٥( 
. ١٣٨ه/ اس ثاJران٠ ٢، ٦ ٠ ٢; صر من محر ق انمر ، ٦٩صرا أحمد الإمام 



مس1دسبيل امحزسادالى اانم1ووية الرشؤة 

العلميةمنرلته الخامس: الطلب 

روايةي حصوصأ العلم ل علية منزلة موسى أبى ابن الإمام بلغ 
الحنابلة.مذم، الفقهي يمذهيه عنايته مع الفقه وق الحديث 
فقدالحديث، عنهم احد الدين الرواية أهل من فكان الحديث ق أما 

ققال حيث البغدادي كالخهلسس، أعلام محدثون عته وكتب عنه روى 
ثقة((لا،.وكان عنه راكتست بغداد؛ تارخ 

أرويعلىل٢،.القاصي عنه روى كما 
أحمد،الإمام مذهب على الفقه أئمة من أنه ييب من فلتس الفقه أما 

ابنقاله كما الحنابلة أئمة أحد بل ومقدميهم، المذهب، ثيوخ ومن 
كثيرص.

منالرابعة الهلبقة ق أحمد الإمام مناقب، كتابه ق الجوزي ابن وءد0 
حنبلءلبن أحمد أصحاُكج *هوأحل. وقال؛ الإمامر٤، أصحاُب، 

وعالمهم،١^٦،؟الحنابلة شخ  ٠١الذهبي؛ قال هوكما بل 

.٢١٥/ J YغاJاد )١(تارخ 
)آ(تارخالإسلأما،أ/•؛؟.

سوالهاةها/؛آ1.)٣( 

.٦٩١ص أحمد الإمام منامك، )٤( 
.٢ ٥ ٩ / ١ ٥ والأمم الملوك ت١ريح ل المنتظم )٥( 

)1(-ارخالإلأمبمأ/-إ؟.



؛^١٢عليهاهعارالفقه الش ا1ئمول 

،.المذهبءل رئاسة انتهت إليه ررومن ت نعته ق آحر موصع ل وقال 
ماالفقه ق حصوصسا العالمية موسى أبي ابن منزلة يظهر مما ولعل 

المذهب،ق رواية يحكيه مما المدمس، كتب ل عنه التقول كثرة من يظهر 
المروىعموم من أم كتبه ق هو مما سواء واحتياراته، الفقهية آرائه نقل أو 

الخطابلأبى الهداية ككتاب المدهي، كتسا ل هومبثوث مما عنه، 
والإماف،قدامة لابن والكاؤ، المغني و تيمية ابن الدين لمجد والمحرر 

وغيرها.للمرداوي 

التقولكثرة العلمية موس—ى أبي ابن منزلة علو يبين مما ولعل 
وروايتهأقواله من عنه 

يعتمدراوهوممن ت بقوله له تيمية ابن الإسلام سخ ووصما 
نقاله«لم

قالمقيد المجتهد منهم وذكر المجتهدين أنولع القيم ابن عدد ولما 
أبىوابن أبويعالى الحنابالة من لهذا ت، نممن أن ذكر إمامه ملهس، 

)٣(
•موّكا 

.٢٦٠أ/ ضر من محر ل العثر ، ١ ) 

اوونمنإ/"آآا.إعلام )٣( 
إماميعني ~ فتاؤيه معرفة ل مجتهد ءافهو بقوله• المقيد المجتهد القيم ابن عرف وقد 

ماوتياس عليها التخريج من متمكن ، ١٢عارف وأصوله، ومأحده وأقواله ~ الخدهب 



|و)ثادسبيل اادرش1دإلى ر1ثةب اان۵،ولية اورضر،ق *ه ؛٢٢ 

ومذهبهعقيدته ائسادس: الطلب 

ناطقةأحمد، أصحاب من بل أتبيع من أنه ؤيب فلا الفقهي مدهبه أما 
الحنابلةطبقات ق المؤلفين وعناية وأقواله، وعالمه وكتبه سيرته يذك 

المذهب.ق المجتهدين من المعدودين هومن بل برحمته، 

لفالأبلع من والجماعة السنة أهل عقيدة فهي ءقيال،ته وأما 
مار.الصالح 

لوهي الإرشاد كتابه مقدمة ل مجملة وقررها ءقيالسته كتب وفد 
وعثرونحمة طرتيما ملوحين من يقارب فيما منه المخطوطة 

بماالتركي عبدالمحس بن عبدالله الدكتور بتحقيق المهلبؤع وق ا مهلرأل 
٢.صفحاتر أرع يقارب 

الصحيح.العتقل. لبيان مختصر مجمل متن أما وهوينبيلث، 
وتعتقدهالألسنة به تنطق ما #باب ت بقوله تعالى ^٥١^ عنوما وقد 

واجباتمن الأفئدة 

ولاالحكم ل لا لإمامه مقلدأ كون أن ض من منموصه على عليه به امحم من بمص لم 
نهوومريم، وربه عدمه إلى ودعا والفتا الاجتهاد j ؤريمه سلك لكن لدليل، ال 

معنا،.وؤلريقه منميه ل له موافق 
را(الإرثاداسلوطلل/ب-آ/ب.

٨.وحتى ص٥ من المتلؤع الإرشاد )٢( 



وم[الغقه عالبماا،داز التي ا|نم،ول 

وتقريرالإيمان، حقيقة بيان أهمهات من العقيدة ق ائل متضمت ومحي 
قالاعتقاد ماذف1ه، ونفي ه لفالله أثيته ما بإثيات والصفاُت، الأمماء عقيدة 

والحوض،والصراط والحساب العباد أعمال ؤإحماء والقدر القرآن، 
يوملر-؛م المؤمنين رؤية ات ؤإثب، والبعث، وعذابه القبر نعيم التا ؤإثب

حلاقهم.من والمومحف، فيهم والاعتقاد الصحابة فضائل وبيان القيامة، 
أهلمن وعناية قبولا موسى أبي لابن العقدية المقدمة حفلسث، ومحي 

مقرئةوحييتا حيثا خاص بمخهلوط إفرادها منها أمور ق تمثل الحلم 
٢٧٦٣برقم علي؛؛زكيا شهيد مكتبة ق محفوظ العقائد ق مجمؤع صمن 

وستولوءين0م-أمب(را،.
كتابهق يحلي أبي ابن ضمنها فقن، العقدية المقومة هذه ولمنزلة 

ومثلها. كلهال مردها حيث، موسى أبي ابن ترحمة ق الحنابلة طبقايت، 
الدهّ_ارم.شدرايت، ق الحنبلي العماد ابن فعل 

العقيدةكسا بعض ق ما لها ونصرته الصحيحة للعقيدة تقريره ومن 

عنه.ونقولألتا مرويالتا من 

الإرشادكتاب لتحقيق التركي عبدالمحن بن للدكتورعيداش الورامية القيمة ( ١ ) 

.١ Y/٥٨ -  Y١٨٣/الخابلة ًلبقات )٢( 

.١ ٤ ٢ م/ -  ١٣٩ه/ ، J،،،UIدورات )٣( 



مسادسبيو إلى lfبرشاد 1ثهب ا|ئصولية الرضر،ق ثِ؛؟ج^ 

اللفاعتماد ذكر فيه راحزء ق النووي الإمام عنه نقله ما ذلك ومن 
ؤإحبارالعالماء كلام من الحروف قدم على يدل ما ذكر لما لحروف؛، اق 
القاصيعن روى ما ^5،،; منها وذكر وجوما والصلحاء لف ال

ناوتأنه الهاشمي موسى أبي بن أحمد بن محمد علي أبي 
والشاموأصبهان ءلرمتان أهل من كلهم المذهب مشايخ ®أدركتر 
غيرعليهم ادعى فمن مخلوقة، غير الحروف أن يعقدون وهم والجزيرة 

ا.م٠ارىاار فهوكداب ذلك 
النيب من حكم ق سمية ابن الإسلام شيح عنه نقله ما ذلك ومن 

لموسى أبي بن أبوعلي الشريف القاصي ال رافق
قتلصئذة،قؤوثؤ اممه رسول ب راومن ت نقله يعتمد وهوممن ااالإرشاداا 

ا.١ ا، أملم ؤإن قل الذمة أهل من سبه ومن يستتب، ولم 
قلف المن جملة ق تيمية ابن الإسلام شخ عته نقله ما ذلك ومن 

لقولموافق كله لف ال®وكلام ت ه يقولا وحتمهبالماهية القول 
هؤلأء((>م.

.٢ ص١ الحروف ق اللف اعمماد ذكر ب حزء )١( 
صمآ'مأ.اوسالول )آآ(اكارم 



اانصول1شصئصالسم

وهووالصحابة الطلق ب حكم ق الإسلام شيخ عنه نقله ما ومنه 

رمىومن يزوج، ولا بكفء فلتس الروافض من لف الب ارومن قوله؛ 
نكاحله ينعقد ولم الدين من مرق فقد منه الله برأها بما دلأه^بمها عائشة 

رتودتهُل ؤيظهر يتوب أن إلا لمة معالي 
عننقله فيما الطبقات ق يعلى أبي ابن قاله ما بالعقيدة عنايته ومن 

بنالحارث ائن عبدالخنين بن عبدالوهاب بن الله رزق موسى أبي ابن تلميذ 
وهوحضرته أيضا! لي اروئال ةالت أنه التعدادي التميمي الليث بن أمد 
فماعقلي في تشك ولا الاعتقاد مني اسمع لي■ مثال موته رض مي 

الملكين؛عد٠ل٢،.رأيت 
؟،غيرها أم للإرشاد العقدية المقدمة هو عليه أملاه ما هل يظهر ولم 

أعلم,والله 

أعمالهالسابع: الطلب 
ومماونشره، الحالم بدل ق موفقنا تعالى ;َمئاللئ موسى أبي ابن كان 

ذلك،!ل له المرجمون يذكره 

٠٥٦٨صن المسالرل الصارم ( ١ ) 
.Y١٨٦/ )مأ(طقاتالخابلأ 



مسادسبيل بمي لقءب ا|نم|ووية الر|اقد)لة ٢^٦٢^ 

،،المنصورر بجامع حلقة له كان فقد والتعليم، التدريس أولأت 
عنه.ورووا منه وسمعوا خلق عليه فتتلمذ 

ا.كثيرأءر به وانتفعت، حلقته ءحضرت الشيرازي! ابوإمحاق يقول، 
وقؤيفتيهم، الناس له يفد العلم من موصع ق كان فقد الإفتاء، ثابا! 

أيصارؤيفتي يدرس كان النمور يجامع حلقته 
الفتياءرأ؛.محن اروكان قوله! الشيرازي أبوامحاق به وصفه ومما 

ينعتهله ترجم من جل وكان القضاء، ولي فقد القضاء، ئاأثأا! 
باض،القادر الحليفتين! عهد ق الآكوفة قضاء تولى أنه ذللثح ،، ل يالقاضي 

اش.بأمر والقائم 
ردمثم منه عزل ثم الكوفة قضاء ولي أنه موسى أبي ابن كلام أفاد وقد 

ثانيةرا"ا.الكوفة لقضاء باض القادر 

،٤١٢ • Y/ ٩ الإسلام تاريخ ، ١١٢ ٥ ; ١٢بغداد تاييخ يفر/ )١( 
. ١٧٤ص الفقهاء طمان، )٢( 

.٦٩١ص أحمد الإمام منام—، ، ١٢ ١٥٩/ ٥ والأمم الملوك تارخ ق المتثلم يفلر/ )٠١( 
.١  ٧٤ص الفقهاء طقايت، ر٤( 

ا ٦٨١٢! الحنابلة طقات< ، الفقهاءطقات ، ١٢ ١٥م؟/بغداد تاريخ يطلر/ )٥( 
.٤٦٦ ١/ ٥ والنهاية البداية ، ص١٩٦أحمد الإمام منامه 

.١٨٦)٦(طقاتالحنابلة-ا/ 



اكقهمحار علبما التي اانم9ل 

الثامن:الطلب 

الذهبيوصفه وقد بالتصنيف مشتغل أته مومحى أبى ابن به عرف مما 
ارلهبقوله! الجوزي وابن ا، المشهورةااأ١ التصانيف رامحاحب بقوله؛ 

أحمداءرى.مذهب على نصانيف 
إثارةالمذكورة(( اريالتمانيف كتبه المقيئ الدين صلاح ووصف 

اسرم.لمزلتها
وهيأربعة، سوى له مسماة كتبء أجد لم موسى أبي ابن كتب وبتتع 

صرحبل الكثرة، له تفيد وص مصنفالن، له أنه من به ومحفإ ما على قليلة 
لهأن فيظهر الكثيرة((ل؛ا، التمحنيفايت، ااوص_ا-ص_، بقوله! يردى تغرى ابن 

أحبارها.تصل لم غيرها 

الأربعة!الكس،ي، هى وهذه 

علىالفقه ق وهوكتاب اد! الرشسبيل إلى الإرشاد كتاب الأول؛ 
تعالى.أحمد الإمام مذهب، 

مجملبيان به قصد أنه الكتاب مقدمة ق موسى أبي ابن أيان وقد 

)ا(تارخالإسلأمأ،آ/'ئلإ.
.٢٥٩ا/ ٥ والأمم الملوك تاريخ ق )٢( 

. Y٤٧/ الوفيات 

.٢ ٥ ه/ الزاهرة النجوم ( ٤) 



 ■Sمثادسبيل إلى الإرشاد لقءب اانم،واية الْقدؤق —؛

-العقدية المقدمة وهى — الأفئدة وتعتقد٥ الأك به تش مما الاعتقاد 

الفقهية.والاحتكام - الأصولية المقدمة وهي — التكليفية الأحكام وبيان 
الكتابوحل مختصرتان مجملتان والأصولية العقدية والمقدمتان 

الفقهيةر١،.الأحكام ق وأصله 
التركي.عبدالمحن بن عبداش الدكتور بتحقيق مهلبؤع والكتاب 

العاليالمعهد ق المقارن الفقه ق للدكتوراه الة رمحق حقق كما 
الجاراغ.محمد بن عبدالوحمن الدكتور بتحقيق للقضاء 

هذاررالإرثاد® ارولكتاب! فقال! الإرشاد أبوزيد بكر العلامة وصف 
واحدةرواية فيه ما على ينام وهوأنه المذهب، كتب من غيره على مزية 

منها((لأا.له وقع ما ذكر تعددت فان فقهل، 
موّى•أبي لأبن ترجم من جل ذكرْ قد الإرشاد وكتاب 

الحنابلة.عند حموصا عنه القل تكاير فقد الكتاب ولمتزلة 
والشرح.بالعناية حفلي الكتاب أن كما 

سياق.كما ه نفمؤلفه شرحه فممن 

بنعبدالوهاب بن اف أبومحمدرزق موصى أبي ابن تلميد شرحه وممن 
(. ٤٨٨~ ٤ ٠ ١ ) التميمي اللي،ثا بن أسد بن الحارث بن عبدالعزيز 

)ا(الإرثادص"او؛.

.U'U /Yأحمد الإمام لذب اسل الدخل )٢( 



—i^——sss—صولمص،1مجسه 

منهانصانيف. راوله هائلأ! الحنابلة طبقات ذيل ق رحب ابن إليه عزاه 

ا.ل الفقه..؛، ق موسى أبي ابن لشيخه الإرثادٌ ررشرح 
مؤلفاتعن النقاب كثف وق العارفينل٢، سوة ق الكتاب ذكر كما 

الأساب>م.
نرحعن نقولأت الفقهية الكتب ق الخابالة من كثير نقل كما 

قالمرداوى و ، ١٤١٤^^ق مفلح لكبن محمد لأبي وعروة هذا الإرشاد 
٢٠١الإنصاف 

سبيلإلى الإرشاد لكتاب وهوثرح الإرشاد! كتاب ثرح الثانر! 
أولا.اJازكور الرشاد 

موسى•أبي لأبن ترجم ممن ذكرْ من ~ اطلاعي حب ~ أجد ولم 
وتلميدهتيمية ابن الإسلام شيح و حمل،ان ابن ذكره الكتاب أن غير 

موسى•أبي لأبن جوم ونالقيم ابن 
ألةمق عنه نقل والمتفتي المفتي صفة كتابه ق فإنه حمدان ابن اما 

.١٨•الخابم١/طعان )ا(ذيل 
.٣٦٧ا/العارض هدية )٢( 
.١٣٤اكابصكشف )٣( 

)إ(الهموعا/ا"-أ.
.٣٩٤ره(الأمافا/



دمJJbسبيل اادوث1دض ص9ئية صضؤعة ^ءءءءء^=ء=^ ،^٠٣^■ 

أنوأفصح الإرثاد ثرح الكتاب سمى فقد المذهب ل المجتهدين ١^١٤ 
٣موس أبي لأبن وشرحه الكتاب 
تحملوهل ة المعرفمسألة تقربمر ق ه فإنة تيميابن ا وأم

إلىوعزاه موسى أبي ابن كلام ذكر بدونه؟ تحصل أم فقط بالعقل 
كلاملمنص—وصى الإرشاد أراد أنه يحتمل لا بقول ه لالإرشاد ثرح 

ولأناد، الإرشق ذكرها التي عقيدته شرح ق ه قاله أنتيمية ابن 
هو.وليس له وبيان الإرشاد ق لما رح ث المنقول 
تحصلالمعرفة بان ااوالقائالون والممل! العقل تعارض درء ل قال 

الشريفذكره ما مثل صحيح، بمعنى كلامهم رون يفالعقل بغير 
عقيدتهشرح لما تصنيفه، الفقه ق الإرشاد شرح ل مومحى أبي بن أبوعلي 

منمجموعة نقل ثم ، ل الإرشاد..،؛ أول ق ذكرها التي المختمرة 
الإرشاد.شرح عن الصفحات 

إعلامj موسى أبي لابن الإرشاد كتاب عزا فقد القيم ابن أما 
عنل.له ومثل المهيل. المجتهد ومنهم المجتهال.ين أنولع ذكر لما الموقعين 

الإرشاد.شرح ل ادعاْ كما وقال موصى أبي بابن الحنابلة 

ا ٥٨ص والمشي الفتى صفة )١( 
٩.٣; والفل العقل تعارض درء )٢( 



؛^١٣—s—— الفقهؤدار ءايء،1 التي اللصؤل 

القاصيمن المرتبة هذه ادعي راوقد الموقعين• إعلام ي قال 
له«لا،.الإرشادالذي شرح ي موسى أبي بن أبوعلي والقاصي أبويعلى 

اكمترأمل المرداوي إليه وعزا عنه نقل وممن 
مخعلوطات،له وهل الكتاب عن لخر اهللأءي~ حب ~ أعثر ولم 

أعالم.وافه 
بنالحين بن عمر القاسم أبي الحرفي مختمر ثرخ الثالث! 

الحنبليالفقه متون أبرز من يمد والذي —( ٤٥٣٣ )ت الخرقي عثداطه 
المتقدمة.

~موسى أبي أبن يعني ~ بختله أجزاء راشاهدت يعلى؛ أبي ابن قال 
الخرقيا،ر'آا.لكتاب شرحه من 

وابنالسودهر؛، ق تيمية ابن الدين كمجل الحنابلة بعض عنه ونقل 
الأصوليةلْ،؛والفوائد القواعد ي اللحام 

الأيابكتاب مقدمة ق مفلح ابن إليه ءزا0 الاداب! كتاب الرابع! 

.١٦٣/٤)١(إءلأماJونمن
.٣٨٨١رح التحبير )٢( 

٦!)م(طقاتالءظبم 

.٤٩١ص المودة ( ٤ ) 

 )٥( J٢٨س الأصولية والفوائد الفواعا.



الرشادسبيل اليرشادأش يقتاب ^ئموليd اارضر،ق ^^^;ءءءءءءع^^ء^:أ

ا.أحملأ١ الإمام أصحاب ألفها الي الإياب كتب عدد لما الشرعية 
الإماملمدهب الفصل المدحل ق يكرأيونيي الدكتور ذكره وعنه 
أح٠در٢ا.

نحله وهل هذا، غير لذكتاب ذكرآ — عليه اؤللمعت فيما — أحد ولم 
أولا.

تلاميذهالتاسع: ائطلب 

وصعواالذين العلماء من تعالى موسىأيي اين كان لما 
الذينالأعلام التلاميذ من له كان فقد والإسملع والرواية للتحليم أنفسهم 
أبرزهم:ومن منه أخذوا 

بن، حلفين محمد ين الحسين ين محمد أيويعلى: القاصي - ١ 
الحنابلةكيير الحنبلي، البغدادي الفراء اين أيويعلى القاصي أحمد 

الثقات،ادات ممن العصر، وفقيه الفرؤع، ق مذهبهم وممهد وشيخهم، 
القرآنوأحكام الفقه أصول ق الحدة وله أحمد، مذهب على تمانيفا له 

القضاءوولي كثيرة، مسنين وأفتى ويرمى وغيرها، لهنانية الوالأحكام 
الخلافة.دار يحريم 

ا/آ.)ا(الآدابالشرعية 
.Y٨٩٠/ أحمد الإمام لذهب المفصل الدخل )٢( 



ومماهمحارالفقه ءلبم1 م ا1نم،ول 

١،.وأرJعماتةر وحمسين ثمان محنة ووفاته وثلأتمائة نين نما محنة مولده 

مهديبن أحمد بن تات بن علي بن أحمد البغدادي الخطيب — ٢ 
الأئمةأحد الحافظ الفقيه البغدادي، الخليب الحسن أبي بن بكر أبو 

ديوانبه محم ومن المرنين والحفاظ المكثرين والمصممين ال٠شهورين 
موعالالشريعة وأصول وقواعدها ة العلم ق عمد كتبه المحدثين، 

والرحال.التاريخ 
تينومثلاث محنة ووفاته وثلاثمائة، عين وتاثنتين محنة مولدة 

وأر؛عمائةلآ،.
بغداد!تارخ ل قال عنه، أحد ممن موسى أبي ابى الخهليب عد وقد 

ثمة،<لم.وكان عنه رركنمت، 

همدالاهبن يوسف بن علي بن إبرامم الشيرازي! امحق أبو ٣" 
قالشافعية ثبخ أبوإمحاق، الدين حمال الشيرازي، الفيروزآبادي 

الفصاحة،ق المثل به يفري، وكان الفقه، ق و؛رع أصولي، فقيه زمانه، 

ناريخ٣، • ٩ Y/ غم من حم ق العبر ، ١  Y٩٣/ الخابالة طقات ترجمته/ j يظر )١( 
.0٧٧االزارة المجرم ، ١ ٠ ا/ ٦ والهاية الداة ٤،  ٥٣م/ • الإسلام 

الإسلامتارخ ، ٤٣٨ / ١ ١ان الالJمعجم ٣، ١ م/ دعثق ناؤيخ ترجمته/ ق يطر )٢( 
.٢٧٠/ ١٨،ّيرأعلأمالملأء١٧٥/١٠

.٢١٥؟/)م-ارخمداد؛ 



املترادسبيل إش الإرثاد  s_l_|ارنمروJية الر|شر،ق ؤرامآهه 

وسرحالفقه، أصول ق واللمع والتيه، المدهب، ق المهذب صنف 
وغيرها.الفقه أصول ل والملخص الجدل، ل والمعونة اللمع، 

وأريع٠.ائةلوسعين ت سة ووفاته وثلاثمائة، وتعين ثلاث صنة هولوة 
*حضرتفيقول: موسى أبي ابن على تلمدته أبوإسحاق يحكي 

كثيرآ*ليه واتتفعتا حكه 

بنهمدالعزيز بن عبدالوهاب بن الله رزق التميمي: الله رزق - ٤ 
ؤإمامهمالحنابلة فقيه أبومحمل.، الإمام الغل.ادي، التميمي الحارث 
والحديث،أحمل. مذهب عر والفقهاء القراء أئمة أحل. ببغداد، ورئيسهم 

القصر.؛جا0ع ثم المنصور يجامع للفتوى وحلقة للوعقل مجلس له وكان 
وثمانينثمان سنة ووفاته وأربعمائة، إحدى وقيل أرُادمائة سمنة مولل.ْ 

وأرساه>م.
ثرح ٠٠منها نمانيف؟ رروله الحنابلة: هلبقات ذيل ق رحب ابن قال 

ا.الفقه..،ار ق موصى أبي ابن لشيخه اد® الإرث.

الثانمةطمات ، ٣٨٣ل/ • الإسلام -ارغ ، Y٣٢/ ١ بقواي ترجمته/ت1ريح j ينظر ( ١ر 
لأينممرصآا-أ.الثانمض ادىرى؛/هلأ،طقات 

.١٧٤ص الفقهاء )آ(ءوقات 

الإسلامارخ ت، ١ ٩ ا/ ٧ والأمم اللوك تارخ j التطم ترجمته/ j نظر )٣( 
٢،  ٤٢/ ٣٣\h\jJ  0٠٣٨ا•الذ،ب شذرات ، ١ ٤ ٩ آ/ ٦ والهاة

.١٨الخابلأا/•)إ(ذيلطقا>ت، 



ؤهّا؛٠ بمياراوفق1( ءايء،1 ّش صؤل 

(L]،3،L _ :وفاتهالعاشر

نهرمن الثالث الأحد يوم تعالى ^١^٥ موسى أبي ابن الإمام تول 
البغداديالخطيب ذكرْ هكذا وأربعمائة، وعشرين ثمان منة الأحر ربح 

مندفن وأته ببغداد، المنصور جامع ل عليه صلى ممن أنه وذكر تحديدأ، 
كانعليه والصلاة الشهود بأن الختلسبإ ووصف حرب، باب ق الغد 

١،.حدآل واقرأ حمما 
وهووفاته، تارج ق القمل هوالقول، البغدادي الخطبب، قاله والذي 

أومهرهاالوفاة مسنة على بعفهم انصر ؤإن المترحمون تناقله الذي 
وحم4أض.وفاته تاريخ ق حلاف يذكر لم أنه غير ، نةل وال

العلم.أهل ق معدود وهو الله، هبة اسمه ابنتا حلف وقد 
بنمحمد بن الله *هبة ترجمته! ؤ، بالوفيايتح الوال ل المقيئ قال 

الحنبليالفقيه الهاشمي أبوغالّب، موسى أبى بن محمد بن أحمد 
ئلاث،منة حيتا كان بالبئر، وحدمث، البمرمكي إسحاق، أبا مهع البغدادي، 

وأر؛عمائهءأص,وتسعين 

.y\ofyبغداد )ا(-ار؛ح 
،-Lرخ٢٥٩-ارخالطوكوالأمم٥ا/،المتثلمj ١٨٦/طتاتالخابلأY )٢(بفلر/ 

. ١٣٨ه/ الذهب شدرات ، Y/ بالوفات الواو ٢، ٤ ٠ Y/ ٩ الإسلام 
.١٨٧و ١٨٦/YUبالونات الواو )٣( 



سبيلمرضيألى لقتاب الرشْة ء ^ ٢٣٦

القاسمبأيي يكنى له آخر اسا الحتابلة حلمات ق يعلى أبي ابن وذكر 
تتبعيحب - ترجمة على له امحللع ولم الديزرا، بزين ويلقب 

عليهاتعلم أهل ثناء عشر: اتحادي الطالب 

له،ترجم ممن العلم أهل ثناء ;ِمهآاددق موسى آبي ابن العلامة نال 
قالوا!ما بعض وهدم الجميلة، والصفات الحميدة بالخلال وذكروه 

والحفلالعالي القدم له الذكر، محامي القدر، ارعالي يعلى؛ أبى ابن قال 
اممهءرأ،.بأمر والقائم باق القادر الإمامين عند الوال 

^كامءذلم1الأضاللم«رم
الفلتر«رمعدم الفكر، محامي رركان الذهي: وقال 
رالصيت((أ بعيد القدر، رفح رثيستا، ®كان أيضثا! وقال 

.١٩٧)ا(طقاتاوطيلأأ/ 

.١٨٢رآ(طقاتالخابالةآ/ 

.١٧٤ص الفقهاء طقات )٠١( 

)إ(ت1رخالإّلأمهآ/«إأ.
٠٢٦٠ره(السرفيمحرسضرأ/ 



.^٧٣؛٠ بمعارا|مقه ءليء،1 التي الأصؤل 

صاو0بحث 
V_)SUJI  بموسىأبى ص الأص9وية باابمقدْة

المقإ(«بمدار عابم1 التي »اائص9ل 

القيمةهذه أصل الأول؛ الطلب 
سيلإلى ءالإرثاد كتابه تعار ;ِتهآثئ مومى أبي ابن ألف لما 
بمفدمتين؛امتهله الرثادا، 

ماارباب ت بقوله عنونه باب ق وجعلها العمدة ق الأولى؛ المقدمة 
الديانات،.واجب من الأفئدة وتعقده الألسنة به تنهلق 

العلم،فضل لسان أولها ل تقديم مع الفقه أصول ل الثانية؛ المقدمة 
العاموذكر الدين ق والتفقه العلم اقفل عنونه؛ اب بق ا وجعله

٥٠٢٠١ا وموالخاص،  اهرهمحنا ومالخصوص به والمراد العموم  ١٥
قوما الفقه ٠اJار عليها التي الأصول وذكر العموم، به والمراد الخصوص 

معنىذللث،ا.

عليهاالي الأصول فيه ذكر الذي الثاف الباب هدا هي المقدمة وهذه 
الفقه,مدار 

الحلمأهل بمص عمل من كان فقهي لكتاب أصولية مقدمة وصناعة 

منمقدمامم كانت، بل الصنع، هذا ق اهمة ملهم كان والحنابلة 



الرشادسبيل لُى اادرشاد لقتاب ارنم،ولية .^٨٣^ 

الفقه،أصول ق المقدمين الحنابلة أقوال أبرزواظهر الذي العلمي الجهد 
.- عليه امحللما فيما — أولهم ص موس أبي ابن أن غتر 

بنمحمد أبويعلى القاصي الحنابلة من أصولية مقدمة وصع وممن 
الحنبليالبغدادي الفراء ابن احمد ين خلّفا بن محمد بن الحسسن 

مقرئةمهليوعة وهي والوجهين، الروايتين لكتابه وصعها ( ٤٥٨" ٠٣٨ ) 
دحممحآلته٠اللاحم محمد ين عبدالكريم الدكتور بتحقيق 

-٤  ٩٩)الحنبلي مبرة بن محمد بن يحيى ميرة ابن الوزير ومنهم 
الصحاح®معاق عن ءالإفماح كتابه من أفرده لما مقدمة وضع ( ٥٦٠

لأحاديثشرحه ل هبيره فابن واختلافهم®، الأئمة ٠رإحماع بعنوان 
حيرآبه اف يرد ارمن حدينا لشرح وصل لما الإفصاح ل الصحيحين 

الأربعةالأئمة عند عليها الخفق اثل المحمع ا الدينءر ق يفقهه 
الفقهاء،محنريقة على وأوردها عندهم فيها والختلم، الذام! أصحاب، 

•المتقدمين محنريقة على أصولية بمقدمه ب وقدم 
هبيرةابن مقدمة بإفراد — الفضل بحانه سوله — على الق مى وقد 

معلبؤع.وهو وشرحها )؛ئاهه 

٥٢ / ١ الدين ل ينمهه حِرأ به اض يرد من باب؛ — العلم كتاب، — البخاري رواه ( ١ ا 
١٧^.)

^ي-ىابازلكة-باباضعنس-أ/ماي)ح؟م«ا(.



^^^؛ء؛؛ءءءءء؛ءء^ء^ءعءءء^^ءءالفقه ءليءُامدم مؤ )!ئمؤل 

القيمةاسم الثاني: الطالب 
منبعنوان تكن فلم الكتاب ممهدات من حزءآ المقدمة كانت لما 
مستنل.كتاب لا كتاب مجن حزء لأما المؤلف 

موص-أبي لأبن الأصولية المقدمة فهي 
فإنعنوان، لها يتتخب أن المقدمة باب عنوان حلال، من يمكن كما 

ثمالمقدمة موضوعات تفصيل ق أسهب الثاب عنوان ق موسى أبي ابن 
حلالهفمن  ٠١الفقه مدار عليها التي الأصول *وذكر ت بقوله ذلك، احتصر 

٠الفةها، مدار عليها التي راالأصول المقدمة هذ0 تسمية يمكن 

القيمةهذه اهمية الثالث: الطي.، 

ؤثذآنئئموسى أبي بن علي لأبي، الأصولية المقدمة هذه أن ثلث، لا 
أموراحلال من تتجلى كبيره، علمّية ومنزلة أهمية لها 

منموسى أبي فابن الخلي، وموله الؤلم< منزلة أولها'. 
الخلية.منزلته عن ينبئ محا ترحمته ل تقل.م وقل. الكبار، الحنابلة أئمة 

جلموسى أبي مابن والمقدمة، الكتاب لتاليف، الزمني التقدم وثانيهات 
وهومنالخامس ق وآخرها الرابع القرن ق حياته 

التاريخيالتفوم و أحمل، أصحاب من الرابعة التليقة ي العا.ودين 
عنمقحط وكونه بالكتاب، ءاإم؛1ا اهتماما يضفي بالإمام الهد وقرب 

اللأه.ب،.

التئدمين،عند الحنابلة عند الفقه أصول ق المصنفات ثح وثالثهات 



الرشادسبيل بمي مرشد لقتاب ا|نمولية |اْضر،ق 

أممستقل بتأليف سواء بالتأليف، والاستقلال الإفراد وجه على حصوصا 
مسوقة.المقدمة أن أعلم فما فقهي لكتاب أصولية ؛مقدمة 

ؤإنالهدمة، لهدم مزامنة أتيا يفلهر الفقه أصول ق الك١رى ورسالة 
صاحبفالعكبمري الكثير، بالزمن فليس عنها تأحرُت، أو عليها تقدمت 

علي،بن الحسن بن شهاب بن الحسن ^■^؛، هو الفقه أصول j( رسالة 
موسىأبي ابن اة وفمسة نفس j فوفاته ٤(  ٢٨-  ٣٣العكبري)٥ 

لآئبمااشُ.

تعالىموصى أبي ابن الشريف مقدمة إفراد أن ريب ولا 
مختمرةمتون هي على والتي التقدمة الأصولية للكتب إصافة ستكون 
تعالى.الحنابلةعند الفقه أصول لأصول 

جلعلى ارها واحممبما وجازتيمع مشتملة المقدمة أن ورابعهات 
ذكرأنه موسى أبي ابن وصفها كما فهي الكلية فواعده ل الأصول مباحث، 

الفقه.مدار عليها التي الأصول فيها 
مذهبعلى الأصولية المتون من تكون لأن مرشحة فهي ولذا 

الميتدئين.العلم لهللأب تشرح الي الحنابلة 
 Iأيض—افهي حنبلي أصولي متن هي كما القيمة هذْ أن وحامسها

منهي والي ;ِمحهآثى مومى أبي ابن الإمام وترجمحات آراء عن كاشفة 
الفقهيةبآرائه الحفاوة عن تقل لا بيا فالحفاوة بمكان، الملمي الحل 
الحنابلة.من.مؤ حموصنا الملم ق وعلوكعبه قدرْ لجلألة 





aأه ؛؟ا   i الرضيسبيل إش الترشد ر1ةتاب ||ئصولية الْقعؤق

المجازل١ا.ق محه الخلاف نقله 

حبروأن آ ١ للعلم تعريفه التحرير شؤح التحبير ق المرداوي عنه ونقل 
ا.للوحوبأ الفعل ق الأصل بأن قوله نقل كما العلمل'آ، يفيد الواحد 

فحلهمثل وجوب الفعل ق الأصل أن عنه مفلح ابن ه نقالوما 
نسخجواز عدم ق ورأيه العلمل٦، يفيد الواحد محر وأن صؤأسئيوثؤرْ، 

المجازأق الخلاف ومله قوله نقل كما ^٧، ^٠١١١٧بالة القرآن نخ 
القولان.هذه مثل من كثير ذلك وغير 

القيمةهذه في موسى ابي ابن منهج الرابع: الطلب 
الإرشادلكتاب مقدمة كتبت موسى أبي لأبن الأصولية المقدمة 

للاصولتقرير فيها مختمرة زبدة كانت ولدا امتقلألأ. تولف فلم الفقهي 
الخنابلة.مذهب على الفقهية 

ا(شرحمخمرمل
.٢٢١٩(اكميرصحاس١/ 
.١٨٠٩'ا(اكميرصحاسميرأ/ 

١٤٧٠.

ه(أصولالفقها/ما"آّآ؛
.Y٤٨٩/ 1(أصولالم 

ىأصرلالش'ا/ههاا.
.١ ٠ ٥ / ١ الفف أصول ٨( 



وس[ ci_nءليء،ابميم اأض صول 

فيها،موسى أبي ابن منهج من شيئح نكتشف المقدمة هذه وبتامل 
أهمها:ومن فيها، ومحاسن مزايا حملتها ق هي والتي 

موسىأبي ابن قول وبمفها المقدمة هده عن يعبمر ما أجمل أولأ: 
الفقهمدار عليها التي الأصول ارذكر حواها الذي الباب محوان ي ه نف

مضامينعن يجلأء تمن العنوان من الجملة هذه ولعل ذلك؛® محنى ي وما 
عليهايبنى التي الفقه باصول مخصوصة فهي تحويه، وما المقدمة هذه 

الفقه.

ولذاالمختصر، الاصولي بالمتن اسيه فهي مختصرة المقاأمة ا. يان

وبيان.تفصيل دون فيه ائل الموروومحى الأصول أصول حولت، 
كانت،ولكنها والتعريفامت،، بالحدود عناية موسى أبي لأبن لكن ثالسا: 

عنبحيدأ مئاتيه، عن ؤيميزه ال٠عثفج يقرب بما المتقدمين ؤلريقة على 
اسفلي.والإغراق التكلف، 

المقدمةه هن. ق تعالى ز؛?زت\ذاوئ موسى أبي ابن عناية ت، لكنرا؛عتا: 
أحكاموبعض والقياس والإحماع واله الكتاب عليها المتفق بالأدلة 

والمهللقوالمخ والمجاز والحقيقة الكلام كانولع اللفقلمة الدلالات، 
والخاص.العام بأحكام متميزة عناية مع والمجمل، والهي والأمر والمقيد 

قليلأماموسى أبي ابن فإن باحتصار جاءت المقدمة لكون حامس1ا: 
ندر.ما إلا السائل ق للخلافج يحرض يكن ولم يقرره، لما يستدل 



اورس1دسبيل إش مرسال _l-v اانم،ووية صشؤة ^——^ءءء^ءء^^ مز,؛اه 

مومحىأبي ابن أن إلا الأصولية المقدمة هدْ حجم صغر هع مادسات 
بعضق الأمثلة وبتكثير الأصولية القضايا مجن يقرره لما بالتمثيل اهتم 

منالمؤلفين عند والمكررة الالوذة الأمثلة عن وبخرؤج المواضع، 
بامجثلةالمسألة ويثري للميتدتين المسألة إدراك على يمن مما الأصولين، 

المكرور.من كن لم مما 

القيمةهده في عملي الخامس: الطلم، 
بامورتالمقدمة هد0 ق عمالي تمثل 

علىنمها ل معتمدا تملة، ما ؤإخراجهالمقدمة إفراد الأولأ 
الدكتوربتحقيق الرشاد مسل إلى الإرشاد كتاب من الهلبوعة النّخة 
اض.وفقه التركي عبدالمحسن بن عبدافه 

~الوحيدة الكتاب مخaلوطة أراجع فإف لمس أو إشكال ورد ؤإن 
للتثست،.للتحقيق التركي الدكتور اعتمدها والتي ~ الامحللاع حمس، 

الموية.الأحاديث وحرجت، القرآنية الآيااتs عزوت الثانرت 
التالي؛وفق المقدمة هذه بشرح تمت الثالث! 

موضوعاما.يحسب مقاءني إلى القا.مة قسمتا — ١ 
موصىأبي ابن لكلام القرب التحليلي البياق الشرح ءسااالثا الكت، ص٢— 

الكلام.من ومقاصاوه 
الأياتمن موصى أبي ابن به يستدل بما اكلألة وجه ببيان اعتتيتح ٣" 

به.يمثل فيما التمثيل وجه وبييان والأحاديثأا، 



هوه,؛ >-—ءء؛ءء؛ المقه بمدار علييا م اانم،ول 

يزيدلا بما الأصولية القضايا من يقرره مما له يستدل لم لما أدلة أذكر ~ ٤ 
لالقضية.نيا الأمظولأل وجه بيان ®ع أدلة، ثلاثة عن 

التمثل.وجه وبيان له، يمثل لم لما أمثلة أذكر ~ ٥ 
واصحخلاف فيه فيما الأصولية ألة المل للخلاف أعرض ٦" 

الخلاف.أثر من وشنئ الأهوال ية نمع ومشهور 
كالإمامالعلماء من محققين لأئمة محققة بنقولأت الشرح توجت، ٧" 

والشاطئ.تيمية ابن الإّلأم وشخ يعلى أبي والقاصي، الشافعي 
بعضموصى أبي ابن لها يعرض التكب ائل للمالشرح ل أصمت ٨" 

الراجحوبالقول مختصر بشكل الأصوليين عند المهمة أحكامها 
فيها.
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وواهاانم،ولا1تيء1يءو1)عدارالفقه 

باب
والخاصالهام ودثر الدي0 مي والتفقه العلم مضل 

ظاؤعرهوْا الخصوص  dlوالمواد العموم خااء،وه وبما 
الأصولوذقر المجوم به والمواد الفصوص 

ذلك)لعض ض وما الممه مدار عليها الش 

ؤمممهوأ ^ وجل: عز اممه ال ق
4أميثلهنَبمرت ممهنّلدا 

بنعبداض ابن عن عمير بن همدالملك عن عيينة بن مميان وروى 
منىمن بالخف حهلب صإإنة،ءثؤوثؤ الني أن لآه^-عنه أبيه عن مسعود 

معهايلم من إلى أداها ثم فوعاها مقالتي محمع عبدأ افه ررنضر فقال: 
ثلاثمنه، أفقه هو من إلى فقه حامل ورب له، لأفقه فقه حامل فرب 

ونصيحةعزوجل ف العمل إحلاص المؤمن؛ قلب يهن عللايغل 
وراءهم(ارممن تحومحل دعوتم فان جماعتهم ولزوم المسلمين 

التوبة.)ا(آيةأ؟اسسورة 
نليغعلى الحث ق جاء ما باب ~ العلم أبواب ~ الرمدى رواه الاصاد ببذا الحديث )٢( 

(.٢٦٥٨^٣٣١ماع؛/ال
(.٨٨رح ٢ ٠ ٠ / ١ نيه مق والحميدي 

٤(.)ح؛ ١ ٠ ٩ ١/ الواحد محر ست ل الحجة — والاثار المن معرفة ل واليهقي 



ا1رثادسبيل إش اكوثاد اكهوكة اليضؤة ؛

هالعفير بن سعيد حدثنا قال! البخاري إسماعيل بن محمد وروى 
بنحميد حدش قال ثهاب ابن عن بوض عن وهب ابن حدثنا 

النبيمت حمفمال! حهلس1ا ة معاؤيمت سال! ن■ماوالرحمن، 
قامحمأنا ؤإنما الدين، ق يفقهه حيرآ به الله يرد ررمن يقول؛ ءتإآلثههقوثؤ 

حالمهممن يفرهم لا الله أمر على قائمة الأمة هذه تزال ولن يعش، والله 
٠٢١*أ٠٥١أمر يأق حتى 

عليهاIمتفق أصول ثلاثة على يدور فالفقه 
الأمة.واحماع ^'^^^، الله رسول وسنة وجل، عز الله ياب 

يعملصحح أصل وهوعندنا القياس، وهو فيه ا مختلفراع وأصل 
مننفليرْ إلى الشيء هورد القياس لأن الثلاثة؛ الأصول هذه عدم عند به 

Iيكرما الني الأصول هذه أحد 
اممهكتاُبا وق إلا بأحد تنزل نازلة من ولا تحدث حادثة من وليس 

ؤثادرْثاؤاآليخدأاعزوحل؛ الله قال دليلأ، ؤإما نص1ا إما حكمها تعالى 

وجمرمالك بن أض الصحابة)يهظومنهم! من برواية جاء اللففل د:أذا 
بنوالعمان عبداض بن وجابر حشة بن -محيرة وأبونرصافة ثابت بن وزيد مطعم بن 

أحممن.لآجقبمأنحّ الخيري عيد وأبوٌبشير 
٥٢ / ١ الا-ين ل يفقهه حيرأ الله؛< يرد من باب! — العالم كاب — البخاري حبح ص( 

١٧^.)



٦٠٥١٠٥٢لأممه معار ءلبم1 للش صول 

نزلما ^، ٥١لن؛إث ^^هآاقشآكُكر الى؛ تعاممه ال وقثن'؛يىمهلأا، 
\TU ' A)

افهرسول بيان والحكمة ودليله، نصه الشريعة علم أصل فالقرآن 
هالهأته الصحح ُالقل قهاكثثهؤئ!م عنه صح ما فكل صإآثهقؤيؤ، 

دونالمدب به أراد أنه الدليل يقوم أن إلا إليه، المصير وجب أوفعله 
دونبه أمرْ أولمن ٥^١٥^^ له خاص أنه الدليل أويقوم الإيجاب، 

بدليلإلا الخصوص موضع به لعدي فلا غيره، 

وتجثمحأسقصديه ؤرتآ.تاسئأألقمت ل؛ وجز عاطه ال ق
مجثريذكمق لأ.ئوجوثع وره محلا ؤ الث وق4لم، 

يوئ0ائذنإلأنحم
•ْ ؛^٠^ 

عنها.أوشذ حالفها من على حجة المجتمعة والأمة 
والعمل.الحلم يوجب، الواحد وخر 

)ا(آ؛ة،ممسّورةالأنمام.
الحل.محورة من ٤ ٤ آية )٢( 
الحشر.محورة من ٧ آية من )٣( 
الماء.صورة من ٦ ٥ آية من )٤( 
المجم.محورة من ٤ الآيتان"آ، )٥( 



الوسدسبيل ألي اليزسد ا|ة1اب الأصولية اوْضْق ءٍ ؛٢٠ 

غيره.عنه وتهمع بنمه تمكن ما كل والأصل• 
ه.ينفيعلم لم ما والمرعت 
به.هو ما على المعلوم القيء معرفة والعلمت 
فثه•الخصوص دليل يقوم حتى وعمومه، ءلاهرْ على والكلام 

المقرئةثلاثة!والأسماء 

عزوحل:اف قال ررشيء«، كقولك: فيه، خصوص لا عام 
وؤإئاسةقممحءبِر4رى.

ؤ3أئنلوأاسمه: جل اش ( Jliوجه، من خاص وجه من عام والثال: 

أهملْن منهم امتثناْ من إلا المشركين جميع ل عام هذا الأية. آخر إلى 
الكتاب.

،،فهوعامةدثلم1آنيه1اؤوالكاؤىوقالعزوجل: 
ذلك.دون فيما خاص حرز، من فأكثر دبمار رع مرق فيمن عام 

الأمال،.صورة من ٧ ٠ آية من )١( 
القرة.صورة من ٢ * مزآية )٢( 
التوبة.صورة من ٥ منآية )٣( 
التوبة.صورة من ٢ ٩ آية من )٤( 
الأنعام•صورة من  ٣٨آية محن )٥( 



^٣٥[|امقه معار ءليءل1 ض الأمؤل 

عزوحل!اض قال وعمرو، نيد ت كقولك فيه عام لا خاص والثالث1 

ؤئدةم4آم4لا،ضذاحاص.
واحد.الخصوص وأقل شيئان العموم أقل ؤإن 

يقيد.لم ما والمطلق! 

عقاءقلم-ممأغ ؤؤ تعالى! اش قال وصف، إليه ماصم والقيل.! 

فاطلق.^تلآيظم4أى قوله• 
وايمآاربائب؛ ل وقال 

فقيد.دحشدلهنآكف، 
لصح.إمضاؤه لوكلف ما والعموم! 

مر.حتى يمح لم إمضاؤه لوكلف ما والمجملت 
قامما إلا الوجوب على ورسوله وجل عز افه وأوامر 

المدب.على الدليل 

دليلقام ما إلا عندنا الوجوب على النيئ وأفعال 
فيه.والإرشاد الندب 

ضروب!على والأوامر 

الفتح.محورة من ٢ ٩ آية من )١( 
)أ(سآيةممنّورةاس.

اس.محورة محن  ٣٣آة من )٣( 



اارش|دسبيل مى منسي لقتاب اانمأو1ية المقدمة مزأه 

وؤؤطمإ\قات\لزتخهحهلاا، وءامأ ١^٤^٥ ؤوهي»ؤ\ كقوله! حتم أم 
ذك.يفيد وؤوأدمأأقثهرّآا لأي.أ ١^^ ^^١

هثزينوقوله! كقوله! وعيد وأمئ 

.أوسا^١٦٢ؤ؛لَؤزأطة ت سزكقوله وأم 
أي؛4لَا، ئثهثبى ئئنناري؛ع اأإثؤلأذء1؛ ؤ وأمرحزاءكقوله! 

هداأي! ءؤويسوآدلد وقوله! لكم، ثواب هدا 
عقابكم.

محيت^^١ ؤ ؤوإداطiلمةسمuثوأهأ٩،، الى! تعكقوله وأمرإباحة 

المرة.محورة من ١ ١ ٠ آية من )١( 
المائدة.محورة من ٩ ٢ آية من ( ٢) 

ا.ن-ورةاس.منآية )٣( 
فصلت.محورة من ٤ ٠ آية من )٤( 

الكهف.محورة محن ٢ ٩ آية محن ( ٥) 
الإمراء.محورة من ٥ ٠ أية ( ٦ ) 

الزخرف.محورة من ٧ ٠ آية من )٧( 
التحريم•مرْ من ١ ' ُنآية ، ٨١
الماتاوة,محورة محن ٢ آية من ( )٩ 



^٥٥^٠٠ المقه مدار ء1بم1 م اصؤل 

وحل:عز ه وقول، ٢١^^ضّفيأش عن ^٥^١ 
يمل٢،.عوؤ ماآغثدئ يمثؤ، ق£؛ووإةقي عومخم ؤذ٠تيآغتدئ 

^أم،تابمتئ ااؤوآشؤ_ثوأإدا تعارت كقوله إرشاد وأم 

كقولهالنسة ق وكذلك حتم، وآحرها ندب، أولها آي القرآن ول 
هلْ،،هآِتوَ ت الى تع

أائَآرةماؤ، نن محءاميم جإ نئم إذعيتثم الى؛ تعه وقول

أنعليه وحب حيرآ عبده ق سيد العلم إذا ثال؛ من أصحابنا ومن 
مولاه.ومال ذلك العبد احتار إذا يكاتبه 

نهقسومن١^^١ لاجناخ ؤ تعار؛ وقال 
حتم.وأحرها دب أولها الأيات فهده هأَاا ومثمئى ميبمه 

 ١( C الجمعة.محورة من ١ ٠ آية من
القرة.محورة من  ١٩٤آية من )٢( 
س،ورةاوقرة. ٢٨٢منآية )٣( 

همة.J١محورة )أ(منآية'آخأءن 
الأنعام.محورة من  ١٤١أية من )٥( 

)آ'(منآيةّا'؟سّورةالورّ
القرة.محورة من  ٢٣٦منآية )٧( 



الرشاددسيو اادرشادإلى اووقدر،ق 

عنميتكم ءركشت  ijuأنه الني عن روي ما السنة ومن 
الظروفق لااشدوا وت را،، هجرا(، تقولوا ولا فزوروها، ألا القبور، زيارة 

واجتنواثلعر،الأ/
جليوحقي-نامان: والقياس 

ولاقاأي تعالى! اض ال قفيه، تجاذب لا ما فالجرت 

قمالك الإمام روا، ننح.؛تن الخيري سعد أبي حديث من اللفغل -بذا الحديث )١( 
(.١٧٦٧^T٦٩٢/ ادخارلحوم\لأ>و\>و - الضحايا كتاب - اJوطأ 
(١٠ ١ ٦ ٠ ٦ )ح ١ ٤ ٩ / ١ ٨ المني ق وأحمد 

القبورزيارة باب ~ الستا على الكاء أبواب  ٤١٠٩-~ الكبرى السنن ل واليهقي 
.أبامعد،١ يدرك لم ريعت مرل، رإلأانه وتار،ت ٧(  ١٩٨)ح ١ ٢ ٩ ٤/ 

رْءممثبممح.عطة وأم مالك بن وأنس يريده أحاديث من ومقارب وجاءيلفظه 
وبالندببالوجوب الأمرين على دلالته جهة من المؤلف أورده لما المح اقرب )٢( 

ولاالفلروف، ل اشربوا ٠ اف رسول نال قال; نيار ين يرده أبي حديث 
أنمكرواا.

المكرA/شراب أباح س بما اعتل التي الأخار ذكر - الأشرين -كتاب المائي رواه 
٥٦٧٧^٣١٩.)
أنلانعلم مليم، بن ملام أبوالأحوصن فيه غالط منكر حديث ءوهدا ال,انيت وقال 

يقبلوكان بالقوي لمس وسماك حرب، بن ماك صأصحاب من علمه أحدأتابعه 
التالقيزر.

الإسادا.صحح رحن الألبان! وقال 



و7ه؛^^^^^^^ءءءء=^ءءءءء^ً=^^ءء^ء^ ءيبمامداراافقأ، ي اصوو 

يمملوش >أو؟ ٥٢حمندرة يثمثاد يمثل ئص ُؤ ع M ُمرهثا 
للمحرمبالورمي المصبؤغ الثوب عن ومي ، يره>ه درةِشرا ثم^ال 

ميا.أمد الممثك فكان 
منشبه فيه فالعبد العيد، على كالجناية الأصول تتجاذبه ما والخفي؛ 

مخامحلبوأنه آدمي أنه جهة من الأحرار فاشيه الحيوان، من وشبه الأحرار 
الكفارة،قاتله على ويجب القصاص بينهم فيما يجري وأنه العيادايت، عن 

مال.أنه جهة من الحيوان وأشبه 
ومي.وأمر وامتخبار، محر، أربعة النظر أهل عند والكلام 
الحكم.من ثبت ما رغ والنسخ 

4لم،يثآهظم بن لشحثه ١ يأتيث الى؛ تعه قولمثل 
ؤنسختهاأ 

أرو؛ثاوصتهيدروف ؤوأؤ-؛ة الى؛ تعه قولومثل 
ؤوأؤ-ئه؛ قولسخها 4أه،، ع؛رلنرئ الحول متنثاواق 

)ا(سآةمآأسّحرةالإصاء.
)لإ(الآظنلإ،ا/منّورةازترلث.

الساء.سورة من ١ ٥ آية من )٣( 
الزر.سورة من ٢ آية من )٤( 
•القرة سورة *ن ٢ ٤ ٠ آية من )٥( 



الوشلدسبيل بمي و1قتاب اائ1ْولية اوْضر،ق — ٥٨؛؛

،,^؛ل لهنآرثهأشوع 
ه:قولخها ن،، ^١٢ليلدنيز^بي ويئ ه: قولومثل 

عنهروى وقد وبين، تخص ولكنها عندنا القرآن تنسخ لا والسة 
المنة.من بالمتواتر يتسخ القران أن أحرى رواية 

-ربد:ن:ئفيألئقثأفيظبماهُ" > -سار; ٧ ثل دالكي: 
أمحلها■ممرهُْ،أيت وؤثقتإصناين أهلها، 

واردلفظ كل وحمل مكني، القرآن ل يكون أن مغ من أصحابنا ومن 
وقمأوأد/؛؛،H ؤ تعالى: قوله لأن أمكن؛ والأول الحقيقة، على لقرآن اق 

يختلمهرولهل٦ا
وحلعز الله من الخطاب هذا يكون أن هازا ءلاهر يقتضي قكرولهل٦، 

الكفاريكلم لا تعالى اممه أن أصحابنا ين حلأئ أعلم ولا حقيقة، للكفار 

الثرة.)؛(سوةإ"لأسّورة 
هنسور0ابرة. ١٨٠آية من )٢( 
النساء.سورة من ١ ١ آية من )٣( 

يوسف.سورة من ٨ ٢ آية من ( ٤ ) 
الأنباء.سورة ْن ١ ١ )ه(منآية 
الأنعام.سورء من  ٣٠)ا"(منآية 



—^s—اامقأ، بميار ءإبمأ التي ا|ئصول 

ظاهرها.ل ما غير دالآية المراد أن ^١!^ فعلم يحاسبهم ولا 
ولم، ءؤوأتينثنًظلسء ت قوله مثل الخاص به يراد والعام 

الرحل.حلقة ولا مليمان مللق، توت 

القياسفدل ماء، التدمر ولم هل٢، ُؤثدنرغلشءآزربم وقال؛ 
الخصوص.على 

وهويريده \ؤاهئت \لمؤ؛ كةولهت العام به يراد والخاص 
الكل.

الرضاعة.من المن وحلائل وهويريدهم 
ةدْلعوأوألنار3مح وألكارق ؤ ت تعالى كقوله العام من والخضوص 

حرز،غر أو حرز من دينار رع من أقل مرق من حص ثم هلْ، أديهنا 
حرز•غر من دينار رع من أكثر أو 

المل. ijyص  ٦٣ص )١( 
الأحقاف.محورة من ٢ ٥ مزآية )٢( 
الأحزاب.محورة من ١ مزآية )٣( 

الماء.)أ(سآيةم'آمنسورة 
المائدة.محورة من  ٣٨آية من ( ٥ ) 



الوسكسبيل بمي _ i^nاأنمأولية ال0قدرأة مو'اُعيج 

اّشنىثم 4لا، ثجدمحر حث ميز ؤءأينإوأ ت تعالى وكقوله 
،.ءندبمإيثوىه١٢ألحزبم يمعوأ الكتابؤ-مئ( أهل 

محصنات١-^، ثم ؤولأت4وا و؛الت 
الكتاب.أهل 

نمهلْ،، ؤوماأمسلمءضآش ^^٤،، ءثأضِ_، ؤوماديح الت ون

ةهسسورْاكوة. س ،١

التويت.مورة من ٢ ٩ ية  س (٢

البقرةسورة من ٢ ٢ ١ ية  س (٣

المائدة.محورة مجن ٣ ية  س (٤

البقرةمحورة من ١  ٧٣ية  س (٥

الماىل.ة.محورة من ٥ ية  س (٦



ؤ

صمحهمحمحمحمحهمحمحمحص

شرح
الفقهؤدار تصا التي الأصول 

الأص9ادة«»اا0قدوة 
بنمحبمد بن أحمد بن محمد ض لأبي 

الء،1شهىموص أبي 
و









وْا"؛ء بميما1مقه ءابم1 اانص9لم 

ؤم1ئمإوأ ت وجل عز اف ال ق
١^١ مدمحش< ثلمهن ثجولايم ؤ*ةثو\ك ١^^^^ 

بنعدالله ابن عن عمير بن عدالملك عن عيينة بن سميان وروى 
منىمن بالخف حهنب صئسته4وثؤ النبي أن يقؤهبمته أبيه عن عود م

س_مادهالم من إلى أداها ثم فوعاها مقالتي ْع معبدأ اف ارنضر ط\ذ1.' 
نلاثمنه، أفقه هو من إلى فقه حامل ورب له، لأفقه فقه حامل فرب 

ونصيحةوحل عز ممه العمل إخلاص المؤْنت قلب عليهن، لايغل 
وراءهم؛ارى.من تحوط دعوتم فإن ■جماعتهم ولزوم لمين الم

قال;عفير، بن معيد حدتنا البخاري إسماعيل بن محمد وروى 

بمنحميد حدتني ئال: شهاب، ابن عن يونس عن وهب ابن حدثتا 
الني'؛،؛^٦٥^^؛^سمعت، فقال،; حهلس1ا، معاؤية ممعن، قال،ت عبدالرحمن، 

التوبة.محورة )ل(منآية؟آراس 
تلغعلى الحث، ل حاء ما باب ~ العلم أبواب ~ الرمدتم، الامحنادرواه ;!يا الحدبما ( ٢ ) 

٢٦٥٨^٣٣١.)
(.٨٨)ح ٢ ٠ • / ١ نيم مل والحميدى 

(٤٠ )ح؛ ١ • ٩ / ١ الواحد محر تثستا ل الحجة ~ والاثار السنن معرفة ل واليهقي 
بنوحبير مجاللت، بن أنس رة.بممحومنهم: الصحابة من مجموعة برواية حاء اللففل ومدا 

دجابربنباشدانمانينشردأمح،حشة بن جندرة دأبونرصافة ثان بن وزيد مطعم 
رْئ^بممحأجمعن.محمدالخيري 



مس1دسبيل إلى مرشاد لعكتاب ارنم،ولية ادْقدوق أ ء^^:ءأم  ٦٦٠٠

يعطي،واف م محامأنا ؤإنما الدين، ق يفقهه حيرآ به اف يرد ررمن يمول• 
يأقحتى حالفهم من يفرهم لا اف أمر على قائمة الأمة هلْ تزال ولن 

أمرافا(را،.

منواكتفى الشرعي، العلم فضل يذكر الباب، )؛ئثهم المؤلف، بدأ 
فضلهق والسنة الكتاب، من الموصى يعفى وهو عليه يدل ما بأعغلم ذللئ، 

وحديثبن.ذكرآية حيسثإ به، الاشتغال وفضل 

دنفثوأء=فادههإؤلأ^كثأكولجث تعالى؛ قوله فهي الأية، أما 
ثجمأممهنِلدا ق ,لثنممهوأ ^ئيجِتإمممه 

أنجهة من واضحة العلم فضل على ودلالها ، ^١٢٢
الخير.الاس ؤيعلمون فيتفقهون لتلله ينفروا أن وأهله العلم فضل من 

كلنمير عن مت الأبة أن جهة من العلم فضل على دليل الأية ول 
يمتعما ءلائفة، متهم يبقى بل — شانه وعلو فضله على — للجهاد المؤمين 

والأدابحوالس والأحكام الى تعاف اب، كتم تعلإلا خروجهم 
والفرائص.

٥٢ / ١ الدين ل يفقهه خسرأ به اش يرد من باب؛ ~ العلم كتاب، — الخاري صحيح ( ١ ) 
١٧^.)

)'آ(آ؛ةمآ'ااسمورةاووة.



^٧٦^^!؛ءء^ءء=ء=^=^^!—= الفقه اُدم ءإي،،1 الني ارئص9ل 

—كفاية فرض وتعليمه العلم طلب ق عي الأن على دليل الأية ول 
وهو—، له الجهل يسع ولا بالضرورة الدين من علمه يجب ما عدا فيما 
ومنتعالى، اض أمر تنفيذ جهة من متعددة، جهات من الأجر به يدرك مما 

المشتنليدركه ما ْع الفريضة، بيده عنها والنيابة الإثم، الأمة كفاية جهة 
تعليمهوأجر به العمل وأجر به، لله والتعبد التعلم وأجر فضيلة من بالعلم 

للناس•

تعليمهوهو العلم طلب مقاصد أعظم من مقصد على دلالة الأية ول 
فمنا، ١ رمهن ٌوصووا ق ؤدثممهوأ بحانه: ال، فقونثرْ، 

للناس.، wJbuهوبه العمل بعد الحلم له يتعلم ما أعظم 
وخصوصاالعلم، فضيلة هذا ففي  ١١الأية! ير نفق عدى القال 

لوبته نثره فعليه علمتأ، تعلم من وأن الأمور، أُم وأنه الدين، ل الفقه 
وأجرم،بركته من الحالم، عن الحلم انتثار فإن فيه، ونصيحتهم الحبال، 

الذى؛نمىله«رى.
ْعمعثدأ اممه نفر  ١١ه فولوهو الأول والحدسثج 

له،فقه لا فقه حامل فرب محها، يلم من إلى أداها ثم فوعاها مقالتي 

٠التوبة سورة من  ١٢٢آية من ( ١ ) 
.٥٣٥ ص الممحدي تفسير )٢( 



مش1دسبيل ا|برسادإلى لعثءب ارنم1ووية اورضر،ق ء ٢^٨٦،ه 

المىمن فهودعاء ْنها،لا،، أفقه هو من إلى فقه حامل ورب 
بعلماشتغل لمن والحس والنعمة البهجة وهي بالنضاره، 

عمللن ودعاؤه لغيره، بلغها ثم ومهمه حديثه فمع سنته 
وهكذاورسوله، اش يحبه شريف فاصل عمل أنه على دلالة عملافيه 

الحديث.هذا ق العلم 
فضلعلى أيما يدل وتعليمه العلم فضل على يدل كما والحديث 

محنالأستنثامحل وحسن الشرعي الخطاب وفهم للعلم والإدراك الفهم 
٠نصوصي ل١ 

يفقههحيرأ به الله يرد رامن صئلةءعفيققسؤت وهوقوله الثاف والحديث 
 jمنالشرعي العلم بالاشتغال أن ق الدلالة واضح فانه لدين«أى، ا

تعالى.اض من الخيرية به يدرك مما وأنه الأعمال أفضل 
والأحره.الدنيا ق العبد سعاله هوميب الخيرية ؤإدراك 

قانمةالأمة هن.ه تزال ولن  ١٠ت الحديث، آحر ل صإإلدهق،هو.ؤ قوله ودل، 
همالعلم أهل أن افمجا< أمر ياق حتى حالفهم من يضرهم لا الله أمر على 

العلمي ورثته فهم نبيه يعد الله دين م بهينوم الدين 
تقومحتى تعالى الله أمر على يقومون الذين هم وأبم للدين، والمليغ 

تخريجه.تقدم ( ١ ) 
تخريجه.)آ(تقاوم 



؛^٠٩٦ الفقه رُدار علبمإ التي ارئص9ل 

الميورثة كونم معاق من وهومعنى وشرفهم، فضلهم من وهدا الساعة، 
الشريعةعن والJفاع ونصرته وتسليغه العلم عنه ورمحوا فقد صإآلثهقوق؛لخ، 

ورئةالعالم_اء ررؤإن صإإ؛ممهقوثت• قوله عامه دل الذي إليها، والدعوة 
الأنبياء«لم
بهتدرك العالم ءلالسا أن من الحديث ق حاء ما باز ابن الإمام ؤيحلل 

بامرالقيام على البد مححمز الدين ل الفقه لأن إلا ذاك ®وما فقال؛ الخيرية 
مكارمإلى ؤيدعوْ احهله، ممن والحذر فرائضه، وأداء وحشيته، افه 

بابالأسأعظم ومن ولعباده، ض والنصح الأعمال، ومحاسن الأخلاق 
والحذرالهناعق على والاستقامة به والأنت٠اع وزيادته الحلم بقاء ق أيضتا 

المعاصي،ارأ/من 
الشرعيالعالم فضل على وتوافرت تضافرت قد الأدلة أن ر؛ب ولا 

الأعمالأفضل الأمة لف سعده حتى وبآثارْ، ه نفق وتعليمه، بتعلمه 
الواجبات.أداء بعد 

)ا(رواْساُمهأ)حهام\ا'ا(
(.٣٦العلم طلب عر الحث باب - العلم محاب - وأبوداود 

٢( ٦٨٢)ح  ٤٨ه/ العبادة عر الفقه يضل ل حاء ما باب ~ العلم والرمدي~أبواب 
الألبان.وصححه 

.١٣٠ ١/ باز ابن ومقالات فتاوى مجمؤع )٢، 



لارشادسبيل مرشادبمي لقتاب اانم،ووية الْقع)،ة 

منإلي أحبا ليلة بعض العلم ررتذاكر خ.بمنمحات هماص ابن قال 
إحي1ئها«لا/

صحت،إذا العلم  v_JLi>؛من أفضل عمل من راما الثوري؛ سفيان وقال 
النةا(أم

أفضلالعلم ارمحللب }{.' jijالشافعي صمعتا سليمان! بن الربح وقال 
الافااة«لم.الصلاة ْن 

منقوله مثل ق النبوة مشكاة من مستفاد كله وهذا 

القمركفضل العابد، على العالم فضل ارؤإن رؤو^بمنئت الدرداء أبي حديثا 
لمالأنبياء ؤإن الأنبياء، ورثة العلماء ؤإن الكواكبج، سائر على البدر ليلة 

وافر((ل؛ا.يحفل أحذ أخذه فمن العلم، ورثوا درهمنا ولا دينارأ، يورثوا 

.٢  ٥٣/ ١ ١ جامعه ق راشد بن معمر ندا جمعنه رواه ( ١ ) 

•٣ ٠ ٤ ص الكبرتم، المن إلى المدخل ل واليهقي 
.١  ١٧/ ١ وكله العلم بيان جامع ل همدالر وابن 
.١  ٢٣\اوشاله العالم بيان جاح )٢( 
.١  ٢٣/ ١ وكله العالم بيان جاع ، ٣١

تخريجه.تقدم ( ٤ ) 



مدارالفقهء1يه،1 التي الأمول 

تعليها متفق أصول ثلاثة على يدور فالفقه 
الأمة.ؤاجهغآ ط١شئؤيؤ، الله رسول وسنة وحل، عز الله كتاب 

يعملصحيح أصل عندنا وهو وهوالقياس، فيه مختلف راع وأصل 
الثلاثة.الأصول هذه ءا.م عند به 

التيالأصول طْ أحد من نظيره إلى الشيء هورد القياس لأن 
ما.ذكر 

والمةالكتاب الأصول: الثلاثة هي ما الاحتجاج عر المممق الأدلة 
الأصوليين.من كثير يعدها هكذا والإحماع. 

الخلاف،وير فقد به والاستدلال بحجيته الجماهير قول مع والقياس 
فيها.المختلف الأدلة ْع أم عليها المتفق الأدلة مع هو٠عادود هل 

واليومبافه يؤمن لم مذللث، ق يرتاب فلا والمسنة الكتاب حجية أما 
طريقعن تعالى اممه إلى التحاكم وجوب على الأدلة تكاثرتر وفد الأحر، 

المطهرة.محنته طريق عن صإإلدقءثؤولخ رسوله ؤإلى المجيد كتابه 
الاستدلاليجب، مما كله صإإشعكهق|ؤ رسوله وقول تعالى افه فقول 

وكلوالمواهي، الأواص فيه فيدخل وغيرهما، ومسا أرآ إليه والتحاكم به 
كالح—ناوالهي، الأمر معنى ق هو مما تضمنهما أو عليهما دل، ما 

للفعلوالمدح والعقاب الثواب وترتسا والرهيس،، واكحذير والترغيسس، 



ا|رساعسبيل بمي اادرساد ا1قداب اانم،واية ارر،ضوق ———— ،^^٠٢٧

رلهورمتعالى افه محبة ان وبيأوذمه، ه فاعالومدح ه، لأوالذم 
وكرههوبغضه اش محبة شي بيان أو الفعل، أو للفاعل 

الترك.محللب أو الفعل محللب يضمن مما وتحوها للفاعل، أو للفعل 
رسولهوطاعة الى تعاش طاعة وجوب على دل دليل وكل 

ولهرمومول ه كتابل الى تعاف نول اول تنفهو 
منهسيء يخرج لا باتفاق ونواهيهما بأوامرهما نته حمق 

بجن،مح* آس ؛ن وألرّود؛0 أطتعوأآس ْل ؤ تع_^_^الىت __ه كقول
وأمل،أس'وأطيعوأأفيوث أطعمأ ؛؛ ٣١٠كآ,ةاأك؛0 ؤ الى• تمه وقول،، ١ آثك،فين 

كربمعدي بن المقدام عن عوف، أبي بن عبدالرحمن حديث وق 
معه،ومثله الكتاب أونسن، إن ررألأ ءالت أنه افه رمحول عن 
وجدتمفما القرآن، بيدا عليكم يقول أؤيكته على شبحان رجل يوشاق، ألا 
رفحرموه«ر حرام من فيه وحدتم وما فاحلوه، حلال من فيه 

~اممه ول رمحنة حمأن ثلث، ®ولا انت ببن عيدالعزيز ام الإمال ف

عمران( jTسورة من  ٣٢آية )١( 
النماء.سورة من  ٥٩آية من )٢( 
(.١٧١٧٤^٤( ١ • / YA)أحمد رراْ )٣( 

الألباق.وصححه السنة لزوم ق باب — اوسة وأبوداود—كتاب 



ومالأه ٠٠اائص9لاوشء1يء1ُصس< 

اضوقيض كتابه، حفظ كما اش حفظها فقد منزل، حي و~ 
ؤيذبونالجاهلين وتأؤيل المبهللين تحريف عنها ينفون نقادا، علماء لها 

سحاتهافه لأن والملحدون، والكذابون الجاهلون بما ألصقه ما كل عنها 
وصمنهاالأحكام من فيه أحمل لما وبيانا الكريم لكتابه تفسيرا جعلها 

.٢١١العزيز((اتىادإ عليها ينص لم أحرى أحكاما 
تباركافه مى الذي الأول الاحتجاج مصدر هما والمسه والكتاب 

والزكاءالنور حما لها وجعل محمد أمة على به وتعالى 
مزأيلاعق^؟_J تعالى: قال والضلال، الجهالة يعد والعلم والهداية 

ءادنمهءديئحقممعقؤم نيمبمث ءد المحي؛ن 
ير٢،.سوآنمكثه وبميهم 

علىموته بعد ؤثؤ عكي محمد أمة هوإحملع الثالث، والدليل 
وأنمخالفته، وحرمة الإحماع اتباع على الأمة أطشتإ وقد شرعي، حكم 
كالرافضةبخلافهم يؤبه لا من اإلا يخالفلم المؤمنين، هوسيل اتباعه 

علىالأدلة وقامت، عليها، المتفق الأدلة من عد ولذللث، المعتزلة، وبعض 
دليلأشرعينا.الإحماع اعتبار 

تعالى:قوله ْثل امحارْ، على الأدلة قامت وقل 

اصأ أنكرها من وحكم الرسول سنة العمل وجوب )١، 
منّورةآلصران. ١٦٤)أ(آية 



الرشادسبيل ش اأدرثاد ل،ثءب اائ۵|وJية اورض0ق 

وذمبمإمحءوك ما موؤء آلومن\ن غرمطيل ويثح ألهدى له ما بعد ين 
الوعيدبأعظم وتعالى سبحانه اممه توعد فقد ، ١ وسآءئتجيرا جهم 

بمشاقةوقرنه عليه، اتفقوا ما هو ومبيالهم المومتين، سبيل غير انح من 
الرسول

الأيةدلت ، دآلرّول فيسم(ءردوْإثأش ّنرعم ؤ؛ن تعالى؛ وقوله 
ويممهومهأوالسنة، الكتاب إلى فيه المختلف رد وجوب على Jمنaلوقها 

به.فاعملوا حق فهو عليه اتفقتم ما أن 
تجتمعلا فهوحق الأمة إحم-اع وأما  ١٠تيمية! ابن الأملأم شخ قال 

والسنةالكتاب ق J^>^، الله وصفها كما صلألة على ~ الحمد وفه ~ الأمة 

ؤ'محثمحتٍفمال—ارث 
بكليأمرون بأمم لهم وصفا وهذا ا، عتيأثهءضوقم0أش 

^١^قوله؛ ل بذللتج نبيهم وصف كما منكر كل عن ؤينهون معروف 
وبمنهملأشروف أنرهم وآلأنجز 

ؤه؛ قولق المؤمنين وصف دللث، وب، ٢٤^^جاحجملإ 

النساء.سورة من  ١١٥آية ( ١ ) 
النساء.سورة ْن ٥ ٩ آيه •ن ( ر٢ 

)صسآية«ااسسورةآلسران.
سّورةالأءراف. ١١٥٧^)؛(من 



وه7ه d_Jtءايه،امعارm التٍ؛< اانم،ول 

،١ عير وينهون اتتثوف بممن صزأزواث وآلثوؤقث 
ذلكق بالمعروف تأمر لم لكانت هوضلال بما الدين ل الأمة محلوقالت 

ا.فيه..ااأ النكر عن تنه ولم 
القلةإلا بمجموسما الأمة إعمال محل أنه ريب فلا القياس وأما 

منوقلة حزم بن وأبومحمد علي بن داود رأسهم وعلى كالفناهرية 
موافقيهما.

بعد~ رابعها وهو عليها المتفق الأدلة من القياس يرون والجمهور 
الأدلةمن جعله من العلم أهل ومن ~ والإح٠اع نة والالكتاب 

بحجيته.القول ْع فيها المختلف 
خلافاعتبر فلأنه فيها المختلف الأدلة لك مبالقياس ملك ومن 
الفلاهررة.

لأمم~ وهوالأوجه ~ عليها المتفق الأدلة ل لكوه موالجمهور 
منخلاف خلهور قمل بالقياس الاحتجاج على انعقد الإجماع أن يرون 

كالظاهرية.الأصل ق معتبرأ حلاقه كان ؤإن فيه خالف 
افهرضوان الصحابة لدن من القياس على الاجملع الخلماء نقل وقد 

وبعملهمبه، أروا حث بقولهم القياس إج^بممحءلى اتفقوا فقد عليهم، 

التوبة.سورة من ٧ ١ آية من )١( 
\.UUJ ١٧٦/١٩)٢(بعاكاوى



ااوسادسبيل بمي الإرشاد و،كتاب اانم1واية اور،ضر،ق أ\"لأممح 

وأعمالوه.طيقوه حيث 
أنواليدكرون واعتيارْ القياس حجية على يسدلون حين فالجمهور 

حلالهامن بعضهم ؤيحكي •ها، ويتدلون القيامية وتهلبيقاتهم الصحابة 
ذللث،.على الصحابة احملع 

اصلالج۵^أبوبكر بالقياس القول على الصحابة إ-جملع نقل وممن 
وعترهم•وأبو؛عر(أ؛، المعانررم وابن الاجىل٢، وأبوالوليد 

منأحدهمات وجهين• من الصحابة إ-حميع عليه ،اؤيدل أبويعلى! قال 
ا.ر ١٠الاستدلال..جهة من والثازت القل• جهة 

عمليةوأمثلة للقياس الداعمة لأقوالهم أمثلة ذكر ق أمسهب ثم 
•لهلبماتهم 
باعمالهوالأم اعتارْ عر الدالة الأدلة قامت U بالقياس وقالوا 

بالاعتبار،أمر ^رآ،، ؤةمرإطؤاآلآمس ت تعالى قوله ذللث، ومن 
الأية.عموم ل به مأمر^ فيكون الاعتبار، أنولع من نؤع والقياس 

.Y٣٨٥/ الأصول؛/مآم، )ا(الفصولفي 
.٢٦١/•الفصول )ما(إحلكم 

الأدلة؛/٩.^١^٠٠ )٣( 
.٢٨٠إ/)؛(العدة 

.a٩١/حزم لابن الأحكام أصول ق الإحكام ( ٠ ) 
الحسمر*صورة من ٢ اية من )٦( 



ء^^ءء^^^ءء؛اومقأ، ؤدار ءابم1 م ا>ئص9ل 

ا؛تحكم؟ ررب—٠٢ صإأشهقيز• اله ملما رهوهآ،نه معاذ حديث وق 
الاجتهاد،على فاقره رأي_ي،اله، أجتهد والمسه الكتاب رربعد فقال: 

الاجتهاد.من والقياس 

بيانق للقياس صإإذدةءقؤق،ي النيئ إعمال القياس حجية أدلة وس 
جاءتجهيه، مى انزأة ظ^بمنهأل عباس ابن حديث ق كما الأحكام 

حتىحج دل-تا حج أف يدرن أمي إل يثالش: صؤ|سءيؤثؤ، الأ؛ي إلى 
^يما،أتأ:بيكانشمحئ:ش

النيقامر يالوداءاال٢،، أحي فاض <، ٥١اهضوا داص؛ة؟ أكنت 
فيجبدين أمما يجامع مال من عليها ما أداء على قياسا عنها بالحج 

نهما.قضا 

أحمدفيالمدآ-مأأا/"ا)حا1'آامأ(الإمام )ا(رواْ 
(.٣٥^٢٩  ١٨؛/القضاء ق الرأي اجتهاد —باب الأمحية —كتاب وأبوداود 

مابطجاءفيممم_صم/ي«1)ح¥آماو^ما(الأحكام والترمذي-مماب 
بمتمل.عندي إّنادْ وليس الوجه، هذا س إلا تعرفه لا حديث ^ا وئالت 

•(  ٠١٧ )ح ٥ ٥ / ١ الشدة س فيه وما الفتيا باب — المقل.مة — والل.ارمى 
حديث-يعنيإساد وط؛ وم'ِا؛  ٤٧٢/ ا والمتفقه الفقيه ق العدائي الخهليس( وفال 
تقبلوهمد العلم أهل أل على بالثقة، معروفرن ورجاله متصل -إستاد ؤ.ةته معاذ 

عندهم.صحته على يذللثخ فوقفنا به، واحتجوا 
حجوالرجل الميت،، عن والنذور الحج باب - الصيد جزاء كتاب - البخاري رواه )٢( 

(١٨٥٢٠)ح١٨/٣ءنالرأة



الرشادسبيل البرشاد!لى لقتاب ا|ئصولية اوْقدوق ؛٨٧؛م 

بالقياسالقول على ؤإحماعهم الصحابة اتفاق على يثكل ولا 
عنالمحادرْ القولية الاثار عموم من الفنامرية يورده ما يه وعملهم 
فإلوالرأي، *إياكم ئ^قبمثمحات عباس ابن كقول الرأي، ذم من الصحابة 

يقلولم ^١، ^^؛٠٠^٢لميه'،؛^٦٥^^: ءال الله 
جمعوابكونه لهم المخالفين يفوق الجمهور استدلال فان ،، رأيتااليما 
منبالتحذير حاء مسهم وبأن وعملهم، الصحابة فول بين لاستدلال اق 

والرأيكالقياس الصحح الرأي فته يدخل إذ القياس ص وهوأعم الرأي 
وقا• ل له وتطبيقهم به بقولهم العموم من مخصوص والقياس الغامد، 

بالرأي■الأخذ من وتحذيرهم بالقياس عملهم بين الجمع يتحقق هذا 
عدمعند به يعمل صحيح أصل عندنا اروهو يج؛ةآإث4! المؤلف وقول 

هدهأحد من نغليره إلى الشيء هورد القياس لأن الثلاثة؛ الأصول هده 
ذكرما«.التي الأصول 
الحنابلةعند معتبر دليل الصحح القياس يتئ١ندثأن المؤلف يئن 

التاء.صورة من ١ ' ٥ آية ص ( ١ ) 
(.٥٩٢^٩ ١ " ٥ ٩ / ٤ يرْ تفق حاتم أيي ابن رواه ( ٢ ) 

(.١٠٤^٣١ ١  ٨٣ه/ التمر j جرض وابن 
المتذ.ر.لأبن  ٦٨٨ة/المنثور الدر ق اليوطي وعزاه 

، Y١٣٢/ رحى الأصول الماس/ ق الصحابة أنوال ين الأصوليض جمع j يفلر )٣( 
١. ٠٩أ/ ،سرالتحرم ٣٤٨٥،اكميرثرحاكحرضU/٤١٢٩٧; العدة 



؛•^؛٩٧الفقه بمدار عابمأ ائتي اانص9ل 

الدليلوحول عدم عند يكون إنما منزلته وأن الجمهور، عند هو كما 
الأمة.وإحم1ع والسة الكتاب من للمالة 

ينكرفليس حاف، ولا غاو غير ومعل موقف، القياس من فالموقف 

الضرورةعند به يعمل ؤإنما والإح٠اع، النصوص على يقدم ولا ويترك، 
والإ-جملع.والسنة الكتاب من النص وجود لعدم 

وحولمع المقايسة تجوز فلا النصوص، عن متأخرة رتبته فالقياس 
معاجتهاد ولا اجتهادي، فالقياس أوالاجملع، أوالسنة الكتاب ص دليل 

الصر.ْع قياس لا فكدا الص 
أوأوالستة الكتاب مع القياس تعارصؤر ل الخلاف ينمب لا وليلك 

ابتداء.عنهما رتبته لنزول متحمل فهوغير الاجملع، 
لأنوالستة؛ الكتاب عن، والقياس الإج٠اع مرتثة تأخرمت، ؤإنما 

عني.ناتجان وهما مصدرهما، هما والسنة الكتاب 

تنيمكلاهما المحح والقياس الأمة ٠وإجماع عثيمين! ابن، قال 
وأنحجة، الإج٠اع أن عرفتا ما والسنة الكتاب ولولا والسنة، الكتاب إلى، 

حجة((لاا.القياس 
إليهما،فهورد والسنة الكتاب س مأحوذأ أصله ل القياس كان ولما 

يكونأن صحته فعلامة ؤإعمالألمعانيهما، فيهما، لبت لما قيامنا لكونه 

.٣٥٤أآ/ ;ا(ثرحراضاكالمز،



مسادسبيل إلى اابجساد الْقعرة ءءءء^^ءء^^^ء—^ء •و*ححمج 

كانفإن والإحم1ع، والسسة الكتاب من عليه المئيس أصله مسستمدأ 
المحاب- الثلاثة الأصول توافق لا وعلل أصول على مشا القياس 

أولفيها ثابت لأصل مردودأ القياس ل الهمع وليس ~ والإجماع والسنة 
عنوالسة القرأن نس الذي المجرد وهوالرأي بامحلل، فهوقياس أحدهما 

اممهرسول أصحاب وذمه اشاعه 
هووالميزان هوالنص، *فالكتاب ت تيمية ابن الإسلام ثيح فال 
المماثلينبين تسوية فإنه العدل، باب من المححح والقياس العدل، 
فكلالص، دلالة توافق الصحيح القياس ودلالة المختلفين، بين وتفريق 

قياسايخالف، نص يوحد ولا فاسد، فهوقياس النص دلالة حالف، قياس 

.٢١الصحح،،أ المقول يخالفح صريح معقول يوجد لا كما صحيحتا، 
والمنةللكتاب نبعي همودليل ؤإنما دليلامستقلا، ليس فالقياس ولذا 

والإجماع•
هذهأحد من نفليرْ إلى الميء هورد القياس ارلأن ؤءثذأنئئ! وقوله 

تابعوأنه المحح، للقياس ووصف، لحال بيان ذكرتبا* التي الأصول 
لهماوناح اعتباره، على ببمما الاستدلال ل عنهما وصائر والمنة للكتاب 

فيهما.حكمه أصل على إلا يكون لا القياس بان 
العالةمن فيه لأبد أنه والمنة بالكتاب القياس علاقة مجن أن كما 

ا ٥٨ا/ الكرى لفتاوى ا ا



►^١٨^■؛= ا1غق1< علبمإ}ُدم م صول 

والذيبالدليل حكمه الثاستا الحكم ق موجودة العلة تكون وأن ١لمؤثرة 
قتكون أن يجب أيضأ كذا وهي بالأصل، القياس عملية ق مي ي

وهوالأصل ق حكمه بت ما على ليقاس دليل من حلا الذي الحكم 
القياسعملية ق مي يالذي 

حكمهبت أصل ث أربعة المححح القياس أركان أن يْلهر وبذا 
النص،من بدليل ثات حكم له ليس وهمح الدليل، ثات وحكم بالنص، 

النصمن الدليل وقام ^٤ ٥١١ل وموجودة الأصل ق موجودة مويرة وعلة 
وتأييرها.اعتبارها على الشريعة معاق من أو والمنة 



مشأدسبيل بمي  jLuj^nلكءب الأمولية ااْمع)ُة عء^ءء^=^^ء^ء^ء 

اطهكتاب وق إلا بأحد تنزل نازلة من ولا تحدث حادثة من وليس 
دليلا.ؤإما نصك إما حكمها تعالى 

ؤىؤثخئافي(وةنيينشثهرالعزوجلأ اض قال 

ودليله.نصه الشريعة: علم أصل فالقرآن 

وجعلالحق، ودين بالهدى صإإس،هموتؤ نبيه وستة كتابه اض أنزل 
ئالكما الدين اش حما أكمل وقد وجماله، وجلاله التثرح كمال فيهما 

يحتاجهما بكل ووفاته الوحي كمال هومن الدين ق والكمال ،، هال دينا 
ومعادهم.معاشهم ق الناس 

فقالشيء كل ق أقوم هي للتي هداية بأنه كتابه تعالى افه ووصف 
٠يمدحبحانه فهوس،، يقه-ذاآلهم؟اثةيىلتيجكاهممؤ سبحانه: 

وهوصإإانهطتؤي.ؤ محمد رسوله على أنزله الذي العزيز كتابه تعالى 

)ا(سآةاامآسمررةالأنمامّ
الحل•سورة من ٤ ٤ مزآية  ٢٢)

ازدة.)■؟(ْنآةمسّورة 
الأمراء•سورة من ٩ آية من ٢ ر٤ 



٠٠اامقْ مدم ي م اصل  وّآاره٠ 

كلمها.الأمور وق السلااأه وأوصح الطرق، لأقوم يهدى بأنه القرآن، 
وماالضلال، وعدم الهداية تمسكهما لمن الله صمن ففد ولكمالهما 

اروندصئقثهقومؤت قال فمد البشر يحتاجه ما لكل لوفائهما إلا ذاك 
افا،لأا.كتاب، به، اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم تركت 

*والذيرمح.بمهيقول عبدافه بن جابر حدين، وق 
٠نقهءا بيضاء مها جثتكم لقد بيده نمي 

أحكامكل على اشتملا فقد المثابة مهده والمسه الكتاب كان ولما 
الأحكام.كل فيهما بل شيء، فيهما منها يعزب لم المطهرة الشريعة 

فيهماالأحكام جميع وجود وجه بين المعنى هدا المؤلف قرر ولما 
الأحكام.لوجود واستدل 
حادثةمن رروليس فهوبقوله: فيهما الأحكام وجود وجه بيان أما 

؛.a/o)١(مسيراني 

(١٠ ٢ ١ ٨ )ح  Y٨٨٦/الّك، حجة باب ~ الحج كتاب ~ ملم رواْ  ٢٢١
١(.٥ ١ ٥ ٦ )ح ٣ ٤ ٩ / YY-المحي ز أص رواْ اللفظ بماوا )"٢( 

الخللؤإرواء ، ٦٢■١; انمابح ومشلكة ، ٢٧ا/ الخة فللأل ذ ١^ وحسه 

سا«.مجالي j أن إلا موثونون اورجاله : ٣٣٤/ ١٣اياري فح ق حجر ابن نال، 
مامها يكن لم ؤإن *وهي الحدين،: طرف، ذكره ;عل. ٥ ٢ ٥ / ١ ٣ الفتح ق أيفأ وثال 

أصلأ®.لها أن يقتضي مجموعها لكن يه، يحتج 



مثادسبيل ض ايث1د ^|j_< ا|ئهأواية اار،مدوة 

نم—اإما حكمها تعالى افه كتاب وق إلا احد تنزل ازلة من ولا تحدث 
دليلا'*.ؤإما 

وجهين؛عر والسة الكتاب j الأ-ذكام فوجود 
يأقبأن الحكم، على حميما هما أو السنة أو الكتاب ينمى أن الأول؛ 

بروجوب على كالنمن عليه منصوصا أحدهما أو فيهما المسألة حكم 
علىوالنص ، ه ممسثاألإسختمحتنا تعار! بقوله الوالدين 

آدهوأمحودروأماببح(اؤث>ءابأ ^،^١ ؤ تعار! قوله ق كما الر؛ا حرمة 
؛نأززأا0صطه"/

منالحكم يستفاد ولكن الحكم، على والة الكتاب ينص لا التان(! 
دلالتهما.

أنهو عليه الص دون الحكم على والسنة الكتاب دلالة من والمراح 
أوتهليقعليهما المقايسة بملريق والمنة الكتاب من الحكم يستخرج 

علىالحكم فيبنى ومقاصد، ومصالح علل من فرراه وما فواعدهما 
والسنة.الكتاب عليها دل الخى الشرعية القواعد 

الكتابنص من توخي تارة الشرعية راقالأحكام عدى! القال 
■>-؛bJوارة العني، ذلك يحت٠لإلأ لا الذي الواضح وهواللفغل والسنة، 

الأحقاف.محورة من ١ ه 1ة من )١( 
)آ(آ؛ة\/م\ماءنّورةاوقرة.



اانماولمساصاوس<

أو^، ٥٥٧١العموم وجه على ذلك على دل وهوما فناهرهما، من 
،.ال المعنوي 

تطريقين هومن إنما للأحكام الكتاب وشمول 
مثله،وحي لأنه القرآن هومن الني قاله ما أن الأول! 

نبيهبه ماجاء ب١تباع أمر كتابه ق الله ولأن 
منهاس_تخرج التي وقواعده ياصوله الأحكام عم القرآن أن الثانر؛ 

مافيه.على والقياس عموماته من الأحكام 
قلمست، الأحكام من كيرا نرى قائل! نال ررنإن المعاي! قال 
منما قيل: ؟ ٢٢١^قوله؛ معنى فما الكتاب، 

الكتاب؛من قاله فإنما الرمول، قاله ما وقيل! الكتاب، ق وأصله إلا شيء 
ومثاله((لم.القرآن ارأوتيت معروف! خر ق قال قل لأنه 

الأحكاملكل والمنة الكتاب لثمول ^?^٥١^٥ الولف، امتدل وقد 

ؤثاولنافاأوشت،ينعزوجل* اش نول وهي الشربمتن الأيتى — ب

 ١( C ٩٨صن شرحها ْع المهمة الفقه أصول ق جامعة لعليفة رمحالة.
)آ(سآيةم*اسّورةالأ;عام.

م\'\.المعان تمر )٣( 

تخريجه.تقدم والحاوث 



 ^،٦٨!^a  i الرث1دسبيل الى اابرس1د _!_< اانمأوأيث اررشر،ق

نرلإلّا؛تدائ لثثعث ؤوأر_قلأبخألإ*طن ت*—ار• ه وقول،، ١ محمهل 

بالقرآنهنا الكتاب فتر من عند واصحة فدلألتهأ الأولى الأية أما 
قبهلة وابن وفضله العلم ماز جامع ق عدالر ابن استدلال هو كما 

أالمقرين بعض به وقال ، الأحكام^ ق رم وابن الك^رىر٤، الإبانة 
اللوحالأية ق بالكتاب الراد وهوأن الثاف التمر على كان ؤإن 

حينئذ.الأية ق دلالة فلا الف.رينرَا، من كثير عند وهوقول المحفوفل 

طزذنونلأاّنتعالى: قوله وهي الثانية الأية وأما 
وأنبالقرآن، المنة وتحلق ارتياؤل جهة من هنا فدلألتها  ٢٨هلنإلإنجلم م\ 

الأنعام.سورة من  ٣٨آية من ١( 
٤٤>،آية ٠٢٢

.y٨٤٦/ وفضله العالم بيان جا*ع ٣^ 
أ/هأا.إ(الإبانةامى 

.٩٥ه(الإحكاموأص.ولالأحكاما/ 
المافتمر ٢،  u /Y٦٨واحدى الوسط ، ٣٢/ ١ الuوردى تفسير يطر/ ٦( 

١ّ  ٢٨٦أ/ حاتم أبي ابن ير نف، ٩٢٣٤; الطري تمر يطلر ٧( 
المحل.سورة من ٤ ٤ آية من ٨( 



^^ء^ءءءءء^^!=^^^^^^ءءءءءالفقه مدم عاي،(ا التي الأمول 

الأحكامكثف ق السنة عن القرآن يستغني فلا فيه، أجمل لما مئة السنة 
الكريم.القران ق هومما فيها ما فكل وبياما، 

فهيالكتاب؛ إلى معناها ق راجعة نة ررالرصات رشيد محمد قال 

وهوله، بيان لأنبا وذلك، مختصره؛ وبسمل مشكله، وبيان مجمله، تفصيل 

لأزةسحيِصنازلذي ال
دلالةمعناه على دل قد والقرآن أمرأإلأ السنة ق تجد فلا ^^١،، ^١^؛؛ 

الشريعةكلية هو القرآن أن على دل ما ف\كل وأيما تفصيلية، أو إجمالية 

،.٢١ذلك((على دليل فهو لها وينؤع 
التيجةإلى تعالى لف المؤ حلص والاستدلال التقرير ونبيا 

ودليله(؛.نصه الثريعة علم أصل ®فالقرآن فقال! المبتغي وهي 

المحل.سورة من ٤ ٤ مناية )١( 
)أ(تمرالمار



سبيلبمي مرسال لقتاب ا|نماواية اارثدر،ة ^ ٨٨

افهرسول بان والحكمةت 

فعلهأو قاله أنه المحح بالنمل ظ،يآكلأْؤئم عنه صح ما فكل 
أوالإيجاب، دون الندب به أراد أنه الدليل يقوم أن إلا إليه، المصير وحب 

فلاغيره، دون به أمره لمن أو ءلكإلئةهقوثؤ، له خاص أنه الدليل يقوم 
بدليل.إلا الخصوص موضع به لعدي 

٢،.ينهئهل رف؛مئ معا ثذكموق ورهكيىوىثئ هلا ؤ وقال؛ 

ٌهائذو1لأئتممهأم*وتايطق ؤ تعالى؛ اف وقال، 

الآياتامن كثير ق بالحكمة نبيه سنة تعالى الله وصف 

ذمملأءِاشك ^صبجاثنه:م:ظوأي ؤ كقولهتعالى: 
تعالى؛وقوله هل٤ا، تلكثِ ألمإ(ز أث إلك، وزيمء وأيآكمه ألكثب، 

ؤثنفظم^^إآاحناونيى=ئلم 

الحشر.محورة من ٧ آية من )١( 
عمران.)آ(آيةا'آسّورةآل 

>مالآظنمد؛سمرةاس(
البقرة.محورة من )؛(آيةا،آا 



.^٩٨اوفض« بميم ءإبم1 م صول 

_'^تمءلأمحنبما،وملختحار: 
،٢٢١^دأ لهمحنث؛و ^٠٠ ٥٢نن عوي \تذ }a\ عوئم هِ قنت 
تر(أموؤبموأوسوألأ نيم بمك إي أدويي؛ن عق آثم س كد ؤ تعالى• وقوله 
منولنَكازأ آلكنتوآنمًكمه وبملثهم ويرءستأم ءاينتوء عائم 

-و'\ِ\لأ'ِ ذر' . أا - اُ : ك)م( ' ' 'َ س' 4،تق ما يآذحيتنك ۶ ت تعالى وقوله 4 ين ءتثني، ( جنص 
والأيات4رن، ١^١-ئمل ئشءقمهإ0هكاث يمحيذئم؛،ءاضاآش 

كثيرة.الدلالة ذه هق 

ررمحدكرالايات! هذه بعضي اق مأل، بعد الرّسالة ق الشافعي الإمام قال( 
منأرصي من معت قالحكمة، وذكر وهوالقرآن، الكتامح تعالى افه 

وهذاصإإق،قيوثؤ، افه رصول( منة الحكمة يقول.' القرآن بالعلم أهل 
عزافه وذكر الحكمة، واتعته ذكر القرآن بأن — أعلم وافه ~ قال ما يثبه 

—أعلم واش ~ يجز فلم والحكمة، الكتاب بتعليمهم حلقه على منته وحل 
مقرونةأنها وذلك عكيؤثؤ؛ ^١٥ اش رسول، منة إلا هاهنا الحكمة تحد أن 
وحتمصؤأiثثهايوثؤ، اف رمول،  plJ3_4افرض قد اض وأن اف، كتاب ْع 

 ( ١ ) *j{القرة.صورة من  ١٥١
القرة.صورة من  ٢٣١)مآ(سآة 

.نّورةالأنمام. ١٦٤)م(ي 
)أ(يأم.نسورةالأحزاب.



مسادسبيل االرثادبمي لختاب اانم1وايف |لْشبمة ٠^٠٩ 

أمرها(أا،.اتب1ع الناس على 
،!JLaوالسنن؛الحكمة من الموقف لآتهآإدث موصى أبي ابن بين ثم 

وجبأوفعله قاله أنه الصحيح بالقل قؤأكلأهأئ؟أ عنه صح ما ®فكل 
اللهنبي صة يلزم أن لم مكل على هوالواجب فهدا  ١١إليه المصسر 

أنيمكن لا بل والاحتجاج، العمل ق القرآن يلزم كما صإ|هههوثيز 
بالةالعمل إن إذ الستة، حجية وهوينفى الكتاب، بحجية أحد يقول 
إنكاريتضمن -؛—ا العمل ؤإنكار السنة ؤإنكار الكريم، بالكتابج عمل 

بلزومأمر الكتاب، أن فهويعلم الكريم يالكتاب، احتج من فكل الكتاب،، 
المجيد.القرآن وهو -با الأمر عن إعراض عها فالإعراض الة 

اممهيحس، بما إلا يأمر لا الرسول ®فإن تيمية! ابن الأسلأم شخ قال 
يماإلا يخبر ولا ايثه يحبه ما إلا يقحل ولا اش، يبغضه عما إلا ينهى ولا 

فيمافيصدقه الرسول يتبع أن لزم لله محب1ا كان فمن به، التصديق الله يحب، 
يحبهما فعل فقد هدا فعل ومن فعل، فيما به ؤيتتاسى أمر فيما ؤيطيعه أحبر 

اردمجاال٢،.فيحيه اممه 

منوحرمان تعالمح، اش عن إعراض المة عن الإعراض أن ؤيكمي 
قلؤ وتعالى! مسحانه قال كما بالله والعياذ محبته 

)ا(الرطلةص"آم\.

)لإ(انمودةص؛ا'.





مسأدسبيل بمي  jbli^nلثاب ارنمأوأية ههضؤة *™ء ه ٩٢٠٠٢

ةظتاأىسهمُي4>ا<.
ومنأخذ، اممه فعن منه أخال فمن افه، عن مخر ؤؤ ^٥ ٥١٢فهو 

قبل.تعالى اش فعن عنه قل 

ءي(ألوئ'ه'إ0موإلأجمؤبمايطى ءؤ تعالى! اض بقول أيضتا واستدل 
وهواش، من فهووحى صئُهيوثؤ عنه يصدر ما فكل ا، ييئ 

الكتابفهوبمنزلة تعالى اطه من وحيا كان وما ميحانه، ربه عن المبلغ 
والاحتجاج.يه الاستدلال وجوب ل الكريم 

وقفتان!المؤلف من الاستدلال ^ا ع وهنا 
سبيلعلى هوإلا ما الة حجية أدلة من المزلف ذكر0 ما أن الأولى! 

وهيالأمة، اع وإجم_والستة الكتاب من كثرما ل متواترة لأدلة التمثيل 
شرعيةكلية السثة حجية لأن إلا ذلك، وما وسنقصى، تحصر أن مجن أكثر 

بأنالتههادة ومقتضيامت، معال من وهى وعقيارته، الدين أصول من وأصل 
إلايتحقق لا برمالته والشهادة بنبوته الإيمان إذ افه، رسول محمدأ 
صئإئهثؤقأؤبواتثاعه 

ا-بمالاستدلال وجاحد المسثة متكر حكم عن العلماء تكلم وند 
جاحدهاببكفر وقضوا 

٠المائدة سورة من ٩ ٢ آية ( ١ ) 

النجم.>آ<الآطنّآو؛سسورة 



٠^٣٩ه™٠ بمعاراافق1< ءايء،1 الأى اضول 

لوجدنا ما إلا ناحذ لا قال من كفر على الأمة إحماع حزم ابن ونقل 
١^١١٢.

قاممه فرصها التي اش، فراتض جميع اروكذلك الآحرى1 الإمام قال 
فولهذا اف رمول بتن إلا فيها الحكم يعلم لا كتابه، 
ملةق ولحل الإسلام، ملة عن حرج هذا غير قال من الملمين، علماء 

النبيعن روي وقد الهدى، بعد الضلالة من باش نعوذ الملحدين، 

ذلكاالفاعلم لك ما؛ينت، مثل هقهيحه صحابته وعن 
لوحوب،استدلال هو -٦١ والاحتجاج المنة بحجية القول أن الثانية! 

وهوعنه، لمت، فيما هدلجؤ النبي'؛^!؛؛٥ عن صدر وما المنة كل إعمال 
وفحلاقولأ الحقيقة حيث من أنواعها بكل نة بالللاحتجاج عموم 

آحادا،أم كانت، متواترة ااشورتi طربق جهة من أنواعها وبكل وتقريرأ، 
والعبادات،العقيدة ق اكريحة أحكام كل ل المنة بكل احتجاج وكيلك 

والأدابحوالأخلاق ات والجنايوالحدود ات والهثاملات والمع
وفروعه.والاستدلال المريحة أصول إثبات وق والملوك، 
أحكامكل وق أنواعها وبكل المنة كل ق عامة المنة حجية أدلة 
المريحة.

)ا(الإحلكمفيأصولالأحكامآآ/«د.
.٤١٢)'\(اكرمةا/



مثأدسبيل بمي لقءب ا|نموولية اا0قع)،ق ^]"؛٩ه 

أدلةيكل بالعمل القول والجماعة السنة أهل منهج ملامة من ؤإن 
منوتملل التبوية نة التثممتس مقولات من لموا سحيث نة، ال

الاحتجاجبعدم البيع أهل من كير كمقوله أنواعها، ببعض الاحتجاج 
الشريعة.وأصول العقاتال قضايا ق الواحد بخبر الثابتة بالسنة 

كانفما الكتاب،، على السنة عرض بوجوب بعضهم مقولة ذللئج ومن 
به.يحتج لم ؤإلأ به، وأحد عمل للقرآن موافق، حاء قد منها 

منالعقل وافق فما والمص، المقل على العقل تقديم مقولة ذللث، ومن 
عليه.مقدم فالعقل حالفه وما مل المص 

والاستغناءالكريم بالقرآن بالأكتفاء القول الكبرى والهلامة ذللمثؤ ومن 
همأنفيسمون من وهومقولة المة، إلى المغلر وعدم المنة عن به 

٢.الحاءية١ اش ال ن®القرآنيون،، 
الصححبالمقل قهآكلأآإكلأ!م عنه صح ما ررفكل المؤلف—،؛ وقول 

الميتيه أراد أنه الدليل يقوم أن إلا إليه، المصير وجسج أوفعله قاله أنه 
بهأمره أولمن له خاص أنه الدليل أويقوم الإيجاب دون 
منتقرير هدا بدليل،، إلا الخصوص موضع به معدي فلا غيره دون 

منالسنة أنولع كل ق العمل وجوب هو الأصل أن من تقدم لما المؤلف 

قالطاعين ارمقالأت ت كتابي ل ~ المستطاع قدر — عنها والإجابة الشبه لهذه رصت عا 
ونقدا.عرض الشريعة، وص نم 



—^sمدارالفقهعلبمإ ا1دي صول 

يجبوأنه الصحيح، بالنقل صإإس،ظايوثي عنه بت إذا وأفعاله أقواله 
والاحتجاجإليه المصير 

فهوعلىالنبي عن صدر ما كل أن المؤلف وفرر 
ثلاثالوجوب ق التقعيد هذا من المؤلف واستثنى الامتثال، ق الوجوب 

إلىالوجوب من الحكم فيها صإإلثهههوثوينتقل عنه صدر مما صور 
الإباحةأو الندب من غيره 

فيكونالبي من الأمر يصدر أن الأولى! الصورة 
الأولبالأمر الراد أن على يدل آخر دليل يرد ولكن هوالوجوب الأصل 
الحكمفان للندب، الوجوب من ناقلة قرينة ليكون الوجوب لا الدب 
■لاند'ب يكون 

يال!ثإ ركعث1ناا، المنرُب هبل ررصثوا صئممههدوتؤ1 قوله مثاله 
كزامةألثاء،< ®لمس الثالثة: عند هاو م زكعتين،<، انعرنما مو ®ص1وا 
الأازئئةَرا؛.:نيدثا

فلماالوجوب، فناهره وهو الغرب قبل بالصلاة أمر الحديث، فأول 
والمدب.الاستحباب إلى الوجوب من أمره نقلت، ثاءا، ®لمى قال! 

هولأأوفعلأمماالسنة أدلة من الصادر يكون أن الثانية! الصورة 

•٢(. ٥٥٢^ ١٧١ Inمدم ق أحمد الإمام واء ر١ 
١(. ١٢٨ )ح ٢ ٦ Y/ الغرب مل الصلاة باب الصلاة- كاب - وأبوداود 

®صحيح".؟U"؟(؛ )ح١  x٧٠٧/ وزياداته المغير الجامع صحح ق الألبانر وقال، 



سبيلبمي اابرساد الأموكة ااْمع0ة 

يهخاص التشرح هدا أن وقام الدليل حاء ولكن للوجوب، أصله ل يكون 
صئشعقيبمؤ.به الخصوصية عالي يحمل فهنا صإبة؛ثوؤسؤ، 

اطهرمول نس  ١٠قالت: عائشةحديث ففي الوصال ق كما 
^١١١٠نال؛ تواصل، إذانا فمالوا: ، ١١لهم رحمة الوصال عن صئذممءثخوثؤ 

فلماتبماهمؤيشنءرا، ربي يتلعمني إف كهيئتكم لت 
فاحتجوافعله، رأوه لأنهم إلا فعلوه ما باتيم له اعتدروا 

ارإلبقوله: به خاص أنه لهم بين لما ثم هوالأصل، هدا فكان بفعله، 
■فركوه الخصوصه لهم ج ؤلهرمآآ ه>ءكم كل 

وحوب،فيه الأصل ويكون المسنة من الهدي يأق أن الثالثة: الصورة 
النيبه حامحلمه بمن خاص أنه على يدل دلل بأق ولكن الاباع، 

بالمخالم،الخموصية دليل يقم لولم غيره، دون ءؤآستظيؤثؤ 
الحكم.عموم الأصل لكان ؛الحديث، 
يومصإ٦سئظؤيين البي خهلبنا قال: الراء، حديث، ق حاء ما مثاله 

فتنحرنرجع، نم نملي، أن هن.ا يومنا ق به نطوأ ما أول ارإن قال: الحر، 
لحمهو فإنما يملي، أن قبل ذبح ومن سنتنا، أصاب، فقد ذللئ، فعل فمن 

٣٧م/ صيام، اللل ق الهي ،؛ Jisومن الوصال، باب، ~ الصوم كتاب، — البخاري واه را 
^١٩٦٤.)

١١)ح  ٧٧٦/ Y الصوم ق الوصال عن النهي باب، ~ الصيام وملم~كتاب،  ٠٥.)



^٧٩^الفقه سار اائص9لالضدهل1 

فقال!نيار، بن بردة أبو حالي فقام شيءءا، ق النسك من ليس لأهله عجله 
قال!تة م من حير حذعة وعندي أصلي أن قيل ذبحت أنا اش، رمول يا 

أحديعدك،اأا،عن حذعة تجري ولن ~ اذبحها أوقال• ~ مكانبما اراحعلها 
عدمعلى فدل ظ^بمئئ، بردة بأبي الإجزاء التي فخص 

لغيره.الإحزاء 

(.^Y١٩٨٦٩/ العيد إلى التكير باب — العيدين أبواب الخارى واه را 
١(. ١٩٦ )ح ١ ٥ ٥ ٤ r/ وقتها -باب الأضاحي مماب - لم وم



الرثادسبيل إش اردرشاد |وْضوق — —■^٨٩^. 

عنها.شد أو حالفها من على حجة المجتمعة والأمة 

الكتاببعد الاستدلال ق ومنزلة رتبة الثالث الدليل هو الإجماع 
الأمممن أمة يكن لم صإإنثقهدفيّز محمل. أمة حصاممى من وهو والمنة، 
بحانهسا رببمعلى الأمة هد.ه لكرامة وهذا ياحماعها، يوحل. السابقة 
ولكونهابمجموعها، معصومة أمة كوتها من به الله اختصها ولما وتعالى، 

الناس.على الماهده الخيار العدل الوسهل الأمة 

للمؤمنينالعصمة جعل إئما تعالى )روايله تيمية! ابن الإسلام شيح قال 
ذكركما حطأ؛ ولا ضلالة على يجتمعون لا الدين فهم محمد؛ مة أس 

الرسول؛عن مأثور فهو عليه اجتمعوا ما وكل الكثيرة، الاJلأئل ذلك على 
ويضلواكلهم، يخعلئوا أن محمومون وهم كله، الدين بين الرسول قاف 
فلاالمكر؛ عن وينهون بالمعروف يأمرون هم بل محمد، به جاء عنا 

عدل،وسعل، أمة وهم عنه، نهوا إلا منكر ولا به، أمروا إلا محروق يبقى 
علىهو جماعهم فا بحق؛ إلا يشهدون فلا الأرض؛ ق الله شهداء خيار، 

،.حما،٠١ إلا يكون لا وذللخ، اق،، عند س جاء الرسول، عن موروث علم 
الإحاطة،وهوبمعنى التفريق، خلاف جمع من اللغة 3، والإجملع 

)ا(المواتصتما؛ا.



■^]٩٩^-ااشساصاراس، الأصول 

عزمواأي وأجمعوا متفق، أي عليه مجمع وأمر اتفقوا، أي القوم وأجمع 
•ا ؤهأغعوأأُثةأهل تعالى* قوله ومنه له، أنفسهم جمعوا لكمم 

علىالعمر علماء رراتفاق أبويعلى عرفه الاصطلاح ق والاجملع 
حكمانزلة«لأا.

المجتهدونوهم لمين الممن العمر علماء جمح من اتفاق فهو 
ولايشرمحلمجتهديه باتفاق ؤيتحقق الإجماع يقع الواحد، العصر وهوق 

الأحكامق الشرعي الأجماع ؤيكون العصور، كل ل المجتهدين اتفاق 
الشرعية.والنوازل 

قالخلاف كان ؤإن التعريف،، هذا عن الأصوليين تعريفايتف تبعد ولا 
التعريفات،.بعض ق أثر ذا الاجملع ائل مبعض 

حجةوأنه اع الإجْ_اعتبار على والسنة الكتاب، من الأدلة هامت، وقد 
قيامه.عند مخالفته تحرم معتثرة 

بمدين آلرمول ومنادثاتي ؤ ت تعالى بقوله الاستدلال ذكر تقال.م وقد 
-إمءجهنموذمبمماول وف آدو.؛تبم غرسل ؤيمج ألهدئ لع مائير.ا 

اتبعمن الوعيد بأعفلم وتعالى سبحانه الله توعد فقد ا وساءر£،مصارا 

يونس•سورة من  ٧٢آية من )١( 
'تماا.)آ(اسا/

)"آ(1;ةهااسّورةالاء.



1■ؤُ'اج^  مثادسبيل إلى الإوش1د لقناب ااكو|ية اورشر،ق 1 

الرسوليمشاقة وقرنه عالمه، اتفقوا ا وهومالم-ؤمتين، مسيل غير 

الأيةدك ا  ١١ؤ وأموي سءزا؛وه1ل\ع ؤ، معم ؤ؛ن تعالى؛ وقوله 
وبمفهومهاوالسنة، الكتاب، إلى فيه المختلف رد وجوب على بمتهلوقها 

به.فاعملوا فهوحق عليه اتفقتم ما أن 
الأمةقول بلزوم الأم عر الدالة الأدلة عموم الة من الأدلة ومن 

علىبمجموعها وهواستدلال والمخالفة، الشذوذ وحرمة والأجتماع 
القضية.

مرهفمن ررألأ صئذئئقويؤ1 بقوله الشافعي الإمام امتدلأل ومنها 
الاثنينمن وهو المد مع الثيه!ان فإن الجماعة، فليلزم الجنة بححة 

أمر(ارأا.

حماعتهم؟بلزوم البي أمر معنى فما *قال؛ مستدلات الشافعي قال 
واحد.إلا له معنى لا قالتا؛ 

الماء.سورة من  ٥٩مزآية )١( 
(.١١٤^٢٦٨)أ(رواْأحمالفيالخدا/

أ(.ونال،ت ١٦٥)ح  ٤٦٥اوبمّاءة؛/لزوم ل حاء ما باب ~ المتن أبواب والرمدى 
محمدبنعن المارك، ابن رواه ويل الوجه هذا من غريب صحح حن رهذاحديث 

صئئئمحغأالمي عن عمر عن وجه غير من الحدث هذا روى وفد سرقت، 
الألبانر.وصححه 



مداراافقأ(ءايهأ1 التي ارئص9ل 

متفرقةحماعتهم لكنت إذا قلت! واحدأ؟ إلا يحتمل لا فكيف قال! 
وجدتوقد متفرقين، قوم أبدان جماعة يلزم أن أحد يقدر فلا لبلدان، اق 

فلموالفجار، والأتقياء والكافرين لمين الممن مجتمعة تكون الأبدان 
يصنعلا الأبدان احتماع ولأن يمكن، لا لأنه معنى، الأبدان لزوم ق يكن 

التحللمن جماعتهم عليهم ما إلا معنى، جماعتهم للزوم يكن فلم شيئ-ا 
فيهما.والهتامة والتحريم 
ومنجماعتهم، لزم فقد الملمين جماعة به تقول بما قال ومن 

أمزالتي جماعتهم حالف فقد لمين المجماعة به تقول ما حالف 
لكفهفيها يمكن فلا الجماعة قاما المرقة، ق الغفلة تكون ؤإنما بلزومها، 

ا.١١الله((ثاء إن قياس، ولا منة ولا كتاب، معنى عن غفله 
بالاجميعالمتعالمة الأحكام من مجموعت إلى هناالإثارة ويحن 

وياحتصار!

كماعليهم الاه رضوان الصحابة بزمن حاصا ليس الإبماع الأول! 
كلق عام الإجماع أن الجمهور عليه والدي الحق ل بعضهم، إليه ذهب 

اتفاقهمتحقق عصر فكل الساعة، قيام وحى الصحابة لدن من الأمة عصور 
لكلعامة أدلة الإجماع أدلة أن ذللث، ودليل معتثر، فهوإجماع حكم على فيه 

غيره.دون وعصر بزمن تخصمهه ولم العصور كل ول المجتهدين 

.٤v٣)١(الرطلةص



مث1دسبيل ا|درشادبمي لثتاب |ائهاو1ية اوبمفر،ق 

المجتهدنعن صادرأ الأحم1ع يكون أن هو الإجماع شرمحل ت الثاني 
منليوا ممن عيرهم ووفاق بخلاف عبمرة فلا والاستدلال، النفلر أهل، 

جميعمن القول على اتفاقنا يكون أن الاحملع ؤ، ينترؤل ت الثالث، 
بقولينعقد فلا العصر، مجتهدى، بكل مرتبعل لأنه العصر، مجتهدى، 

كانؤإن والاثتين الواحد بمخالفة ينعقد لا أته على الجمهور بل أكثرهم، 
عامةكاستا الجمهور أدلة أن الجمهور ودليل الأصوليين، جض به قال 

الإحماع،أدلة به تنهض لا القلة دون انعقاده وجواز المجتهدين، لكل، 
التخصيص.على دليل يقم ولم الإجماع، معنى يتحقق ولم 

أوأهلمنزلة أهل اتفاق اعتبار ق أقوالا الأصوليون حكى الراح: 
ومثلهماجملع، المدينة أهل اتفاق بان كالقول شرعي، إجماع أنه بلماو 

الأربعةالأئمة واتفاق الرائدين، الخلفاء اتفاق و البست،، أهل اتماق 
ذكرهمما وأمثالها — وأحمد والشافعي وماللث، حنيفة أبى — المتبوعين 

الأصوليون.
لتكونالأنفاقارت، طْ مثل تصحح لا الإجماع أدلة أن والصحيح 

بعضها.لا الأمة كل تعتر الأدلة لأن مخالفتها، تحرم إجماعات 
بعضهل. نومند الراما.ين اء الخالفاتفاق أن الصحيح كان ؤإن 

يعل.غيرها على وتقدم الامتاولأل ؤ،  OjCjutدليلاوحجة فجعله المحققين 
ويعفىالروايتين أقويي ؤ، وأحملأ المسافحى قول هو كما ثة والالكتابج 



وّا'اهبمعارالفقه علبمإ ام افصول 

وذلكوغيرهمل١،، القيم وابن تيمية وابن المنذر ابن ورجحه الحنفية 
لحديثأولى باب من فاتفاقهم باحادهم سنتهم لزوم على الدليل لقيام 

.رر.... افة رسول قال قال! نمحهبمئه ارئة حمبن العرباض 
عليهاعفوا بعدي من المهدين الراميين الحلفاء ومحنة نتي بفعليكم 

،.بالواحد((١٢
ودليلالاإحماء1ا.حجة ;تيهقبمأف اتفاقهم فيكون 

لانعقادالعمر انقراض اشتراط ق الأصوليون اختلف الخامس! 
أنلأيد أم العلماع اتفاق لمجرد الإحماع ينعقد هل بمعنى الإحماع 

فينعقداجتهاده أحدهم يغير ولم اتفاق حال ل وهم عمرهم ينقرض 
فينعقدالعصر انقراض اشتراط عدم على والجمهور ؟، حينها إجماعهم 

،٤٩١أيماب0ساص؛/بأآ،الجاس؛/ 
الفتاوىمجمؤع ، ١  ٢٣/ Y والحكم العلوم جامع ، ٩٩م/الروضة مختمر شرح 

 ٠ Y / ؛ الإصابة إجمال ٣، ٠ ٨U_< الونمن إعلام بعدئ، وما /Y ٤.٢ وه ٢ ٤ ٤
١(٧ ١ ٤ ^٢  ٣٦٧/ YAمارية بن العرب—اض حديث، المد/ ق أحمد رواْ )٢( 

(.١V١٤٤)ح٣٧٣/٢٨و
(.٤٦٠^^١ ١ ٢ ه/ المسة لزوم فا باب ~ المنة كتاب ~ داود وأبو 

٤٣ه/ البيع اب واجتنبالمنة الأحد ق حاء ما باب ~ م العالكتاب ~ والرمدى 
صحح.حن حديث، ا هل. وقالا ( ٢٦٧٦^

(٤ )ح؟ ٢ ' / ١ المهديين الرائدين الخالفاء ستة  ٤٢١باب ~ المقدمة — ماجه وابن 
الألباق.وصححه 



مس|دسبيل اادرسادألي لقتاب اانمأولية اأرض0ة 

تربطهولم الاتفاق مجرد على عكه الإجماع أدلة لأن اتفاقهم، بمجرد 
وانقراصه.العصر بمضي 

فيهصرح وهوما الصريح؛ الإحماع إلى؛ ينقم الإحماع السادس! 
وهوأنالكوق؛ والإحماع وهوأقواه، أمله وهذا بالحكم، الإحماع أهل 

عنالماقون ويسكت قوله ويثتهر بالحكم المجتهدين بعض بمرح 
أكثره.وهو إنكاره، 

كوق،الالإجماع اعتبار ق الخلاف ووقع الأول، ق حلاف ولا 
الشافعيالإمام وأنكر مخالفته، تحرم مما وأنه اعتباره على فالجمهور 

الإحماع،أدلة عموم ق لدخوله اعتباره والحق الكوق، الإح٠اع حجية 
الصريح.المنعلوق الإجم،ع من أقل منزلته ق كان ؤإن 



اإفق1،بمدار ءابم1 التي اللصؤل 

والعمل.العلم يوجب الواحد وحم 

لذاته.والكذب الصدق مايحتمل الأصوليين! عرف ق الخبمر 
فلونال؛أوكذبت، صدفت يمال أن قوله بحد يصح أنه هذا ومعنى 

هلمحوله! بخلاف -؛0رآ، محكان اوكذت صدقت يقال أن صح نيد، جاء 
هواستفهام.بل بخر، فليس هنا يصح فلا ؟ زيد جاء 

تعالى،افه أصلأكخبمر الكذب يحتمل لا قد الخثر لأن لذاته، وقولهم 
خرآ،باعتارْ هو إنما والكذب للمدق الخر فاحتمال قعلما، فهوصدق 

واح_،يكون صؤآسءظ،مؤثؤ رسوله وحبر تعالى افه كخبر لغيرْ ولكنه 
التكذس_،عنه متقي التصاسيق 

قسمين!إلى والمحدثين الأصوليين جمهور عند الخبر م ؤينق
المتواتروالاحادء

جماعةيروى وهوأن التتاع، وهو التواتر من التواتر، الأول! القسم 
فهوءنها< المخر إلى ينتهي أن إلى مثلهم عن الكذب التوامحلوعلى يقع لا 

يتوامحلواأن العادة ق معها يستحيل كثرة له والماقلون رواته يكثر حبر 
الكذب.على وينفقوا 

لهالرواة كثرة ستمر المني، محلبقات من محلبقة كل ق الكثرة وهذ0 

الخبريكن لم الكثرة من طقة أي حلت فإذا عنه، المخبر إلى ينتهي حتى 
متواترأ.



مس1دسبيل بمي ا1برشاد وJية 1۵ارئ|ْقدوة ٠ حمآ"'اه 

الإنه والصواب! التواتر( به يحصل الذي العدد ق العلماء واختلف 

فهومتواتر.اليض أفاد ما كل بل بعدد بمحصر 
أيضدا.اتفايا يه العمل ؤيوجس( اتفاقح، العالم يفيد المتواتر والخر 

متعمداعالي كدب ®من بقوله للمتواتر ؤيمثلون 

اثنينعن مروي ®أنه الصلاح ابن نقل فقد ٢، الناروأ من مقعده فليتبوأ 
لهم؛الجة<(لى.المشهود العشره فيهم صحايا ومتين 

وكداالعالم، إفادته ق الخلاف( لعدم للمتواتر هتا المؤلف( يعرنحى ولم 
يه.العمل ووجوب حجيته ق الخلاف( عدم 

وحبمروالتفرد، الوحدة من والاحاد الواحد، من الاحاد، الثاز(ت القسم 
حبركل الاصهللاح! وهوق الواحد، الثخص يرويه ما اللغة ق الواحد 

يدخللم مما منه والأكثر الفرد الواحد خبر فيثمل التتواتر، لحد يصل لم 
منهماأوأكثر الاثنين أو حلمة كل ق الواحد يرؤيه فهومما التواتر، لمحيز 
التواتر.لحد رواته يصل لم مما 

كذبمن إثم باب — العالم كتاب ~ البخاري رواْ ;ؤهبمتن ماللث( بن أنى حديث( من ( ١ ) 
ءراويهسا/م)حم»ا(.

عاليهتعالى اف صر الد رسول على اسب من التحذير ل باب — المقدمة - وملم 
١^٢(.ا/* وسلم 

.٤٥٤صن الصلاح ابن مقدمة )٢( 



الفقههدار علبما التي اانم،9ل 

الواحد:خر أحكام من مسالتين لآمةآند4 موسى أبي ابن وذكر 
هوكما العلم يفيد الواحد خر أن فقرر يفيده، ما الأولى: المسألة 

وهولماللنا متداد خويز ابن به ونله، رواية ق أحمد الإمام مذم، 
الذلاهرية.مدهس، 

هوقولكما الظن يفيد الواحد خر بان الأصوليين بعض ونال 

الجويكا■وتحرم الأصولتتن جمهور 
الظنيفيد فقالوا: المسالة ق ومهل قول إلى اكحققين بعض وذهب، 

يكونكأن العلم، إلى نقاله قرائن به احتمث أو به، الحمل عر اتفق أن إلا 
أولم، ومالبخاري يرؤيه أو وسفيان، وأحمد مالك مثل أئمة وايته رل 

بالقبول.الأمة تتلقاه 
بالقبولالأمة تلقته الذي الواحد ررخر تيمية: ابن الأملأم شيخ قال 

وأكثرالفقهاء عامة فعند به العمل على اتفقت أوالذي والتصديق، 
يفيدأنه المكلمين 
بالقبولالأمة تلقته الذي الواحد راحبر الثغاJادي: الخهلم_إ وقال 

فهدهالبعض، وناوله البعض به عمل أو الكل به عمل مواء بصدقه فيقءني 
٢.امتدلألأءل العلم حا ؤيقع العمل توجب، الأحبار 

•٤ ٦ ص الملام رسر )١( 
)'ا(الفواسها/أإا.



مش|دسبيل اادوث1دإش لثتاب ا|نماواية الْشؤق ء ^^٨٠١^ 

العمليفيد الواحد فخثر الواحد، بخبمر العمل وحوب الثانية؛ المسألة 
لمؤن*الممن محوله يعبمر من ياشاي 

الأنه إلى الذلاهر أهل ويعص والمعتزلة والرافضة القدرية وذهبت 
الخملده.يجب 

قولهمنهات بأدلة الواحد بخبر العمل لوحوب الحق أهل ستدل او 

دكالأية أن الأية من الدلألة ووجه 
ودلتهت، والتثبالتثين محيه يجب الفامق الواحد حسبمر أن ا بمنطومحه

قبوله.يجب بل فيه يتشت لا العدل الواحد -جمر أن بمفهومها 
اضرسول عن ره.بمنق، مهلمم بن حبير حديث، ة الأدلومن 

حاملفرب فحملها، هذْ مقالتي مْع عبل.ا الاه نضر  ٠١صإ١لثهعكهقؤ 
يغللا ثلايث، ْنه، أفقه هو من إلى الفقه حامل ورب فقيه، غير فيه الفقه 

ولزومالأمر، أولي ومناصحة فه، العمل إخلاص لم: مصدر عليهن 
أنالواحد فأمر ، وراءهم® من تحيط دعومم فإن المسيين، حماعة 

 ١( C الحجرات.محررة محن ٦ آية
ْJتj(.١٦٧٣٨^٣٠/• ٢٧)٢(رواْالإ٠امف

(.٢٣٣^١٣٠ ا/ والوار.ي-سمحة-اباصاءاسا، 



ءإي،،امدارااففل<ا1ش |ائصول 

كانلما حارْ قبول يجب ولولم صإإشق،هبؤ، الني عن ّْع ما يبلغ 
ومعنى.قائده وحثه لأمره 

ا،سْاعإلى اض رمول ندب رافلما متدلأت الرمالة ق الشافعي قال 
أنبأمر لا أنه على دل واحد! والأصء يوليها، امرأ وأدائها وحففلها مقالته 
محهيودى إنما لأنه إليه؛ أدى من على الحجة به تقوم ما إلا عنه يودى 
دينق ونصيحة ويعهلى، ,لأخذ ومال يقام، وحد يجتنب، وحرام حلال 

ودنيا«لا،.

آحادآزلىوعماله رمله يبعث كان الني أن الأدلة ومن 
أنفلولا الإسلام، وأحكام اله شريعة لتبليغهم والقبائل والبلدان الملوك 

بقوله.العمل عليهم يجب لا ما إليهم بعثا ما العمل يوجب الواحد حثر 
الأمة.هوإ-حملع الواحد يخر العمل بوجوب والقول 

أناعتقاد بحد الدليل ق عندنا اروالحق العيد! دقيق ابن الإمام قال 
النبيوبان الواحد، بخر والأمة اللف بحمل قاؤلعون أنا علمية المسألة 

القملعوهذا الواحلل، بخر العمل يقتفي ما منه ورد قد 

(.٢٣١)ح ٨ 0 / ١ ءالمأا بلغ من باب والعلم الصحابة وففائل الإيمان ماجه وابن 
علىصحح حدث ا هاو وقال ( ٢٩٤)ح  ١٦٢العلم/ كتاب ~ المستدرك ق والحاكم 

يخرحا©.ولم الروايات، أصحاب تواعل. من قاعدة الشيخين. ئرمحل- 
الرّال،نصا«أءا



اروث1دسبيل بمي اابر|دداد ا1ثتاب اائصواية اليشمة ٍءءءٍ—ٍءءٍءء؛ء—ٍءٍٍ^ *١١؛ه 

تجعومن حمرها، يمكن لا جزيئات وبلؤغ الشريعة، تتبع من لنا حمل 

هدهعدا ما الأمة وجمهور والتابعين والصحابة الّكا أجبار 
،.١١قطا((ذلك عالم السيرة الفرقة 

يقبلواولم الواحد حبر حجية ق والسنة الحق أهل يخالف، فلم 
معارص—امقابلاولا العقل يجعلوا ولم عليه قدموه بل بالعقل، معارصته 

غيرها.عن فضلأ العقائد أحبار ق الواحد لخبر 

تبعهمومن الكلام أهل عليه أطق ما أن تعلم ررو7ءذا الشنقيش(• قال 
افصفات من تسئ حا يبت ولا العقائد ل تقبل لا الأحاد ار أحبأن 

اليقينمن فيها لابد العقائد وأن اليقين تفيد لا الأحاد أحبار أن زاعمين 

الرواياترد يستلزم أنه بهللأنه ظهور من ويكفي عليه. يعول لا باطل 
والعقولالحقل، تحكيم بمجرد الحم، عن الثابتة الصحيحة 

اش...ااأصفات عفلمة أمام تتضاءل 
فيماالواحد حبر صور بعض ق التوقف يمع لم منهم الاتفاق وهدا 

لالواحد حبر من الحنفية كمونف، المحق،، شبهة فيه أن بعضهم رأى 
رائيه•حالفه إذا الواحد حبر من وموقفهم الحدود 

. ١١٣ ا"/ الحط المم ق الزركشي هه نقاله )١( 
)أ(المانمةص؛'آاوهآاا.



سمابمارسها1نمو9لي 

قوةيعارض لا الواحد بخر العمل وجوب على الأحماع هذا أن كما 
وقعوكذا التعارض، محي الاحاد حبر على مقدم وأنه عليه، المتواتر 
منه.وهوأصعقا التواتر الخر الواحد حبمر ينح هل هم ينل الخلاف 



الرشادسبيل اادرسادش لقتاب اائص9اية الر،قدوة 

غيره.عث، وتفرع ه بنمتمكن ما كل ت والأصل 
ه.بنميعلم لم ما والٌرع■ 

والفؤع.الأصل وتعريف حقيقة عن المؤلف تكلم هنا 
والأدلةالأحكام جمح ق عام بإطلاق الأصوليين عند يهللقان وهما 

الأصوليالاستعمال وهو خاص وبإطلاق وهمع، أصل فيها فكلها 
يقوملا الذي القياس أركان س ركنين باعتارهما والفرع للأصل والفقهي 

حما.إلا 

أنهرها!معان عدة اصطلاحناعلى يْللق العام بالمعنى فالأصل 
تقحيداالعالخاء بنام الذي أي• المستمرة القاعدة بمعنى الأصل الأول؛ 

المستمرةالقاعدة أي! الوجوب، الأمر ق الأصل العلماء! كقول معلردأ، 
التحريم.النهي ق الأصل ومثله للوجوب، يكون أن لأمر اي 

اللغة،ق موجودة الشميع، ق موجودة هي كما المستمرة والقواعد 
العلوم.سائر ق وموجودة 

مرادعلى إياخا والصفات الأسماء ق الأصل الحقيدة! ق مثأد فتقول 
هث.ممة أوصفة اسم كل ق مستمرة، قاعدة هذه إن أي• الله، 

النهيق الأمل الوجوب، الأمر ل الأصل الأصوليون! ويقول 
مستمرة.قاعدة هذه للعموم، الكل،ا أن والأصل التحريم، 



ءء^ءءءء^^^ءءء^ء^ءء^ءءوّآااهاّلمعليبمابمدارالفقه 

المفعولق والأصل الرفع، الفاعل ق الأصل التحام•' ويقول 
وهكذا.الم،، 

هلقتمثال فكل والممريعات، التهلبيهاُت، ق مقابله ق ^٤ ٥١١ؤيكول 
لها.فهومخ القاعدة عليه 

فهوأص—لهالمالة دليل فكل الدليل، بمعنى الأصل او(ت الث
ؤوحزم(تيوأهلا،،بحانه! حمالربامحوله ق الأصل الفقيه! فيقول ومتمدها، 

الدليل.محا: الأصل سى 
فؤعفهي ودلالته الدليل ل داخلة تكون أن صح نازلة أو حادثة وكل 

الأعشار.حدا له 

أي!الزكاة، الحلي ق الأصل فتقول! الراجح، بمعنى الأصل الثالث! 
الراجحذها•

لفهوالأصل خاض، مض على الأصولتض عنل الأصل إطلاؤا أما 
يقاسوالدي أصلا، يسمونه عليه يقاس فالذي المؤع، مقابل ل القياس، 
فرعا.يسمونه 

كالخمر،فهومحرم، مكر، النيذ الأصوليين! ريقة على محلتج فإذا 
القمعلأن أصل؛ هنا القياس عملية ق فالخمر هوالخمر، عليه فالمقيس 

العالة.لانحاد حكمه وأخذ عليه بثي 

•القرة محورة س ٢ ٧ ٥ آية من ( ١ ؛ 



مس|دسبيل إلى ااه1ش1د _،_v الكؤلية مْضؤة ص ,؛١١ 

الحكمق له تبما وصار الخمر على قيس لأنه الفؤع هو هنا والبيد 
العلة.ق له لموافقته 

أبىابن المؤلف لتعريف مهلاُقتها لوجدت العاق هازْ ولوتأملت 
والهمعللأصل موسى 

قائمفالأصل '^٥٢٠ عنه ويهمع بنفسه تمكن ما كل رروالأصل' فقوله• 
لحقيقنهالمسسند للأصسل الكلي المعنى وهو عله، يعتمد وغمره ينمهمه، 

يمملم لوعدم بحيث غيره، عليه ؤيعتمد غيره، على يبتى الذي اللغوية، 
اومعنويا،لأثناء، اصط^ المسذ^^ج كتواعد ح^سسا، محراء ابدا، غمره 

عليه،فبني أصل، فهو بأبيه، إلا يوحد أن يمكن لا لأنه للابن؛ أصل لأب فا 
السمجرة*عله تمنى الارصن ل الراسثح السجرة فاصل السجرة، اصل ومجنه 

بلبنفسه، يستقل لا أي دتفسهأا يحلم لم ما رروالفرعُ المؤلف؛ وقول 
يعتيرفالمقف غيره، على يبتى فهو به، إلا له قيام لا أصله، على معتمد هو 

لوالدهية بالنوالولد البناء، أصل من غيره على إلا يقوم لا لأنه فرعا؛ 
به.إلا يقوم لا لأنه همع؛ 



 9J_ وْااهالفقه ءايهُاللأم م

ماهوبه.على المعلوم الشيء معرفة والعلمت 

أيماهووه(ا على المعلوم الشيء معرفة  ١١بأنه! الحلم المؤلف عرف 
علىالشيء عرف فإذا لواقعه، مهنابمأ هوعليها، التي حقيقته على معرفته 

به.علمتا ذللت، كان الواقع ل هوعليه ما 
لهجمن هي ماهوبهاا لأعلى I بقوله العالم تقييد أن الهلوفي بين وهمل 

.٢١ال٠تةاJمنل
محرفةالعلم؛ لأحد بقوله؛ الأصولية المقدمة ق هييره ابن وعرفه 

ا.هوعليه؛ه((أ ما على المعلوم 
عالمنا.به كان وصفته حقيقته على الشيء ان الأنأدرك فإذا 

افعلم وأن تعالى، ف م العالصفة يشتون والجماعق السنة وأهل 
علموأنه والأخرة، الدنيا ق يكون وما كان بما محيتد كامل شامل تعالى 
ؤوفأنتعالى؛ افه قال كما وبحمده، مسحانه له ذاتية صفة وأنه قديم، أزلي 

بجمحثيأهر٢،•
فهوقديم، غير حادُث، علم ولكنه العلم، بالمخلوق ويوصفا 

.١  ٦٨/ ١ الروضة مختمر نرح )١( 
.٥ ٠ ص شرحها 0ع هبيرة لابن الأصولية المقدمة ( ٢ ) 

)"ا(.نآيةه؛أ.نّورةاوقرة.



مثادسبيل ا|دزث1دبمي و،ة1اب ا|نم،ولية اارض}،ق ^——ء —SSBأ\*ااممح

الأثلأم بملؤن تى ؤ ار: تمال قكما بجهل موق 

سمازتالمخلوقين عند والعلم 
كانأحد، كل عند يالضرورة يدرك ما وهو الضروري! العلم الأول! 

افهوأن حالما، له بان يعلم وكان تحته، والأرض فوقه، الماء أن يعلم 
يحتاجولا عليه الدليل إقامة إلى يحتاج لا روري، علم فهدا حالقه، 

قدرإدراكه فهدا بالضرورة، يعلم ل استدلال، إقامة ولا فكر ولا لتأمل 
العقلاء.بين مشترك 

الدليلإقامة إلى يحتاج وهوالذي اوالفلري الم،! العلم الخاف! 
ويقفمن والاستدلال، الفلر على متوقف، لأنه يدركه، كل فليس عليه؛ 

الفلرل يوفق لم ومن العلم، هذا أدرك الصحيح والاستدلال للفلر 
الحلم.هدا يدرك لم والاستدلال، 

صورتان!له والجهل الجهل، المخلوق، علم ؤيقايل 
عليههي وما حقيقتها غير على الأشياء بتصور يكون حهل الأولى: 

فيهافيقول وأحكامها بأوصافها بالأشياء العلم يدعي كان العلم، ادعاء مع 
المركب•الجهل وهو حقيقتها، على ليس ما 

الحل.محورة من  ٧٨آية ( ١] 



؛ ١١٧^^ا|فق1، ؤدم علبما الض اادصول 

وعدمبالحهل نفه على فيقر أمحلا، العلم بفي جهل;الإقرار اكاسةت 
البسيط.وهوالجهل العلم، 

بلاتباعه عدم مع وهوالعلم ثالث، لمعنى الش-رع ل الجهل ؤيطلق 
إناؤ تعالى: اش هال جاهلا، علم عن العاصي ممي ومنه تعلم، ما مخالفة 

يتوبثآوكلى محءبمأؤطءيثينفيس 
،.^١١وكاثأدةث'عدث\حبمتكحما أقثعليم 
راكلالآية: نمير ق قوله مجاهد عن بسنده التفسير ق جرير ابن نقل 

معصيته«ل؟،.عن بمنع حتى جاهل فهو ربه عصى من 

التاء.محورة من ١ ٧ آية )١( 
:٨٨٣٤^٨٩)يسم\سمي\ا





ه^٩١١ ا ءءءء^. ٥٥٥١١معاد طبما م الأصول 

المرجوح•إلى 
ذلكفن تركه وحرمة بالظاهر العمل وجوب على الأدلة قامت وقد 

اضرمول أن صئممهقؤوثؤ؛ الجي زوج ملمة، أم حديث 
ألحنيكون أن بعضكم فلعل إلي، تختصمون ؤإنكم بثر، أنا راإنما قال! 

،.١١١منه...،أسمع نحومما على له فأقضي بعض، من بحجته 
تعددفعند دلالته وق قوته ق يتفاوت القول أن صإأمحههوثؤ بثن 

النيأحذ ولذا الدلالة، ق والأقوى منها بالأظهر الأخذ يجمب، معانيه 
علىدلالة والأقوى اللففل ل الأقوى أقوالهما تعارض عند 

•المعنى 

الأصليةالمعاي يتركون لا أمم اللغة وأمل العقلاء شأن ولأن 
.الضعيفة المحتمالة من لغيرها والراجحة 

الظاهرتأويل لأن عنه، الحيدة وعدم الظاهر تعظيم الأصل لكن ولهذا 
الأصل.حلاف ظاهره عن بإحراجه 

علىبحمله تأويله يجوز لا وقالوا الظاهر، ترك ل العلم أهل وتشدد 
المائلالصحيح الدليل وجود رأسها على بشروط إلا الرجوح المعنى 

١٨٠"Y/ اليمين يعد ة البينام أنمن اب ب~ الشهادات اب كتالبخاري وا0 را 
)ح'غا-أ(.

١٣٣٧م بالحجة واللحن بالظامر، الحكم اب ب- الأنفية -كاب وسالم 
^١٧١٣.)



سبيلألي اادزشأد ^١^< ا|نهوووية |ْمدوق  ١٢٠

المرجوح•المعنى إلى الراجح المعنى إرادة عن 
العلماءوصع فقد التأويل من للنصسوص وحفغلتا المعنى ولهذا 

معناهإلى الراجح معناه عن إخراجه أي النص تأؤيل لصحة ثرومحن 
وهى؛المرجوح المحتمل 

إعمالالأصل كان لما إذ التأويل، على الدليل قيام الأول: الشرط 
يجوزفلا بدليل، إلا كون لا الأصل عن التأؤيلفالخروج وعدم الظاهر 

إرادته.على يدل دليل دون الخفي للمعنى الانتقال 
٤٠٢٠٧١صاحب لحادة موافما له المنقول اللففل يكون أن الثان؛ الشرط 

الحربعند البيان وأمحاليب العربية أصول وفق أو الامتعمال عرف أو 
فإنونحوه، الخصوص به كحاميراد له، قابلة وكون اللغة تحتمله ومما 
يصح.فلا اللغة تقبله لا محنى كان 

العارضمن بالتأؤيل إليه المنقول المحنى يلم أن الثالث! الشرط 
إعماله.من الماع 

لأنواللغة؛ بالأدلة م مجهد من اكأويل كون أن \و\ح: الشرط 
المنهجعلى التأؤيل ليكون أهله من إلا سقيم فلا اجتهاد نؤع التأويل 

١الصئحمح رعى ال

الفحولإرثاد ، ٤ ٤ / ٥ المحيط البحر ، ٦٢ص الدليل إيفاح التاؤيل/ شروط ق فلر يا 
 ;٢٣٤.



فيه.الخصوص دليل يآق حتى اللففل عموم إعمال الأصل ثانيتهما؛ 
النصأن تقرر والقاعد٥ خاصا، وياق عامثأ يصيغته يأق اللمفل 

يحملولا عمومه بقاء فالأصل عامأ حاء إذا والسنة الكتايح من الشرعي 
الخاصالدليل أن الأصل أن كما الدليل، يأق حتى خاص معنى على 

دليل.بلا العموم على حمله يجوز ولا تناوله فيما إعماله 
بكلويتناوله فيه يدخل ما جمح إرادة فالأصل عاما حاء نص فكل 

صحيح.مخصص دليل يدون أفرادْ بعض إخراج يجوز ولا أفراده، 
العام— حميما تيما الحمل وجب التخصيص على الدليل قام فإن 

هووهذا بقي، فيما والعام ؤيتناوله، عليه يدل فيما اسص ~ ص واس 
منإهماله دون الكلام إعمال ع المتوافق أيصسا وهو الدليلين بين الجمع 

الأخر.دون بأحدهما يعمل ولم النصين أعمل أنه جهة 
بكلالعام ال إعموجب التخصيص على الدليل يقم م لؤإن 

،.١١٥أفراد
علىأنها ورديت، إذا العموم صيغ ق ®فالخق الشاطئ! الإمام قال 
الفهمالحربي عمومها محل يفهم بحيث الامتعمالي، الأصل j( عمومها 
كثيرفقه عاليه ينبني البحش، هدا أن فثست، الثميع؛ مقاصد على المطلع 

التحريرتسر ، ١ ٥ ١ Y/ اساب لأبي اكهيد ، ٤ \/U' الأدلة تواطع !يم/ 
.١  ٩٩ص الألفاظ -مارضدلالات ، ٢٧٢ا/ 



او)ثادسبيو ا|إرس1دبمي لخءب اائه1وكة اورشْق ه ^^٢٢١ 

التوفيق((را،.و؛الأه جميل، وعلم 
المخممىالدليل يقم لم ما ®فإنه ت تيمية ابن الإسلام نخ وهال 

والدام*رى.العمل وجب 
وجوبالعلماء من وكثير والمالكية، واصحابه، أحمد ومدهب 

مخص>ّصأم.عن البحث، قبل به والحمل العموم، اعتقاد 
إمكانيةعدم معناه ليي عمومه واعتقاد بالعام العمل ووجوب 

الأصوليوننال ولهذا ممكن، هذا بل المخصص، وورود التخصيص 
علىيغلب بما المخصص عن البحث، ق المجتهد وتحرى بححا بوجوب 

اتفاقايكون ويكاد الأصوليين جمهور بل بالعام، فيعمل وحوله عدم محلته 
فإنالفلز، على فيغلب المخصص عن يبحث، حتى بالعام يعمل لا أنه 

إءمالالعامر٤،.فالأصل ؤإلأ وجد 
المخممىيرد حتى بالعام العمل عن التوهم، الصواب من وليس 

وقدإلا عام من ما ت بعضهم قول حد على المخصص بوجوب للقطع 
كثيرةعمومايت، إن وفالوات لئ،، ذلالمحمقون أنكر فقد التخصيهس، يحله 

التخصيص.يدخلها لم 

)ا(المواسات؛/\،إ.

)ما(ُجموعاكاوى1/أإأ.
.٦٢٨٣٩; التحرير شرح التحبير ، ٢٥٦; النانلر بفلر/روضة )٣( 

)؛(الإحكامفيأصولالأحكامم/ه.



اانص9ل1تىءإيءأ1مدم1سه

~الكلام هذا ررفإن المقولة! هذه عن تيمية ابن الإسلام شخ قال 
بعضطلقه فد كان ؤإن - حصص وفد إلا عام من ما قولهم يعني 

الفقهأصول ق المتكلين بعض كلام ل يوجد وقد المتفقهة من المادات 
.٢١وأفل٥االالكلام أكدب من فاته 

غالبوجدت آخر0 إلى أوله من القرآن قرأت إذا راوأتت وقال! 
أولأفراده الجمع عموم عنيت سواء مخصوصة. لا محفوظة؛ عموماته 

لجزيئاته(<لى.الكل أوعموم لأجزائه الكل عموم 
فكل ١٠الثافعي! الإمام قاله بما القاعدتين عن الكلام حتم ويحن 

حتىوعمومه، ظهوره فهوعلى الله رمول ستة ق ظاهرآ عاما كان كلام 
أريدإنما أنه على يدل ~ وأمي هو بأبي، ~ اش رمول عن ثابت حديث يعلم 

هذامن وصفث، كما بعض، دون الجملة بحض الفلاهر ل العامة بالجملة 

معنا0ا،رم.مثل ل كان وما 
دلالةتأق حتى وظهوره عمومه على اممه رسول عن ®والحديثا وقال؛ 

العامالحديث، يكون عام، دون حاصآ به أراد بانه البي، م، 
حملأومن فيه، الحالم أهل عوام بقول الخصوص ممني محتملا الخرج 

.٤٤٢/٦)١(ْجْوعاكlوى
)٢(.ج٠وعاكاوى

.٣٤١)■؟(اترّالاص 







الرث1دسبيل إا7ا اليرثاد ا|نمأواية اارض)|ة •و\"؟ا 

هذهمن المقرئ الأمم المؤلف جعل فقد والخصوص، العموم على 
!١^١٤ثلاثة الحيثية 

الذيعمومه على الباقي العام به ويريد فيه، خصوص لا عام الأول! 
•ثيء أي منه يخرج فلم تخصيص، أي يدخله لم 

علمهل فهوعام ^^١،، ■عيم د؛لإ،مح ؤإزالث تعالى؛ بقوله له ومثل 
هدامن يستثنى ولا شيء أي علمه عن يحزب لا شيء بكل وتعالى سبحانه 
حلقه.يكل ؤإحاطته سبحانه علمه لكمال شيء، أي العموم 

بحانهسفهو ،، ااؤإىأث4وكلشءلإن تعالى! بقوله له مثل كما 
وقهرهوقوته قدرته تحمت، خلقه الكل شيء، كل على قادر وبحمده 

وبحمده.سبحانه شيء ذلك من يخصص ولا يخرج لا وغلبته، 
بعضنقرره ما صحة على دليل له التمثيل وصحة النؤع هدا ووقؤع 
الكتابق عمومايت، هناك أن من تيمية ابن الإسلام كشخ المحققين 

وقدإلا عام من ما إنه قال من على ورد التخصيص، يهلالها لم والمنة 
خصص.

أيالخصوص العام به محيراي وجه، من خاص وجه من عام الثاف! 
آخردليل ياق ثم يتناوله ما لجميع اللففلية دلالته ق عاما جاء الذي النص 

الأنفال.محورة من  ٧٥آية من )١( 
البقرة.محورة من ٢ • آية من ( ٢) 



—ءهو7؟اهاكفهبميم ءإبم1 \لتي اانص9ل 

عمومه.عن أفراده بعض فيخرج يخصصه 
ج3هلعوأؤألناؤبمة ؤآلكارق ؤ I تعالى قوله بعموم المؤلف له ومثل 

لمفلو يده، ^ ٠٥يجب فإنه مارق كل فتتناول عامة فالأية ،، أيديهما 
ولكنالأية، لعموم ارق كل قهلع لوجب الأية هذه إلا الحكم ل يات 

العمومهذا من بخروجهم الس—ارقين بحفس تخصمى الأدلة جاءت لما 
الأية.عموم من حرجوا 

عائشةبحديث، ه بقولالأية عموم حصص فقد 
الأيةعموم من فخص ، ٢٢ل فماعدا،، دينار رع ق اليد لآوهبمه١ت 

أنبمنهلوقه الحديث، دل فقد يقطع، لا فانه الدينار رع دون مرق من كل 
علىقطع لا أنه بمفهومه الحارهث، ودل يقطع، فحاعدآ دينار رع مرق من 
الأدلةعليه دلت، بما القطع غير عقوبة ؤإنما دينار، رع من أقل مرق من 

الأخرى.
منه،أحص لا الذي الخاص به ويقصد فيه، عام لا خاص الثالثإ! 
وعمرو،كزيد الأعلام، كامماء الواحد المفرد على الدال وهوالأمم 

المائدة.سورة من  ٣٨آية من ( ١ ) 

نواةمْلإلتاؤبمع وألكاؤى ؤ ت تعالى اف نول باب ~ الحدود كتاب ~ البخاري رواه ( )٢ 
(.٦٧٨٩^ A١٦٠/ يقطع؟ كم ول ه يهنا أد 

(.١٦٨٤^v١٣١٢/ ونمابما الرقة حد باب الحدود- محاب - وسالم 



الرشادسبيو إلى البرشاد لق0ب اانمأواية اابمقعرأة ه ١٢٨^^

ؤءشر؛موأإهلا،.تعالى• بقوله ;^١^٥ المؤلف له ومثل 
به،يعرف ذلك من أحص يوحد لا ررإذ الخطلق! الخاص مى ؤي
النحويين*أأا.بعض عند العارف أعرف الأعلام كانت ولهدا 

وهوالني العام يكون المهللق والخاصى المهللق العام بين وما 
وخاصالأفراد، من يتناوله لما بالنيه فهوعام ني، خاص أيضتا 

ياعتثاروخاصى الناس، آحاد باعتيار عام فالإنسان هوبعمه، لما بالنسبة 
الخلق.بعض الناس فإن الخلق، 

فوقه،ما إلى بالإصافة حاصى هو أي• وحاصتاإصافيسا، عامأ فيسمى 
تحته.ما إلى بالإمحافة عام 

القح.محورة س ٢ ٩ آية من ( ١ ) 
.Y٤٦٣/ )'ا(شرحمخماروءة 



ؤا؛؟ا؛ّ ءاي،اابمدارالفقه ائتي اخصول 

شيئان.العموم أقل ؤإن 
واحد.الخصوص وأقل 

والخصوص.العموم أحكام ق الئان مهاتان 
اللفظجاء إذا بالسألة والماد العام، أقل ألة مالأولى: المألة 

جمهورعليها طلق التي المسالة وهي يتناوله؟ ما هوأقل فا العموم يفيد 
الجمع.أقل الأصوليين 

جمهوروهوقول ان، اثنوالجمع العموم أنل أن المؤلف رأى 
الشافعية.وبعض المالكية بحص وهوقول الظاهرية 

مالكقال وبيذا ثلاثة، الجمع أقل أن إلى الأصوليين جمهور وذهب، 
ابنرجحه وهوما الشافعي، أصحاب وأكثر حنيفة أبى وأصحاب وأحمد 

٢.الظاهرية١ جمهور مخالما حزم 
حديثمن صإ٦هيوثؤ بقوله اثنين الجمع أقل إن قال من احتج 

جماءة((أى.فوقهما فما ارالأثنان الأشعري! موصى أبي 

صالتمرة ، Y٦٤٩/ العا.ة ٢، أ/ حزم لابن الأحكام أصول ل الإحكام ينظر/ ، ١١
.٢٣٣ص الفصول تشح ثرح ، ١٢٧

١٣ ٢ / ١ حماعة الاثنان باب مها~ والسنن الصلاة، إثامة كتاب - ماجه ابن روا0 ( ٢ ) 
٢٧٩^.)

(.٧٩٥٧^٣٧١الفرائض-؛/ والحاكمفياوتال.رك-كتاب 



الرسادسبيل بمي لقتاب اانم،ولية ااْضوق ^^؛ء^ء^ءء^ءءءءء و'ّآاه 

جماعةبه فالمراد صحته فرض وعلى الحديث، يضعف وأحم، 
اللغوي.بالعدد الجماعة لا الصلاة 

شيءإلى شيء صم هو اللغة ل الجمع إن ث ياللغة تدلين موقالوا 
لغة.جمعا فيكون واحد إلى واحد هوصم إذ الأسين، ق وهومتحقق 

معاقمن المعنى ا هن. هتا الجمع ياهم الراد ليس يائه وأحسس، 
والتثنية.الإفراد عدا ما يه المقصود ؤإنما الضم، 

أفلأن على عنهم الله رضوان الصحاية اع يإجم_الجمهور واهمتدل 
ثلاثة.الجمع 

عمانين لعثمان عباس ين عبدالله قاله ما الإحماع هذا ووجه 

ُؤؤنوجل• عز افُ قال الثلثءا عن الأم يردان لا الأخوين ررإن دؤ.بممحات 
بإخوة"ا ليقومك ان يلم،رفالأحوان 

الأممبمارق ومضى قبلي كان ما أرد أن أمتهليع ررلا عفان! ين عثمان فقال 
توارُث؛هالاس«رأآ.

محعيفةالحا.ث طرق بان ١ ٤ ٢ Y/ القح ق حجر ابن حكم كما ^١^،، ١١١صعقه وند 
وءيرْ•موس أبجا حديث يض 

النماء.محورة من ١ ١ آية من )١( 
حدثاهذا وقاو ( ٠٧٩٦ )ح  ٣٧٢(/ \م\ض المتورك-كتاب، ق الحاكم رواْ )٢( 

الان.هي.ووافقه ولميخرحاْاا صحيحالإمحناد 
^فنايرى-تحابحاسماض-دابسمضالأمآا/'حإ



؛^١٣١ ٌ معارالفقه ءليء،1 ا1إني اانص9ل 

عباسابن لأن ثلاثة؛ الجمع أقل أن على يدل راوهذا أبويعرت قال 
ذكرْ«لا،.الذي بالإحماع عنه ؤإنماصرفه عليه؛ عثمان وأقره قاله، 

والتثنيةالتوحيد بين فرقوا اللغة أهل إن فمالوات باللغة واستدلوا 
لهميخلو ولا بابح، وللجمع بابنا وللتثنية بابنا للأفراد وجعلوا والجمع، 

زاديما الجمع يختمر أن وجب كيلك؛ كان ؤإذا الرئيس—ا، هدا من كتاب 
الواحد.على زاد بما التثنية احتمت كما الاثنين، على 

وهووهوفناهر، واحلو، الخصوص أثل مسالة الثانية! المسالة 
أحصىلا خاص الفرد الواحد إذ اللغوي، المعنى وهو اللغة من المستفاد 

منه.

منهوأنه والخموص العموم باعتبار اللمفل ام أقبيان تقدم وقد 
الواحللعلى وهوالدال منه أحمر لا الذي الخاص الفرد الواحد الأمم 
يتجزأ.لا الذي 

(١٢٤٢٨^



الرثادسبيل 1اى اادرساد و1ق1اب اانم،واية الر،قدردة ^ ٤١٣٢؛

يقيد.لم ما والمهلالقث 

عينكمزئ ؤ تعالى؛ النه قال وصف إليه صم ما والمقيد! 

ئ0قمالربائب؛ ق وقال 
فقيد.آ ؟٠١ يهن حقد د أقق 

أنواعهمن وهي المعال، على الألفاخل دلالات من والمقيد المهللق 
قالثمول ار باعتبوالخاص والعام الأوصاف، ق الشمول ار باعتب

الأفراد.
يقيد®لم ما اروالمهللق فقال! ومقابله بقدم المؤلف عرفه والمهللق 

وصف.بأي يقيد ولم إمحللاقه على بقي أي 
ابنعرفه فمد اللغوي معناه من هومأخوذ الأصوليين عثد والمهللق 

شاملةحقيقة باعبأر بعينه لا لواحد التناول هو راالهللقت بقوله؛ قدامة 

^^٤،.تعالى؛بقوله له لجنم.هرالمآوش 

النماء.سورة من  ٢٣آية من )١( 
)آ(.نآيةمآمجنّورةاواء.

)م(روصةالأظرآ/ا'ا.

المجادلة.سورة من ٣ آية من )٤( 



بمدارالفقهعلبم، التي القصؤل 

بوصفومحدد معين غير الواحد هدا لكن واحد، على يدل فالمهللق 

الجنس•من واحد هوأي بل به، ليعرف 
لأنهمطلق لمظ هتا الرمة ه سبحاته: قال الأية وق 

أنثى،أم ذكر عبد، أم حر كافر، أم لم مكان: وصف بأي رقبة كل ق يمح 
اللفظ.لإطلاق يمح كله مريص، أم صحح 

الوصف^ا فيه يوحد لا من يخرج بوصف مرتآهل-ا جاء ما والمقيد 
فكازمقيدآبه.

معينأوغير لمعين، المتناول هو *والمقيد: فقال: قدامة ابن عرفه 

الحةيقةاار١على زائد بأمر موصوف 

أنهاالرقبة فمد مؤمكؤ >ة ؤوءنيّرردبتعالى: بقوله له ومثل 
كافرة.برقبة العتق يصح فلم مؤمنة، 

إليهصم ما ®والمقيد المهللق: تعريف، ق المولفط قول معنى هو وهدا 
فلمبه، فقيدت، الإيمان وصف، إليها صم الثانية الأية ق الرقبة فإن وصفاء 

الكافرة.وهى غيرها ق تصح 

•ءاكه^كم-رمث، ءؤ الى: منه بقولق للْهللف، المؤلومثل 

.١٠٢)ا(روصةالاظر\/
الماء.ر؟(.نآةأ\،سمورة 



!رشادسبيو بمي مرشاد ل،قتاب اوهقد0ة ْهءً^^ً^^^ءء؛ءء ه  ١٣^^■؛

الأمهاتق فأطلق ،، قوله:إلى محدقم4 
وحرمةمحرمة، فهي أم هي من فكل مطلما، أم كل حرمة بحانه لمين 
للزوجة•كلأم 

ؤورببمًظمآبيفيالربائب؛ ل الى تعه بقولللقد ومثل 

وهية الرمح فمد هر٢،، دحشديهف هقألإس ين حجورطم 
هد.نفددهن ويح يامهات دخل حال بالحرمة المحرمة الزوجة بتت 
بأمها.يدخل حتى تحرم لا أما فدل 

المحينمس ق اللففل على ورد إذا القيد أن العلم أهل بين حلاف ولا 
الحكماتحاد متضمن اللففل اتحاد لأن به، يعمل أن ويجب يمده أنه 

كالكلمةأصبحا هنا والمقيد المهللق ولأن اع، إحم_وهومحل والسبب 
هوبل حقيقة التمى عملاحدا يكن لم الحمل عدم عند ولأنه الواحدة، 

له.إهمال 

قجعلوه العلماء فإن موصع ق والقيد موصع ق المهللق كان إن أما 
واختلافه،السب، واتحاد واختلافه الحكم اتحاد ار باعتبصور أربع 

الدلالةباعتبار القيد على المهللق حمل وجوب ق الحكم واختلف 

النماء.)ا(سآةمأسّورة 
الشماء.



==^^==^^=^^=^^=^^^■^٠٣١^الفقه هدار علبما التي اانص9ل 

والحكم.u>،<-*_ والشرعية اللغوية 
فهذاوالسب الحكم ق والمقيد المطلق يتحد أن الأولى; الصورة 

العالماء.باتفاق المقيد على المهللق يحمل 

قلي;أحد يعطهن لم ا خمأعطيت  ٠١ت صئدثةقؤوثؤ محوله مثاله 
فأيماوطهورأ، جدآ م الأرض لى وجعلت شهر، مسيرة بارعب نصرت 

لأحدتحل ولم المغانم لي وأحلت فليصل، الصلاة أدركته أمتي من رحل 
إلىوبعثت خاصة قومه إلى يبعن، النتي وكان الشفاعة، وأعطينثا قلي، 

بثلأيثه;الناس على ففيا  ٠١قوله مع ءامة«لا، الناس 
صسسجدأ،كلها الأرض لل وجعلت، الملائكة، كمفوف صفوفنا جعلت، 

فقدأريررأ،. حصلة وذكر الماء،ا نجد لم إذا طهورأ، لما تربتها وجحلت، 
فيحملوهوالطهارة حكمهما واتحد الأرض وهو الحديثين مبتإ اتحد 

وقيدبالتربة الأرصى قيد الثان؛ الحدين، وهوأن فيهما المقيد على المهللق 
الماء.يجد لم إذا التراب، استعمال 

قويختلفان السسب، ل والمقيد المطلق يتحل. أن المانية; الصورة 
الحمل.عدم على الأصوليين فجماهير الخلاف، فته وقع مما فهل.ا الحكم 

تخريجه.تقدم )١( 
جدأمالأرض لي تإ جعلبابا ~ الملأ0 ومواضع احي. المكتاب، - لم مرواه )٢( 

وطهورأل/'ِام)حا\ه(.



اررسادسبيل إلى ا|ترثاد لقتاب اورضر،ق 

إ؛نيئذؤالظهارت كفارة ل تعالى قوله مثاله 
وآذةي1اسلوذايومعءلو)قمث مثآثأأع ثليرآن من لماهازأْمرلإة 

لتعي'ثن أن عب من ثلمريي<محام( زمحدمحتام ش ئه 
عيابأثم حدود يكفك أش 1تقأزأ ذكنأله ك، 

ولكنالأتن، كلظ و الفلهار ص هظ ^ الموجب ي }لأآ 
يتماسا،أن قل من يكون بأن قيد وقد الرقية تحرير الأول مختلف الحكم 

منبكونه كالأول يقيد لم مهللق ولكنه مكينا متين إطعام الثازا والحكم 
يتماسا.أن قبل 

قويختلفان الحكم ل والقيد الخهللق يتحد أن الثالثة: الصورة 
روايةالقولين وكلأ لا، أو يحمل هل العلماء فيه اختلف مما وط٥ المس، 

أتباعه.بعض إليها وذم، مدمج ل كق 

وقال،، ءؤهمررمخلإسؤالقتل• كفارة ل تعالى قوله مثاله 
وهوتحريرواحد فالحكم الفلهار: كفارة ق سبحانه 

وقالقتل الرهبة تحرير سبب الأولى الأية ففي مختلف، الم، ولكن رقية 

)ا(الآبماذ،'او؛سمرةاساش.

الجائلة.مورة من ٣ آية من )٣( 



هء1يء،ابمدازالفقهالتي اانص9ل 

الظهار.امميارة سب الثانية الأية 
فهذْوالحكم، سب الق والمقيد المهللق يختلفا أن ت الرابعة الصورة 

المقيد.على المطلق يحمل لا 

سةجمصيس



مثأدسبيل بمي اادرثاد ا ه'أ ٣١٣٨^

لصح.إمخاؤ، لوكلف ما والعموم) 
يفر.حتى يصح لم إمخاؤه لوكلف ما والمجمل! 

استعّمؤاليفرق ببيان والمجْل العموم تعالى )؟ئأئ المؤلف عرف 
التفاتههو ؤإنما الوصف، ولا الحلل جهة من بتعريفا ليس وهو بينهما، 

ومنبه التكليف اعتقاد وجوب جهة من والمجمل العموم بين فرق لبنان 
به.الحمل جهة 

زكليفتوجه لو أي لصح# إمضاؤه لوكلف ما #والعموم) فقال) 
دلالتهق تغن م بذاته هودال إذ وصح، لأمكن مباشرة به للعمل الحبال 

قالدلالة بتن واضح فهو غيره، على إعماله متوقف، وغير غيره، عن 
ساوله.من كل لحكم تناوله 

٠^الى) تعه وقولالى) تعه فمتلاقول ٠١٠

ثحانه)ؤكأياأرركوقول_هسس^٠^٢، ^^ءءيرىبمنولمحأبم-نلأم 
به،الحمل يصح عام معنى على دالة كلها ألعمود لإفوأ ءامنوأ 

ينجبمؤمن، كل على واجب الصر وغض المومنض، لكل فالفلاح 

المؤمنونسورة من ١ آية ( ١ ) 
•ّآْنسورهالور,)'آ(منآية 

المائدة.صورة من ١ آية من )٣( 



J9_n  عتي u<_ >ه===^=^^^^^^^^^^^=؛=^^^-^٩٣١ بمداراافقل

العقود.كل الوفاء الزمنن كل على 

حكمعام، بحكم الرسول أومن تعالى اف من الخطاب ورد فإذا 
تخصيصهعلى الدلالة ترد حتى به، العمل ووجب عمومه، على بوروده 

عمومهاعتقاد بوجوب الأصوليين من كثير قال ولذا بعضه، أوتخصيص 
لحال.ال 

محتمل؛مفلنون وحود0 إذ مخمص، عن البحث، من يمغ لا وهذا 
علىحينئذ حمل يوحد لم ؤإن الخصوص، على اللفظ حمل وحد فان 

العموم.

بيانمرا؛ حتى يصح لم امضاوْ لوكلف، ما اروالمجمل! ومحوله! 
الذيالمصوص من المجمل وهوأن العام، به يفارق وما المجمل لحال 

،فهو؛خلافاللفغل ذامحت، من لأحدهما مرجح ولا أكثر أو معنيين على يدل 
عنتغن م ه بنفدال فالعام ؤإمضائه، به العمل وجوب حيث من العام 
الدلالةواصح غير فهو المجمل بخلاف وإمفاؤ0، إعماله فوجبا غيره 

المموصمن غيره على ا متوقفبه والعمل مراد، معين على يدل لا بنفسه 

بيانهيرد حتى التوقف، فيه يجبج بل به الحمل يصح فلم لبينه، التي 
■ومس%ره 

الوأنه حقيقته ار باعتبالمجمل الأصوليين بمفس ؤ عرفولهذا 
لمما اروالمجمل قال! حيّثج الحكبري تحريم، ق كما ه بتفيستقل 





ؤا-إاه_< ءايءأامدم ا1ش ضؤل 

سيللا ، ^أ١ آلملوء وأئيمؤإ ؤ ت كقوله البيان، يسر حتى لازم، 
وهداالبيان، وفت، التكاليف فوقت، وحينئذ الأمم، ظاهر من معرفتها إلى 

فائدةؤيكون الإلزام، وقت، الخهلاد_إإلى ونتا عن يانه يناحر أن يجوز 
قال،تالبنان• عند يلزمهم سنبينها التي الصلاة أوجس، بانه الإعلام الخaلابإ 

يقدرونلا لأنيم يلزمهم، ما يعرفون لا لأنيم البيان، تأحير هدا وليس 
المراد.، حلافاعتقاد على حيثي 

فلاالأمم، خلاهر من وحده حقيقته تدرك الذي الءحهلابا وأما قالات ثم 
يأوفعله يعفه إرادة على دليل يقوم أن إلا لفظه من أكثر بيان إلى يحتاج 

الكلامكان أحره إن لأنه بياته، يتأخر أن يجوز لا فهدا حال، دون حال 
مبادرا،أمره أواقتضاء عمومنا اعتقاده فيوجب، الشرط، ومراده متللقا، 
منفيه لما يجوز، لا وهو مراده، حلافا ظاهره يوجبإ بما أمر قد فيكون 
المع،«أى.على الدلائل ذكر ثم اللبس، 

البقرة.محورة من  ٤٣آية من )١( 
)أ(الٍرالسطه/«اا.



مسادسبيل 1|درشادألي اانم،ووية المشمة ساحم• 

قامما إلا الوجوب على صإإندهعكهوثؤ ورسوله وحل عز الله وأوامر 
اكوب.عش الدليل 

لإوؤؤ تعالى! كقوله ااافملا، مسغة الكريم الكتاب ق حاء الأمرإذا 
ؤدأث؛األأاشالى: هتعهلاا،وةول\ه عثق لتركآشىإك آلثاؤْ 

بم—يغةج—اء إذا وكذلك ،، ٢١٠؟٣أرىقلقئ٢لألإتي٠نمiCؤ٢ 
تعالى؛كقوله الأمر بلام المسبوق المضائ كالمعل الأمر فعل مقام تقوم 

الأمرحا نمد اكي الاممة وكالجم1ة ٩ قذمممتنس شؤ 

4أإا،أيليرصعن،صئىحممح؛كاه 
الفعلعلى ؤيوحر فعاله لجبب الوجوب على ؤيدل يقتضى الأمر هدا فإن 

للوعيد.ه نفويعرض تركه إذا ؤياثم 
منالحلم أهل اهير جم—هوقول الأمر عليه دل ما بوجوب والقول 

الأمراء.صورة س  ٧٨آية من )١( 
الثرة.)آ(سآبناأسمرة 

)مسآيةيسّررةائلأق.
.نّورةاوقرةا ٢٣٣)؛(سآية 



اءؤماِ؛ا؛بمدارالفقه ءإيء<1 التي النمول 

قالعرب ولغة والمسه الكتاب ْن بالأدلة مسدلين وغيرهم الأصوليين 
وأتباعهم.الأربعة الأئمة وهوقول للوجوب، أصله هوق إنما الأمر أن 

إداؤوماَكانإثوين تعالى! اف قول الكريم الكتاب أدلة فمن 
الخيرةاش نفى فقد ا ١ ؟؛*ل مهم ثن ب؛|فلم أ0 محإ محمح!بموإمح صأممه 

والمباححيرة، فيه الندب لأن للوجوب؛ الأمر أن على فدل الأمر، مع 
الأمرأن على دل الأمر، عند الخيرة نفيت فلما التخيير، بمنه أولى 

فيه.خيرة لا الوجوب إذ للوجوب، 

تحييمأن مْء عذ بماإمد< ؤ تعالى؛ قوله لأدلمة ١ ومن 
والتحذيرر الكيورد مل اءت ج، ٢٢١^ألمر عياب أر,صنملم فئنة 

يتوعدلا أنه ومعلوم أوحالفه، تركه لن والوعيد بالتهديد الأمر لمخالمة 
انهدل الأمر على توعد فلما ماح، ترك على يتوعد ولا مندوب، ترك على 

للوجوب.

تركمي فهل٣،، ^^ريمأمحنّثبى، تحالمح،• قوله ومنها 
ءاصي1ا.يكون لا والمباح الندوب وتارك معصية، به أمر ما فعل 

)ا(آ؛ةا"مآسّورةالأحزاب.
)آ(آةمآا،سّورةط،.

.نمرةاضر.)•آ(سآ؛ة*آا-



سبيلبمي لثتأب الأص9لية الءضْة ^^^^^؛ءءءءء؛=^^ء^ مد'؛'؛اه 

غه^بمنق؛هريرة أبي حديث ل •' طفثئ؛غقجؤكؤ محوله النبوية السنة ومن 
أوضامسبالواكحممخة«رااعلىأمي أشق »لولأأن 

هومظنةالوجوب لأن للوجوب، الأمر أن فدل لأمرتم أشق أن لولا قال؛ 
الوالمباح والمندوب وتركه، فعله بين التخيير وعدم به بالإلزام المشقة 

للوجوب.أمره أن على فدل تخييرأ، فيهما لأن فيه، مشقة 
علىالأمر ق الأصل إن الشافعية ويعفى المعتزلة مجن جماعة ومحال 

مامنه فأتوا امر بأمرتكم ررمحإدا بقوله مستدلين الندب 
علىفدل يه يجزم ولم بالامتطاعق بفعاله الأمر قيد فقالوا؛ ، ا،ل استطعتم 

للندب.هو ؤإنما للوجوب ليس أنه 

دلإنه حيمثؤ أقرب، بالوجوب القول هوإلى بل لهم بمح لا والدليل 
الوجوب،على فهودلالة بفعله، أمرهم فقد عليه مقدور أمر كل أن على 

القدرةعدم لخارمحى أسقعله محي عليه المقدور غير أن يقولون ما وغاية 
الأصل.لنفي، وليس ورحمة، اش من تخفيما 

(.^٤٧٨٨ Y/ الجمعة يوم السواك باب الجمعة كتاب البخاري روا0 )١( 
الم-كتابالطهارة-;ابوم

الموالكنرة من يكرم ما باب ~ والمنة بالكتاب الاعتصام كتاب — البخاري رواْ )٢( 
(.٧٢٩) ٢٦٥مالأسما/ وتكلف 
(.٣٢)حم\ه ٥ ٦ ص؛ العمر ل مرة الحج فرض باب ~ الحج كتاب ~ وملم 



ءء^^ءءء^^1^ء^ٍءءءوهِ؛اهعلبمامدارالفقه الض افصول 

اداتالعبق كان إن فمالوا: الأحكام، نؤع ل آخرون وفصل 
لوكوالوالأخلاق الأداب ل كان ؤإن للوجوب، فالأمر والمعاملات 

التفريق.دليلأعلى - أعلم فيما — أحل ولم الندب فهوعلى 
الأمر3، هوالأصل الوجوب أن من المؤلف ذررْ ما على والجمهور 

هوالوجوب فيبقى الادب،ا على الدليل قام ما ارإلأ يقوله: استثناه وما 
وهوالوجوبالأصل على حمله التعين كان أمر باق أن إلا الأصل 

لذاتلا للندب، الأمر فهنا للندب، ويصرفه ينقله دليل يعدم أتى ولكن 
علىليس أنه على دلت ناهلة قرينة كان دليلآحر من حاء لما ولكن الأمر 

للندب.هو ؤإنما فناهره 

للاياحة،يعرض لم المؤلف ولكن للإياحة النقل مثله للندب والقل 
أنالغالب ولأن للإياحة، وليس للندب الأمر نقل يكون ما أغلب لأن 

والإلغاءالنسخ مجال هوق إنما للإياحة الوجوب من الأمر دلالة إلغاء 
الطلب.على دلالته ق ياق فالأمر للندب صرفه بخلاف للأمر 

وكثيرة:متعددة الندب إلى الوجوب من تقل الش والقرائن 

راصلواكقوله شاءا؛ ارلمن بقوله؛ الأمر يعقب أن منها• 
عندثال ئإ ركعتنزا،، الخعررس، مل ررصلوا دال: ثم ركعتنزا،، العراّ_.< مل 

.^١٢ض وامهألثتخدثا شاة« ر)لمن ١^: 

:ا(رواْالإمامففيماوْ؛مايا)حآهه.\(.



مس1دسبيل اادرسادإلى لقتاب اانم|ولية البمفدؤة و\"ااهء 

والدب.الاستحباب إلى الوحوب من أمره ملت ثاءا؛ ُرلمرر ممولهت 
فلوكانئيي، يعد به بومر ثم عنه، منهتا الشيء يكون أن ت ومنها 

بومحامالأمر هدا كان لما لكن للوحوب، الأمر لكان ابتداء به مأمورا 
زبانْص 'ريهيتكم قوله مثل ئدب، أمر أنه على دل بنهي، 
سبقهكان بنهي، مسوها كان لما لكن أمر، هذا ،، ١١٠•••'مزوروها الثبور 

الدب.إلى الوجوب من للأمر ناهلة قرينة بنهي 
ولوفتركه ولومرة، يتركه ثم يه، البي يامر أن ومنها• 

لأنهإيجاب، أمر لا ب  ٠٧أمر الأمر أن على دليل منة 
وهومعمية، لأنه ؤيتركه؛ للوجوب الأمر يأق أن وحاثاه معموم، 

للند.ب.فيه الأمر أن ولومرة بتركه فحلمنا وأسوة، معصوم 
فلماقالوات للوجوب، بعضهم! قال قاعدا، بالشرب بعضهم له ومثل 

وهوفشرب زمزم، إلى ذميا نم ءلاف، ثم الحرام المجل• دخل أنه علمنا 
ءسثيت،قال؛ تؤءققبمئمح١، عباس ابن -محديث ق كما صئ'لثهقؤوثؤ، قاتم، 

وهوعندواستقى قائما، فشرب زمزم من صإإشقؤؤلخ الله رسول 

(.١٢٨^١ ٢ ٦ Y/ المغرب قل الملأة باب الملأة— ئاب — أبوداود و =
•>صمح« (: ٣٧٩^١ ٧ • آ/٧ وراياته المغير الجاح صحيح j ^، ٧٧١وقال 

باب~ الجنائز كتاب ~ غه^بمن أيه عن بربل•؛ بن اش عبل• حدث من لم مرواه )١( 
(.^٧٧٩ Y٢٧٢/ أمه قم ULJ  jزبههلف الني اسثذان 



الفقهمدار علبما التءي< ارئص9ل 

للوجوبكان لو لأنه للندب، هنا الأمر أن على هدا دل قالوات ، البس1،،ار 
أملليب صارف، '؛،^١٥^؟^ فعله هل حلاف محل والمسألة لجلس، 

الوجوب.بقاء والأصل للضرورة هو 

١(.١^٧٣٦  y٥٦/رمزم ق حاء ط باب المح كتاب البخاري رواه ( .١ 
(.٢٠٢٧)ح١٦٠٢/٣قانما يم-ىابالأب-بابفياكربسزمزم 



الوثادسبيل إلى ا|درثاد لقتاب ا|نم1واية ||ْفر،ق ؛م ١٤٨؛

دليلقام ما إلا عندنا الوجوب على المي وأفعال 
والارثادفيه.الدب 

مْلبقونلمون المإذ سه، من جزء هي صإإشههق|ؤ الني أفعال 
هوتقريراته وأفعاله أقوال; أنو١٤ة ثلاثعلى هي سه أن على 

بلن.صإإلتهجاه 
أحكامبيان ل الحلمة العناية من بمزيد أفعاله يخصون والعلماء 

سينتلوذلك الأفعال 
بعضهايكون مما منه الحائرة الأفعال تنؤع أولهما 

وبعضهاالاحتجاج، بعدم اتفاق محل وبعضها الاحتجاج، ق اتفاق محل 
وهذا.هذا بين شبه لوجود الخلاف محل 

بعضق الحكمية الدلالة ق الاحتمال عليها يرد الأفعال أن وثانيهمات 
والبيان.للتفصيل موج1ا هذا فكان الأقوال من الصورأكثر 

فيهاالأصل كالأقوال الأفعال وهوأن الأصل هنا المؤلف قرر وقد 
أوللندب أنه على الدليل قام ما إلا والاهتداء والاهتداء الأتباع وجوب 

الإرشاد؛

وجوبأدلة لبعض مريم بحد وامتتتجه الشاطئ قرره الذي وهو 
بيانل أفعاله الأصوليون جعل الولذ.لاك ت بقوله أفعاله اتباع 





رساد11سبيل اادJشادبمي الأموكة الْقردر،ق ؛ءءءءء^^^^^ءٍءءءي ور«0ا 

والأفعال.الأقوال ق عام والأتباع و|تياءه، قامر ، ٢١دهترورتث>
يفعلوالأن بعدهم من وأمته صحابته الني أرثد وقد 

عجدافهبن جابر حدث ق ه قولذلك ومن ه، فعالمثل 
حجتيبعل- أحج لا لعلي أدرى لا فإف متامحككم، ررلتأخدوا 

الحويرثبن مالكا حديث ق وقوله هازها،لى، 
زأمحوبيأش«لم.كئا ر)طوا 

بمثلوأعماله أفعاله عن الأحبار عليهم افه رصوان الصحابة أكثر وما 
علىمنهم إلاإطاق-ا فعله* يذكر ثم صإآأهقؤوثؤ افه رسول *كان ت قولهم 

المؤمنينأمهات جهدت حتى والاهتداء، للاقتداء ينقلونه أمم 
بيته.ق يكون ما بنقل 

المهلهرة.نه الكتب ق هورة ممنورة ٠تو١ترة كرة والأسلة 
اممهرسول *كان قال! عبدالله، بن جابر عن حدث ق جاء ما منها 

نزلالفريضة أراد فإذا توجهت، صث، راحلته، على يصلي 
اكباإة((ل؛ا.فاستقبل 

الأعراف.صورة من ١  ٥٨)١(ي 
-٠ راكنا. النحر يرم العقبة جمرة رمي استحباب باب ~ الحج كتاب ~ لم مرواء ( ٢) 

(.١٢٩V)ح٩٤٣/٢
(.٦٣^١ ١  ٢٨ا/ للمام الأذان باب - والبماعة الأذان كاب - البخاري رواْ )٣( 

٤٠)ح  ٨٩/ ١ كان حين، القبلة نحو التوجه باب — الصلاة ~كتاب البخاري رواه ( ٤ )  ٠.)



وءاهء^^سسأ_^ سسد^د.أسس^أاعلبمابمداراكض التي اانم9ل 

^١٥^٥^^الله رسول رركان قالت نؤهقبمها عائشة حديث ق وكما 
لكلأة«لا،.وضوءه تونحأ أوينام، يأكل فأرادأن حنبتا، إذاكان 

شرعيحكم عليهم أشأكل إذا أمم هديهم.٤^ ْس كان بل 
صإبمةهظ>فعله عن بمألومم متهم الدراية أهل إلى فزعوا 

بنلعبداممه قال رحلا، أن أبيه، عن المارق، يحيى بن عمرو حديثا ففي 
اللهرسول كان كيفا تريني، أن تطيع أتيحيى عمروبن وهوحد نير، 

فأفؤغعلىفدعابماء، نعم، بنزيد: عبداه فقال يتوضأ؟ 
ثمثلانتا، وجهه غل ثم ثلاثتا، وامتتثر مضمض نم مرتين، فغل يديه 

حمافأئل بيديه، رأسه مسح ثم المرفقين، إلى مرتين مرتين يديه غل 
المكانإلى رئسا ثم قفاه، إلى حما ذهبا حتى رأسه بمقدم بدأ وأدبر، 
ا.ر رحليه؛، غل م منه، بدأ الذي 

الأصل،هو فعله مثل فعل وحوتحا جعل والولفا 
الاقتداءوجوب عدم على الدليل قيام عند استثناء هو إنما الوجوب وعدم 

وغسلله، الوضوء وامحتصاب الجنسا نوم جواز باب ~ الحيض كتاب ~ مسلم رواه ( ١ ) 
٣(.٠ ٥ )ح ٢ ٤ ٨ / ١ أويجامع أوينام أويثرب يأكل أن أراد إذا الفرج 

(.١٨٥^\أ\خمأ كله الرأس مح ~باب الوصوء ~كتاب البخاري روا0 ( ٢ ) 
(.٢٣٥)ح ٢ ١ ٠ / ا وصوءالض ل باب ~ الطهارة كتاب ومسلم" 



مش1دسبيل اادرس1دبمي لثتاب الأموكة اورسرعة ا |

علىصإإهئظ،هوثؤ النبي ررواقعاو قوله! ق وهذا فيه به 
أنأيفسا مفيد وكلامه فيه،، والإرشاد الدب دليل قام ما إلا عندنا الوجوب 
فعلهفما أصلأ، الأحكام ق داخلة ليست، والعادية الجبلية الأفعال 

والاقتداء،للتعبد مجال فيه ليس البشرية الجبلة بْقتفى 

الدليليرد أن إلا كدللث، العادة مقتفى على فعله U أن كما 
يهالخاسئ فوجّتح عبادة لخكون للعادة ناقل فهدا غيره ؤإنكار يه بالأمر 

والاقتداء.

يقومما والتشريع الخعبد ق هوظاهر الذي ^١^^^ ٥٠لفعله ولكن 
الأفضليةأو لليب أنه على الدليل يقوم بل واجي، غير أنه على الدليل 

اوؤلف،بالإرشاد.اليّمائ 

بانأمره وجوب عن كالموارف، هى فحاله وجوب عن والصوارف 

ويتركهتارة يفعله كأن الدب، إلى الوجوب من الفحل ينقل الدليل ياق 
غيرالمنن ق كثير وهدا للوجوب، لا للندب فحله أن فيعلم أحرى، 
أخرى.ؤيركها حيننا يفعلها حيمؤ المؤكدة 

عليهواجب هو ما أفعاله من وهناك 

لالأمة تشاركه فلا به خاص أنه الل.ليل لقيام أمته على واجبنا وليس 
الحكم.





الوشادسبيل اادرش1دإلى لقتاب ا|نم1ولية ااءضر،ة واْاه 

ارأجدقال: الني عن نْ؛.بمة، هريرة أبي عن همام، وقال 
ءراثيا،أعلى اقطة متمرة 

^7٦٦تآ"7؛ 7ج

(.٢ • ٥ ٥ )ح ٥ ٤ "Y/ الشبهات من سزْ ما باب - السؤع كتاب ~ الخاري رداه ( ١ ل 
آلهوعلى ءتإإ'ئئههؤثي اش رسول على الزكاة تحريم باب ~ الزكاة كتاب ومسلم 

١)ح  Y٧٠٢/غ؛رهم دون وبنوالمطلب ينوهاشم وهم  ٠٧١.)



;١٠٥.الفقهمدار علبمإ الش ارئم9ل 

علىوالأوامر 
تيلدأسوؤ 4رم ألركو_ْج د.ءامأ آلصثلوه وأيينإ ؤ ت كقوله حتم أمر 

محوهلأ،حأأشَلآ/ضذك.
ؤتنمآأعسوقول; ؤآملإإمائم4أإا، وأمروعيدكقوله: 

،.؟^١٦أو.ثييدا ؤءلرَؤلي'خارْ كقوله: تعجيز وأم 

لكم.ثواب هدا 

عقابكم.هزا أي: آلثارحألثاكا4رى، ويجلآدئت ؤ وقوله: 
^دانيينءؤ علمأتلاددأ4أو،، ٧^١ تعالى: كقوله وأمرإباحة 

البقرة.سورة من  ١١٠آية من ر١( 
)آ(سآيتأا،.نمورةاسة.

الماء.صورة من ١ آية محن )٠١( 
خصالت.محمورة ْن ٤ ٠ آية من )٤( 
الكهف.سورة من ٢ ٩ آية من )٥( 

)ا"(آية*همنّورةالإّ.راء.
)تما(آية'م'ُنمورةالزحرف.

التحريم•سورة س ١ ٠ آية من  ٢٨١
المائدة.صورة من ٢ آية من )٩( 



ا1رشادسبيل ش ا|نم،واية ا1ْمدءاة را"0اعم-ء 

وجل؛عز ه وقولهل١،، ^»فيظثمأينضليآش 
.٢٢عولإهلماأغتدئ يعثؤ، عقه ^^٢ؤئتياغثدئ 

ؤوإنَققن، ءؤزtسينوأإدابايتثث^١٣٢تعالى: ■كقوله إرثاد وأم 

قالراجح فيه الأصل وأن الأمر مقتفى ل العلماء خلاف تقدم 
الوجوبعن صرفه يجوز لا وأته الوجوب، على يدل أنه السرع موصى 

أوالإباحة.الدب إلى عته نقله تقتفي وقريتة بدليل إلا 
العربعند الأمر صيغة استحمال هوق إنما هنا المؤلف وكلام 
الأصوليينبعض جمع كثيرة لمعان تاق فإما والمنة الكتاب وباستعمال 

والمة.الكتاب من لها الأمثلة وساقوا الامتحمالأُت، هدْ 
عنبالصيغة خروجنا ليس المعاق لهذه الصيغة هذه واستعمال 

فصيغة— الوجوب ترجيح مع أوالدب الوجوب ~ الهللب ق دلالها 
ؤإنحاحقيما استعمالا ليس غيره ق واستعمالها الهللم، ق حقيقة ررافعل،، 

الجمعة.صورة من ١ ■ آية من )١( 
القرة.صورة من ١ ٩ ٤ آية من )٢( 
القرة.صورة من  ٢٨٢منآية )٣( 
القرة.محورة من ٢  ٨٣آية من )٤( 



J9،_fl  الفقهمدم ءإيءأ1 م

الطلب.من النقل على دالة لقرينة يحتاج جازى مص 
^٥١١٠١ت الامتعمالات هده ذكر أن بعد المحصول ق الرازي ئال 

خصوصيةلأن الوجوه، ط0 جميع ق حقيقة ليت افعل صيغة أن على 
إنمابل الميعة هده مجرد من منقادة غير والتوبة والتعجيز التسخير 

الوجوبة حمأمور فيه الخلاف وغ الذي إنما القراتن من تلك تفهم 
والت*حريمااأاا.والتنزيه والإباحة والندب 

فهيالمعان، هذه ل الصيغة هده استعمال ثيت لاؤإذا الْلوفي• وقال 
الماز'كوره((أأ/المعال من غيره ق مجاز منها، الجازم الطلب ق حقيقة 

ستة،منها وذكر أنولع، أي صروب« على اروالأوامر المؤلف! قال 
ؤإلأوالتقريمت، التمثيل ؤإنما والتتبع، اء ؤءهآإدثالأستقمبمسيرد م ول

كصنيعبعضهم وكثرها نوع1ا، عثر حمة يعدها الأصوليين فجمهور 
،،ضربنار وثلاثين ثلاثة عنده عدما فبلغت، المحيهل البحر ق الزركشي 

ذوع-اأ؛،•وثلاثين منة ذكر والمرداوي 
المعانبعض تقارب أو اتحاد إلى ~ أعلم واممه ~ تكثيرها ومرد 

)ا(السولمآ/ا؛.
.ToAjTow)٢(شرحمضراروئ٢/ 

.YA0-YU؛\>و>و\بم )٣( 

)إ(اكصرمحاضره/



سبيلمى ا1برشاد ل1قتاب ا|نم1ولية الؤضؤة 

فإنوالإرشاد، والمندوب كالأدب واحد هومعنى لما معنيان فيجعل 
لثوابهذا أن غير إليه مندوب والإرشاد إليه، مندوب الأدب 
كماالمندوب دائرة ق كوتهما الثمرة تخرج ولا دنيوية، لمصلحة وهذا 

لثوابالدب أن إلا والدب، الإرشاد، بين فرق ®ولا بفولهت الغزالي قررْ 
الدنيوية«را،.اسلحة على والإرشادللتييه الأحرة، 

تتعدد®ؤإنما بقوله؛ الجوينى له نثه آخر ت، بيالتكثير يكون وقد 
الحامل؛القيود((لى.

هي!الولف، ذكرها الي والمعانر 
الصيغةاستعمال ق الأصل وهو ؤإيجاب، إلزام إي حتم أمر الأول؛ 

ومحيمأؤ تعالى! اض يقول له ومثل الش_رع، وهواستخدام للغة، اق 
لأطتثوأمموأفوأالى! اشتحور ويق\ازكؤآجهلم،، \ ١^٤^٠ 

.٢ * ٥ ص المستصفى )١( 
)آآ(الرغن\/اا'\.

القرة.محورة محن ١ ١ ٠ آية من )٣( 
المائوة.محورة من ٩ ٢ آية محن ( )٤ 

اء.النمحورة من ١ آية من ( ٥) 





لإرشادسسو إلى ا|بوشاد لقتاب اللصؤلية الرضْق ص  ١٦.

ده.;ءنئلاا.عباس ابن قاله تكرمون، 
الق، ٢٢آلّارحأهها س—بحانه؛ ه وقول
علىلمجازامما الماس بدخول أمر فهو عقابكم® هدا ®أي؛ لآتذانثئ1 

الكفر.

أذاؤ ؤنأذائلأتمصدأ٩، أصإياحةكقولهتعالى: الخاص: 
 Jزهء هل؛،،وقول^^ ٥٥^ؤفيظثنوإين ن ضدت^آئ٥

هأْ،.عوكأ اغثدئ ت\ عومحإ ؤئتي٢غةJئ دجل• 
زائدينطريقين من أمثلته حلال من اّمتفاده الإباحة وأمر 

تطلقررانمل® صيغة أن من هومقرر ما مع الصيغة دلالة ق الأصل عن 
Iمحترق ثلاثة ضمحصل الإباحة، حا ويراد 

.٣٢٨٥/ ١ ' حاتم أبي ابن نمير )١( 
التحريم•من-ورة ١ ٠ منآية )٢( 
اتا.ة.الصورة من ٢ آية من )٣( 

الجمعة.رّور0 من ١ ٠ آية )؛(من 
القرة.محورة محن  ١٩٤آية من ( ٥ ) 



؛^١٦١■ا الفقه ءليء،اهدم التي اللصؤل 

تعالى؛قوله ق كما الإباحة تفيد الصيغة أصل يكون ما ؛ الأولى 
عنالمه_ى  Jjj-للأباحة؛هشا صهممأبما،ذالأر 

الأمر.بمد الإسراف 

اضكمافيالآيةالأورواكانية.بمد 

لأنالإباحة، منه فاسمماد ؤوإداطلمةتلادوأهأ٢،، تعالى! فقوله 
بعدبه أمر ثم الإحرام، حال تحريمه جاء لم الإباحة، الصيد ق الأصل 

للوجوب.لا والإباحة للحل فيه الأمر فكان الإحرام، من الحل 
^^وأفيآمحثءفيلثمإ«نؤداضتث.تاآمحاوة ؤ الثاني_ة1 والآي_ة 

للجمح،الثال النداء بعد حرم نم حلألأ البيع كان لما ،، قنزآش 
التيهوللإباحة ؤإنما أمرأللوجوب يكن فلم الصلاة انقضاء يعد يه قامر 
المانع.زوال بعد الأصل هي 

أمللوجوب الحنلر بعد الأمر هل الأصوليين، عند حلاف على وهو 
؟والمنع الحفلر مل عليه كان لما الإباحة بعد الأمر به يعود أم الإباحة 

للاباحة.أنه ميله يفهم المؤلم، كلام المسالة، ق أقوال ثلاثة 

الأعراف.لااسآ؛ةا'آسمورة 
المائدة.صورة من ٢ آية من ( ٢ ) 

الجمعة.صورة من ١ ٠ مزآية )٣( 



مشادسبيل إلى ا|ترثاد لضاب اانمأولية الرضر|ة  S^SSSiS^SSS^^SSS^؛م  ١٦٢؛

قبلعليه مالكن إلى الحكم يرد الأمر أن المهحمقين بعض عليه والذي 
تجتمعالقول هذا ررعلى ونال؛ كثير ابن الحافظ رجحه وممن الحفلر، 

المعروفررأن وقال؛ تيمية ابن الإسلام شخ نصره الذي وهو الأدلةاار١،، 
وتعيدالتقدم الحفلر ترخ الحظر بعد أفعل صيغة أن والأئمة اللف عن 

والة«لى.الكتاب حاء مذا علمه، لكن U إلى الفعل 
اممهبقول موسى أبي ابن له ومثل المقابلة، سبيل على الإذن الثالثة: 

إذ؟؛أص، عو؛مُ ماآ-عتدئ د؛ثؤ، عوؤأةغثJوأعثه اؤئتي١ُغثJئ تع_____الى 
الأمرهنا واستعمل ^٤، ١١به يامر أن ولائمكن محرم الأصل ل الاعتداء 

ؤإلأالجاز. سبيل على منه والقصاصى اعتداته مقابلة بمعنى للإباحة يه 

معتديثا.ليس بحفه وأخذ اقتص فمن 

ؤو٢سهدوأإداالى؛ تعه بقوله لومثال إرقاد، أمر ادس؛ ال

وندب.إرقاد أم وجوب أمر هو هل خلاف على ، بآر ايعنتر تي

ظنئرء(ث-مولمزحدؤأمحايثنتعالى؛ أيضابقوله له ومثل 

.٤٤١)ا(شرابنممرا/
)أ(الإخائ؛؛تص؛؛آ.

القرة.سورة من ١ ٩ ٤ آية من )٣( 
القرة.سورة من  ٢٨٢آية من ( )٤ 



=ٍءءء^^ءءًءءءء—===ءعءؤ^ا؛علبمامعارالفقه الني النصول 

تداينونه،ممن ارمنوا أي ه ؤربم-ن هوله! ل هنا والأمر ر ه مموصبمة 
ورححوالإرشاد، الندب أم لللإيجاب هو هل حلاف محل ايقة كوهو 

،.٢١لأرشاد أنه الشاض الإمام 

البقرة.سورة من ٢  ٨٣آية من ( ١ر 
.٩٠)آآ(الأمم/ 



مسادسبيل إلى ا)ذصوأية ؛م ١٦؟,؛

الئنة.ق وكيلك حتم، وآخرها غيب أولها آي القرآن وق 
توروءامأ دثرءءإدآ1ست من ءؤد=غلوأ تم^_ااى: ه كقون

^متيجل^ابجمقالى• تعوقول •ثصثاد٠ءهل١،، 
^فيأشالةمجبم٢/

أنعليه وجب خيرأ عبده ق يد العلم إذا قال! من أصحابنا ومن 
مولاه.وسال ذللئ، العبد اختار إذا يكاتبه 

وءماثمموم(أويتحوألهنلأجن\ح ؤ تعالى• وقال 
فيئنتبجئةلآ<.

حتم.وأخرها ندب أولها الآياات، فهده 
عنميتكم اركنت قال! أنه صإإشعثؤهئت النبي عن روي ما السنة ومن 

الغلروفق ارانتثذوا و! ، هجرا؛،؛ تقولوا ولا فزوروها ألا القبور زيارة 

الأنعام.سورة من ١ ٤ ١ أية من ( )١ 
الور.)أ(منأةم.نمورة 

القرة.سورة من  ٢٣٦مزآة )٣( 
لمال-ك، الإمام رواه كهقتئ الخاوري معد> أبي حديث من اللمتل ثبمذا الحديث ( ٤ ) 

١(. ٧٦٧)ح  T٦٩٢/ الأضاحي لحوم ادحار - الضحايا محاب - الوٍلآ 
(.١١٦٠٦)ح ١ ٤ ٩ / ١٨المؤّند ق وأحمي. 



ؤها|فقا< عليؤعأمنار التي اانص9ل 

مكر،الاا.كل واجتنبوا 

للوجوبإفادته وهوق الأمر لأحكسام تتمة ا هنالمولمج حديث 
منواحد نص ق الأمر على الأمر عطف أن هنا فقرر مارق، والندب 
قدبل جميما، الوجوب على دالين يكونا أن منه يلزم لا والسنة الكتاب 

أمثلةذكر ثم أوالإباحة، الندب من لغيرْ والأحر للوجوب أحدهما يكون 
أصله،علعى شي الوجب على دل فالذي والسنة، الكتاب من لذلك 
للندب.الوجوب عن له الصارفة القرينة فالقيام الندب على دل والدي 

القبورزيارة باب المت على البكاء أبواب جماع الكبرى النن ل داييهقي 
٠.سد أبا يدرك مّل،ربمةلم أنه »إلأ وقال: ٧( ١  ٩٨)ح ١ ٢ ٩ ٤; 

لأ.بمتمحعتلة وأم مالك ين وأنس بريدة أحاديث من ومقارب بلمش وجاء 
وبالدببالوجوب الأمرين على يلاق جهة من المؤلف أورده لما المخ أقرب !١( 

ولاالظروف، ق *اشربوا ءتإأقتءك4وثؤأ اف رسول قال قال: نيار بن بردة أبي حدث 
نكروا؛؛.

A/المكر شراب أباح من بما اعتل الش الأخار ذكر - الأثرية كتاب - ائي النرداه 
٥٦٧٧^٣١٩.)
أننعلم لا مليم، بن سلام أبوالأحوصى فيه غلتل مكر حديث *وهدا ائي: النوقال 
يملوكان بالقوي لمى وسعاك حرب، بن سماك أصحاب من عليه تابعه أحدأ 

الإّّنادأا.صحح الحسن وقال 



اا>سادسبيل  VTا'درثاد!؛لثتاب او0قدمة 

للوجوبأحدهما واحد أوحدث واحدة آية ق أمرين ووجود 

منمياق ق الأوامر ُ'تتاع بقوله■ الجويني وصفه هوالذي للندب والأحر 
الأمرينمقصد ل الاختلاف أي المقاصد((^١، اختلاف مع الكلام 

لغيره.والأخر للوجوب فأحدهما 
لأحديعرض قد فإنه الوجوب الأمر ق الأصل قولنا مع أنه شك ولا 
الوجوبمن ينقله ما والدلائل القرائن من الواحل• نص الل الأمرين 
إرادةصرف فإنما للوجوب الأمر أن القاعدة بأصل هذا يخل ولا للندب، 

الوجوبعن أحدهما فصرف الأصل، لقي يوجد لولم لدليل الوجوب 
عرالأصل.فيه وبقيالآخر 

مقروصات،غير على مقروصات أوامر يععلف راوقد حرم• ابن قال 
أمركل أن ذلك ل والأصل مقروصات، على مقروصات غير ويعطف 

فإذاأوإجماع، أوبنص حس بضرورة ذللث، عن خرج ما إلا فرض فهو 
عنا ذكرنالتي الدلائل بأحد بعضها فخرج معطوفات أوامر كانت 

نباليولا الجملة، ق الأوامر من المنهوم حكم على مائرها بقي الوجوب 
أوالأوسعلأوالأخر الذكر ل الأول هو حكمه معهود عن الخارج كان 
حكمعلى يبقى مانرها فإن ينخ لوحرج ما وهوبمنزلة سواء، ذللث، كل 

آآ/أا<.السسفملاس ا



الفقهسامدم م الصل 

،٠والطاعه((ر الوجوب 
منقرره لما الأمثلة من مجموعة المرلفح صرُب وند 

الة.ومن الكتاب 

وءايمند-مرءءإدآأست ؤ>ٍظؤ\' ت تعالى قوله الكتاب فأمثلة 

أوالندب،للإباحة بل للوجوب ليس  ٠١داءكلواالأمر ،، ه يرر->صثادهء 
هللوجوب.->مهءؤرطتثادهء ؤوءانوأوالأمربقوله؛ 

لإانثامحاقثافيأشألىتعالى: ونوله 
حيرآ،فيه علم لمن المكانة بوجوب القول على توجيها ا، ^^ ١٠

هومندوب.المال بعض ؤإيتاته 

عبدهق جل العلم إذا قال: من أصحابا ءومن المؤام،ت قال ولدك 
مولاه،.ومحال ذك العبي. اختار إذا يكاتبه أن عليه وجب خيرآ 

الحنابلةبعمى هوقول الخير فيه علم لمن المكاتبة بوجوب والهول 

للوجوب.والأمر ه ؤئ؛ا,نوهم تعالى؛ بقوله استدلالا أحمد عن ورواية 
بعوضكان وما عوض على لأنه للندب، أنه على الحنابلة وجمهور 

. r٩٤/ الأحكام أصول و الإحكام )١( 
الأئعام.صورة من ١ ٤ ١ آية من )٢( 

)مسآية"امسّورةالور.



سبيلبمي اادرساد اوتيقإدر،ق —ء ١٦٨؛

يجبل١/فلا 
الأدلةعموم المدب الدالة القرية قالوا بالمدب والقائازن 

قولهومنه ه، نفوطيبة برضاه إلا المسلم مال حرمة عر 

<الى.وعرضه وماله دمه حرام: الملم على الملم رركل 
الكتابةإن فول على ا -بمالتمثيل يصح الكريمة الأية أن والشاهد 

منة.بأ-لأا القول على -بما التمثل يصح ولا واحية، 
توهر<أومصوألاجساح ؤ ار: التعوث

عنلها الفرض من الجناح سبحانه نفى حث ٩ زدبم-هجومحهن لأي 
الخعة.لها وأوجب، تمس، لم التي 

رأكستافال. أنه النبي عن روي بما المسة من ومئل 
بزيارةالأمر فإن ، هجراا٠أتقولوا ولا فزوروها ألا القبور زيارة عن ميتكم 
الأمرانفكان محرم، القبح السوء وهوقول الهجر وقول مّدوب القبور 

للوحوبؤ.والثاق لالندُب، الأول الولألة: مختلفي لحديث، اق 

.١ ٢ ٠ Y/ السل مار ، ٤ ٢ ٩ ص الرشاد سل إلى الإرشاد ، ١٣٦٦/ ٠ المغى يظر/ )١( 

وحيله،المسلم، ظلم تحريم باب — والآداب والصلة الر ساب كت~ مسلم رواه ( ٢ر 
(.٢٥٦)ح؛  i١٩٨٦/ وماله وعرصه، ودمه، واحتقاره 

القرة.سورة من  ٢٣٦منآية )٣( 
تخريجه.تقدم ( ٤ ) 



م^٠^^^^^٢٠٩٦١ المقْ ميال علبما _ ارنص9ل 

علىساء مكراار١آ كل واجتنبوا الظروف ل لراشذوا ءقولهت والتمثيل 
واجب.المكر واجتناب مباح الاسباذ أن 

أنجهة من الإشكال بعض شابه التمثيل أن غير يالقاعد٥ ااتساليم ومع 
وليتمنهيان بعضها أن جهة ومن للندب، وليت للإباحة أوامر فيها 

مأمورات.

تخريجه.قدم تا 



سبيلإلى لقتاب |ونموووية الْقدؤة إه  ١٧•

وخفي.حلي قياسان: والقياس 

ولاؤهلأملأث1اأي الى! تعاممه ال قفيه، لاتجاذب ا مالجلي! ف
يتثووثن ه بره• خنآ درة ل يثقا بمثل ئثن ؤ ،، ١ ثمحنثا 

بمادذثمغعبم٢،.
نري1ا.أشد الممثلث، فكان للمحرم بالورس الممسؤخ الثوب عن ومي 

منشبه ق فالعبد العبد على كالجناة الأصول، تتجاذبه ما والخفي! 
مخاطب،وأنه آدمي أنه جهة س الأحرار فاشيه الحيوان، س وشبه الأحرار 

قاتلهعلى ويجب، القصاص، بينهم فيما يجري وأنه العبادايتح، عن 
مال.أنه جهة س الحيوان وأشبه الكفارة، 

المهلهرة.الشريحة أدلة س الراع الدليل هو القياس 
والتشبيهوالمساواة الماثلة س مأخوذ اللغة وهوق 

جامعة.لعلة حكمه ق بأصل ميع موإلحاق الاصهللاح وق 
حكمله ليس هوالل>ي والفؤع بالدليل، حكمه ثبت هوالن«ي فالأصل 

العالة،ق لاتحادهما وذلالثح حكمه فياحذ بالأصل يلحق ولكنه بالدليل 

)ا(.نآة*آآسمورةالإماءب
الزلزلة.من-ورة وح ٧ الابمان )٢( 



'^١٧١  a_lعليء،امحار التي "نمول 

العلةلكنت لما حكمه حاء أحلها ومن الأصل ق وحدت التي فالعلة 
قلاتحادهما الحكم ق فماثله بالأصل ألحق المؤع ل موجودة نمها 
فيهما.واحدْ علة وحول 

القياس.أنولع على هنا والكلام القياس حجية عن الكلام وتقدم 
ماياعتيار أمام فهو متعددة، باعتيارات كثيرة لأقمام م ينقوالقياس 

امأمموهو وصعقه، فوته باعتبار أمام وهو يحتج، لا وما منه به يحتج 
الفقه.أصول( كتب ق موجودة وتقيمات أنولغ ؤ، وهكذا علته باعتبار 

وجعلهالقوة اعتبار من بنؤع القياس ام لأمالمؤلف، يعرض وهتا 
قسمين:ءلى 

فيه((تجاذب لا ررما بقوله! هنا المؤلف وعرفه الجلي! القياس الأول! 
ومحنمعناه جهة من فيه الأقوال تعدد يوريث، تردد ولا فيه احتلافح لا أي 

يردد،ولا فيه يختلفح لا بحينا والجلاء الوصوح هومن ل دلالته، جهة 
معاناةغير مجن يعلم ما الواصح ٠افالجلي معاق! الابن وصفه فهوكما 

فكر((رهر
فيكوي،منها اثنين بين يردد لا أي الأصول تتجاذبه لا ما معاق ومن 

فقءل.اواحو لمعنى يتجه هو ل منهما، واحد يكل شبه فيه 
بأمثلةالمؤلف له ومثل 

)ا(قواطعالأدلةا/ا-؟ا.



_l)flسبيل ألي !ادرشأد _l_v اانم،و1ية ا|رضبمق ص ١٧٢

حت ^^١'ولأتيه1ت\ كاأي تعالى! بقوله الأول؛ المثال 
هوبل الضرب، حرمة على عليه مقايسة وسه التأفف حرمة على نص 

أورمنه•
الموافقةمفهوم لا الجلي القياس حهة س الضرب حرمة اعتم ومن 

وهوبمعناه عليه يدل ؤإنما الضرب، يتناول لا التآفيف لفظ أن جهة فمن 
ناس.أنه على فدل الأدنى 

نته,غإيدرخ مثمال بممز فمن ؤ تعالى! بقوله الثاني(! المثال 

مجنأن بنص-ها الآية دلت برْ>هرأا دروشع مجثمثاث يممل، ومن، هُ 
يحملس حلسا ناسا عليه فيقاس يره، والشر الخير من، الذرة 0ثةال يعمل 
الذرة.س أكر 

عملهما رؤية على الأية دلالة إن يقل لم لمن كابقه التمثل وهذا 
النصدلالة من فهو الأولى، الموافقة مفهوم مجن بة مكتيرام الذرة فوق 

ة.يالمقايلا لغويح 
الممبؤخالثوب عن راونر_ى تعالى! دَءهآنلق الثالث!نال المثال 

النبيأن التمثيل! وجه نأساار أسد الممسلث، فكان للمحرم الورس ب
نالوهوكما — بالورس المصبؤغ الثوب لبس عن نهم، صإأسءقؤؤبؤ 

)ا(سآة'آ\سّررةالإصاء.
)مأ(الآظنتم\و\>س،ورةالزلزلأ.



[^^٠^^^٣٧١اُس بمار عليها الأي الثمؤل 

ق— لالوجه،،را، الغمرة يتخذمنه باليمن أصفريكون ®نبت الجوهري! 
امإ اله رحلأملجوأن صئسعثؤ النبي عن رءه^بممحا عمر ابن حديث 

راؤيل،الولا العمامة، ولا القميص، يلبى ®لا فقال! المحرم؟ يلبى 
النعلينيجد لم فإن أوالزعفران، الورص مه ثوبك ولا البرنس، ولا 

حرمفلما الكعبيناال٢،، تحت يكونا حنى وليقهلعهما الخفين، فليلبس 
بائحمن لث، المأصابه الذي أي الممثلثه تحريم كان الورس بالنمى 
الجلي•بالقياس أول 

عرفهولذا ومقابله، الجلي وهوعكس الخفي؛ القياس الثاف؛ 
أصولتتجاذبه لا الجلي كان فإذا الأصولء تتجاذبه ®ما المولفح؛قوله! 

تتجاذبهالخفي فإن ة، الأقيمن واحد معنى على إلا حمله يمكن فلا 
قيامهيمكن حهة س منها واحد كل س نبه فيه متعارصة، متعددة أصول 

بعفنسماه ولذلالئج متعارصة أصول على يرد فهو الشبه، هذا لأحل عليه 
يه*القيامي الاصولن 

فيهالمملوك العبد فإن فيها،؟ ما العبد على بالجناية المولفح له ومثل 

.٩٨٨مأ/ الصحاح )١( 
)ح ٣٩ا/ باممرمماماله السائل أحابح من باب - العلم -كتاب الخاري رواْ )٢( 

١٣٤.)

تحريمويان ياح لا وما أوعمرة، بحج للمحرم ياح ما باب ~ الحج كتاب — لم وم
١(. ١٧٧^Y٨٣٤/عليه الطيب 



)!رثادسبيل مى اادرشاد اةثب أاكولية ارهقدر،ق ^٠٤٧١ 

قاتلهعلى ؤيجب المادات مخاطب آدمي أنه جهة من الأحرار من شمه 
الجهة.هازه من به لشبهه الحر على هيامنا القصاص فيه فيكون اممارة 

المملوكاتائر وسبالحيوان به سفيه مملوكا لكونه أيصا والملل 
الجهة.^٥ من المملوكات على هيامنا المالي الضمان فيه فيكون 

حليتايكن فلم إليهما قيامه يرد أن يمكن أصلان تجاذبه أنه والشاهد 
واحد.من أكثر على حمله أمكن بل متردد، غير احد ول 

عليه.فيفيه به شبهتا أقرب أنه يراه ما على يحمله فقيه وكل 
بعضق ازكثيرون نانع حتى حدآ قوي الجلي القياس أن ريب ولا 

أصعقوالخفي النص، دلالة من هي وإنما قيامك ليست، أما ق صوره 
منه.

أولىموافقه مفهوم سمينا٥ مواء به العمل على متفق الجلي والقياس 
والاحتجاجاعتباره ل حلاف، فهومحل الخفي القياس بخلاف أوقياس، 

بهّ

الجليفإن معنا يعملهما من عند الخفي والقياس الجلي والقياس 
التعارض.محي ؤيرحح يقدم 

الخفيوالقياس الجلي القياس تعريف، س رَءثذانئئ المولفح ذكره وما 
بينالفرق ل أقوالهم وتكاثرت تعددت ؤإن الأصوليين بعض عليه ما هو 

والخفي.الجلي القياس 
الشبهقياس والخفي! العلة، هوقياس الجلي! القياس بعضهم فقال 



[١٧٥^!الفقه معار علها م اانص9ل 

الشبه.ماس والخفي: المعنى، قناس الجلي؛ الماس بعضهم وئال، 
بخلافه.والخفي علته، تفهم ما الجلي: إن وقيل: 
بخلافه.القضاء ينقص ما الجلي: وقيل 
الحكم.سميع عند الفهم إلى علته تتبادر ما الجلي: وقيل 

إلىم ينقوصعقه فوته باعتبار القياس أن الأصوليين عند والمشهور 
دمن

فيهيقهلع أن صور: ثلامحث، أحد كان وهوما الجلي: القياس الأول: 
علتهأوتكون منصوصة، علته أوتكون والهمع، الأصل بض الفارق بنفي 

عليها.مجمما 

فعالتهفيه، الثلأيث، الصور هده توحد لم وهوما الخفي: القياس الثانر؛ 

فيهارا،.ومختلف، تنبهلة موهي الفارق فيهابفي، يقطع لم 

٠.٣ ٠ صن الورقات يشرح المجملات ثف كا 



مش|دسبيل بمي ا|دزشاد الأمؤكة الْضوق .^٦٧١حه'ءء^^^^^^ءء^ءءءءءء 

ومي.وأمر، وامتخبار، خثر، أربعة! النظر أهل عند والكلام 

اشكلام فهم ثروط أول من ذكان العرب، بالغة نزلا والمة القرآن 
العربية.اللغة وهي ما، نزل التي اللغة فهم صإأدة،يوؤ رسوله وكلام 

اشكلام فهم ينبني ما وحموصا العربية اللغة معرفة أن ثائ« ولا 
إذثمرة، وأعغلمه الشرعي العلم أجل من رسوله وكلام 
القكلام وهوفهم إليه، هووميلة وما مقمدْ سرق من متحقق سرقه 
صؤأقءهدؤثؤ.رسوله وكلام تعالى 

قتعالى افه مراد محرفة يمكن لا التي اللفغلية هوالدلالات والكلام 
ّبمعرفتها إلا رسوله ومراد كتابه 

أماالمفيد، الكلام عنه الحديث، المؤلمإ أراد الن.ي بالكلام والمراد 
الشريعة.بعلم المشتغلين ففلأعن العقلاء به يشتغل فلا المفيد غير الكلام 

ومهمل.مستعمل قسمان؛ الحلم ائل مل به يتلفظ ما فجمع 
الشؤعحطاب ق محال ا وهل. لفائدة، يوصع لا كلام كل والهمل 

عنه.ومننه 

لفائدة.وضع كلام كل والمستعمل 
تخبار،وامخثر، أربعة؛ الفلر أهل عند ®والكلام وقوله 

هذهباعتمار محنى على الخال الفياو للكلام يم تقهذا ومي® وأمر، 
والمنة.الكتاب استعمال أغال_ج وهي للتكلم، المقصودة العاى 



S!^—s—ءءء^^^ءءءالفقه علبمابميم التي اانص9ل 

تقدمومحي ابق، سحادث عن الإعلام يه يراد وهوالذي الخر الأووت 
لذاته.والكذب الصدق مايد.حاله أنه 

وهوالأستفه.ام.الخبمر، وهومحللب الامتخار الثاز؛ت 
الفعل.طالب وهو الأمر الثالث؛ 

الترك•طلب وهو الهي؛ ت الرابع 
أربعةالعرب كلام ام أمأن على اللغة أهل *أجمع معال؛ القال 

قوله؛والهي افعل، قوله؛ الأمر وقالوا؛ واستخار، وخثر وس أمر ام؛ أق
قأني-LJ ه؛ قولوالأّتخبار الدار، ل زيد ه؛ قولوالخبر معل، لا 

الدار؟«لا،.
والقسم.والعرض المني المولما ذكره ما على بعضهم وزاد 

حمولطلب وهو المطلوب، إلى النفس هوتشوف المني؛ ف
ممتنما.أو ممكننا كان سواء المرغوب 

برفق.طلب، هذا ألاتهالي؟ ألاتعطني؟ هوللث،؛ برفق، هوالهللب العرض؛ 
وافه،والخاء، والباء الواو وأدواته بالله، واليمين هوالحلم، والفم؛ 

وتافه.وبافه، 

.١٥٠; الأدلة ;ا(ماطع 



سبيلبمي ا>درشاد 1قد1ب اانما9اية ار)ضوة  ١٧٨ ُ

واإنخترنيماس0سالخكم.

ار•تمه قولمثل 

^يخإلآدمذ؛ثاةكمهلأ،.ؤ نسختها؛ 
نصيهأرن، طأوخوو0 وقآ ؤ ار؛ تعه قولومثل 

ؤوآك>بمه! قولنسخها ا ^١ عير1لخرإج لآرمح؛جههمثئعاإئأدوو 
،.^١٤أ.منثثإ أرز؛،عبمى 

ه:يولخها نهلْ، دلءأإلنيوآلآربم ؤألوص-يه ه؛ قولل ومث

وتبين.تخصى ولكنها عندنا، القرآن تنح لا والسة 
المنة.من يالمتواتر ينخ القران أن أخرى رواية عنه روي وقد 

نسخت،تقول: الإزالة، أهمها: من متعددة معان من يؤخذ التح 
قأصله بقاء مع لكيء النقل على ؤيهللمق أزالته، أي: الفلل، الثمي 

النساء.صورة من ١ ٥ آية من ( ١ ) 
الور.صورة من ٢ آية من )٢( 
القرة.محورة من  ٢٤٠آية من )٣( 
البقرة.محورة من  ٢٣٤آية من )٤( 
البقرة.سورة من  ١٨٠آية من )٥( 
التاء.محورة من ١ ١ مزآية )٦( 



ود|ر|امة1(ءليهل1 التي افمول 

أصلهكان ؤإن نقلته أى1 الكتاب هذا ق ما نسخت ت تقول منه، المتقول 
منه.المتؤح ل ياقا 

الحكم،من ثت ما ®رفع بقوله• المؤلف فعرفه الاصهللاح ل وأما 
متقدم. JJjbأولا ثبت الذي الحكم ويلغي ليغير يأق دليلاحديدأ أن أي 

حاءئد ثاسا حكما ؤيرغ ليلغي يأق المنة أو الكتاب من فهودليل 
لكانالحكم غثر الذي الجديد الدليل هذا مجيء لولا سابق، بدليل 
إلابه وذهب غثرْ فما ^^١، باما الأول بالدليل حاء الذي الأول الحكم 
عنه.المتأحر الجدأود الدليل 

قخاص بأنه المخ تعريفه حلال من حصر تعالى والمؤلف 
علىيرد كما فالمح والألفامحل، الأحكام ل الصحيح ل وهو الأحكام، 
وهوماوالنصوص الألفاحل على فهويرد المؤلف، أمثلة ق كما الأحكام 

الرمم.نح العياء يميه 
ارك_القالتت ؤهقبمهاأنها عاتثة حديث ق ماحاء الرمم نح ومثال 

سحن،ب يح_ئمن، معلومات رصعات عنئ المنآن1 مى انزل فيما 
طومات...ا<أاا.يحمى 

علىقامحلبة الإسلام وأهل المهلهرْ، المريعة ل وواقع ثابت، والمخ 
والأحكام.الأدلة واخ من يرونه ولما تعالى اممه بكتاب ليمانح ونوعه 

٤I ٥ ^٢ ١ •  ٧٥آ/ رصعات بخص التحريم باب - الرصاع كتاب - لم مارواه 



مسادسبيل بمي  jl_^lاائصو1دة اوْقدوق و،ُلأم 

الوليدكأبي الإسلام أهل أئمة وقوعه على الإحماع نمل وند 
وغيرهما.والمعاز(لأ،. ا. الباحيل 
لأبيويب واليهود، المشركون إلا ووقوعه جوازم ل يخالف ولم 

والتدليسللتلبيس إنك-اره موجة ركب ثم إنكاره، الأصفهاق لم م
ينالعقلانيمن تلامذمم وبعضي المتشرقين يعفى والشكيل، 
المعاصرين.

منمسح ؤ، ت تعالى قوله ومها ووقوعه جوازم عر الأدلة وجاءت 
•الشح وقؤع ق نص وهي 4رّاا، بمآآربثيهأ بمم يأب آومحبما ءابق 

واسأء1ثسماءايه مه=قاث رإدادلJآت١ثة ؤ ار: تعه وقول
محيجمنجمحنيقنحغصِس

4أ؛ا،وحدك ذشث>آقت 
النسخ.ههو وهذا آية مكان آية يبدل، بحكمته افه أن قيلت، 

اضعظمة بيان منها؛ حليلة لمقاصد المعلهرة الشريعة ق أش والنسخ 
لربوالتسليم الانقياد بإظهار للمؤمنين وابتلاء وحكمته، وقدرته تحار 

ا/تما\،"ا.الفصول )ا(إحكام 
.٤٢•ا/الأدلة )؟(قواطع 

المرةصورة من ١ ٠ ٦ آية من >مآ< 
سمرةاكءل.١ وأ• ١ ٠ ١ )؛(_ 



؛ءءهءهًهًْهءه^ء^^ءءءًً^^.ءءء^١٨١ااهقل< علبمامدم الني "نص9ل 

المكالفينمصالح مراعاة من الأحكام وتغيير النسخ ل ولما العالمين، 
وبيانوالخفيف، والتيسير التشريع، ل والتدرج أحورهم، وتعظيم 

المaلهرةل١،.الشريعة أدلة تعارض توهم وإزالة الأمة، وسطية 
ثلاثة؛يامثلة الحكم لمخ المزلف مثل وقد 

منآقلهق* ننجك الى! تعه قولنغ الأول،؛ ال، المث
ثيىأنحدارانيةأنِفيسةاإنىِممظا 

فغيرتؤ تعالى؛ بقوله الوت 
حكمالصامت، بن عبادة حديثج وغير للبكر، الجلد إلى الحكم هدا الأية 

قدعني، حذوا عنى، ارخذوا صإأشقؤولخ؛ قوله ق كما للرحم الثسس، 
نخبالثيوالثيب، منة، ونفى مائة جلد بالبكر البكر محبيلأ، لهن اممه جعل 
.٢٤١٠٠والرجممائة، جلد 

وثرو0يثومك>جشم دقآ ؤ تعالى؛ قوله سخ الشاق؛ الثال، 
•ءير1لظإج؛ذ■م>نقةاحأرمحت-جاٍ-يهلآوئمهمشعاءالا 

سخالن•قاصد من — يه اف فح بما ~ سان النسخ، من الشريعة رمقاصد كتابي ل ( ١ ) 
مقاصده.حلال من نفاته لقول ورد وحكمه، 

اء.النصورة من ١ ٥ آية محن ( ٢) 
)مسآيةآأسسورةالور.

(.١٦٩٠)ح  ١٣١٦م/ الزنا حد باب — الحدود كتاب — ملم رواه )٤( 



مش|دسبيل إلى اردرس1د لثةب ارنه،ورية |ووضر،ق حه 

وأقُلجرىهمهلا،بزممروي ما ؤ علبمًظم 
محولهخها نحث لكمل، عام زوجها عنها ؛^^ ٠٧العدة بأن لالته دل 

يأسهنوذأشهرأرمح؛جايمثس منكمويدروث يتومف ^٧٧• سحانه 
أشهرأربعة العدة لتكون عام العدة بأن الأول الحكم فنسخت ب<رى وعثمل 

أيام.وعثرة 
تتعالى قوله وهي والأقربين للوالدين الوصية آية الثالث! المثال 

رائصالفات بآيا حكمهنخ لأم 
^ؤ؛أهلآأومدكلمبمئظؤ تعالى! ه محولق كما والمواري_ث 

ومحعألة بموأمثلته النسخ تقرير بعد الكلام يتذآئ المؤلف وحتم 
أدلةل واقع هذا وهل بالسنة القرآن نح وهى العلماء بين فيها الخلاف 
وذكروسينه، تخصصه ولكنها القرآن تنخ لا السنة أن ورجح ؟ الشريحة 

دونالقرآن تنخ المتواترة السنة وهى! بالتفصيل تقول المذهب ق رواية 
الأحادُة.السنة 

البقرة.محورة من ٢ ٤ ٠ آية من ( )١ 
(Li_(Y؛!Yr  القرة.محورة من

البقرة.محورة من  ١٨٠آية من )٣( 
التاء.محورة من ١ ١ آية من )٤( 



ءءءءءءء^^ءء-ء^^^^^ء—^٣٨١هالفقه مدار ء،يء11 م صل 

الأصولية.الأنوال ق كبير خلاف ة بالالقرآن نح ق والخلاف 
الكتابسخ عدم من هنا لف المؤ فررْ لما الثافعي ذهب وقد 

بالمنة.

الدليليشح أن يجوز لا الأدنى الدليل أن القول هدا ومتني 
لأنهالكاب ينح فالكتاب الأعر، الكاب وسنة، كاب ظلأدلة الأعلى، 

منها،خير لأنه المنة ينح والكتاب مثالها، لأنبما المنة تنح والمنة مثله، 
خيرهي ولا القرآن مثل لمت، المنة لأن الكتاب؛ تشح لا المنة لكن 
.القرآن المنة تنح لا فلهذا فقالوا؛ منه، 

منيتاعثم ئأت أونمها ءايؤ ثى مانمح ؤ تعالى؛ اطه بقول لين متد 
،.^١١مدل ش اقظ أف قم أومثلأأم 

—والحنابلة والشافعية المالكية من ~ المتكلمين وعامة والحنفية 

بالمنة.الكتاب نح بجواز القول على 
سميع،ءتئق،وهوثؤ نبيه وسنة اطه كاب بان للجواز تدلون ؤي

منيمنع ما يوحد لا ولأنه النح، لثإ ذلومن القرآن حكم فحكمها 
وقر.وقد المح، 

علنكإإداحضركتب ؤ ت تعالى بقوله بالمنة الكتاب لمح ويمثلون 
ملحعا محلدتيوألأنيرا الؤنميه ■٠^١ إنرق ألتنؤب أحلم 

المرة.سورة من ١ ٠ ٦ )١(آية 



الرشاعسبيل اادرشادإش 1ف1اب اانص9اية اوْضوق ^^!٨١ههء^ءً^ه^ء^ءءءء^^ 

بقولهفنسخت والأيربين للوالدين الوصية على الأية دلت ، آلشن 
لوارث«لآ/وصية ءرلأ 

هوآياتالناسخ أن جهة من الأعراض له يتوجه التمثيل كان ؤإن 
بعضهمبه ولمل بالقرآن، القرآن نخ من فهي والمواريث، الفرائض 

الستة.نسخ لعموم لا المتواترة بالسنة القرآن لنخ 
وقعموما، بالمنة القرآن سخ ق قائم الخلاف فإن حال، وبكل 
فصلمن ومحاك مطالما، نفاه من وفيهم مهللما به قال، من الأصوليين 

الأحادية.دون المتواترة بالسنة القرآن نخ بجواز القول 
جهةمن اوللقرآن مالمتواتر الخبمر أن إلى توجه المفصلين ونفلر 
يفيدالواحد خر بينما النخ، جواز ق اواْ فوالعلم للقهلع إفادمما 

القرآن.ينخ فلا القرآن فهودون الفلن 
قوي،حلاف محل الأحادية يالثة القرآن خ نأن ييب ولا 

*أجمعفقال: عليه الإجماع الجويتي حكى بل منعه، على فالجمهور 

القرة.صورة من  ١٨٠آية ( ١ ) 
(.١٧٦٦٣)ح ٢ ١ ٠ Y/ ٩ المد j أحمد الإمام رواء )٢( 

(.٠٢٨٧ )ح ٢ ٩ • م/ للوارث الوصة ق جاء ما باب الوصايا— كتاب — وأبوداود 
٢(.١ ٢ ٠ )ح  ٣٧٦أ/ لوارث وصية لا حاء ما باب الوصايا- كتاب والترمذي- 

وصححه(. ٢٧^٣١  ١٩•آ/٥ لوارث لاوصية باب الوصايا- كتاب - ماجه وابن 
\لأؤ\و.



ءء^^ً=ءءء^ءءءء^^^أ.^ءءؤهلأ؛اوممأ< بمدار ءابءلأ مش ارنص9ل 

الفرخه ينلا فالقرآن مظنون خه ينلا مملما الثابت أن على العلماء 
بهءراغيرمقعلؤع لاينخهامانمله المتواترة والسنة آحادأ، المتقول 

عنوالرواية الظاهرية عن الخلاف نقل الإ-جماع نقل على ؤيشكل 
وغيرهم.أحمد 

نةيالالقرآن نح نفى لما وتبينا١ تخص ارولكنها ت المؤلف وقول 
والبيان،والتخصيص النخ صورت ثلاث له بالص النص تغيير وكان 

منعلوازمه من نة بالالكتاب خ نبمنع القول أن يفهم أن خني 
عندهوقول كما ~~ نة بالالكتامب ان بومنع بالمنة الكتائب تخصّمحى 

بالمنةالقرآن وبيان تخصبس أن وتاكيد هذا بنفي فاستدرك ~ بعضهم 
والتخصيص.البيان عدم النسخ عدم من يلزم لا وأنه وواقع، مائغ 

مقاصدمن بل تعالى، اطة لكتاب بيان—ا تاق المهلهرة المنة أن ؤيب ولا 
وتعالى!سبحانه محال كما تعالى افه كتاب بيان ؤإنزالها النبوية المنة 

الى:وئآيأؤنولهتعوقول^هآسِصصنازشايبمى، 
،.الما٠^٠١٤قرره كما معانيه تبليغه؛يان ومن ، ^٠١٣آأرلإتاك>نيره مج 

.٢٥٥/٢)١(الرuن

المحل.سورة من ٤ ٤ مناية )٢( 
الماندة.صورة من  ٦٧آية من )٣( 

.٢٣٠-Y/)أ(الواممات 



الرشادسبيل إلى اليرثاد ا|نم،ولية الْقعبمة 

أتىثم مجمالة تعالى اف كتاب ل أتت المهلهرة الشريعة أحكام وحل 
كالصلاةالممهلفى مسة ق ا أحكامهوتفصيل ا بيانه

العبادات.وسائر والزكاة والحج والصوم 

فيهالمخالف لقول يؤبه حلاف محل للكتاب المنة بيان يكن ولم 
لذلهورْ.

ذكروالما الأصوليين إن فبالة اب الكتتخصيص ا وأم
الكتابق انمام اللفظ يأق أن منها ذكروا الخنفملة المخممات 

تحققعلى كثيرة والأمثلة يخمصه النبوي الحديث باق ثم الكريم 
ووقوعه.هال.ا 

ؤ؛داأذسلإآلآةمرستحاةهؤئ\قث قوله كتخصيص منهات وأمثلتهكثيرة 
قيذعن ررمى أنه عنه ثت  ١٠٠،، آكتك١ن للرمءآيناوأ 

والصبيانالماء الأية ق المشركين عموم من فخرج والصبيانءارى. الماء 
المنة.بدليل 

ماوأحل ؤ الماءI من المحرمات ذكر لما تبمامحؤاتاق قوله ومثله 

اكوية.)ا(سآيةهسمررة 
٣(.. ١ ).،٥ ٦ ١ ؛/ الحرب ق الماء ثل باب - والمر الجهاد محاب الخاوي- رواْ ( ٢) 

٤١٣٦ م الحرب ل والمسان النماء قل تحريم باب - الجهاد محاب - وسالم 
)ح؛أماا(.



======^=====^^=^^=^===^^٧٨١^اكمه مدار ءليء1ا التي الممول 

وأحلأي؛ العموم، يفيد والموصول موصولة، ،امار، بآرا،، د'لءىلم وراء 
عمتهاعلى المرأة يتزوج أن أجاز الأية فعموم ذلكم، وراء الذي كل لكم 

قجاء التخصيص لكن ذللئج، وراء من أحل مما لأنه حالتها؛ وعلى 

عمتهامع المرأة جمع ه ديٍكب ُؤماوراء عموم• ْن فأحرج المسنة، 
علىاأم_نأة تنكح ررلأ هوله ق اش حرمه فقد وحالتها 

خالغا((لى.على ولا عثتها، 
ؤهللأ'أأئلة1وغإلI ويحمده بحانه سقوله عموم وكتخصيص 

٢٣حزم..هأؤدماسموتاأودلم 
فكانالمحرمات، من الأية ق يرد لم ما بعض أكل عن >ء؛سوقوثؤ بنهيه 

ابنحديث، ق كما المذكور عدا لما الأية ق الحرمة نفي لعموم تخصيصا 
منناب ذي كل عن اف رسول ارمى قال؛ ظ^بممحا عباس 

الطير«لمْن مخلب ذي كل وعن باع، ال

الماء.صورة من ٢ ٤ أية من ( ١ ) 
(.٥١١•)ح ١ ٢ U/ عمتها على المرأة تنكح لا باب — الكاح كتاب — الخاري رواه )٢( 

التكاحق أوخالتها وعمتها المرأة بين الجمع تحريم باب ~ النكاح كتاب — ومسالم 
ا)ح\/«أا(ب'ا/ا<'ا«

الأنعام.محورة من  ١٤٥مزآية )"٢( 
ذىكل أكل تحريم باب ~ الحيوان من يوكل وما الصّيدواكب١لح كتاب — لم مرواه ( ٤ ) 

١(. ٩٣^٤ ١ ■١٥ ٤ T/ المير من مخالب ذي وكل المماع، من ناب 



الرشادسبيل ش ا،يرشاد لقداب ا>نماو1ية  ١٨٨؛

بعمىعن ورد ما إلا لكفة العلماء هوقول ُالسنة الكتاب وتخصمي 
الأحادية،بالة الكتاب تخصيص يجوز لا أته المعتزلة من المتكلمين 

•معال اللهم به نكما الفقهاء، من مردمة قول وهو 
يجوزالعموم خص ئد الواحد حبر كان إن أبان بن عيي وفال 
ا.لايجوزأ يخص لم لكن ؤإن تخميمه 

وي\ِا. ١٨٦ا/;ا(ماطعالأدلة 



ه١٨٩٠٢ًًً^ًً^^ًًًًًًً^^ًًًْ^ً^^^" سُ ميال ،؛ ٠٣اش افمؤل 

يريد؛، 4ل ثليأ'ينهآفيطناجا ؤ تعالىت قوله مثل والمكنتىت 
أهلها.أي; ه مبتز ثن دصمثا أهلها، 

واردلفظ كل وحمل مكني، القرآن ل يكون أن منع من أصحابنا ومن 
أمأكن.والأول الحقيقة، عالي لقرآن اق 

تعالى•قوله لأن 
ه_دايكون أن هدا ءلاهر يقتضي ^اجممههروفهل٣، 

أنأصحابنا بين حلأيا أعلم ولا حقيقة، للكفار عزوجل الله من الخطاب، 
لما غير بالأية المراد بذللمل فعلم بهم، يحاّولا الكفار يكلم لا تعالى الله 

ظاهرها.

المجاز،به وأراد ءالمكتي* مصطلح قتىثأذ0ثتعالى المولمؤ استعمل 
الكلام.ق الكناية امتعمال من لأنه 

منالاصطلاحية الكاية هل اختلفوا قد والأصول اللغة أهل كان ؤإن 
؟.لا أم أنواعي وأحد بعضه أي المجاز بابج 

٠يوسف سورة من ٨ ٢ آية من )١( 
الأنبياء.سورة من ١ ١ مزآية )٢( 

الأنعام.سورة •>، ٣٠ر*ا(آ!ة 



الرشادسبيل 1ادرسادالى ل1ثتاب اررضر،ق ؛ه ١٩'

بغيرالميء يذكر أن الكناية! حقيقة لأن مجاز؛ الكناية بعضهم! فقال 
منليت الكناية بعضهم! وقال المجار، من وهذا له، الموصؤع لفظه 

استعمالهوالكناية موضوعه، غير ل اللفظ استعمال المجاز لأن المجاز؛ 

ثانمعنى به المقصود أن غير وضوعه مق 
هنابالمكني أراد فالمولف الخلاف هذا عن وبعيدأ حال وبكل 

عنكلامهم ق الحنابلة وبعض وأمثلته، سياقه من مراد0 لوضوح المجاز 
فشت، المجاز على كلامهم ل هذا موسى أبي ابن كلام نقلوا المجاز 

هنا.له إرادته 

بهيتجوز اللففل لأن بذللث، سمي والعبور، التجوز من مأحوذ والمجاز 
آحر.لمعتى العرب له وضعته الذي معناه عن 

لقرينة.له وضع ما لغير اللفغل استعمال الاصقللاح! وهوق 
وضعالذي موضوعه عن ونقل به عن أي تجوز الذي اللفظ هو أي 

وعلاقةالنقل صحة على الدليل بمثابة هي لقرينة آخر معنى إلى حقيقة له 
إليهالمتقول والمعنى منه المنقول المعنى بين 

الالحقيقي ن. الأملأن مجاز؛ هازا أصدآيخهل_،ء *رأيت فقولك! 

.،ضاناهمل،ص١٣٦٥٩٣و١٣٥/٣اسماس
أصول،مختمر شرح ، ١ ' ٥ / ١ مفلح لابن الفف' أصول( ، ١٦٥ص ودة الميتفلر/ ( ٢) 



م٢١٩١^اام،قه بمدار ءليءوأ التي اانمأ9ل 

بالأسد.فنبهه الثجاع الأتان به ليريل باللفغل تجوز ولكنه يخهلب، 
شرطازتالمجاز وكحقق 

الحقيقيالمعنى بين المشترك المعنى وهي الحلاقة، وحوي الأول! 
الشجاعة.اوسابقت المثال ق وهي المجازي، والمعنى 

المعنىإرادة تمنع فالقرينة النقل، على الدليل وهي القرينة، واكاف؛ 
فهيرايخْلباا المسابق المثال ق وهي المجازي، للمعنى لتنقله الحقيقي 

يخطب.أن لاستحالة الحيوان إرادة عدم على دليل 
حتىاللغة، j الجاز وقؤع على والشريعة اللغة أهل من والجمهور 

اللغات،على غالب المجاز وأن مجاز اللغة أغالب فقال! حتى ابن يالر 
اللغة.ق بوجوده القائلين أغلب عند حتى يقر لا كان ؤإن 

أهلعند ^^ ٠١١وصفه له لغوي، معنى المجاز أن به! القانلين ودليل 
الجواز.دليل والوقؤع ووقع، بصفته وحد وقد اللغة 

الفارسيعلي كابي والأصول اللغة أهل من الأئمة بعض ودب 
نفيهقولهما من ويلزم اللغة، ل وقوعه نفي إلى الأسفراييني إسحاق وأبي 

لخنهما.عن لنفيه والسنة لكتتاب اق 

والمنةالكتاب ق وحوله ق اختلفوا اللغة ق بوجوده والقائلون 

ابنرجحه وهوالذي فيهما وجوده على الن.اهسا جمح من فالجمهور 
قمذآمث•موسى أبي 

حويزكابن المحققين يعص والستة الكتاب ق المجاز وجود ونفى 



الوشادسبيل بمي ا|درساد _l_v اانم،9اية اوْقعبمة ه  ١٩٢١

أحمد،عن رواية وهو القاص وابن فورك ابن وأبوبكر المالكة من مداد 
أتباعهما.ثم القيم ابن تلميدْ و تيمية ابن الإسلام شيخ به وأحد 

أصلها.ق اااإغة ق نفيه يفيد تقاته بعض قول كان ؤإن 
منأصسلو'.-، أنه يرى وإنما مجازأ ميته ننفي قوله يقيد وبعضهم 

الاصهللاحق هتا المثاحة فكاس العربية، أساليب 
يعرفهلم المجاز بان والسمنة! الكتاب ق ينفيه المائلون ل تن. وام
نفيهيجوز مما الجاز ولأن حادث، فهومصهللح التفومون اللف 

نفيمن عليه يلزم ولما والمنة، الكتاب نفي جواز يه القول على فيلزم 
مجانيتها.عوى يل. الصفات 

يخؤجلغوى استعمال المجاز فقالوا! بالوقؤع يستدلون والجمهور 
القرآنتاملنا وقد ناقلة، وقرينة لعلاقة آحر لمعنى حقيقته إرادة من اللففل 

الضابهل.تهدا يستعملانه فوحاوناهما والمنة 

الجاز!فيها استعمل آيات من المؤلف به مثل ما وقوعه أمثلة ومن 
يرين،!وت،ئفيآثنيهآفيءكناجا^را،، ؤ تعالى! قوله الأول! المثال 

مجازآفكان نقمها، القرية موال حقيقة يرد فلم القرية أهل أى أهلها 
فيه؟الحال، ؤإرادة المحل ؛إطلاق، 

يوصف.محورة من ٨ ٢ آية ن ما 



أ.هما،ا'ابميار ءإيء،أ م

،^١١ط1لمق ذبؤئث من ههسنا محكم ؤ ت تعالى قوله الثانرت المثال 
ذكرفلما تفللم لا ذابا والقرية الكر، القصم وأصل أهلكنا أي قصمنا 

الالتي منازلها دون أهلها، هم إنما هنا الظالم أن للمامع بان ظالمة أما 
الحال.ؤإرادة الحل ^٠^^، مجازأ فكان تظلم، 

بمنالدن، محمحمللإ1اجئاح ؤ تعارت قوله وقوعه وذالوامن 
ؤ.حدارإيربأنتع_سالىت ه وقولهلُآا ؤ ت الى تعه وقول

موصوعه.غير ق الالففل. استعمال لأنه مجاز، كله وذللثح ا دتقءسهأ 
نةوالمسالكتاب، ق الجاز وجود موسى أبي ابن س، الولفرجح وقد 

ءالاآلسرحظاأظوؤرئإدومحأع،ريم ؤ تعالى؛ قوله بأن ذلك، و■علل 
الآي_ةاهر ظيقضي محأاصم،بمالأإصثون هازأ؛ق 

حقيقة،للكمار وجل عز اف من الخطابح هذا يكون أن وحقيقتها 
بين-حلاقنا أعلم ارولأ ت بقوله محتتجتا الحقيقة إرادة ينفي والؤلما 

الرادأن فعلم؛ازللث، يحاسبهم، ولا الكفار يكلم لا تعالى اف أن أصحابنا 

الأنبياء.محورة من ١ ١ اية من )١( 
)أ(.نآةأمآسّورةالإّراء.

يوصف.صورة من  ٨٢مزآيه )٣( 
الكهفح.صورة من  ٧٨أيه من )٤( 

الأنعام.محورة من ٣ ٠ آية ( ٥ ) 



مسادسبيل إلى اليرشاد د1ثهب ا|ئهأووية اوْقدا،ق ^^ ١٩٤؛

ولاالكافرين يكلم لا اف بان القول على فامتني ظاهرها،ا ق ما غير بالأية 
المعنىمنها المراد وأن مراد، غير وحقيقتها الأية ظاهر أن يحاسجهم 
وهوماالأية ظاهر دلالة بحقيقة القول على يجمر المجاز فنفى المجازى، 

الأصحاب،.اتفاق نفيه على وقع 
لكما القول هذا تعالى دحم4آلتة تيمية ابن الإسلام سيخ رد وند 
بتنالخلاف، حكى القاصى فإن ضعيفة الحجة ارفلتؤ قال; حبشا المودة 

نوعان((والمحامحبة الكفار محامحبة ل أصحابنا 

نؤعوبين افه ؤيكلمهم بون يحاسالكفار أن الإسلام شيح قرر وقد 
يعني- فيها احتلف، »قد فقال: والمافية المشتة الأدلة ين جمها المحاسبة 
اليقولون: أكثرهم كان ؤإن أحمد الإمام أصحاب، — الكفار محاسبة 

أنوذللث، الكلام. وأهل الحلم أهل من غيرهم فيها واحتلف، يحاسبون، 
وعرضهاالمحق، ل وكتابتها بالأعمال الإحاطة به يراد قد ااالحسابإ،ا 

الكفربزيادة ونقصه العياب، ونيادة عملوه ما على وتوسخهم الكفار على 
رابالحاي،®يراد وقد بالاتفاق، ثابت، الحساب، من المربط فهدا ونقمه، 

توزنله حسناُت، لا فالكافر أرجح: أيهما ليتبين يثامت، بالالحسنات، وزن 
ليتبينلا موازينه حفة لتظهر توزن ؤإنما حابطة، كلها أعماله إذ يئاته؛ ب

يكلمهمالغ.ى هو هل الثة: أن ار؛الحسايإاا يراد وقد له، حسنات، رجحان 

.٢٧١)\(المودةص 



محوها،اهء1يءأامعارIJ،_ التي اانم،9ل 

وتقريعنوبخ تكليم يكلمهم افه أن على يدلان والحديث فالقرآن لا؟ أم 
أنكرمن العلماء من كان وإن ورحمة، وتكريم تقريب تكليم لا وتيكبت، 
حملة،؛أتكليمهم 

العقديةالمسألة بوه القول أن أعلم وافه يغلهر فالذي وبالجملة 
وعدمه.بالمجاز القول مسألة تأصيل عليه ينبني لا الأية فهم ق والخلاف 

.٤٨٧و٤٨٦/٦اىءموعاكاوى



سبيلاأترسادبمي وأثهب واية l۵ااداايشر،ق ؛م ١٩٦؟

ولمخ ؤدأةثثنطلسئهأ ت قوله مثل الخاص ته يراد والعام 
الرجل.خلقة ولا سليمان مالك توت 

القياسفدل السماء، تدمر ولم هر٢،، ٨^١ ئا-نرلإاشء ؤؤ وقالت 
الخصوص.على 

يريدوهو ، ^١ ^؛،^^ ١١ؤكلإ،ا كقوله; العام به براد والخاص 

^٤،،\يج' 'صالى: التموق
الرضاعة.من المن وحلائل يريدهم وهو 

خلالمن وعدمه، العموم إرادة ل واضحة الدلالات العربية للغة ال 
فهوللعموم العرب وضعته الذي باللففل جاءت إن العموم صيغ وضع 

العموم.هوعدم فالأصل الصخ هده تات لم ؤإن للعموم، 
يدركمما وامتثناءآمأ دلألأبا وتعدد الحربية اللغة براعة أن غير 

النعل.سورة من ٢ ٣ آية س )١( 
)أ(سآةهأسّورةالأحقاف.
)"آ(.نآيأناسمرةالآحزاب.
)أ(.نلةآآسمورةافاء.



؛١٩٧^٢٠الفقه بمدار ءايءُا التي "نمول 

اللمظياق فمد اللغة، واتساع اللغت وسياق اللغوية والذائقة والأّتعم1ل 
والعكس.الخصوص به ؤيراد العام 

اغحاطس، ا فإنم ١٠ت المعنى هذا يقرر الثافعي ام الإمال ث
تعرفمما وكان معانيها، مجن تعرف ما على ان|ا، والالعرب بكتابه 

عامنامنه بالثسيء يخاطس، أن فهلرته وأن اما، لماع اسسمعانيها؛ من 
آخره،عن منه هذا أول بتغنى ؤياهر، القنالعام، به براد ظاهرآ 
هداعلى تدل فيسالخاصى، ؤيدخله العام، به اهرآيراد خنوعامتا 
اهرآوففالخاص، به يراد ءل_اهرأ وعاها فيه؛ يه حوطب ما ببعض 
قعلمه موجود هدا فكل ظاهره، غير به يراد أنه ياقه مل يعرف، 

أوآحره((أا،.أووسهله، الكلام، أول 
عامااللفغل ورود الشريعة: نصوص ق المعنى هدا المولمؤ قرر وقد 

وضربالعموم، به ؤيراد خاصا اللمنل وورود الخصوص، به ؤيراد 
أمثلة.لهذين 

بمثالين؛الخاص به يراد الذي للعام ومثل 

الأيةفعموم ؤدلغن؛نءقزاشئ تعالى؛ بقوله الأول؛ المثال 

)ا(الرسالةص«ه.

المل.)مآ(سآةّآأس-ورة 



الرشادسبيل إلى اادرساد لقتاب ا|نم،واية الر؛رةدر|ة ——ء 

سليمان،ملك، ومنه شيء كل أوتيت أتبما تفيد ه ؤه==فلشء بصيغته؛ 
حلمةولا سليمان ملك، تولت، فلم ُّراد غير الصوم هذا فكان يكن لم وهذا 

الخصوص.به أؤيد عام فهو أبمأ، الرحل 
مخصصةأتبما غير عمومها على الأية الأصوليين يعفى جعل وقد 
المتفصالة.المخصصامت، مجن وهو بالحس، 

نشاهدونحن عام لمظ ق حكم يرد أف بالحس بالتخصيصي والمراد 
إيتاءهاأفادمت، الأية أن المراد فيكون الحكم، ذللا، من حارجا أقرائه بعضن 

هناكأن رأينا حيحج ذللا،، خصصت والحس المشاهدة غيرأن شيء كل 
م؛لأ.مليمان كملك، توما لم أشياء 

فولهق وهو الخصوصي يه يراد الذي للعام أيصسا مثل الثاف• المثال، 
هوداه بي تكذيثهم بعد عاد على أرملها التي الريح عن تعالى 

الريحهذه أن يفيد الأية فعموم هآرا، ثدن3اؤرسءإزربما ؤ I ءثوآلثهم 
عامالففلتا فكان والأرصى، السماوات تدمر لم هي بينما شيء، كل دمرت 

الخصوصي.به أؤيد بل العموم به يرد لم 
هيهل الأية عن تكلم ممن وغيرهم المقرين تاولأت تعددت وقد 

حمحمي؟هوعام أم الخصوصي به يراد عام 

الأحناف.محورة من ٢ ٥ آية امن 



—^—ء^ءءصss^^^^ssssssمداراس ءايهل1 التي اائص9ل 

بدليليتدميره أمرت شيء كل تدمر أما عر المعنى بعضهم فحمل 
وحملهايتدميرها، نؤمر لم والأرض والسماوات ه ؤإ'تررؤبما ت قوله 

اكدمتررا،•شيءيقل أنماتدمركل عل بعضهم 
وتعار!سبحانه بقوله العموم به يراد الدي للحاصن المؤلف وم؛ل 

للبيتس لوالأمر والخط-اب ، ٢١٠؟^،^٠١ 
العموم.به أؤيد فهوخاص كلهم، ولأمته له هوأمر ل وحدْ، 

أحكاموق والخاص العام أحكام ق ألة مالأصوليون ذكر وند 
ؤكأة،األيي4تعار؛ قوله بمثل له الأمر هل الأمروالنهكب 

أمته؟يتناول 

والمالكيةوالحنفية، أصحابه، وأكثر ءاحمد، المرداوي! قال 

^٤^١نم-ار! ه نحونول٥^١٥^٥؟^، الني بالخاص المنهل—ابظ 
ار!تعه نولومنه ه، يخصمبدليل إلا للأمة عام ونحوم ، ^١٣آلنيث 

عطستابن نمير ، ٢ ٢ ٩ / ٤ زمنين أبي ابن ير نف، ٢ ٦ ٩ / ١ ٠ الطبري ير نفينظر/ )١( 
ص^\.القيم لأبن الشوي اف ، ١ ٠ ٢ ه/ 

الأحزاب.صورة من ١ آية من )٢( 

)مآةاسمرةاسم•



الرشادسبيل ألى ا|درش1د لثناب اائصو1ية الصقدؤة 

امؤإم سمماق، الس_—ن ٠١واحت—ارْ ءؤثلإاأني؛ونضحس(س 
القولوهو ~ هدا فعلى له، تفصيل إليه يؤول ا معلى الحرمين 

ياللغةإنه لايمولون للأمة البى أيها يا قال إذا ت يهولون ~ يالشمول 

الميخروج على دليل ام وقلحتى ه مثلل رف للعل ب
ولاالمخموص، ام العاب بمن كان ذلك من 

ال_زاعمحل يس لحينئذ لأنه آخر، بدليل داخلون إئبمم يقولون 
فتحدالقولأن«رى.

ماالعموم به أريد الذي الخاص للمقل أيفبمتا سا المؤلفومثل 
آبمايهظما؛ؤوحشل زعالى1 بقوله ال٠حرمات، من افه ذكره 

هوالرحل على المحرم أن الأية اهر ءلأفاد حث آنفًطم 
التحريملخاول ذلك، من أعم المراد أن غير الصلب، من الأبماء زوحات، 
الرضاعة.من الميز زوحاُت، 

نالكما به نمد — أصلابكم مجن فوله أن — أعلم واش — والذلاهر 
فإنتبناه، الذي الرحل على تحرم لا المبنى حليلة أن *ليعلم ايغوي• 

سّورةاكم؛م•١ لا،سآية 
التحريرالتحسرشرح ( ٢ ) 

الماء.)ّآ(سآة'آآسمورة 



اوغة1<ءايه،ابمدار م ا>نم،ول 

.٢١١حارثة((بن نيد امرأة تزوج المي
منيحرم ما الرصاعة من يحرم أن على الدالة الأدلة لعموم وأيضتا 

افهول رمسلى ال فت قالت يوؤيتهبمها، ة عايحديث ق كما النب 

الولأدة(اأأا.من يحرم ما الرضاعة من رريحرم 

حءجتصقمجّتص

)ا(شيراضىا/يم

الرصيعل النساء إل والنفر الدخول من بمحل ما باب ~ النكاح كتاب ~ البخاري رواه ( ٢ ) 
Xo^T^^TAfW

٠١  ٦٨آ/ الولادة من بحرم ما الرضاعة من بمحرم باب ~ الرضيع كتاب ~ وملم 



الرشادسبيل إلى لثءب اضولية اوْضوة 

3أإوقلننأوالثاؤ5ه ن\لك\يئ ؤ تمار• كقوله العام من والخمرص 
حرز،غر أو حرز من دينار ربع من أقل مرق من حص ثم ^ ١٩محئثما 

حرز•غر من دينار ربع س أكثر أو 

^)٣(صنعموى ترن,ولم ص ألحزيه بمقوأ ؤ-ءى الكتاب: أهل 
محصنات١>^ ثم ^^-^١ وقال؛ 

الكتاب.أهل 

نم^^٨، لبل ؤون\ هأْا، آلقثم_\ عثر ديح ق، وقال) 

العربيةاللنة عليه دلت لما تقريرأ تعار لف المؤ عقيم هدا 
الليلالكان لما وهوأنه العام، أحوال من والسة الكتاب ل تهلبيقه وحاء 

المائدة.محورة من  ٣٨ ة س (١)

النوة.محورة من ٥ ة س (٢)

النوة.محورة من ٢ ٩ ة س (٣)

القرة.محورة من  ٢٢١ ة س (٤)

المايوة.محورة من ٣ ة س (٥)

القرة.محورة من  ١٧٣ ية س (٦)

المائدة.محورة مجن ٥ ة س (V)



ورم.m ا1فة1< معار ءايء،1 ام الأصول 

يأقما منه فإن عمومه على ليبقى عاما يأق ما منه والأحاديث الأيات مجن 
حكممن فيخرجه أفراده، بعض فيخرج يخصصه الدليل يأق ثم عامأ 
العام.

التخصيص.هي هنا والعمالية 
اتالورقل الجويني عرفه كما الأصوليين عند يص والتخص
المجتهي!حا يقوم عملية ذالتخصيأس الجملةاا يعفس تمييز ررالتخصيمرر 

دلالتهق يالخاص يعمل والخاص،بأن العام الدليلين بين فيها يجمع 
بقي•نما بالعام ؤيعمل 
بالدليلالعام يتناوله ما بعص باحراج المجتهد قيام هو لتخصيص فا 

المخصص.

المخصص،الدليل ام لقيأقرائه بعص على العام نمر فهو 
لإحراجهالعام باللفظ لحوله مقصودأ يكن لم لما بيان هو لتخصيص فا 

المخصص.بالدليل 

علىيحمل أن الأصل عام، لمظ ة الأو القرآن ق يأق بأن وذلك 
هداالحكم، مجن العام تناوله ما يعص يخرج آخر، دليل ن؛أق عمومه، 
حميععلى عاما الحكم لبقي الثاف، الدليل يأت لم لو تخصيصا، يمي 

الارادؤ

,١  ٥٣ص المجملات كشف •ع لورتات ا ا



مشأدسبيل بمي اادرساد لثتآب ا|نم،ولية ^ ^،*؛'٢٤

فلمفل4لاا، ألثئنين ي؛ألأنئثء؛أ3أمأ ءؤ ؛ ٠٥١١نال ت مثاله 
محلعلى بعمومها الأية فتدل مشرك، كل بماول عام، لفظ »المثركين«، 

بعضأحرجت أدلة أتت لكن الحرم، الأشهر انسلاخ بعد مشرك كل 
والذمي،والمعاهد، المستأمن، قتل نفي ق جاءت كما المشركين، 

هفقولتخصيصا، مي يهذا الكبير، والشخ والعلفل، والمرأْ، 
يعصمخرج أي مخصص ،، ويدا...®ر شلوا ولا  ١٠صئُهقهولخت 

هوالعام،فالذي ^٣٢ تشنين ^،٥^١ والمخصص: الأية، ساولته ما 
ويدا®,مثلوا اءولأ والمخصص: 

نوعين:على للعام المخصصة والأدلة 
قومخصصه العام يأق الذي وهو المتملة، المخصصات الأول: 

هأ٤،.^^الأنيمك>عاثا تحار■ كقوله واحد نص 
والصفة.والشرمحل الامتثتاء ثلاثة: الختفصلة والخصمان 

ثذ:المجئل كالأية بالأمشاء فالتخصيص 

اكوبة.سورة من ٥ آية من )١( 
ووصبهالعوث، على الأمراء الإمام تأمير باب ~ والير الجهاد كتاب ~ لم مرواه ر٢( 

(.١٧٣١اكزووغ؛ر،ا"آ/ي0"آا^بآداب كاهم 
التوبة.مررة من ٥ آية من )٣( 

العنكبوت.صورة من ١ ٤ اية من ( ٤ ) 



الخقهمئار ءايه،1 الني صول 

.،١^

ؤزا0ئ؛رإلهم،،ؤ\تبم\ىئؤئاق: كقوله بالشرط والتخصيص 
تخرجحمل، ذات تكن لم إذا أنه على دو ^رآ،، ميىعبمنر(ظن 

نفقة.لها وليس ؛_l]Ij ،9Jالأية عموم عن 

\فيلأدزميىؤ ت تعالى كقوله بالصفة والتخصيص 

يرجونهاللاق فأحرج الحكم حصص نكاحنا يرجون لا باللاق فوصفهن 
ثنا:_•يضعن أن لهن فلتس 

نمىق العام فيها يأق التي، وهي اة، المنفص-المخصصات الناي! 
قالقرآنؤيأقمخصصه ل العام نصآحر،كأنيأق ل ؤيأقتخصيصه 

دالإجماعا أوهل. الهران، ق مخصصه ؤيأق السنة ق العام أويأق السنة، 
لكنمعا، القرآن ق أوهما بالقياس، وهذا بالقرآن أوهذا بالقرآن، وهذا 
حديثينق وهما جميعا، السنة أوق ورة، حمق وهذا محورة ق هذا 

منفصلا.يمي هذا مختلفين، 

اتفاقهومحل ما منها كثيرة أنولع المنفصلة والمخصصات 

العنكبوت.سورة س ١ ٤ آية من )١( 
الطلاق.محورة من ٦ آية من )٢( 
الزر.سورة من ٦ ٠ أية من )٣( 



الوثادسبيل إش ا|درسد ا|نصو1دق اررضر،ة 

الستةوتخصيص بالقرآن السنة وتخصيص القرآن بالقرآن كتخمحيص 
بخبرالقرآن كتخمحيص حلاف هومحل ما ومنها بمثلها، المتواترة 

بالقياس.والسة الكتاب وتخصيص الواحد، 

المحمصاتلبعفى أمثلة هي تعالى نحمذآذنة المؤلم، ذكره ومجا 
تأمثلة بأربعة مثل حيث المنفصلة، 

ؤ—الى: تح ه قولالأول: ال المث
ثمسارق، كل قطع وجوب عر الكريمة الأية دلت، حيث ب٠ل١ا أيديهما 

ربعدون مرق من منه خأحرحمت، العموم هذا فخصصت، الأدلة حاءمحت، 
هووالمخصص يعزر، ولكنه يقطع لا فإنه حرز غير أومن حرز من دينار 
دينارربع ل اليد ؛اتهطع قسمقبمهاتعائثة حديث من صإأفههقوثؤ قوله 

فصاعداا<أأا.

منمرق من قْغ عدم الأية من المستفاد القفر عموم من حصص كما 
بما^ ٥٥١١حصصت، بأدلة اوأمحل أوأكثر دينار رع أكان مواء حرز غير 
العاص،عمروبن بن اممه عبد حديث، ق حرزكقولهمن كان 

المائدة.سورة من  ٣٨آية من ( ١ ) 

آيهلهواوألتايثة و؛لك1ياق ؤ تعار; اه قول باب ّ الحدود كتاب ~ البخاري رواه )٢( 
(.٦٧٨٩^١ ٦ • A/ يمطع؟ كم دق أ؛ذدثناه 

(.١٦٨٤)ح١٣١٢/٣^باسود-بابحدبوماحا



ولأ.عليهابمدارااهقأ، م اليمول 

اما_l)(^ الثمرالمعلق؟ عن مثل أته اض رمول عن 
بشيءجرج وس عليه، شيء قلا حبنة، متخذ غير حاجة ذي من أصاب 

الجرين،يوؤيه أن بعل منه شيئا مرق ومن والعقوبة، مثليه غرامة فعليه منه 
مثليهغرامة فعليه ذلك دون رق ص ومن القطع، فعليه الجن ثمن ملغ 

الجرين؛المنطوق،يوؤيه أن بعد يكون إنما القُني أن قافاي ،، والعقوبةا١ 
فيه.ثهلمر لا يؤْ لم ما أن وبالمنهوم 

الثماروهوحرز البيدر »والجرين الخهلابي: فال الثمار، هوحرز والجرين 
الأشياءتحرز ؤإنما الغنم، حرز الراح كان كما معناها مثل ل كان وما 

،.٢١مثالها((ق الماس ق العادة وحريان فيها الإمكان قل،ر على 
ومخصصيه،تعالى دِءهأندة المزلف به مئل الذي العام حلال ومن 

المطهرة.المئوية بالسنة حصص الكريم الكتاب مجن عام أنه نلحفل 
مخصص.من بأكثر الواحد العام تخصيص جواز إلى المفاتة الممثل ول 

ثلإآلآعُمفاضلواؤ تعالى؛ نوله ق العموم الماف؛ المثال 
الكتابأهل فأحرج المخصص جاء نم ،، ^١٣وحددموءن -صثا آلثشتىن 

a٨٥/ الجرين يوؤيه أن بعد يرق الثمر ~ ارق السسثعلع كتاب النائي رواه آ ١ ر 
^٤٩٥٨.)

اي\(وحث،الأس.٠ )ح  Y١٣٦/ وأبودارد-كتاباسم-ابتحرفاسم 
)مأ(ءعالمالنم/ه«م.

التوبة.محورة عن ٥ آية من )٣( 





الهفهبمدار ءليه،ا التي اليمول 

أتتثه■هؤأؤ أؤ-رمش تعالى؛ قوله ق اشبمب على ذبح مما المسامين 

نام،الأصسوالنص_ب! ، ١ آلقتس عل ديح وما يقم آ'متألثحإلأما ومآ 
تعالى؛قوله ق تعالى الله غير امم عليه ذكر بل عليه اش امم يذكر لم ومما 

همندهءلعير؛_آش ؤل ومآ ألخنزر ولحم وأليم ألمنتة حثم نا إؤ 
حمصم ث، بآل نجئ وث'عادةلآإمش، ^ص٦هلزصرباغ 

قكما أهل طعام حل المشركين طعام تحريم من الكريم الكتاب 
4؛م.ملخسار:>يخا؛محأُزأآذعم 

يالكتاب.الكتاب تخميص من وهو 

علبماالتي ا)ااتصول اا0دارأثق الأصولية المقدؤق هيذه شرح تم وبذا 

أبيبن بمحمد بن أحبمد بن بمحمد ء1ي ابي ا1فمإ<اا بمدار 
بموسى

الهالْين.رب لله والحمد 

المائدة.سورة من ٣ »_Tj؛، )١( 
منّورةالبقرة.)'آ(منآةمآيل 

المامم.ة.محورة من ٥ مزآية )٣( 
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J9_n  اسعلبمامدار ض

9اوشرجااأ0ءأيد 0مأادر مء،>عس 

الكريم.القرآن - ١ 
أ.د.عبدالعزيوبنالأحكام، ق وأثره ظ^بمثمح الراشدين الخلفاء اتفاق ٢- 

ه.. ١٤٣١الرياصى الراشد، مكتبة العويد، إبراهيم بن محمد 
الصنعانىالأمير إسماعيل بن لمحمد الأمل، بغية شرح السائل إجابة ٣" 

محمدحن • ود ياغى الأحمال بن حين تحقيق ه( ١ ١ ٨ ٢ ، ت) 
ه.. ١٤٠٨بيروت الرسالة، ة مرمالأهدل، 

كيكلديبن خليل الدين لصلاح الصحابة. أهوالف ي الإصابة إحمال، ~ ٤ 
منالأشقر، سليمان بن محمد عليه وعلق حققه ه( ٦^١ ١ العلاش)ت 
التراثاء إحيبجمعية والتراث ات المخهلوءلمركز منشورات 

١ه.٤  ٠١^الإسلامي؛الكويت، 

حلف،بن طيمان الوليد لأبى الأصول(. أحكام j( الفصول إحكام ٥" 
الغرب،دار تركي، عبدالمجيد وتقل،يم بتحقيق ه(،  ٤٧٤الباحي)ت 
اه. ٤٠٧بيروت الإسلامي، 

التغلبيمحمد بن علي أبى بن لعلي الأحكام، أصول، ق الإحكام ٦- 
للنشرالصميعي دار عقيقي، د.الرازق ءبالعلامة تعليق الأمدى، 
ه.. ١٤١٤الرياض والتورع، 
بيروتالعربي، الكتاب، دار الجمملى. سيد دّ بتحقيق أخرى ونسخة 
ه. ١٤٠٤



مشادسبيل إلى ا|ترثاد لثءب ارنم|واية المفعمة  ٠٠

بنسعيد بن أحمد ين علي محمد لأبى الأحكام. أصول ل الإحلكم ٧- 
الآءاقدار اكر، شمحمد أحمد الشيح تحقيق الظاهري، حزم 

بيروتالجديدة، 

الحفيالجماص الرازي علي بن أحمد بكر لأبي القرآن أحكام ٨" 
الكتمي،دار شاهين، عالي محمد عبداللأم تحقيق —( ٠٥٣٧ رن 

ه. ١٤١٥بيروت العلمية، 

بنمحمد اف عبد لأبي الأم( بملحقا )مطبؤع الحديث، احتلافح ~ ٩ 
مناف،عبد بن المهللب عبد بن شاير بن عثمان بن العباس بن إدريس 

ه. ١٤١٠بيروت المعرفة دار رآه( ٠ ٤ )ت المكي القرشي المهللبي 
الباس(نقى(أ؛يا الإسلام لشيخ الإخائي، على، الرد الإحنائيةأو " ٠١ 

رمتالحراق سمبمة ابن عيدالحلم بن 'عبدالسالآم بن احمد الدين 
ه. ١٤٢٠جدة الحران، دار العتزى، مؤنس بن أحمد تحقيق ( ٨٢٧

بنمحمد عيداف أبي الدين لثمس المرعيه والمح الشرعية الاداب ■ ١١
الخبليالصالحي ثم الرامينى المدمي مفرج بن محمد بن مفلح 

بيروت.الكتسح، عالم -( ^٦٣١٠)ت 
بنأحمد بن محمد علي، أبئر للشريفط الرشاد سبيل إلى الإرشاد - ١ ٢ 

ينعثداف الدكتور تحقيق ه(  ٤٢٨)ت مومى أبى بن محمد 
ه■ ١٤٢٩يروُت الرسالة، ة مومحالتركي، عبدالمحن 

بباريس،الوطنية المكتبة ق موجودة للكتاب مخطوطة ونسخة 
برقموالدراسات للبحوث فيصل الللث، مركز ق ومصورما 

(١٤٣٨٢.)



وْا؟، dAxJIمعارءابم1 م اانم9ل 

عليبن لمحمد الأصول. علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد - ١ ٣ 
ساميحفص أبي وتعليق تحقيق ه(،  ١٢٥٠)ت الثوكاق محمد بن 
اه.. ١٤٢ الرياض دارالفضيلأ، الأثري، الربي ين 

الدينناصر لمحمد البل منار أحاديث تخرج ل الغليل إرواء - ١ ٤ 
المكتبالشاؤيس، زهير إشراف! طبع م(  ١٤٢٠)ت اق الألب

ى. ١٤٠٥؛يرون( الإسلامي، 
الزمخثريعمر بن محمود القاسم أبي اف لجار البلاغة. أساس - ١ ٥ 

؛يروُت،المعرفة. دار محمود، ءباا.الرحيم الأستاذ تحقيق ( ٥٣٨)^!،
.ا،ا،'أاه.

السرحسيسهل أبى بن أحمد بن محمد بكر لأبى رحي الأصول - ١ ٦ 
بيروت،.المعرفة، دار الأفعال، الوفاء أبو أصوله حقق ه(، ٤ ٩ ٠ )ُت، 

م١ه(٦٢)ت'المقدسي مفلح بن محمد الدين لشمس الفقه أصول - ١ ٧ 
مكتبةدحان، المحميو بن فهد د. له م وفل. عليه وعلق حققه 

اه. ٤٢الراض. العبتكان، 

عليبن أحمد للإمام الأصول ق الفصول مى المالفقه أصول - ١ ٨ 
حاسمعجيل د. وتحقيق ة درام^، ٠٣٧ )ُتؤ الجماص الرازي 

بالكويت،الإمحلامية والشؤون اف الأوقإدارة ر نثالتثمي، 



سبيلبمي اانم،ووية الْقعْق ه  ٢١٦٠٠٢

د.أ. — المنهج ق معالم نع^بممح— الصحابة عند الفقه أصول - ١ ٩ 
مجلةمنشورات صمن العويد، إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز 

اه.. ٤٣٢اعويت دولة الإملامي، الوعي 
بنالأمين محمد للشيخ القرآن بالقرآن إيضاح ق البيان أضواء -  ٢٠

محمدوأحاديثه آياته حرج -( ٠١٣)ت٣٩ الشتقيطي المختار محمد 
ه. ١٤٢٤بيروت العلمية. الكتب دار الخالدي. عبدالعزيز بن 

الزركليفارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين لخر الأعلام - ٢ ١ 
.٠٢٢ ٠ ٢ بيروت للملأيتن، العلم دار اُا،ماه( )ت الدمشقي 

سعدبن بكر أبى بن لمحمد العالين رب عن الموقعتن إعلام " ٢٢
عمدطه ت تحقيق ^، ١٧٥ )ت الجوزية قيم بابن المعروف حرير 

م.١  ٩٧٣بيروت الجيل دار معد• الرءوف 
داره( ٢ ٠ ٤ )ت الشافعي ادريس بن محمي. اض عبد أبي للأمام الأم - ٣٢ 

ه.١ ٤ ٠ ٠ والتونيع والشر للهلباعة الفأكر 
الحسنأبي الدين لعلأء الخلاف من الراجح معرفة ق الإنصاف -  ٢٤

المقنعمع مملبؤع ( )تء٨٨ المرداوي أحمل. بن سليمان بن علي 
،دارالآركي ءيال.الحس بن عبداف الدكتور بتحقيق الكبير والشرح 

ه. ١٤١٥القاهرة هجر، 

بنمحمد بكر لأبي والاختلاف والإحم1ع السنن ق الأوسط " ٥٢ 
حمادأبو د" تحقيق '؟ه، ١ )*^sA النيسابوري المنير بن إبراهيم 
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ه.١ ٤ ٠ ٥ الرياض طيبة. دار حنيف. أحمل. ين أحمد صغير 
ببمادربن الله عبد بن محمد الدين لبدر الفقه أصول ق المحيهل البحر - ٦٢ 

طبعالأشقر، مليمان بن عمر د. بتحريره قام اُلأه(، )ت؛ الزركثي 
ه.. ١٤١٣بالكوت الإسلامية والشزون الأوقاف وزارة 

القرشيكثير بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي والنهاية البداية - ٢ ٧ 
-.٠١٤٠٧الفكر دار ( ٤٠٧٧ الدمثمي)ت ثم اليصري 

بنءي-دالملاث، المعالي أبى الحرمين لإمام الفقه أصول ق الرهان - ٢٨
د.ة فهارمووضع وقدمه حققه ( ٠٤٧٨)^،الجويتى عبدالله 

ه.. ١٤١٨المتصورة الوفاء، دار الدس_إ، عبدالعفليم 
بنمحمد الدين لمجد العزيز الكتائب، ق التمييز ذوي بصائر " ٢٩

التجارعلي سي محمتحقيق ٨^( ١  uvIj)ادي الفيرزآبيعقسوب، 
بيرويتإ.العلمية. المكتبة الهلحاوي. وعبدالعليم 

الزبيدي،مرتضى محمد لليل. القاموس حواهر من العروس تاج ~ " ٠٣ 
الكويتإ.دولة الإعلام. وزارة باشراف العلماء س مجموعة حققه 

ينمحمل. الل.ين محي لوالأعلام اهر المووفيامت، الإسلام تاري^ —  ٣١
اللامعبد عمر د. تحقيق! -( ٤٠٧ ٨ ريت، اللأهبي عثمإن بن أحمد 

٠. ١٤٠٧بيرومحت، الحربي. الكتاب، دار تدمري. 
البغداديئا؛تإ بن علي بن أحمل. يكر أبي للخهليب يغداد تاريخ - ٣٢
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بيروت.اسية. الكب دار )تسئ 

بابنالمعروف اف هبة بن الحس بن علي القاسم لأبي دمشق تاؤيخ - ٣٣
الفكردار العمروي، غرامة بن عمرو تحقيق ه(  ١٥٧ رن عساكر 

ه. ١٤١٥والتورع والنثر للطباعق 
)تالشيرازي على بن إبراهيم إسحاق لأبى الفقه أصول ق التبصرة - ٤٣ 

دمشق،الفكر، دار هيتر، حن محمد د. وحققه شرحه ه( ٤ ٧ ٦ 

ليمانمبن علي الدين لعلأء الفقه أصول ل التحرير نرح التحبير - ٣٥
راحالمحمد بن أحمد د. وتحقيق دراسة ه( )ت٥٨٨المرداوي 

الجمنن،بياض بن عبدالرحمن ود. القرف محمد بن عوض ود. 
-.٥١٤٢١الرياض الرشد، مكتبة 

بنعياض القاصي الفضل لأبي اللئ، الموتقريب المل.ارك ترتب - ٣٦
وعبدالهلنجي، تاوستا ابن تحقيق ه( ٥ ٤ ٤ رن اليحص—ى موسى 

مهلبعةأعراب، أحمد وسعيد شريفة بن ومحمد الصحراوي، القادر 
المغرب.فضالة، 

تهلثيقيةأصولية دراسة — بينها والترجح الألفاظ دلالات تعارض - ٣٧
المهاج،دار العويد، إبراهيم بن محمل. بن عبدالعزيز  ١٥١١مقارنة، 

اه. ٤٣١الرياض 
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أحمدابن عبدالجبار بن محمد بن منصور المظفر لأبي القرآن نمير - ٣٨
)توم؛ه(الشافعي ثم الحنفي التميمي معاني الروزى الم 

الوطن،دار غنم، بن ماس بن وغنم إبراهم بن ياسر تحقيق 
ه.١٤١٨الرياص

بنعيسى بن عداه بن محمد اف همد لأبي العزيز القرآن نفتر " ٣٩
)تالمالكي رننين أبي بابن المعروف الإلمري المري، محمد 

مصهلفىبن محمد و عكاثة بن حين افه عبد أبي تحقيق -( ٩٠٣ ٩ 
.٠١٤٢٣القاهرة الحديثة، الفاروق الكز، 

إسماعيلالفداء أبي الدين عماد الجليل للإمام العظيم القرآن نفير " ٤ ٠ 
عالمدار وآخرين. محمد الميد مصهلفى تحقيق الدمشقي، كثير ابن 

.٠١ ٤٢٥الرياض الكتب. 

والصحابةاطه رسول عن يم العفلالقرآن ير نف- ٤ ١ 
الرازيإدؤيس ين محمد بن همدالرحمن الحاففل للإمام والتابعين 

الباز،مكتبة الطس،. محمد أمعد تحقيق ه( ٣٢٧)تاحاتم أبي ابن 
ئكةاككرمةم\ا؛اه.

محمدالاين معين بكر لأبي والخسانيد المنن رواة لمعرفة التقييد - ٤ ٢ 
)تالبغدادي المصلي نقطة ابن شجاع بن بكر أبي بن الغني همد بن 
بيروتالعلمية، الكتم، دار الحوت، يوّفا كمال تحقيق ( ٩٠٦٢

٠١٤٠٨.
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يوسفعبداف بن عبالالماإاك المعالي لأبي الفقه أصول ل التلخيص " ٤٣
أحمدوبشير المالي حولم عبداض تحقيق ه( الجويتي 
ه, ١٤١٧بيروت الإسلامية. البثائر دار العمري، 

الكلوذاقالحسن بن أحمد بن لمحموظ الفقه أصول ل التمهيد - ٤ ٤ 
أبومحمد مفيد د. ودرامة بتحقيق والثاق الأول الجزء -( ٥٥١٠)ت 

بنعلي بن محمد د. ودراسة بتحقيق والرابع الثالث الجزء عمشة، 
الراثؤإحياء العالمي العمحث مركز مطبوعات من إبراهيم، 

المكرمة.مكة القرى، أم بجامعه الإسلامي، 
بأميرالمعروف أمين لحمد التحرير كتاب ثرح التحرير تيسير " ٤٥

ه..١٣٥١القاهرة الحلبي، البابى مصعلفى مهلبحة بالتاه، 

بنعثدالرحمن للشيخ الختان. كلام نفير ل الرحمن الكريم نتستر " ٤٦
معلأبن عبدالرحمن د. تحقيق ه( ١ )ت٦م^٣ المدى ناصر 

ه.١ ٤ ٢ * بيروت الرسالة. ة موماللويحق، 

بنقاسم الدين زين الفداء لأبي المتة الكتب ي يقع لم ممن الثقات " ٤ ٧ 
وتحقيق:—(دراسة ٠٨٧٩الحنفي)ت الجمالي الثودؤني ئطلوبعا 

للبحوتالعمان مركز نشر نعمان، آل مالم بن محمد بن سالي 
هّب١  ٤٣٢صنعاء والرحمة، الراث وتحقيق الإسلامية والدراسات 

أبوعروةمولاهم، الأزلي عمرورامي أبي بن لعمر الجامع " ٤٨
نشرالأعثلمي، الرحمن حبيب تحقيق ه( ١  ٥٣)ت البصري 
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محروتالإملأس المكتب وتونيع بباكتان، العلي المجلس 

عمرلأبي وحمله روايته ق ينبغي وما وفضله العلم مال جاهع - ٤ ٩ 
القرطبيالتمري عاصم بن الر عبد بن محمد ين اف عبد بن يوسف 

الجوزي،ابن دار الزهيري، الأشبال أبي تحقيق! -( ٠٤ ٦٣)ت 
٠. ١٤١٤اليمام 

الطبريحرير بن محمد جعفر لأيي القرآن تأؤيل عن البيان جامع - ٠٥ 
الكتب.دار التركي. عثا.الحسن بن عبدافه دب تحقيق ( ١٠٣ ٠ )ت 

الرياض؛لإ؛اه.

الكلم.جوامع من حديثنا حمّين ثرح ق والحكم العلوم جامع " ٥١
البغداديالدين شهاب بن الرحمن عبد المرج أبي الحافغل للإمام 

ؤإبراهيمالأرناووط شعيب تحقيق ( ^٩١٠ ٥ )ت رحب بابن الشهير 
١٠٠ ٤ ٢ ٤ بيروت الرسالة. دار باحس، 

بنعلي بن أحمد بكر لأبي المامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع - ٥٢
د.حقيق ٠( ٤  ٦٣)ت البغدادي الخعليب مهدي بن أحمد بن ثابت 

الرياض.المعارف مكتبة الطحان، محمود 
زكريالأبي والأصوات الحروف ل لف الاعتقاد ذكر فيه حزء - ٥٣

بنأحمد تحقيق ( ٠٦٧٦)ت النووي شرف بن يحيى الدين محص 
والتوزيع.للنشر الأنصار مكتبة الّمياءلي، على 

بننعمان الدين حير البركات لأبي الأحمدين محاكمة ق العينين جلاء - ٥ ٤ 
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يدالعلي له؛ قدم ه(  ١٣١٧رن الألوسي اممه عبد بن محمود 
ه. ١٤٠١المدق مطبعة المدق، صح 

بنإدييس بن محمد افه عبد أبي الشافعي للأمام العلم جماع 
المطلبيمناف عبد بن المطالب عبد بن شاغ بن عثمان بن العباس 
اككي)تة.أه(دارالأثارمأةامالقرشي 

بنأحمد العباس أبي الإسلام لشيخ والنمل العقل تعارض درء -  ٥٦
٢٠  Ao)تيمية ابن عثدالحليم  رثادمحمد الدكتور تحقيق ( ٥٧

الإسلاميةمحول بن محمد الإمام جامعة مطوعات من سالم، 
١٣٩٩^

بنعبدالرحمن الدين جلال للإمام بالماثور التفسير ق المنثور الدر - ٥٧
الأنوارمطبعة بطبعه عنيت (، — ١٠٩ ١ )ت السيوطي بكر أبي 

القاهرة.المحمدية. 

بنرجب بن أحمد بن الرحمن همد الدين لزين الحنابلة طبقات ذل - ٥٨
—(٠٧٩٥)ت الحنبلي الدمشقي، ثم البغالادى الثسلامي الحمن، 

الرياضالعبيكان، مكتبة العثيمين، سليمان بن الرحمن عبد د تحقيق 

بنالحليم عبد بن أحمد العباس أبي الدين لممي انملقيين على الرد -  ٥٩
الحراقتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن افه عبد بن السلام عبد 

بيروت.المعرفة، دار ه( ٧٢٨)ت الدمشقي الحنبلي 
حاليتحقيق أه( ٠ رن؛ الثسافعي إدؤيى بن ال لمحمّالة. الرس-  ٦٠
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دارالشيح. عبدالعزيزآل بن صالح الشيح بإشراف محلع ٢>( )ت٧٩ 
الرياض.اللام. 

د.حققه الدارمي. عسدالوحْن بن عيداه يصد أبي الدارمي سن - ٦٧
ه.. ١٤١٢دمشق القلم. دار اليغا. ديب مصطفى 

اليهقيعلي بن الهمين بن أحمد بكر أبي للأمام الكثرى المن -  ٦٨
المكرمةمكة الباز. مكتبة عطا. ءLJالقادر محمد تحقيق ( ١٠٤ه

ه.١٤٢٠

طبع.( ٥٠٢^١ )ت القزؤيتي يزيد بن محمد عبداه أبي ماجه ابن ن س' -٦٩
اللام.دار الشخ. آل عثدالعزيز ين صالح المسخ معالي بإشراف 

الرياض•
ه(٣ ٠ )ت'آ المائي شعيب بن أحمال عثدالرحمن أبي المائي سن - ٠٧ 

دارالمخ. عبدالعزيزآل بن صالح المخ معالي بإشراف طع 
الرياض.الملام. 

الذهبيعثمان بن أحمد بن محمد انمين لممس النبلاء سيرأعلام - ٧ ١ 
بيروتالرسالة. ة مرمالمحققين. من حماعق حققه )ت٨٤م١ه، 

٠١٤١٠..

العكريأحمد بن الحي لعبد ذهب من أحبار ق الذهب ثيران -  ٧٢
القادرعبد ت تحقيق ( ١٠٨٩رن العماد بابن المعروف انممشقي 
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دمشقكير، بن دار الأرناووط، محمود أحاديثه حرج الأونزوط،، 
٠١٤٠٦..

لشهابالأصول من المحصول احتصار ل الفصول تشح ثرح -  ٧٣
طهحممه ( ٠٦٨)ت؛ المرافي إدييى بن أحمد العباس أبى الدين 

١.٠ ٣  ٩٣وبيروت القاهرة الفكر. دار معد، عبدالوووف 

٠( ١٤٢١العيمين)ت صالح بن لمحمد المالحين رياض شرح " ٤٧ 
الشاملة.المكتبة من ألكرونية نسخة 

الفتوحيالعزيز ب. بن أحمد بن لمحمد المنير الكوكب ثرح - ٧٥
ود.الزحيلي محمد دؤ تحقيق )تآم\هه(، الجار بابن المعروف 

الراثؤإحياء العلمي البحح، مركز مطبوعات من حماد، نزيه 
المكرمة.بمكة القرى أم بجامعة الإسلامي 

الشيرازييومفج بن علي بن إبراهم إسحاق لأبى اللمع شرح " ٧٦
دارتركي، عبدالمجيد فهارسه ورصع له وقدم حققه ه(،  ٤٧٦)ت

٠. ١٤٠٨بيروت الغرب، 

الجراعيزايا. بن بكر أبي الدين لممي الفقه أصول مختصر شرح - ٧٧
محمدالعزيز عبد وتحقيق• دراسة ه(،  ٨٨٣)ت الحنبلي المقدسي 

الحطابود.علي بن الرحمن وعبد القايدي مزاحم محمد عيسى 
والرسائلالكتمس، لشر لعناتف، رواس، حالي بن عوض بن محمد 

١٠٠  ٤٣٣الكويت، الشامية، العلمية، 
بنبالقوي العببن مليمان الدين نجم لالروصة مختمر ثرح - ٧٨
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عبدالمحمنبن عبداض د. تحقيق (، ١J،U )تآُ الطوق عبدالكريم 
ه. ١٤١٠بيروت الرسالة، مؤسسة التركي، 

عبدافبن الحين بن محمد بكر أبي للاحري الشريعة كتاب - ٧٩
الشاملة،المكتبة الكترونية، نسخة آُمآه( ٠ )ت البغدادي الآ-مي 
الثالث،.الإصدار 

أحمدالعباس أبر الدين لتقي الرسول، شاتم على لول، المالصارم " ٠٨ 
محمدبن القاسم أبي بن الله عد بن الملام عد بن الحليم عبد ابن 

محمدتحقيق —( ٥٧٢٨)لت، الدمشقي الحنبلي الحراق تيمية ابن 
المملكةالمعودي، الوطني الحرس نشر الحميد، عبد الدين محي 

الحولية.العربية 

حمادبن سماعيل نصر لأبي المربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -  ٨١
الملمدار عبدالغفور. ل. أحمتحقيق ه( )ُتح'؟ه''ا الجوهري 

؛يروُتجهه''ااه.للملأيين. 
سرحهمع مهلمؤع البخاري، إسماعيل بن محمد البخاري صحح - ٨٢

•اللام دار عثدالثاهي، فواد محمد بترقيم حجر لاين الباري قع 
اه. ٤٢١الرياض 

الدينناصر لحمد الكبير( )القح ونيادته المغير الجامع صحح - ٨٣
ه. ١٤٠٨ييرويت، الإسلامي، الكشب، (، ١٤٢٠)ت الألباق 

عنيأه( ٦ ١ )يت، ابوري النسالقشيري الحجاج بن لم مصحح - ٤٨ 
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الحديث.دار الذهى. مصطفى د. عليها وأشرف الطبعة ذْ -٠ 
اه. ٤١٨القاهرة 

بنثيب شبن حمدان بن أحمد الدين لنجم والمستفني المفنى صفة -  ٨٥
مصهلفىالحنبلي حنة أبو تحقيق ( ٦٩)تء الحنبلي الحراق حمدان 

للشرالصميعي دار القبان(، منمي بن الدين صلاح محمد ابن 
ه•١  ٤٣٦الرياض والتونيع، 

لأمعبدالبن عبدالحليم بن أحمد العباس أبي الدين لتقي الصفدية -  ٨٦
الحنبليالحران تيمية ابن محمد بن القامم أبي بن مداف ابن 

مكتبةسالم، رشاد محمد الدكتور تحقيق )تخلإم\ه(. الدمشقي 
ه. ١٤٠٦القاهرة تيمية، ابن 

يعلىأبي بن محمد ين محمد الحين لأبي الحنابلة طبقات - ٨٧
بيروت.المعرفة. دار الفقى. حامد محمد تحقيق ءه( ٢ )ت٦ 

عضين الوهاب، عبد نصر أبي الدين لتاج الكمى الشافعية طبقات -  ٨٨
الحلوومحمودمحمد الفتاح عبد د. تحقيق م^م١ه( ١ )ت الكي 

.A\TArالقاهرة الحلبي. ايابى عيسى مطعة سدالطناحي. 
القرشيكثير بن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي الشافعيين طبقات -  ٨٩

ودهاشم، عمر أحمد د ت تحقيق -( ٤٠٧٧ الدمشقي)ت يم البصري 
ه.١ ٤ ١  ١٠الدينية الثقافة مكتبة عزب، محمد زينهم محمد 

انالألبناصر لمحمد السنة أحاديث، تخريج ق الجنة ظلال -  ٩٠



مش|دسبيل ا|ترسادإلى لقتاب اانم1و|ية التيقدؤة 

ه,١ ٤ ٠ ٠ بيروت الإسلامي. المكتب ه(.  ١٤٢٠)ت 

ه(٤ )تأُ¥ الشيرازي علي بن إبراهيم إسحاق لأبي الفقهاء. طبقات - ٩ ١ 
م.١  ٠٩٧ بيروت العربي. الرائد دار عباس. إحسان تحقيق 

بناحمد ين محمد الثه عبد ابى الدين لمس عبمر من حبمر ق العّ؛ر  ٠٩٢
محمدأبوهاجر تحقيق؛ —( ٠٧ ٤٨)ت الذهبي مايماز بن عثمان 
برولتا.العلمة، الكتب دار رغلول، وق ببن السعد 

السلامعيد بن الحليم عبد بن أحمل. الماس أبي الدين لتقي العبودية " ٩٣
الحنبليالحراق تيمية ابن محمد بن القامم أبي بن اممه عبد ابن 

الخكتهبالساؤيسى، زهر محمد تحقق ^( ٥٧٢٨رئتا مقى اليرم

.٠١٤٢٦بيروت الإسلامي، 
البغداديالفراء الحسين بن محمد يعلي لأبى الفقه• أصول ل العدة - ٩٤

سيرعلي بن أحمد ئ. نصه وحرج عليه وعلق حققه ه( ٤ )ت٨٥ 
ه..١  ٤١٠الرياض المثاركي، 

بنأحمد زرعة أبي الدين لولي الجوامع- جمع شرح الهامع الغيث - ٩٥
بيروتالعلبة. الكتب دار ^ ٨٢)ت٦ العراقي دالرحيم عب

٥١٤٢٥..

بنالحليم عبد بن أحمسد العباس أبي الدين لتمي الكثرى الفتاوى - ٩ ٦ 
ومصطفىعطا عبدالقادر محمد تحقيق )تخأ¥ه( الحراق تيمية 

٠الكتب دار عثدالقادر 



علبمابمدارااففْام "نص9ل 

الدينمهاب الفضل لأبي البخاري صحح مرح الساري فتح - ٩ ٧ 
دار)ت^0\ه( العملاق حجر بن محمد بن علي بن أحمد 

•ه.  ١٣٧٩بيروت، — المعرفة 

تجيمبابن الشهتر إبراهم بن الدين لزين المنار لشرح الغفار فح - ٩ ٨ 
ه. ١٤٢٢بيروت — العلمية الكتب دار ^، ٠٩٧ )ت 

المقدسيمفلح بن محمد عسدالنه أبي الدين لشمس الفرؤع - ٩ ٩ 
تحقيقرؤع، الف تصحيح مع مهلسوع ( ٧٦٣)ت الحيلي الصالحي 

بيروتالرسالة، ة مومحالتركي، عثدالمحمن بن عدالثه الدكتور 
ه.١٤٢٤

الخطيبثابت بن علي بن أحمد بكر لأض والمتفقه. الفقيه ١- ٠  ٠
ابندار الحزازي. يومف بن ءادلا حققه إه(، )ت٢٦ البغدادي 
-..٠١ ٤١٧اليمام الجوزي. 

بنالحمن بن لمحمد الإسلامي الفقه تاؤيح ل السامي الفكر - ١ ٠ ١ 
ه(القاسيالجعفري الثعالبي محمدالحجوي بن العر؛تي 

ه. ١٤١٦بيروت العلمية، الكتس، دار 

١ الأبناسيموسى بن إبراهيم إسحاق لأبى الزوائد مرح الفوائد - ٠٢
الحويد.إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز د. أ. تحقيق (، ٠٥٨

ه..١٤٣٠التدمريةالراضدار 
بنمحمد بن مممبمور المفكر لأبي الأصول ق الأدلة قواطع - ١ ٠ ٣ 



٥

سبيلاادرساد|اى اعقت1ب ا|نم،ورية اوْقدبمة ؛ه ٢٣*

بنعبداض الدكتور ودراسة تحقيق ه(  ٤٨٩)ت معاق العبدالجيار 
عامبع الحكمكب، باس بن علي والدكتور الحكمي حافغل 
ه.١٤١٨

عليبن محمد بن علي الحسن لأبي الأصولية والفوائد لقواعد ا~ 
عايصوتحقيق دراسة ( ٠aA )ت؟ اللحام ابن البعلي عباس ابن 
ه.١ ٤  ٢٣الرياصى الرشد، مكتبة الشهراق. عبداف< ابن 

بنمحمد بن بدالعزيز أ.د. الورقا>ؤتإ، بشرح المجملات ثف، ك~ 
ه. ١٤٣٩الرياض الصميعي، دار العويد، إبراهيم 

١ الرحمنبد بن لليمان الأصحاب مؤلفات عن النقاب كثف، - ٠٦
دارالشائع، عثمان ين الإله بد تحقيق ه(  ١٣٩١^)ت حمدان ابن 

ه. ١٤٢٦الرياض والتوقع، للشر الصميعي 
١ بنأحمد بكر أبي المحدُث، الحاففل للإمام الرواية علم ق الكفاية - ٠٧

دار؛ه( )ت٣٦ البغدادي بالخهلس_، المعروف ثابت، بن عالي 
ه..١ ٤ ٠ ٩ بيروت العلمية. الكتب 

١ مفلوربن مكرم بن محمد الدين حمال الفضل لأبي العرب لسان - ٠٨
بيروت.صادر، دار ٧^( ١ )ت١ الأفريقي 

١ يوسفبن علي، بن إبراهيم إسحاق لأبى الفقه أصول ق اللمع - ٠٩
ديبالدين محيي عليه وعلق له وقدم حققه )تآ*ب؛ه( الشيرازي 

•ه ١ ٤  ٢٣دممسق كسر* ابن دار بدلوي، على ويوّما سمتو 
بنعيدالسلأم بن عثدالحليم بن أحمد الإمحملأم سيخ فتاوى مجْوع - ١ ١ ٠ 



قفقْءليء'امدم م افصؤل 

قاسم،بن محمد بن عبدالرحمن وترتيب جمع (، ٧٢٨)"^،تنمية 
ه.١  ١٣٨ الريامحي مطاع محمد، ابنه وساعده 

بازبن عبدافه بن عبدالعزيز الشخ ومقالات، فتاوى مجمؤع - ١ ١ ١ 
عدمبن محمد د. وطبعه جمعه على أشرف، ه(  ١٤١)زه 

الرياض.والإفناء. العالمية لالبحودث.٠ العامة الرئاسة طح الشويعر، 
بنعبدالحق محمد لأي العزيز الكتاب نمير 3، الوجيز المحرر " ١١٢

بنعبداطه وتعليق الأندلسي)تا٤ُءه(تحقيق عهلية بن غال، 
وزارةمطبوعات من إبراهيم، عثدالعال( واليي• الأنصاري إبراهيم 
..٠١٤٢٨قطر• بدولة الإسلامية الشؤون 

بنعمر بن محمل، لفخرالدين الفقه. أصول، علم ل المحصول، - ١ ١ ٣ 
فياضجابر طه ئ وتحقيق دراسة آُه(، ٠ الرازي)تآُ الصين 

ه.. ١٤١٨بيروتالرسالة، مؤسسة العلواق، 

علك،بن الحين بن أحمد بكر لأبي، الكثرى السن إلمح، المدخل - ١ ١ ٤ 
تحقيقه(  ٤٥٨البيهقي)ت الخراساق الحسروجردي موصى بن 
ابللكتاء الخلفدار الأعظمى، رحمن الضياء محمد دؤ 

الكويت،.الإسلامي، 
الأصحاب،وتخريجات الإمامأحمن. لمد.هب، المفصل المدخل ١- ١ ٥ 

عثمانبن بكر بن اف عبد بن محمد بن زيد أبو اض عبل• بن بكر د• 
العاصمة،دار ه(  ١٤٢٩محمد)ت بن غيهبا بن يحيى ابن 



مضيسبيل مى _Jv اانمأولية ٌ،معر،ق م٢٣٢ه 

ه. ١٤١٧بجدة الإسلامي الفقه مجمع مطبوعات 
محمدالعلامة للشيخ الناحلر. روصة على الفقه أصول مذكرة - ١ ١ ٦ 

بإسرافطعر (، )تّا؟'آاه الثنقيهلي المختار محمد بن الأمين 
.ه. ١ ٤ ٢ ٦ المكرمة مكة الفوائد. عالم دار نيد. أبو عبداممه بن يكر 

عبداضبن محمد عثدالله أبي للأمام الصحيحين على المستدرك — ١ ١ ٧ 
ى. ١٤١٨بيروت المعرفة، دار ه( ٤ ٠ ٥ السا؛ورى)ت الحاكم 

العلمية،الكب دار ءهلا، عثدالقادر مصتلفى بتحقيق أحرى ونسخه 
.ه. ١ ٤ ١ ١ بيروت 

الغزاليمحمد بن محمد حامد لأبى الأصول علم من المتصفي - ١ ١ ٨ 
حافظ.زهير بن حمزة د. وتحقيق دراسة له(، ٠ )تء 

حققآه(. ٤ ١ )ت الشيباق حنثل ين محمد بن أحمد الإمام ند م- ١١٩
الة،الرّسمؤسسسة الاركى، المحن عبد بن افه عبد د• بإشراف 

.ه.  ١٤٢١بيروت 

البركاتأبي الدين مجد تيمية لابن الفقه أصول ق ودة الم- ١ ٢ ٠ 
المحاسنأبى الدين وشهاي، تيميه بن عبداه بن لأم عبدال

بنأحمد الباس أبي الدين وتقي عداللأم بن عثدالحليم 
عبادالحميال.الدين محي محماد وتعليق بتحقيق عثدالحليم،. 

القاهرة.المدق. مهلبعة 
عبداهبن محمد الدين ولي عبداه لأبي المصابيح مشكاة - ١ ٢ ١ 

الألباق.الدين ناصر محمد تحقيق -( ٥٧٤التميزى)تا الخطست، 



الهمهء1يء،امدم مني ا|ئصول 

,.٥١٤٠٥بيروت الإسلامي، المكتب 
بنأحمد العماس لأبي الكثير الشرح غريب ق المنير المصباح - ١ ٢ ٢ 

العلمية،المكتبة -( ٠٥٧٧ )ت الحموي ثم الفيومي علي بن محمد 
محروت•

الصتعاقهمام بن عبدالرزاق بكر أبي للحافقل المصنف. - ١ ٢ "١ 
المكتبالأعظمى، رحمن الحسب، تحقيق آه(، ١ ١ )ت 

هّ ١٤٠٣دمشق الإسلامي، 
عودمين الحسين محمد أبي السنة محيي للأمام التنزيل. معالم — ١ ٢ ٤ 

وعثمانالنمر محمد أحاديثه وحرج حققه ه( ٥ ١ )تآُ البغوي 
ه.١ ٤ ١ ^١ الريانحى محليبة. دار الحرثي، ومليمان ضميرية 

الخطابيابراهيم بن محمد بن حمد ليمان سلأبي السنن معالم " ١٢٥
الفقي،حامد ومحمد اكر شمحمد أحمد تحقيق ^، ٣٨٨رُتا 

ه.. ١٤٠٠؛يرون، دارالمعرفة، 
الروميافه عبد بن ياقويتؤ الله أبوعبد الدين لشهاب البلدان معجم - ١ ٢ ٦ 

.٣١٩٩٥بيروت صادر، دار -( ٥٦٢٦)ت الحموي 
،كحالة. رضا لعمر الحربيه. الكتب مصنفي تراحم المؤلفين معجم - ١ ٢ ٧ 

بيروت.العربي. الترامثؤ إحياء ودار المثنى مكتبة 
ه(٤ البيهقي)تحه الحين بن أحمد للأمام والأثار السنن معرفة - ١ ٢ ٨ 

الإسلامية،الدراسات حامعة نثر قلحجي، أمين عبدالمعهلي تحقيق 
•ه  ١٤١٢دمق حلب،، بثاكتان، كرامي قتيثه ودار الوعي، دار 



الرثادسبيل اليرسادإلى لقتاب اادص9أية الْقيبمة 

المقدسيقدامة بن أحمد بن عبداه محمد لأبي الغنى - ١ ٢ ٩ 
ه.١ ٤ ٠ ٥ بيروت الصكر. دار اُه( ٢ ٠ )ت 

إبراهيمبن محمد بن أ.د.عبدالعزيز النسخ، من الشريعة مقاصد - ١ ٣ ٠ 
ه.١ الرياضهّآة اشبيليا، كنوز دار الحويد، 

أ.د.ونقد، عرض الشريحة، وص نم ق اعنين الهلمالات مق- ١ ٣ ١ 
الخضراء،اطلى دار العويد، إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز 
ه. ١٤٤الرياض، 

)تالحنبلي هبيرة بن محمد بن يحنى للوزير الأصولية المقدمة - ١  ٣٢
بنعسدالعزيز د. أ. وشرحها الأصولية المقدمة أفرد ه(  ٥٦٠

ه.١  ٤٣٨الرياصى العقيدة، دار العويد، إبراهيم بن محمد 
عبدالرحمن،بن لعثمان الحديث علوم معرفة الملاح ابن مقدمة ~ ١  ٣٣

تحقيق—( ٠٦ ٤٣)ت الصلاح بابن العروق، الدين تقي أبوعمرو، 
ه. ١٤٠٦الحاصربيروت، الفكر ودار الفكرموؤنا دار عر، نورالدين 

بنإبراهيم الدين لبرهان أحمد الإمام ذكرأصحاب، ق الأرمد القصد - ١ ٣ ٤ 
دعبدتحقيق —( ٤٥٨٨ )محته مفلح، ابن محمد ين اش عبد محمدبن 

ه. ١٤١٠الرياضي الرمد، مكتبة العسمن، ملمان بن الرحمن 

بنسالم بن محمد ين لإبراهيم الدليل شرح 3، المميل ار من- ١  ٣٥
الإسلامي،الكتمج، الشاويش، زهير تحقيق ه( ١  ٣٥٣نحويان)

ه.١ ٤ ٠ ٩ بيروت 

بنعلي بن الرحمن همد الفرج أبي الدين لجمال أحمد الإمام مناقب " ١٣٦



الفقهؤدار ءليء،ا التي الأمول 

المحسعبد بن اش عبد د. تحقيق -( ٠٥ ٩٧)ت الجوزي محمد 

ءمحتثت:;ضسينض
ه. ١٣٥٨بيروت صادر. دار ءه(  ٩٧)^،الجوزى محمد ابن 

أبيالوين لتقي القدرية الشيعة كلام نقض ق الموية المنة منهاج " ١  ٣٨
أبيبن اف همد بن الملام همد بن الحلم همد بن أحمد الماس 

)تالدمشقي الحنبلي الحراق تيمية ابن محمد بن م القام
الإمامجامعة نثر سالم، رثاد محمد الدكتور تحقيق -( ٠٧٢٨
ه. ١٤٠٦الرياِر الإسلامية، سعود بن محمد 

موسىبن إبراهيم إسحاق لأبي الشريعة أصول ق المواففايتج - ١  ٣٩
الحن بن مشهور أبوعبيدة نعه صبهل بء( ٩ ٠ )ُت، الماطي 
ه..١ ٤ ١ ٧ الخر عفان. ابن دار سلمان. 

وحرجورقمه صححه ه(،  ١٧٩)مت، أنس بن ماللث، للإمام الوؤلآ - ١ ٤ ٠ 
الكتم،إحساء دار عبدالباقي. فواد محمد علمه وعلق أحاديثه 
مصر.العربية. 

بنأحمد بن محمد الدين لممس الرحال. نقد ق الاعتدال ميزان - ١ ٤ ١ 
معوضمحمد علي تحقيق ٧^ ٤ )رت،خ الذهبي قايماز بن عثمان 
.٣١٩٩٥ييرورتا٠ العالمية، الكتنمح دار عبدالموحود، أحمد وعائل 

بنمحماد الفلر شمس الدين لخلأء العقول نتائج ق الأصول ميزان - ١ ٤ ٢ 



مس1دسبيل الى اادرساع اأدصورية  ٢٣٦؛

زكيمحمد د. عليه وعلق حققه )تهّآهه(، مرقدى الأحمد 
١ه.٤ ٠ ٤ قهلر الدوحة، مطابع عبدالر، 

همدبن الحليم همد بن أحمد العباس أبي الدين لتقي النثوات٠ - ١ ٤ ٣ 
الحرافتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن اللام 

صالحبن العزيز عبد د. تحقيق —( ٠٧٢٨)ت الدمشقي الحنبلي 
-..٥١٤٢٠الرياض، اللف،، أصواء الطويان، 

بنيومف المحاسن للأبي والقاهرة مصر ملوك ق الزاهرة النجوم - ١ ٤ ٤ 
وزارةنشر -( ٤٠٨٧ )ت الحفي، الذلاهرى افد عبد بن بردى تغري 

مصر.الكب، ودار القومي والإرشاد الثقافة 
حبيببن محمد بن علي الحز أبي تصنيف والعيون النكت، - ١ ٤ ٥ 

عبديد العليه وعلق راحعه ،■C  ٤٥٠البصري)ُتإ الماوردي 
بيروت.العلمية، الكتس، دار عبدالرحيم، بن المقصود 

بنمحمد ين عقيل بن علي الوفاء لأبي الفقه. أصول ق الواضح - ١ ٤ ٦ 
بنعبداش دّ تحقيق ءه( )ت'؟ا الحنبلي البغدادي عقيل 

ه. ١٤٢٠الرسالة، مؤسسة الركى، عبدالمحن 
أنكرهامن وكفر صإإسءههئب،ؤ الرمول يسنة العمل وحوب - ١ ٤ ٧ 

وزارةنشر ه(  ١٤٢٠)ت باز بن النه عبد بن العزيز عبد للإمام 
العربيةالمملكة والإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون 

ه.١٤٢٠السعودية 
أحمدبن علي الحسن لأبي المجيد• القران ير نفق الوسيهل - ١ ٤ ٨ 



بمياراافقل<ء1ي،أ1 ص اانمأول 

الموجودعبد أحمد عادل وتعليق تحقيق ه( ٤ )تخآُ الواحدى 
هر.١ ٤ ١ ٥ بيروت العالمية. الكتب دار وآخرون، 

بنلإمماعيل المصنفين وآنار المؤلفين أسماء ز العارفين هدية - ١ ٤ ٩ 
بيروت.الفكر، دار ه(، ١٣٩٩ابدادى)تباشا 

الصفدىأيث_الئ، بن خليل الدين لصلاح ات الواق؛الوفي- ١ ٥ ٠ 
الثالث.الإصدار الشاملة؛ الكتبة )ت؛آ*ماه( 

الإصدارالثافوالإصداراكاكباسةاكاملة-مةمحونية. - ١٥١





٠سارالفقه ءليء|1 الش الأصول  ؛^^^٠٩٣٢

اورءوضوء1تضإيويس 

الصفحتالموصؤع 

٥المقيئ 

١١ التمهيد 

١٣.........بىتب..س.ب...ب..ب..ت. ...مو>س.أبي ابن الإمام ترجمة الأونات المبحث 
٤١ ونثه........................... مه اّالأول المهللب 0

٥١ مولده I ي الثانلمهللب ا0 

٥١ س......ى...ت......................ى................... I الثالث لمهللب ا0 

١٦وشموخه.............................................. العلم محللبه ت الرابع لم3لالب ا0 
٠٢ ................ب. ...........ى........................ منزلتهالخامس المهللب 0

٢٢................. ١١١١وبيذبا.اا.............ا.................عقيدته : السائس لمطالب ا0 

٢٥.............ى...................ى....... أعمالهالس__ابع: المطالب 0
٢٧^لخاتهٌ..............يم.ُ.ّّ...ّسم.......ا..........ا......ا.................ّ. : الثامن الطلب 0

٣٢مذ6.....ه..ه..........ه..اا.....ا.ا.....،..........ُا.ُ...اا.ا....ُُ.ُُ...، : التاسع اسلب 0

٣٥وفاته ! العاشر الم3لاو_ا ٠

٣٦عليه....................................... العلم أهل ساء عشر: الحائي المطلب 0



مس،دسبيل بمي ا1ترس1ع اادص9اية الْقعر،ة 

اكبمفؤةالموصؤع 

موسىأيي لابن الأصولية بالمقدمة التعريف الثاف؛ المبحمث، 
٣٧الفقه« مدار عاليها ام *الأصول 

٣٧المقالمة.......ّ..ّّ.....يم................................ هده أصل •' الأول المطلب 0
٣٩............................. ...المقاومةّ.ُّّّ.ُ...................ام ي: الثانالمطالب 0

٣٩المقدمة................................................ هذه أصية الثاك المعللب 0

٤٢المقدمة............. هذه ق موسى أبي ابن منهج • الرابع المطلب ٠
٤٤المقدمة.......................................... سْ ل ي، 

لأبيلأًوليةاا ررالقدمة الفقه مدار عليها التي الأصول متن 
٧٤ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ض موس أبي محمدبن أحمدبن محمدبن علي 
لأبيلأصولية® ررالمقدمة الفقه مدار عليها التي الأصول مح 
٦١■ ص موسى أبي محمدبن أحمدبن محمدبن علي 

٦٣المقدمة محوان 

٥٦ عليه................................................................... والأدلة الشرعي العالم محل 
والإحماعوالمنة ®الكتاب الأربعة الأصول على الفقه مدار 

٧١والقياس® 
٧١والمنة الكتاب حجية 

٧٣الإح٠اع حجية 





^^^=sssssss مثادسبيل بمي ا1بجساد اائصولية اليشبمف —ء

الصفحةالموصؤع 

١١٥العالم تعريف 
١١٦العالم أنولع 
١١٦الجهل ش

١١٨..........................ب..... المغير ياق حتى وعمومه ظاهره الكلام ق الأصل 
١١٩وشروطه الأصولي التأؤيل 
١٢١.ب. ايخصص.....ب..ب.يرد حتى اللفظ عموم الأصل 

١٢٥والخصوص................................................ العموم باعتبار الأسماء أنولع 
٢١ ٩ وأقل العموم أقل 

١١٠٢والمقيد المهللق تعريف 

١٣٤المقيد..ااا..............ُُ...................................ااا..ا..ا....ُ على المطلق حمل صور 

١٣٨والمجمل العموم بين الفرق 
١٤٢^إها....ا.........ّيم..ء...ء..ء.يم.ّ...............ا.................ه... الأصلفيالأمرالوجوب 

١٤٥للندب........................ّّ..ّّ..ّّ.ّ...يماّّّس الوجوب من الأمر تقل التي القرائن 
ماإلا الوجوب على أما وسلم عليه اض صلى أفعاله ل الأصل 

حلاقهعلى الدليل دل 

١٥٢..........ه........ا.. يؤثؤ....ا..ا.......ق....سيميمّّّّّّّ.....,....... به الخاصة الأفعال 

١٥٥الأمر صيغة دلالات أنو١٤ 



؛—^٣٤٢ءءءءءءص==ء===—ااغق1< معار ي اش ا،يصؤل 

الصفحةالموصؤع 

وأمرالوحوب أمر منها الواحد ق نموصن والسنة لكتاب اق 
١٦٤الندب 

٠^١١ررالجلي قوته باعتبار القياس أنولع 
١٧١وأمثلته الجلي القياس تعريف 
١٧١"سس............س..سسس..س.س...ىسس....ى..ى.الخفي القياس تعرف 

١٧٤مارصهما.......ى.ى.........ى........ والخفي الجلي بالقياس العمل 
١٧٦و-بياا.................. وأمر وامتخبار ررحبمر الكلام أقام 

١٧٨النسخ تعريف 

١٧٩ثبوته ودليل النخ ثبوت 
١٨١الحكم نسخ أمثلة 
١ ٨٢المألخب..............................ص.„س...„.سسب. ق والخلاف بالسنة القرآن نح 
١٨٥وسنه القرآن تخصصن السنة 

١٨٩والسنة.............................................. الكتاب ق المجاز وقؤع ق الخلاف 
١٩٦العام.......................................... به يراد والخاص الخاص، به يراد العام 

٢٠٢التخصيص 

٢٠٤لها................................................ّ...............ّ..ّ والتمثيل المخممات أنولع 
٢٠٤التمالة المخصصات 



الرسلسبيل ا>درسادبمي لختاب أ|نم،ولية الْقعبمف 

الصفحةالموصؤع 

٢٠٥المنفصالة المخصصات 

٢١١اصارص 

٢١٣.د..................... ..س.سس....بالتمهيدمصادر فهرس 0

٢٣٩..ى................. الموضوعاتفهرس 0

صذهوءهقلتماووم^ققسس




