
   
190 

ISSN: 2706-9524 (Print)                                                 ISSN: 2706-9532 (Online)  
 

 

 مجلة الجامعة األسمرية                                  

 والحديث( القديم في المالكي المذهب خدمة في الليبيين العلماء جهود)( 2019) 2دد خاص ع

  

 األصولية المسائل على والسنة بالكتاب الحطاب استدالالت

 العين قرة كتابه خالل من

 فتاتيت محمد يوسف حمزة  
 اإلسالمية، األسمرية الجامعة ،اآلداب كلية ،اإلسالمية والدراسات العربية اللغة قسم

  ليبيازليتن، 

Email: hamzaftateet@gmail.com 

 الملخص

 :وبعد والمرسلين، األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
 الكتةاب علةى اسةتنادهم ومةد  األصةوليين مةن المالكيةة علماء دور يبرز البحث هذا فإن

 وسةبب الموضةو  هةذا أهميةة بيةان يلةي وفيمةا ،مدوناتهم في األصولية المسائل تقرير في والسنة
 . والتوصيات والنتائج البحث ومنهجية به، الدراسة تناول تم الذي المدخل اختياره،

 العالقةةةة تجليةةة فةةي هميسةة البحةةث هةةذا اختيةةاره فةةةي أن وأسةةباب الموضةةو  وتكمةةن أهميةةة
 مةةوارد مةةن مةةورد والسةةنة الكتةةاب وأن .الفقةةه أصةةول وعلةةم والسةةنة الكتةةاب بةةين تةةرب  التةةي الوثيقةةة

 وضةة  إلةةى يحتةةا  والسةةنة بالكتةةاب االسةةتدالل كمةةا أن .األصةةولية المسةةائل تقريةةر فةةي االسةةتدالل
 ولكنهةا عليها منصوص غير الضواب  وهذه غيره، من الصحيح لالستدالل ميزانا تكون ضواب 
 الكتةةةاب فةةةي األصةةةولية المالكيةةةة جهةةةود يظهةةةر البحةةةث هةةةذا وأن. األصةةةوليين تقريةةةرات مةةةن تفهةةةم

 األصةةول كتةةب بعةة  علةةى اال ةةال  للمهتمةةين يتةةيح البحةةث هةةذا ومثةةل. بهةةا واالسةةتدالل والسةةنة
 فةةةةي و ةةةةرائقهم األصةةةةولي المالكيةةةةة مةةةةنهج علةةةةى التعةةةةرف فرصةةةةة لهةةةةم يتةةةةيح أنةةةةه كمةةةةا المالكيةةةةة،
 فهةو األولةى، بالدرجةة وأصةوله بالفقه يتعلق الموضو  بهذا وتم تناول مدخل الدراسة .االستدالل

 األصةةولية، الفقهيةةة المسةةائل مةة  وتعةةاملهم الليبةةي، الق ةةر مةةن األصةةوليين العلمةةاء جهةةود يتنةةاول
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 المسةةةةائل البحةةةةث علةةةةى اسةةةةتقراء منهجيةةةةة والسةةةةنة. حيةةةةث اعتمةةةةدت بالكتةةةةاب اسةةةةتداللهم وكيفيةةةةة
 األصةةةلية مصةةةادرها مةةةن األصةةةولية المسةةةائل توثيةةةقوالسةةةنة، و  بالكتةةةاب لهةةةا المسةةةتدل األصةةةولية

 عليها الواردة والمناقشات االعتراضات بذكر -أحيانا- وذلك االستدالالت تلك المالكية، ودراسة
 الجهةود لةى عظةمإالبحةث  نتةائج وتشةير .األصةوليين عنةد االسةتدالل ضواب  ضوء في وتقويمها

 تقعيةةةدات إلةةةى توصةةةلوا قةةةد فةةةإنهم ؛والسةةةنة الكتةةةاب خدمةةةة فةةةي المالكيةةةة األصةةةوليون بةةةذلها التةةةي
 والسةةنة، وأن الكتةةاب مةةن الشةةر  لخ ةةاب الفهةةم كيفيةةة ضةةب  فةةي العظةةيم األثةةر لهةةا كةةان أصةةولية

 مةا األصةولية المسةائل لةبع  المثبتةة األدلةة والسنة، وتنو  بالكتاب يكون لالستدالل  ريق أول
وتوصةي نتةائج البحةث بضةرورة  .عقليةة وأدلةة لغويةة، وأدلة ،-والسنة الكتاب - شرعية أدلة بين

 والسةةةنة بالكتةةةاب األصةةةوليون لهةةةا اسةةةتدل التةةةي األصةةةولية المسةةةائل لجمةةة  علميةةةة بدراسةةةة القيةةةام
 .المسائل تلك في االستدالل ضواب  توافر مد  في والنظر

 

 .الح اب، المسائل األصولية، قرة العين الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

ى أشةةرف األنبيةةاء والمرسةةلين، الحمةةد هلل رب العةةالمين والصةةالة والسةةالم علةة
 :وبعد

التةي  ، وذلةك أنهمةا أحةد العلةومعلم إال وله صلة بالكتاب والسنة فإنه ما من 
، وقةةد أجمةة  األصةةوليون علةةى االحتجةةا  بهمةةا فةةي يسةةتمد منهةةا علةةم أصةةول الفقةةه

، والنظةةةر فةةةي الواقةةة  العملةةةي ل صةةةوليين عنةةةد إثبةةةات المسةةةائل والقواعةةةد األصةةةولية
، فةإن القةر ن الكةريم والسةنة النبويةة منهةل م إلثبات المسةائل والبرهنةة عليهةااستدالله

ذا أمةر ال يحتةا  إلةى دليةل وهة ،ينهلون منهما إلثبات كثيةر مةن المسةائل األصةولية
نمةةةا يكفةةةي فيةةةه البحةةةث فةةةي كوبرهةةةان تةةةب األصةةةوليين فإنهةةةا غنيةةةة بةةة نوا  مةةةن ، وا 

ويظهةةةر ذلةةةك االسةةةتدالل بوضةةةول فةةةي الكتةةةب التةةةي  ،االسةةةتدالالت بالكتةةةاب والسةةةنة
أكثةةر منةةه   -المالكيةة والشةةافعية والحنابلةةة–تسةير علةةى  ريقةةة المتكلمةةين الجمهةةور 

؛ فةإن ، وهةذا لةه نظةره األصةوليفي الكتةب التةي تسةير علةى  ريقةة الفقهةاء الحنفيةة
مهور يعنى ب دلة اإلثبات بناء علةى مةا تةدل عليةه بخةالف مةنهج الحنفيةة منهج الج

ألبةي وكتةاب الورقةات  ،فإنه يعنةى بالجزئيةات بنةاء علةى استخالصةهم القواعةد منهةا
 المعالي الجويني وشرحه قرة العين للح اب كالهما من مدرسة المتكلمين .
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ه كتابمن خالل استدالالت الكتاب والسنة عند الحطاب ةة)وبحثي الموسوم ب
( كان رغبة مني في إيضال استناد األصوليين في تقرير المسائل قرة العين

 األصولية على الكتاب والسنة. 
 مشكلة الدراسة: 

 هةةذا البحةةث معالجةةة لةةبع  اإلشةةكاالت التةةي تةةرد فةةي مجةةال البحةةث العلمةةي
  منها:  

 ما المنهج االستداللي ل صوليين على المسائل األصولية؟ .1
اسةةةةتدل األصةةةةوليون بالكتةةةةاب والسةةةةنة حةةةةال تقريةةةةرهم لقواعةةةةد المسةةةةائل هةةةةل  .2

 األصولية؟
هةةل سةةار الح ةةاب علةةى مةةنهج مدرسةةة المتكلمةةين فةةي تقريةةر أدلةةة القواعةةد   .3

 األصولية؟
 أهداف الدراسة

 رل قضية دراسةة اسةتدالالت األصةوليين مةن المالكيةة مةن تةراث أحةد أئمةة 
األصةةةةول فةةةةي بلةةةةدنا ليبيةةةةا للكشةةةةف عةةةةن فكةةةةره األصةةةةولي االسةةةةتداللي فةةةةي مذاهبةةةةه 
األصةةةولية واسةةةتخالص منهجةةةه االسةةةتداللي الةةةذي كةةةان يتبعةةةه وأثةةةره فةةةي المسةةةائل 

 األصولية. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

فةةةي تجليةةةة العالقةةةة الوثيقةةةة التةةةي تةةةرب  بةةةين الكتةةةاب أن هةةةذا البحةةةث يسةةةاهم  .1
 والسنة وعلم أصول الفقه.

 أن الكتاب والسنة مورد من موارد االستدالل في تقرير المسائل األصولية.  .2
أن االسةةةةتدالل بالكتةةةةاب والسةةةةنة يحتةةةةا  إلةةةةى وضةةةة  ضةةةةواب  تكةةةةون ميزانةةةةا  .3

كنهةا لالستدالل الصحيح من غيره، وهذه الضواب  غير منصوص عليهةا ول
 تفهم من تقريرات األصوليين. 
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أن هةةةةةةذا البحةةةةةةث يظهةةةةةةر جهةةةةةةود المالكيةةةةةةة األصةةةةةةولية فةةةةةةي الكتةةةةةةاب والسةةةةةةنة  .4
 واالستدالل بها. 

أن مثةةةل هةةةذا البحةةةث يتةةةيح للمهتمةةةين اال ةةةال  علةةةى بعةةة  كتةةةب األصةةةول  .5
المالكيةةة، كمةةا أنةةه يتةةيح لهةةم فرصةةة التعةةرف علةةى مةةنهج المالكيةةة األصةةولي 

 و رائقهم في االستدالل.
 دراسات السابقةلا

لةةم أجةةد بعةةد البحةةث واال ةةال  مةةن أفةةرد موضةةو  اسةةتدالل الح ةةاب بالكتةةاب 
نمةةةا هنةةةاك بعةةة  الكتابةةةات  والسةةةنة إلثبةةةات المسةةةائل األصةةةولية ببحةةةث مسةةةتقل، وا 
األصولية التي فيها المحاولة إلبراز ما قام به بع  المالكية مةن جهةود فةي إثةراء 

 بحثي. الكتاب والسنة، وليس لها عالقة بموضو 

 منهج البحث

 استقراء المسائل األصولية المستدل لها بالكتاب والسنة. .1
 توثيق المسائل األصولية من مصادرها األصلية المالكية. .2
بذكر االعتراضات والمناقشات  -أحيانا  -دراسة تلك االستدالالت وذلك  .3

 الواردة عليها وتقويمها في ضوء ضواب  االستدالل عند األصوليين.
 حثالبخطة 

 قد قسمت هذا البحث إلى العناصر التالية:
 .العلمي مقدمة: يذكر فيها بع  األمور المتعلقة بالبحث

 تمهيد: معنى االستدالل بالكتاب والسنة والتعريف بالمؤلف وكتابه.
الم لةةةةب األول: اسةةةةتدالالت الح ةةةةاب بالكتةةةةاب والسةةةةنة علةةةةى المسةةةةائل األصةةةةولية 

 المتعلقة بالمبادئ والمقدمات. 
الم لةةةب الثةةةاني: اسةةةتدالالت الح ةةةاب بالكتةةةاب والسةةةنة علةةةى المسةةةائل األصةةةولية 

 المتعلقة بالدالالت. 
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الم لةةةب الثالةةةث: اسةةةتدالالت الح ةةةاب بالكتةةةاب والسةةةنة علةةةى المسةةةائل األصةةةولية 
 المتعلقة بالتعار  والترجيح. 

الم لةةةب الرابةةة : اسةةةتدالالت الح ةةةاب بالكتةةةاب والسةةةنة علةةةى المسةةةائل األصةةةولية 
 متعلقة باالجتهاد والتقليد. ال

 ثم خاتمة ومصادر ومراج .
           

 والسنة والتعريف بالمؤلف وكتابه معنى االستدالل بالكتاب :تمهيد

قبةةل الولةةو  فةةي البحةةث وذكةةر اسةةتدالالت العالمةةة الح ةةاب بالكتةةاب والسةةنة 
البحةةث، مةةن خةةالل كتابةةه المةةذكور، نةةذكر بعةة  األمةةور المتعلقةةة بموضةةو  هةةذا 

 وهي:

 :أوال: االستدالل
إذا أرشده إليه، والةدليل  ، لب الدليل، وهو من دله على ال ريق داللة لغة:

 : (2)، وي لق الدليل في اللغة على أمرين(1)هو: ما يستدل به
هةةا، فيكةةون معنةةى ر  ظه  بمعنةى أنةةه فاعةةل الداللةة، وم   ،ألول: المرشةد إلةةى الم لةةوبا

فعيةةل بمعنةةى فاعةةل، كسةةمي  وبصةةير، مةة خوذ مةةن دليةةل القةةوم؛ ألنةةه  ،الةةدليل الةةدال
 يرشدهم إلى مقصودهم.

الثةةاني: مةةا يكةةون بةةه اإلرشةةاد، أي العالمةةة المنصةةوبة لمعرفةةة الةةدليل، ومنةةه قةةولهم 
 العالم دليل الصان .
 :(3)ي لق على معنيين اصطالحا واالستدالل

                                                           
 .(247/ 11 لسان العرب، )ابن منظور، (1
(، )وزارة األوقةاف 26، 25/ 1، 2000 -هةة 1421(، )الزركشةي 140/ 1 التعريفات، ه، 1405)الجرجاني،  (2

(،  )عبةةةد رب النبةةةي، 277/ 3هةةةة،  1427 - 1404 الموسةةةوعة الفقهيةةةة الكويتيةةةة الكويةةةت، –والشةةةئون اإلسةةةالمية 
 (.  77/ 2جام  العلوم في اص الحات الفنون. ، دستور العلماء أو 2000 -هة  1421

(، )المرداوي 1/34ه،  1405(، )الجرجاني، 4/125 اإلحكام في أصول األحكام، ه،1404)اآلمدي  (3
 -1404الكويت،  ،(، )وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية8/3739 ،، التحبير شرل التحرير2000هة، 1421
 (.278، 3/277 الموسوعة الفقهية الكويتية، هة، 1427
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أم  ،أم إجماعةةةا ،سةةةواء أكةةةان الةةةدليل نصةةةا ،األول: عةةةام وهةةةو إقامةةةة الةةةدليل م لقةةةا
 غيرهما. 
 . و ما ليس بنص وال إجما  وال قياس: خاص وهوالثاني

إذ نجد أن العالمة الح اب يذكر  ؛والمعنى األول هو المراد في بحثنا هذا،
 المس لة أو نص المتن ثم يستدل عليه بالكتاب أو السنة أو اإلجما  أو غيرها.

 :  بالعالمة الحطا/ ثانيا
محمةةةةةد بةةةةةن محمةةةةةد بةةةةةن عبةةةةةد الةةةةةرحمن بةةةةةن حسةةةةةين المغربةةةةةي األصةةةةةل، هةةةةةو 

، شمس الدين أبو عبد اهلل المعروف بالح ةاب الرعينةي (1)والوفاةد ال رابلسي المول
 954ه، وتةوفي  902ولةد فقيه، وأصولي، ومشارك فةي بعة  العلةوم، المالكي، 

ه. له  تصانيف تدل على سعة علمه وجودة قريحته وسالمة نظره، استدرك فيهةا 
علةةى أعةةالم مةةن أئمةةة الفقةةه والحةةديث، وألةةف فةةي األصةةول والفقةةه والتفسةةير واللغةةة 

 ت، مةةن مؤلفاتةةه: تحريةةر الكةةالم فةةةي مسةةائل االلتةةزام، وتحريةةر المقالةةة فةةةيءاوالقةةرا
ومواهةةةب الجليةةةل فةةةي شةةةرل مختصةةةر خليةةةل، وهدايةةةة  شةةةرل الرسةةةالة البةةةن غةةةازي،

المسالك المحتا  لبيان فعلى المعتمر والحا ، وثالث رسائل فةي اسةتخرا  أوقةات 
الصةةالة باألعمةةةال الفلكيةةة بةةةال  لةةة، والبشةةةارة الهنيةةة بةةة ن ال ةةاعون ال يةةةدخل مكةةةة 

خر مةن والمدينة، وتفسير القر ن لم يكمةل، وتفةريح القلةوب المكفةرة لمةا تقةدم ومةا تة 
الةةذنوب، وعمةةدة الةةراوين فةةي أحكةةام ال ةةواعين، والقةةول المتةةين فةةي أن ال ةةاعون ال 
يدخل البلةد األمةين، والقةول الواضةح فةي بيةان الجةوائح، وقةرة العةين بشةرل الورقةات 

 ،، وحاشةةية علةةى البيضةةاوي-وهةةو موضةةو  بحثنةةا – إلمةةام الحةةرمين فةةي األصةةول

                                                           
اختلفت كلمة المؤرخين في مكان والدته، ففي معجم المؤلفين أنه ولد بمكة وتوفي في  رابلس الغرب، )عمر  (1

شمس الدين أبو   رابلسي المولد والوفاة"ال: قال في ترجمته (، وفي هدية العارفين230/ 11معجم  ،رضا كحالة
وفي إيضال (، 2/242 ،هة 1955)إسماعيل باشا البغدادي ، عبد اهلل المعروف بالح اب االرعيني المالكي"

وفي شجرة النور الزكية: "أبو عبد هللا محمد  (183المكنون قال: "المكي المولد" )إسماعيل باشا البغدادي ص: 

 . (270بن محمد الحطاب المكي المولد والقرار" )محمد بن محمد مخلوف، ص: 
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وشرل قواعد القاضي عيا ، وتعليق علةى ابةن الحاجةب،  ،وحاشية على اإلحياء
 .(1)وتعليق على بهرام على المختصر، ومتممة األجرومية في علم العربية

: كتاب قةرة العةين كتةاب فةي علةم أصةول الفقةه، وهةو وصف كتاب قرة العين /ثالثا
، وقةد وصةف العالمةة (2)شرل لكتاب الورقات فةي علةم أصةول الفقةه إلمةام الحةرمين

الح ةةةاب كتةةةاب الورقةةةات ب نةةةه: " كتةةةاب صةةةغر حجمةةةه وكثةةةر علمةةةه وعظةةةم نفعةةةه 
، وذكر ب ن من أحسن شةرول كتةاب الورقةات، شةرل جةالل الةدين (3)وظهرت بركته"

المحلةةةي الشةةةافعي، وقةةةد وصةةةفه ب نةةةه : " كثيةةةر الفوائةةةد والنكةةةت، اشةةةتغل بةةةه ال لبةةةة 
 يهتةةد األلغةةاز، فةةال وانتفعةوا بةةه، إال أنةةه لفةةر  اإليجةةاز قةةارب أن يكةون مةةن جملةةة 

قةرة -العالمةة الح ةاب أن يؤلةف كتابةه  ، لهةذا كلةه رأ (4)لفوائده إال بتعةب وعنايةة"
فيكةةةون  ،منبهةةا علةةةى فوائةةد ونكةةت الشةةةرل المةةذكور ،بعبةةارة واضةةةحة سةةهلة -العةةين

سةهل العبةارة،  ،وللشرل المذكور، فجاء هةذا الكتةاب صةغير الحجةم ،شرحا للورقات
 ئد، مستدال باألصول المتفق عليها من الكتاب والسنة.عظيم النف ، كثير الفوا

، والعالمةةة الح ةةاب إذ (5)همةةا أصةةل األدلةةة المتفةةق عليهةةا :الكتاااب والساانة /رابعااا
يستدل بالكتاب والسنة إنما هو ما  على سنة من سلفه من أئمة المذهب، وفةي 
مقةةةدمتهم صةةةاحب المةةةذهب اإلمةةةام مالةةةك، فاألدلةةةة التةةةي بنةةةى عليهةةةا اإلمةةةام مالةةةك 
مذهبه ستة عشر: هي نص الكتاب وظاهر الكتاب وهو العموم، ومفهوم الكتاب، 

ة، وتنبيةةه الكتةاب وهةو التنبيةه علةى العلةة، ومةةن ودليةل الكتةاب وهةو مفهةوم المخالفة
السةةنة أيضةةال مثةةل هةةذه الخمسةةة، واإلجمةةا ، والقيةةاس، وعمةةل أهةةل المدينةةة، وقةةول 

                                                           
)التنبكتةةةةي (، 58/ 7 األعةةةةالم، ه، 1980(، )الزركلةةةةي 270: ه، ص 1349ينظةةةةر فةةةةي ترجمتةةةةه: )مخلةةةةوف  (1

، ه 1951، وهديةةةةةة 1/183إيضةةةةال،  (، )إسةةةةماعيل باشةةةةةا،592 :ص ،نيةةةةل االبتهةةةةا  بت ريةةةةةز الةةةةديبا  ،2000
 .(2/1628 ،عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون حاجي خليفة،(، )11/230(، )كحالة، 3/271
اإلمةةام العةةالم األصةةولي شةةيي الشةةافعية صةةاحب التصةةانيف أبةةو المعةةالي عبةةد الملةةك بةةن عبةةد اهلل، ضةةياء الةةدين،  (2
ه(، لةةه عةةدة مؤلفةةات فةةي أصةةول الفقةةه منهةةا: الورقةةات والبرهةةان والتلخةةيص واإلرشةةاد. )ابةةن قاضةةى  478 -419)

 .(5/165 ،الشافعية الكبر ه.  بقات  1413)السبكي  (255/ 1 ، بقات الشافعية ،هة 1407شهبة 
 .(23 :ص ،ة العين لشرل ورقات إمام الحرمينقر  ،)الح اب (3
 .(24 :ص ،)الح اب( 4
 (.69/ 1 ،معالم أصول الفقه ،هة 1427، الجيزاني(، )1231، 3/1229، 2000هة، 1421)المرداوي  (5
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الصحابي، واالستحسان، وسد الذرائ ، واختلف قوله في الساب  عشر وهو مراعةاة 
 . (1)الخالف فمرة يراعيه ومرة ال يراعيه

حسةةةب مةةةا يقتضةةةيه العقةةةل ويشةةةهد لةةةه  وترتيةةةب هةةةذه األدلةةةة األقةةةو  فةةةاألقو 
الشر ، وهو منهج اإلمام مالك رحمه اهلل، إذ " رتب أدلة االجتهاد علةى مةا يوجبةه 
العقل ويشهد له الشر ، بتقديم كتاب اهلل على ترتيب وضةول أدلتةه مةن نصوصةه، 

علةةةى ترتيةةةب متواترهةةةا  ثةةةم ظةةةواهره، ثةةةم مفهوماتةةةه، ثةةةم كةةةذلك بسةةةنة رسةةةول اهلل 
ترتيةب نصوصةها وظواهرهةا ومفهومهةا، علةى مةا تقةدم فةي الكتةاب، ها، ثم ر ومشهو 

 -عند عدم هذه األصول- ثم اإلجما  عند عدم الكتاب ومتواتر السنة، وبعد ذلك
 . (2)"القياس عليها واالستنبا  منها

           
استدالالت الحطاب بالكتاب والسنة على المسائل األصولية : المطلب األول

 بالمبادئ والمقدمات.المتعلقة 

يقصد بالمبةادئ والمقةدمات: المسةائل المتعلقةة بمقةدمات هةذا العلةم ومبادئةه، 
كتعريةةف علةةم األصةةول والفقةةه، والحكةةم الشةةرعي وأقسةةامه، وأقسةةام الكةةالم، وغيرهةةا 

 من األمور المتعلقة بمقدمات هذا العلم.
 وفيه عدة فرو :

 ة في تعريف أصول الفقهالفرع األول: استدالالت الحطاب بالكتاب والسن
 . (3)قال المصنف: )وأصول الفقه  رقه على سبيل اإلجمال(

"بخةةةةالف  ةةةةرق الفقةةةةه الموصةةةةلة إليةةةةه علةةةةى سةةةةبيل التعيةةةةين : قةةةةال الح ةةةةاب
والتفصيل، بحيث أن كل  ريق توصل إلةى مسة لة جزئيةة تةدل علةى حكمهةا نصةا 

و  َاأو استنبا ا، نحو: ﴿ َو ﴿ ،]72 ، اآليةة:األنعةام[ ﴾،أَقِيُموا ا صَّال بُوا ا صَِّن َ ، اإلسةراء[ ﴾َوََلاَتْقر

                                                           
 (.2/219 البهجة في شرل التحفة، هة، 1418 ،التسوليو)(، 1/160 ،الفواكه الدواني ،)النفراوي (1
 (.1/22)القاضي عيا ،  (2
 .(50 :ص ،)الح اب (3
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، ... فةةإن هةةذه ال ةةرق (1)فةةي الكعبةةة كمةةا أخرجةةه الشةةيخان وصةةالته  ،]32 اآليةةة:
ن ذكر بعضها في كتبه  "تمثيال -يعنى أصول الفقه-ليست من أصول الفقه وا 

(2)
.  
نالحةةظ فةةي هةةذه المسةة لة اسةةتدالل الح ةةاب بالكتةةاب والسةةنة فةةي بيةةان مةةراد 
المؤلةةةف بةةةذكر نقةةةي  أصةةةول الفقةةةه أو قسةةةيمه وهةةةو الفقةةةه، وضةةةرب األمثلةةةة مةةةن 
الكتاب والسنة حيث بين الفرق بينهما، فإذا كان الفقه يبحث عةن حكةم كةل مسة لة 
على سبيل التعيين والتفصيل نصا أو اسةتنبا ا، كمةا فةي المثةال األول حيةث يةدل 

 على وجوب الصالة، وفي الثاني على حرمة الزنا.
أصول الفقه إنما تدل على األحكام على سبيل اإلجمال، فاألصل في  بينما

األمر أنه يدل على الوجوب حقيقة، وأن النهي يدل على الحرمة كذلك، واإلجما  
 والقياس وغيره حجج يستدل بها األصولي على حكم الشيء على سبيل اإلجمال.

نمةةةا  يةةةذكرها ثةةةم بةةةين الح ةةةاب أن هةةةذه المسةةةائل ليسةةةت مةةةن أصةةةول الفقةةةه، وا 
 األصوليون في كتبهم للتمثيل، وليتضح الفرق بين الفقه وأصوله.

 استدالالت الحطاب بالكتاب والسنة في باب أقسام الكالم:  الفرع الثاني:
 وفيه مسائل:

إمةا أن يكةون بزيةادة، أو نقصةان، أو  (3)قةال المصةنف: )والمجةاز المسألة األولى:
اااَصوويرَ اَممِلرهِوو ِانقةةل، أو اسةةتعارة، فالمجةةاز بالزيةةادة مثةةل قولةةه تعةةالى: ﴿ ، الشةةور  [﴾َشووءر  

 .(4)(]11 اآلية:
                                                           

كتاب الصالة، باب الصالة بةين السةواري فةي غيةر  صحيح البخاري. ،1987ه/ 1407متفق عليه، )البخاري،  (1
كتةةاب الحةةج، بةةاب اسةةتحباب دخةةول الكعبةةة للحةةا  وغيةةره  ،صةةحيح مسةةلم(، )مسةةلم، 1/189( )483جماعةةة، رقةةم )

دخةةةل الكعبةةةة وأسةةةامة بةةةن زيةةةد وبةةةالل  أن رسةةةول اهلل "(، ولفظةةةه عةةةن عبةةةد اهلل بةةةن عمةةةر: 95/ 4( )3295رقةةةم )
؟ قةال: جعةل وعثمان بن أبي  لحة الحجبي ف غلقها عليه، ومكث فيها، فس لت بالال حةين خةر  مةا صةن  النبةي 

دا عةن يمينةه، وثالثةة أعمةدة وراءه وكةان البيةت يومئةذ علةى سةتة أعمةدة ثةم صةلى"، واللفةظ عمودا عةن يسةاره، وعمةو 
 للبخاري.

 (.50 :ص ،)الح اب( 2
ي به عن موضوعه، أو: هو ما استعمل في غير ما اص لح عليه من المخا بة. د  ع  ز، أي ت  و  ج  المجاز: ما ت   (3

 (.55 :ص ،)الح اب
 .(56 :ص ،)الح اب (4
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قال الح اب: "الكاف زائدة لئال يلزم إثبات مثل له تعالى؛ ألنها إن لم تكةن 
مثةةل البةةاري، وفةةي ذلةةك زائةةدة فهةةي بمعنةةى مثةةل، فيقتضةةى ظةةاهر اللفةةظ نفةةي مثةةل 

إثبةات مثةل لةه، وهةةو محةال عقةال، وضةةد المقصةود مةن اآليةةة، فةإن المقصةود منهةةا 
نفةةةي المثةةةل، فالكةةةاف مزيةةةدة للت كيةةةد، وقةةةال جماعةةةة: ليسةةةت الكةةةاف زائةةةدة، والمةةةراد 
بالمثةةل الةةذات، كمةةا فةةي قةةولهم: مثلةةك ال يفعةةل كةةذا، لقصةةد المبالغةةة فةةي نفةةي ذلةةك 

 .(1)عمن يماثله ويناسبه، كان نفيه عنه أولى"الفعل عنه؛ ألنه إذا انتفي 
ن كةةان المصةةنف هةةو مةةن اسةةتدل باآليةةة الكريمةةة، فةةإن الح ةةاب أقةةر  فهنةةا وا 

 هذا المعنى ووضح المراد من اآلية، وبين أن الكاف في اآلية زائدة للت كيد.
ووَلِ اقةةال المصةةنف: )والمجةةاز بالنقصةةان مثةةل قولةةه تعةةالى: ﴿ المسااألة الثانيااة: َوسر

ا  (.]82، اآلية: يوسف [﴾َيةَا صرَْقر
اسةةةةتدل الح ةةةةاب بهةةةةذه اآليةةةةة علةةةةى نةةةةو  مةةةةن أنةةةةوا  المجةةةةاز وهةةةةو المجةةةةاز 
بالنقصةةان، ويسةةمى مجةةاز اإلضةةمار، وشةةر ه أن يكةةون فةةي المظهةةر دليةةل علةةةى 

فالمقصود من اآلية سؤال أهةل القريةة بداللةة العقةل علةى أن األبنيةة ال  ،المحذوف
 .  (2)تس ل

ااايُرِيُداااِجَد ًر قال المصنف: )والمجاز باالستعارة كقوله تعالى: ﴿ المسألة الثالثة:  أَنر

ا  (. ]77 ، اآلية:الكهف [﴾َينَقضال
قال الح اب: "أي يسةق ، فشةبه ميلةه إلةى السةقو  بةإرادة السةقو  التةي هةي 

 .(3)من صفة الحي دون الجماد، فإن اإلرادة منه ممتنعة عادة"
باالسةةتعارة بةيةةة مةةن الكتةةاب العزيةةز، والشةةاهد يسةةتدل الح ةةاب علةةى المجةةاز 

هنةةا هةةو اسةةتعارة صةةفة مةةن صةةفات الحةةي ونسةةبتها للميةةت، وهةةي اإلرادة، والةةدليل 
 على االستعارة امتنا  اإلرادة من الجماد عادة.

                                                           
 (.56 :ص ،)الح اب( 1
 (.57 :ص ،)الح اب( 2
 (.58 :ص ،)الح اب( 3
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ثم بةين الح ةاب أن النقةل لةيس قسةما مةن أقسةام المجةاز، كمةا توهمةه عبةارة 
نما هو يعم جمي  أقسام المجة از، فةإن معنةاه تحويةل اللفةظ عةن معنةاه المصنف، وا 

 الموضو  له إلى معنى  خر.
ااَصيرَ اَممِلرهِ ِافقوله: ﴿ ﴾، منقول من الداللة على نفةي مثةل المثةل إلةى نفةي َشءر  

 المثل.
َيةَاوقوله: ﴿ َلِ ا صرَْقر ﴾، منقول من الداللة على سةؤال القريةة إلةى سةؤال أهةل َوسر

 القرية.
اِجووَد ًر ايُرِيووُداوقولةه: ﴿ ااأَنر ﴾ منقةول مةةن الداللةة علةةى اإلرادة الحقيقيةة التةةي يَوونَقضال

 .(1)هي من خصائص الحي إلى صورة تشبه صورة اإلرادة الحقيقية
فهنةةا يبةةين الح ةةاب أن المجةةاز كلةةه نقةةل اللفةةظ مةةن معنةةاه الموضةةو  لةةه إلةةى 
معنى  خر؛ لكن هذا النقل قد يكون م  بقاء اللفظ على صورته مةن غيةر تغييةر، 

المجاز في األلفاظ المفردة، كنقل لفظ األسد من الحيوان المفترس إلى الرجل وهو 
الشةةجا ، ونقةةل لفةةظ الغةةائ  مةةن المكةةان الم مةةئن إلةةى الخةةار  مةةن اإلنسةةان، وقةةد 
يكةةون هةةذا النقةةل بتغييةةر يعةةر  للفةةظ بزيةةادة أو نقصةةان، وهةةو مةةا يعةةر  ل لفةةاظ 

 المركبة.
           

الحطاب بالكتاب والسنة على المسائل األصولية  استدالالت المطلب الثاني:
 المتعلقة بالدالالت

لدالالت جم  داللة، من دل يدل داللة، وهو ما يلزم من فهمه فهم شيء ا
، ويراد بها هنا دالالت األلفاظ من عموم وخصوص وا  الق وتقييد وناسي (2) خر

 وفيه فرو :ومنسوخ، والمجمل والمبين، وداللة األمر والنهي وغير ذلك. 

 بالكتاب والسنة في باب األمرالفرع األول: استدالالت الحطاب 
 وفيه مس لتان:

                                                           
 (.59 :ص ،)الح اب( 1
 (.1/316 ،2000/ه 1421)المرداوي، (2
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 المصنف: )وصيغته افعل( أي األمر : قالالمسألة األولى
قال الح اب: "وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ داال على 

اه، نحةةةةو: اضةةةةرب وأكةةةةرم واسةةةةتخر  و﴿األمةةةةر بهيئتةةةة ، ]7 ، اآليةةةةة:ال ةةةةالق[ ﴾صِيُنِفوووو ر
فُا ابِاصربَيرِتا صرَعتِيِ او﴿ اال اَوصرَيطال اَوصريُافُا انُُذوَرهُمر ُضا اَتَفَلُهمر ]29 ، اآلية:الحج[ ﴾صرَيقر

(1). 
يبين أن صيغة األمةر كةل لفةظ دل عليةه، وال يتوقةف علةى هةذا الةوزن فقة ، 

مضةارعة وقد أتى ب مثلة من الكتاب يبين فيها صحة قةول المصةنف، وهةي أفعةال 
 اقترنت بها الم األمر، الدالة على األمر وليست على وزن افعل.

: قال المصةنف: )وهةي( أي صةيغة األمةر )عنةد اإل ةالق والتجةرد المسألة الثانية
إال مةةةةةا دل الةةةةةدليل علةةةةةى أن المةةةةةراد منةةةةةه النةةةةةدب، أو  ،عةةةةةن القرينةةةةةة تحمةةةةةل عليةةةةةه

 . (2)اإلباحة(
َ  َانحو: ﴿قال الح اب )تحمل عليه(: أي على الوجوب،  ، األنعام[﴾أَقِيُما ا صَّال

 [.72 اآلية:
اومثل الح اب للندب بقوله تعالى: ﴿ اااَفكَاتِبُاهُمر اَخيراااإِنر افِيهِمر ُتمر  ، اآلية:النور[ ﴾ًر وَعهِمر

؛ قةةةةةةال الح ةةةةةةاب: "ألن المقةةةةةةام يقتضةةةةةةى عةةةةةةدم الوجةةةةةةوب، فةةةةةةإن الكتابةةةةةةة مةةةةةةن ]33
 المعامالت".

وَطاوُو اَوإَِذ ومثةل لبباحةة، بقولةه تعةالى: ﴿ ْر اَفا ، وبةةين ]2 ، اآليةة:المائةدة[ ﴾َحَههروُتمر
أن االصةة ياد أحةةةد أنةةةوا  الكسةةةب، وهةةةو مبةةال، وذكةةةر إجمةةةا  الفقهةةةاء علةةةى عةةةدم 

 وجوب الكتابة واالص ياد.
قةةال الح ةةاب: "وظةةاهر كالمةةه أن االسةةتثناء فةةي قولةةه: )إال مةةا دل الةةدليل( 

 ". منق  ؛ ألن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصال
ثةةةم بةةةين أن القرينةةةة تخةةةتص بمةةةا كةةةان متصةةةال بالصةةةيغة، والةةةدليل بمةةةا كةةةان 

 منفصال عنها؛ ألن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة.

                                                           
 (.61 :ص ،)الح اب( 1
 (.61 :ص ،)الح اب( 2



 
 
 

 العين قرة كتابه خالل من األصولية المسائل على والسنة بالكتاب الحطاب استدالالت

 

 مجلة الجامعة األسمرية
202 

اومثةةةل للقرينةةةة المتصةةةلة، بقولةةةه تعةةةالى: ﴿ وهُبال  ، اآليةةةة:البقةةةرة[ ﴾َفاَ صروووووووووَبابَووواِنُ
ا، بعد قوله تعالى: ﴿]187 ِنَو ائَِكوا ِكُمراأُحِو ال اإ ُِ وَيااِا صرالَفو ، ]187 ، اآليةة:البقةرة[ ﴾َلكُوماَصيرَهوَةا صَّن

 بين الحكم بعد المن . ،و ية واحدة ،في صيغة واحدة
اومثةةةال القرينةةةة المنفصةةةلة، قولةةةه تعةةةالى: ﴿ ُتمر وووهُِدو اإَِذ اَتَبووواَمعر  ، اآليةةةة:البقةةةرة[﴾َوأَشر

 وهةي أن النبةي  ،وب للقرينةة، فهو أمر؛ لكن الفقهاء لم يحملوه علةى الوجة]282
 با  ولم يشهد، فعلم أن األمر للندب.

فهنا نر  اهتمام الح اب باالستدالل بالكتاب والسنة في بيان هذا األصةل، 
وفي شرل كةالم المصةنف رحمهمةا اهلل، ومتةى يكةون األمةر للوجةوب، ومتةى يكةون 

وكيفيةةة الجمةة  بةةين للنةةدب، ومتةةى يكةةون لبباحةةة، وفةةي اجتمةةا  القرينةةة وانفرادهةةا، 
 النصوص للوصول إلى المراد من كالم الشار  وفهم خ ابه.

: قال المصنف: )وترد صيغة األمر والمراد به اإلباحة أو التهديد، المسألة الثالثة
 .(1)أو التسوية أو التكوين(

اوقد مثل الح اب للتهديد بقوله تعالى: ﴿ ، ]40 ، اآليةة:فصةلت[ ﴾ عرَمهُا اَمااِشلرتمر
وورِوُو وللتسةةوية: بقولةةه تعةةالى: ﴿ ََلاَتَّر وورِوُو اأَور ْر ، وللتكةةوين، بقولةةه ]16 ، اآليةةة:ال ةةور[ ﴾ 

َوً اَخاِسئِيَناتعالى: ﴿   ".]166 ، اآلية:األعراف[ ﴾ُمانُا اِِقَ
فبين هنةا المعةاني التةي تةرد بهةا صةيغة األمةر، وأنهةا ليسةت كلهةا لبيجةاب، 
فقد ت تي لبباحة أو التهديد أو غيرها من المعاني، وقد أوصلها بعضهم إلى سةتة 
وعشرين معنى، وقد أورد هنا نصوصا من الكتاب تةدل علةى هةذا األمةر، وأن لهةا 

 معان غير اإليجاب. 
 طاب بالكتاب والسنة في باب العامالفرع الثاني: استدالالت الح

قةةةال المصةةةنف فةةةي بيةةةان ألفةةةاظ العةةةام: )وألفاظةةةه أربعةةةة، االسةةةم  المساااألة األولاااى:
 . (2) الواحد المعرف باأللف والالم، واسم الجم  المعرف بالالم(

                                                           
 (.70 :ص ،)الح اب( 1
 (.71 :ص ،الح اب)( 2
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وقةد مثةل الح ةةاب لالسةم الواحةةد المعةرف بةةاأللف والةالم، التةةي ليسةت للعهةةد 
اوال للحقيقةةة، بقولةةه تعةةالى: ﴿ وواا إلِئَكوواَنااإِنال ٍاوَصفِووخاُخكر ا صووِذيَباااار  ]2 ، اآليةةة:العصةةر[ ﴾َ  َمنُووا اإَِلال

 .كما في اآلية يفيد العموم بدليل جواز االستثناء منهفلفظ اإلنسان 
ومثةةل السةةم الجمةة  الةةدال علةةى جماعةةة، المعةةرف بةةالالم التةةي ليسةةت للعهةةد، 

مِيَنابقوله تعالى: ﴿ ِ ُتهُا ا صرُمْشر  .، فإن لفظ المشركين عام] 5 ، اآلية:التوبة[ ﴾" قر
قةةال المصةةنف: )والعمةةوم مةةن صةةفات الن ةةق، وال يجةةوز دعةةو   المسااألة الثانيااة:

 . (1)العموم في غيره من الفعل وما يجر  مجراه(
بةةين الح ةةاب معنةةى كةةالم المصةةنف وأن العمةةوم مةةن خصةةائص اللفةةظ، وال 

بةين  يكون في الفعل وما شابهه، ومثل لذلك ب مثلة مةن السةنة فالفعةل  كجمعةه 
، فةال يةدل علةى عمةوم الجمة  فةةي أي (2)الصةالتين فةي السةفر كمةا فةي الصةحيحين

 سفر،  ويل أو قصير، فإنه إنما وق  في واحد منهما.
 مثةةةل القضةةةايا المعينةةةة، مةةةن ذلةةةك قضةةةاؤه  ،مجةةةر  الفعةةةلوالةةةذي يجةةةري 

، قال الح ةاب: "فةال يعةم كةل جةار الحتمةال خصوصةية فةي ذلةك (3)بالشفعة للجار
 الجار".

 طاب بالكتاب والسنة في باب الخاصالفرع الثالث: استدالالت الح
 وفيه مسائل:

                                                           
 (.73 :ص ،الح اب)( 1
ه، باب الجم  في السفر بين المغرب والعشاء، 1987ه/ 1407متفق عليه من حديث ابن عمر )البخاري.  (2

، 1657السفر، برقم  في(، )مسلم، صالة المسافرين، باب جواز الجم  بين الصالتين 373/ 1، 1055برقم 
 يجم  بين المغرب والعشاء إذا جد به السير". كان النبي  ( ولفظه "2/150
إنما أخرجه عن  ؛قال الح اب: "عند النسائي عن الحسن مرسال"، ولم أجده عند النسائي من مرسل الحسن (3

 السنن الكبر . ،1991/ه 1411 ،بالشفعة والجوار"، )النسائي جابر موصوال بلفظ: " قضى رسول اهلل 
(، 3/651 ،سنن الترمذي ،ي)الترمذو(، 3/307 ،سنن أبو داود ،)أبو داودو(، 3/303 ،المسند ،(، )أحمد4/62
ن يقال: ) الجار أحق بشفعة جاره  ( كلهم عن جابر عنه 2/833 سنن ابن ماجه، ،)ابن ماجهو نتظر بها وا 

ات رجال الشيخين األلباني: صحيح، وقال شعيب األرنؤو : "رجاله ثق (، قالاكان غائبا إذا كان  ريقهما واحدل 
ن كان ثقة-فمن رجال مسلم وهو  -لعرزميوهو ابن أبي سليمان ا-غير عبد الملك  قد أخ   في هذا  -وا 

 (.3/303على مسند أحمد،  هالحديث على رأي بعضهم، )تعليقات
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قال المصنف: )والتخصيص تمييز بع  الجملة(، أي إخرا   المسألة األولى:
بع  الجمل التي يتناولها اللفظ العام، وقد مثل الح اب لذلك بإخرا  المعاهدين 

مِيَنامن قوله تعالى: ﴿ ِ ا صرُمْشر ُتهُا  ، فإنه ال يتناولهم للعهد الذي ]5 ، اآلية:التوبة[ ﴾" قر
 .(1)بينهم وبين المسلمين

قال المصنف: )والمقيد بالصفة ويحمل عليه الم لق، كالرقبة  المسألة الثانية:
  .قيدت باإليمان في بع  المواض (

التقييد بالصفة، وهو الثالةث مةن المخصصةات المتصةلة، ويكةون فيةه المقيةد 
وقةةد مثةةل لةةذلك بالكفةةارة بعتةةق  بالصةةفة أصةةال، ويحمةةل عليةةه الم لةةق فيقيةةده بقيةةده،

وهي قوله تعالى:  ،مثل كفارة القتلقيدت باإليمان في بع  المواض  فقد الرقبة، 
ِمَنووةٍا﴿ يوورُاَرَقَبووِةاُمنر كمةةا فةةي أ لقةةت فةةي بعةة  المواضةة  و ، [92اآليةةة:  ،النسةةاء[ ﴾"َفَتََحِ

واكفارة الظهةار، وهةي قولةه تعةالى: ﴿ اَيَتَماسال يورُاَرَقَبوِةاِموباَقبروِ اأَنر  ، اآليةة:المجادلةة[ ﴾"َفَتََحِ

 .(2)الم لق على المقيد احتيا ا ، فيحمل]3
 قال المصنف: )ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب(.  المسألة الثالثة:

ووَباقةةال الح ةةاب: "علةةى األصةةح"، ومثةةل لةةه بقولةةه تعةةالى: ﴿ َقوواَ ايَرََوصالَّر َو صرُمَطهال

اَلََ َلَووَةاُِقُ ٍا امةةل ، فهةةذه عةةدة الم لقةةة، وهةةي تشةةمل الح]288، اآليةةة: البقةةرة[﴾ بِأَئُفِكووهِبال
اوغيةةر الحامةةل؛ لكةةن خةةص بقولةةه تعةةالى: ﴿ َهُهووبال َباَحمر اَمَضووعر اأَنر َحرَموواِ اأََجهُُهووبال  ﴾َوأُوََلُ ا ْلر

 .(3)، ف خر  ذوات الحمل وجعلت عدتهن وض  الحمل]4 ، اآلية:ال الق[
اومثةةل لةةه أيضةةا بقولةةه تعةةالى: ﴿ ِمبال الووءايُوونر ووَِاِ اَحي ِ  ، اآليةةة:البقةةرة[ ﴾َوََلاَتنِكُحووا ا صرُمْشر

، وهةي تشةمل الكتابيةات، فةإنهن مشةةركات؛ وقةد وصةف سةبحانه أهةل الكتةةاب ]221
، ﴾َوَقاصِِتا صرَيُهاوُاعَُِّيررُا برُبا هللِ،اَوَقاَصِتا صنالََّاَرىا صرَمِكيُحا برُبا هللِابالشرك، كما في قوله تعالى: ﴿

اإلى قوله تعالى: ﴿ اامُشر اهَُااُسبرَحانَ ُاَعمال ، خص منه ]31، 30اآليتان:  ،التوبة[ ﴾رُِماَناوََلاإَِصَ اإَِلال
ِكَتوواَ اِمووباالمحصةنات مةةن أهةةل الكتةةاب، بقولةةه تعةالى: ﴿ ََّووَناُ اِمووَبا صووِذيَباأُوتُووا ا لر َو صرُمحر

                                                           
 (.75 :ص ،الح اب)( 1
 (.78 :ص ،الح اب)( 2
 (.79 :ص ،)الح اب( 3
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ا ، أي حةةةةل لكةةةةم، والمةةةةراد بالمحصةةةةنات الحرائةةةةر، ف جةةةةاز ]5 ، اآليةةةةة:المائةةةةدة[ ﴾َقووووبرهِكُمر
 نكاحهن.

اب المجمل والمبين والسنة في بالفرع الرابع: استدالالت الحطاب بالكتاب 
 والنص والظاهر
 قال المصنف: )والمجمل ما افتقر إلى البيان(.  المسألة األولى:

فاللفظ المشترك مجمل؛ ألنةه يحتةا  إلةى مةا يبةين المةراد مةن معنييةه أو مةن 
فإنةةه  ،]228 ، اآليةةة:البقةةرة[ ﴾َلََ َلَووَةاُِقُ ٍاقولةةه تعةةالى: ﴿ب وقةةد مثةةل لةةه الح ةةابمعانيةةه، 

يحتمةةةةةةل األ هةةةةةةار ويحتمةةةةةةل الحيضةةةةةةات؛ ألن لفةةةةةةظ القةةةةةةرء مشةةةةةةترك بةةةةةةين ال هةةةةةةر 
 .(1)والحي 

: قال المصنف: )والةنص مةا ال يحتمةل إال معنةى واحةدا، وقيةل مةا المسألة الثانية
  .ت ويله تنزيله(

معنةةى )مةةا ت ويلةةه تنزيلةةه(: قةةال الح ةةاب "أي يفهةةم معنةةاه بمجةةرد نزولةةه وال  
، ]196 ، اآليةة:البقةرة[ ﴾اأَيالوااٍااَلََ َلَوةِااَفَِّوَياُاايحتا  إلى ت ويله"، ومثل له بقولةه تعةالى: ﴿

فإنه ظاهر واضةح بةين المعنةى، بحيةث يفهةم معنةاه بمجةرد نزولةه وال يتوقةف فهمةه 
 على ت ويله.

: قال المصنف: )والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الثالثةالمسألة 
 اآلخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل(، ويسمى مؤوال.

ووَماَ ابََنيرَناَهوواابِأيروودٍالةةذلك بقولةةه تعةةالى: ﴿ (2)وقةةد مثةةل الح ةةاب  ، الةةذاريات[ ﴾َو صكال
اهلل تعةالى، فصةرف عنةه إلةى ، فإن ظاهره جم  يد، وهو محال في حق ]47 اآلية:

 .(3)معنى القوة، وهو مروي عن جم  من السلف
                                                           

 (.82 :ص ،)الح اب( 1
 (.86 :ص ،)الح اب( 2
 وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد وسفيان والسدي ومجاهد وقتادة: األيد: القوة. ( 3

ي، لةيس مةن  يةات الصةفات المعروفةة بهةذا  قال العالمة الشنقي ي: )قوله تعالى في هذه اآليةة الكريمةة: ََبَنَيَناَهةا ب َ َيةدل
نما األيد القوة، فةوزن قولةه ي ليس جم  يد: وا  هنةا ب يةد فعةل، ووزن األيةدي أفعةل، فةالهمزة فةي  االسم؛ ألن قوله: َب َ َيدل

ي جمة  يةد  ي في مكان الفاء، والياء في مكان العةين، والةدال فةي مكةان الةالم، ولةو كةان قولةه تعةالى: َب َ َيةدل قوله: َب َ َيدل
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 الفرع الخامس: استدالالت الحطاب بالكتاب والسنة في باب النسخ
 وفيه مسائل:

: قةةال المصةةنف فةةي تعريةةف النسةةي: )وحةةد ه: هةةو الخ ةةاب المسااألة األولااى
لكةةان ثابتةةا، مةة  الةدال علةةى رفةة  الحكةم الثابةةت بالخ ةةاب المتقةدم، علةةى وجةةه لةواله 

 تراخيه عنه(.
قال الح ةاب: ")علةى وجةه لةواله لكةان ثابتةا( يخةر  بةه مةا لةو كةان الخ ةاب 
األول مغي ةةا بغايةةة أو معلةةال بمعنةةى، وصةةرل الخ ةةاب الثةةاني ببلةةو  الغايةةة أو زوال 

فةإن ذلةك ال يكةون نسةخا لةه، ألنةه لةو لةم يةرد الخ ةاب الثةاني الةدال علةى  ،المعنى
 .(1)ثابتا لبلو  الغاية وزوال العلة"ذلك لم يكن الحكم 

ااستدل الح اب على ذلك بقوله تعةالى: ﴿ وَ  ِاِموبر يَااأَيَُّهاا صِذيَباَ  َمنُوا اإَِذ انُواوَِ اصِهَّال

ا هللِاَوَذُرو ا صربَيروَ ا ِ ِنَو اذِرر َعار اإ ا بقضةاء ، فتحةريم البية  مغي ة]9 ، اآليةة:الجمعةة[ ﴾يالاراِا صرجُُمَعِةاَفاسر
ِواَو برَتُاوا االجمعة، فال يقال: إن قوله تعةالى: ﴿صالة  َرر ِوخا ْلر وو اي وَ  ُاَفانَتِْشُ َفإَِذ اُقِضَيِتا صَّال

ِ ا هللِا  ناسي ل ول، بل هو مبين لغاية التحريم. ]10 ، اآلية:الجمعة[ ﴾ِمباَفضر
اُُحًُماوكذا قوله تعالى: ﴿ ُتمر يرُدا صررَوناَماوُمر َْ ا َااَعَهيركُمر ، فهةو ]96 ، اآلية:مائدةال[ ﴾َوُُحن
ووَطاوُو لةةيس منسةةوخا بقولةةه: ﴿ ْر اَفا ؛ ألن التحةةريم ألجةةل ]2 ، اآليةةة:المائةةدة[ ﴾َوإَِذ اَحَههرووُتمر

 .(2)اإلحرام، فإذا زال اإلحرام زال التحريم
 قال المصنف أنوا  النسي: )ويجوز نسي الرسم وبقاء الحكم(. المسألة الثانية:

المصحف وعدم تالوتها على أنها قر ن؛ لكن أي يجوز نسي رسم اآلية من 
مثةةةاال علةةةى ذلةةةك بةيةةةة  (3)حكمهةةةا والعمةةةل بمقتضةةةاها باقيةةةان، وقةةةد ضةةةرب الح ةةةاب

                                                                                                                                           

ه منقوصةا لكان وزنه أفعل، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفةاء، والةدال فةي مكةان العةين واليةاء المحذوفةة لكونة
نَاُ ابِوورُوِلا صرُقووُدِ اهةةي الةةالم. واأليةةد، واآلد فةةي لغةةة العةةرب بمعنةةى القةةوة، ورجةةل أيةةد قةةوي، ومنةةه قولةةه تعةةالى: ﴿ ﴾ َوأَيالوودر

َيروووودِا[ أي قوينةةةةاه بةةةةه، وقولةةةةه تعةةةةالى: ﴿87 ]البقةةةةرة: اَعبرووووَدنَااَو ُووَواذَ ا ْلر  1420[ أي القةةةةوة. )ال بةةةةري 20 ﴾، ]ص:َو ذرُرر
(، 7/57 القةةةةةةةةر ن العظةةةةةةةةيم،تفسةةةةةةةةير  .1999ه/1420 ،(، )ابةةةةةةةةن كثيةةةةةةةةر168/ 21 ،البيةةةةةةةةانم، جةةةةةةةةام  2000/ه

 (.7/442 ،، أضواء البيان1995/ه 1415 ،)الشنقي ي
 (.93 :ص ،)الح اب(  1
 (.93 :ص ،)الح اب(  2
 (.93 :ص ،)الح اب(  3
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: إيةاكم أن ، قال عمر (1)الرجم وهي: )الشيي والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة(
، ثم قال: فإنا قد قرأناها. قال اإلمام مالك: الشةيي (2)تهلكوا عن  ية الرجم، وذكرها

 والشيخة: الثيب والثيبة.
بلفظ: ﴿الشيي والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكاال  (3)ورواه غير مالك

 من اهلل واهلل عزيز حكيم﴾.
 قال المصنف: )ونسي الحكم وبقاء الرسم(.  المسألة الثالثة:

قةةاء رسةةمها فةةي المصةةحف وتالوتهةةا مةةن أي ويجةةوز رفةة  العمةةل باآليةةة مةة  ب
َو ًجواالذلك بقوله تعةالى: ﴿ (4)القر ن، وقد استدل الح اب اَويَوَذُروَناأَور َو صِذيَبايَُتَافالارَناِمونكُمر

َ  ٍا رووَواإِ ر ِنَوو ا صرَحووارِ ارَي َو ِجهِووماَمَتاًعووااإ اِْلَور وويالة  ِْ ، فإنهةةا منسةةوخة بقولةةه ]240 ، اآليةةة:البقةةرة[ ﴾َو
وو تعةالى: ﴿ ً ٍاَوَعْشر وُهر َصَعووَةاأَشر اأَرر وَبابِأَئُفِكووهِبال َو ًجوواايَرََوصالَّر اَويَووَذُروَناأَور وارَناِموونكُمر ، البقةةرة[ ﴾َو صووِذيَبايَُتَافال

 .]234 اآلية:
 قال المصنف: )ونسي الحكم والرسم معا(.  المسألة الرابعة:

أي ويجوز رف  العمل باآلية ورف  رسمها كذلك من المصةحف، وقةد اسةتدل 
كةةان فيمةةا أنةةزل عشةةر رضةةعات معلومةةات، ))علةةى ذلةةك بحةةديث مسةةلم:  (5)لح ةةابا

((فنسخن بخمس معلومات
 .(7)، أي ثم نسخت تالوة ذلك وبقى حكمه(6)

                                                           
 (.2/824، 1506)اإلمام مالك. رقم  (1
 ،باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ،. كتاب الحدود1987ه/ 1407 ،)البخاري متفق عليه عن عمر  (2

وأصل  ،(5/116، 4513رقم  ،كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا ،(، )مسلم6/2503، 6442برقم 
 .الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظ اآلية

(، 8/211 ،السنن الكبر  ،هة 1344 ،(، )البيهقي4/271، 1991/ه 1411 ،(، )النسائي5/132 ،)أحمد( 3
(، 3/365 ،المصنف ،ه 1403 ،(، )عبد الرزاق10/274 صحيح ابن حبان ،1993ه/ 1414 ،)ابن حبان

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي في التلخيص )الحاكم، الذهبي. 
 (. 4/400 ،المستدرك على الصحيحين للحاكم م  تعليقات الذهبي في التلخيص

 (.94 :ص ،الح اب)( 4
 (.94 :ص ،)الح اب( 5
 (.4/167 ،3670ب التحريم بخمس رضعات، برقم كتاب الرضا ، با ،)مسلم (6
قال المالكية وغيرهم: تحرم المصة الواحدة، وال حجة في حديث عائشة رضي اهلل عنها؛ ألن ظاهره متروك؛  (7

، فلم يثبت كونه ذلك يقتضي وقو  النسي بعد موته وهي فيما يقرأ من القر ن، و  ألن فيه: فتوفى رسول اهلل 
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ولية المطلب الثالث: استدالالت الحطاب بالكتاب والسنة على المسائل األص

 المتعلقة بالتعارض والترجيح
 يجةةةوز ذلةةةك فةةةي خبةةةرين؛ ألن خبةةةر اهلل تعةةةالى التعةةةار  هةةةو التنةةةاق ، وال

ال يكون كذبا، فإن وجد ذلك فةي حكمةين، فإمةا أن يكةون أحةدهما  وخبر رسوله 
كذبا من الراوي، أو يمكن الجمة  بينهمةا بالتنزيةل علةى حةالين، أو فةي زمةانين، أو 
يكون أحدهما منسوخا، فإن لم يمكةن الجمة  وال معرفةة النسةي يةرجح بينهمةا في خةذ 

 . وفيه مسائل:(1)ألقو  منهمابا
قةةال المصةةنف: )إذا تعةةار  ن قةةان ... فةةإن كانةةا عةةامين: فةةإن  المسااألة األولااى:

 ،وأمكن الجمة  بينهمةا ،أمكن الجم  بينهما جم (. أي عند تعار  دليلين عامين
حمل كل منهما علةى وجةه، فةال يمكةن الجمة  مة  إجةراء كةل منهمةا علةى عمومةه، 

 فإ الق الجم  بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال.
أال أخبةةةركم بخيةةةر ))لةةةذلك بمةةةا جةةةاء فةةةي صةةةحيح مسةةةلم:  (2)اسةةةتدل الح ةةةاب

((الشةةهداء الةةذي يةة تي بشةةهادته قبةةل أن يسةة لها
خيةةركم  ))، وحةةديث الصةةحيحين: (3)

ي ثةةةم الةةةذين يلةةةونهم ثةةةم الةةةذين يلةةةونهم ثةةةم يكةةةون بعةةةدهم قةةةوم يشةةةهدون قبةةةل أن قرنةةة

                                                                                                                                           

لم يجئ إال بخبر  قر نا، وال يحتج ب نه خبر واحد؛ ألن خبر الواحد إذا توجه إليه قادل توقف العمل به؛ وهذا
 ؛متواترا، كان ذلك قادحا فيه، وألنه ال يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيحم  أن العادة تقتضى مجيئه  ، حاد

ألنها ليست بقر ن، وناقلها لم ينقلها على أنها حديث، بل على أنها قر ن، وذلك خ  ، والخبر إذا وق  فيه الخ   
 (.94 :ص ،لم يحتج به )الح اب

 (.387 :ص ، روضة الناظر،ه 1399، )ابن قدامة( 1
 (.100 :ص ،)الح اب( 2
 (. 5/132، 4591ية، باب بيان خير الشهود، برقم ضكتاب األق ،)مسلم (3

وال يعلةةم  ،أصةةحهما وأشةةهرهما أنةةه محمةةول علةةى مةةن عنةةده شةةهادة إلنسةةان بحةةق ،وفةةي المةةراد بهةةذا الحةةديث تةة ويالن
فية تي إليةه فيخبةره ب نةه شةاهد لةه، وهةو ت ويةل اإلمةام مالةك وأصةحاب الشةافعي، والثةاني أنةه  ،ذلك اإلنسان أنه شةاهد

محمول على شهادة الحسةبة، وذلةك فةي غيةر حقةوق اآلدميةين المختصةة بهةم، فمةا تقبةل فيةه شةهادة الحسةبة ال ةالق 
عليةه رفعةه إلةى القاضةي  والعتق والوقةف والوصةايا العامةة والحةدود ونحةو ذلةك، فمةن علةم شةيئا مةن هةذا النةو  وجةب

عالمه به والشهادة. )النووي علةى مسةلم  ،االسةتذكار ،2000/ه 1421 ،(، )ابةن عبةد البةر12/17 ،ه 1392 ،وا 
 .(5/260ه،  1379 ،فتح الباري ،(، )ابن حجر101، 7/100
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((يستشةةةهدوا
، فحمةةةل األول علةةةى مةةةا إذا كةةةان مةةةن لةةةه الشةةةهادة غيةةةر عةةةالم بهةةةا، (1) 

والثةةاني علةةى مةةا إذا كةةان عالمةةا، وحمةةل بعضةةهم األول علةةى مةةا كةةان فةةي حةةق اهلل 
 .(2)كال الق والعتاق، والثاني على غير ذلك

ن لم يمكن الجم  بينهما، يتوقةف فيهمةا إن لةم  الثانية:المسألة  قال المصنف: )وا 
 يعلم التاريي(.

أنةه يتوقةف فيهمةا إلةى أن يظهةر مةرجح ألحةدهما، ومثةل لةه  (3)بين الح ةاب
ابقوله تعالى: ﴿ اأَيرَمانُكُمر اَمااَمَهَكتر رَنا، وقوله تعالى: ﴿]6 ، اآلية:المؤمنون[﴾ أَور َوأَناَتجرَمُعا ابَي

ُا رِنا ْلر َتوووي ، فةةةاألولى بعمومهةةةا تفيةةةد حةةةل و ء ملةةةك اليمةةةين مةةةن ]23 ، اآليةةةة:النسةةةاء[ ﴾خر
مالكهةةا سةةواء اجتمعةةت مةة  أختهةةا أم ال؟ واآليةةة الثانيةةة تحةةرم الجمةة  بةةين األختةةين، 

لمةا سةئل عنهمةا فقةال:  سواء كانتةا حةرتين أو مملةوكتين، فتوقةف فيهمةا عثمةان 
نمةةةا رجةةةح(4)أحلتهمةةةا  يةةةة وحرمتهمةةةا  يةةةة العلمةةةاء تحةةةريم الجمةةة  بةةةين األختةةةين  ، وا 

 :(5)المملوكتين بنكال لوجوه
أحةةةدهما أن األولةةةى سةةةيقت للتحةةةريم، والثانيةةةة سةةةيقت للمةةةدل لحفةةةظ الفةةةرو ، 
 والقاعدة أن الكالم إذا سيق لمعنى ال يستدل به في غيره، فال تعار  األولى. 

                                                           
كتةاب  (، و)مسةلم،2/937 ،2508)البخاري، كتةاب الشةهادات، بةاب ال يشةهد علةى شةهادة جةور إذا أشةهد بةرقم  (1

 (.7/185 ،6636فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. برقم 
أصحها أنه محمول على من معه شهادة آلدمةي عةالم بهةا فية تي فيشةهد بهةا قبةل أن  ،ت ويالتبت ول العلماء هذا  (2

ت لب منةه، والثةاني أنةه محمةول علةى شةاهد الةزور فيشةهد بمةا ال أصةل لةه ولةم يستشةهد، والثالةث أنةه محمةول علةى 
 1421 ،(، )ابةن عبةد البةر12/17ه  1392من ينتصب شاهدا وليس هو من أهةل الشةهادة. )النةووي علةى مسةلم 

 (.  5/260ه،  1379 ،فتح الباري ،(، )ابن حجر101، 7/100 ،2000 /ه
 (.100 :ص ،)الح اب( 3
 ،(، )البيهقةةةي2/538 ، المو ةةة ،)اإلمةةةام مالةةةك . ينظةةةر:وقةةةد نقةةةل عةةةن علةةةي وابةةةن عبةةةاس مثةةةل قةةةول عثمةةةان  (4

 ،المسةةند ،(، )الشةةافعي3/281 سةةنن الةةدار ق نةةي، ،1966ه/ 1386 ،(، )الةةدارق ني164، 163/ 7، ه 1344
 (.192، 7/189ه، 1403(، )عبد الرزاق 4/169 ، المصنف،(، )ابن أبي شيبة288 :ص

 (.314، 4/313 ،الذخيرة ،1994 ،)القرافي (5
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وثانيهةةةةةا أن األولةةةةةةى لةةةةةةم يجمةةةةةة  علةةةةةةى تخصيصةةةةةةها، والثانيةةةةةةة أجمةةةةةة  علةةةةةةى 
صيصةةةها بمةةةا ال يقبةةةل الةةةو ء مةةةن المملوكةةةات وبمةةةا يقبةةةل، لكنةةةه محةةةرم، وغيةةةر تخ

 المخصوص أرجح. 
 ثالثها أن األصل في الفرو  التحريم حتى يتيقن الحل فتترجح األولى.

وقد نقل اإلجما   (2)، واألئمة األربعة(1)وتحريم الجم  قول جمهور الصحابة
 .(3)على ذلك

 إن علم التاريي فينسي المتقدم بالمت خر(.قال المصنف: )ف المسألة الثالثة:
استدل الح اب على ذلك بةيتي عدة الوفاة، و يتي المصةابرة، وبةين هنةا أن 

فةةةإن اآليةةةةة  ،لينبةةةةه علةةةى  يتةةةي عةةةدة الوفةةةاة ،المةةةراد التةةة خر فةةةي النةةةزول ال الةةةتالوة
 . (4)الناسخة سابقة لآلية المنسوخة في التالوة

 قال المصنف: )وكذا إذا كانا خاصين( أي النصان.  المسألة الرابعة:
ن أمكن الجم  بينهما جم ، ومثةل لةه الح ةاب أي وا 
 بحةديث الصةحيحين (5)

((توضةةة  وغسةةةل رجليةةةه أنةةةه ))
 أنةةةه توضةةة  ورء المةةةاء علةةةى قدميةةةه))، وحةةةديث (6)

                                                           
وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير وزيد بن ثابت، ( 1

(، 5/117لجام  ألحكام القر ن ه، ا1405. )القر بي ونقل عن على وابن عباس مثل قول عثمان 
 (.7/492 ،المغني ه، 1405 ،(، )ابن قدامة3/74 ،)الجصاص

ه،   1405(، ابن قدامة 5/3 ،ه، األم1393 ،(، )الشافعي4/313، 1994 ،(، )القرافي3/74 ،)الجصاص( 2
7/492.) 
ممن نقل اإلجما  الجصاص وابن ع ية، قال أبو بكر الجصاص: "كان فيه خالف بين السلف، ثم زال  (3

 م،1993/ه1413 ،(، )ابن ع ية3/74 ،وحصل اإلجما  على تحريم الجم  بينهما بملك اليمين" )الجصاص
 (. 2/39، المحرر الوجيز

 (.101 :ص ،)الح اب( 4
 (.101 :ص ،)الح اب( 5
كتاب  ،(، )مسلم1/80 ،184متفق عليه، )البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين برقم  (6

 (.1/145، 578، برقم  يوضوء النب يال هارة، باب ف
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((وهما في النعلين
إن ))لما في بعة  ال ةرق:  (2)، فجم  بينهما في حال التجديد(1)

((وضوء من لم يحدثهذا 
(3)."  

وقيةةةل: المةةةراد بالوضةةةوء فةةةي حةةةديث الغسةةةل الوضةةةوء الشةةةرعي، وفةةةي حةةةديث 
 الرء اللغوي وهو النظافة.

 ".(4)وقيل: إنه غسلهما في النعلين وسمي ذلك رشا مجازا
سةةاق الح ةةاب عةةدة أوجةةه إلزالةةة التعةةار  الواقةة  بةةين الحةةديثين، إن أمكةةن 

 منها: ،جها أخر  إلزالة هذا التعار الجم  بينهما، وقد ذكر الفقهاء أو 
رووا الغسةل كثيةرون  ن الةذينإالةرواة، حيةث ترجيح الغسل على الرء بكثرة  .1

قةال البيهقةي: "والحةديث حةديث واحةد،  الف الذين ذكروا الرء فإنهم قلة،بخ
والعدد الكثير أولى بالحفظ من العةدد اليسةير مة  فضةل حفةظ مةن حفةظ فيةه 

 .(5)الغسل بعد الرء على من لم يحفظه
أنةةةةه مسةةةةح رجليةةةةه ورء عليهمةةةةا؛ ألنهمةةةةا كانتةةةةا مسةةةةتورتين بةةةةالجوربين فةةةةي  .2

 .(6)النعلين

                                                           
(، و)أبو 1/74 ،ه 1344 ،و)البيهقي(، 1/43 ،(، و)أبو داود2/60، 1999/ه1420 ،)اإلمام أحمد أخرجه(1)

و)ال حاوي ، (2/111 ،مسند البزار ه، 1409 ،(، و)البزار4/448 ،مسند أبي يعلى ،1984ه/ 1140، يعلى
جام   ،(، و)ابن األثير1/218ه، 1415 ،األوس المعجم  ،(، و)ال براني1/35 ،شرل معاني اآلثار ،ه 1399

(، روي بعدة ألفاظ، فروي بدل رء بلفظ ضرب وصك 7/151 ،1969/1972 ،األصول في أحاديث الرسول
ونضح، على رجله، ورجليه، وفيها النعل وفيهما النعل، ففتلها بها، فقلبها بها، فغسلها بها. والحديث حسنه 

 (.1/130 الغليل، األلباني )إرواء
 (.1/140ه، 1415)ابن القيم ( 2
هذه العبارة وردت في أحاديث المسح على الرجلين وعلى النعلين، ولم أجدها في األحاديث التي ذكر فيها  (3

(، و)ابن حبان، 286، 1/280. ،ه 1344 ،الرء أو النضح على القدمين وهما في النعل، ينظر: )البيهقي
 ،معاني اآلثار، ني(، و)ال برا101-1/99 صحيج ابن خزيمة، ،1970ه/ 1390 ،(، و)ابن خزيمة4/170
1/35 .) 
 (.286، 1/74 ،هة 1344 ،الكبر  ،ممن ذكر هذا الوجه )البيهقي (4
 (.1/140ه  1415 ،(، و)ابن القيم286، 1/74 ،ه 1344 ،الكبر  ،ممن ذكر هذا الوجه )البيهقي (5
 (.1/141ه، 1415 ،)ابن القيم (6
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مسةةةح سةةةاترها، أن الرجةةةل لهةةةا ثالثةةةة أحةةةوال حةةةال تكةةةون فةةةي الخةةةف فيجةةةزي  .3
وحةةال تكةةون حافيةةة فيجةةب غسةةلها، فهاتةةان مرتبتةةان، وهمةةا كشةةفها وسةةترها، 
ففةةي حةةال كشةةفها لهةةا أعلةةى مراتةةب ال هةةارة، وهةةي الغسةةل التةةام، وفةةي حةةال 
استتارها لها أدناها، وهي المسح على الحائل، ولها حالة ثالثة، وهةي حالمةا 

رها بةةةالخف، تكةةةون فةةةي النعةةةل، وهةةةي حالةةةة متوسةةة ة بةةةين كشةةةفها وبةةةين سةةةت
ف ع يةةةةةت حالةةةةةة متوسةةةةة ة مةةةةةن ال هةةةةةارة، وهةةةةةي الةةةةةرء، فإنةةةةةه بةةةةةين الغسةةةةةل 

، وممن ذهب إلى جواز الرء على القدمين وهما فةي النعلةين ابةن (1)والمسح
 .(3)واأللباني (2)تيمية

           
استدالالت الحطاب بالكتاب والسنة على المسائل األصولية : المطلب الرابع

 والتقليد المتعلقة باالجتهاد

 باب التقليد.في استدالالت الحطاب بالكتاب والسنة  الفرع األول:
"التقليد قبول قول القائةل بةال حجةة، أو قبةول قةول القائةل وأنةت ال تةدري مةن 

 .(4)أين قاله"
قال المصنف: )ومنهم مةن قةال التقليةد قبةول قةول القائةل وأنةت ال تةدر  مةن 

كةان يقةول بالقيةاس، فيجةوز أن يسةمى قبةول قولةه  أين قاله، فإن قلنا: إن النبي 
 تقليدا(. 

ن قلنةةا: إنةةه ال  علةةل الح ةةاب ذلةةك باحتمةةال أن يكةةون قالةةه عةةن اجتهةةاد، وا 
نما يقول عن وحي لقوله تعالى ايُاحَ اَوَمااَينرِطُ اَعِبا صرَهَاى﴿ :يجتهد وا  اَوحرخ 

اهَُااإَِلال ، النجم[ ﴾إِنر
 ليدا الستناده إلى الوحي.، فال يسمى قبول قوله تق]4 اآلية:

                                                           
 (.1/142 ه، 1415 ،القيم(، )ابن 5/305الفتاو  الكبر ،  ه، 1408 ،ابن تيمية) (1
 (.5/305) م1987/هة1408 ،)ابن تيمية (2
 (.1/20 ،المست اب الثمر ،)األلباني( 3
 (.131-130 :ص، )الجويني (4
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، فيهةةا خةةالف بةةين الفقهةةاء، وذهةةب الح ةةاب إلةةى جةةواز ومسةة لة اجتهةةاده 
ووقوعةه منةه، وقيةل: ال يجةوز،  اجتهاده فقال: "والصحيح جواز االجتهاد للنبةي 

 .(1)ال يخ ئ" وقيل: يجوز في اآلراء والحروب، والصواب أن اجتهاده 
بعةةةد أن  ،سةةةالمالوقةةةد اختلةةةف الفقهةةةاء فةةةي جةةةواز االجتهةةةاد ل نبيةةةاء، علةةةيهم 

، وأجمعةوا (2)أجمعوا على أنه يجوز عقال تعبدهم باالجتهاد كغيرهم مةن المجتهةدين
ا على أنةه يجةوز لهةم االجتهةاد فيمةا يتعلةق بمصةالح الةدنيا، وتةدبير الحةروب،  أيضل

ح غ فةةةةان علةةةةى ثلةةةةث ثمةةةةار ذلةةةةك، فةةةة راد أن يصةةةةال ، وقةةةةد وقةةةة  منةةةةه (3)ونحوهةةةةا
 .(4)المدينة، وعزم على ترك تلقيح ثمار المدينة

إنما وق  الخالف في اجتهادهم في األحكام الشرعية، واألمور الدينية، على 
 مذاهب:

لةةيس لهةةةم ذلةةةك، لقةةدرتهم علةةةى الةةةنص بنةةزول الةةةوحي، قةةةال  األول:المااا هب 
اتعالى: ﴿ اهَُااإَِلال ايُاحَ وَوحرااَوَمااَينرِطُ اَعِبا صرَهَاىاإِنر كان إذا سةئل  ، وب نه ]4 ، اآلية:النجم[ ﴾ي 

كما قةال لمةا سةئل عةن زكةاة  ،ينتظر الوحي، ويقول: "ما أنزل على في هذا شيء"
افيها شيئا إال هذه اآليةة الجامعةة الفةاذة ﴿ يما أنزل اهلل عل"ر؟ قال م  الح   َمو ر اَمعر َفَموبر

ا رًو اَيَرُ ،اَوَمبر َقواَ اَذرال ٍاَن  ايَوَر ُاِملرَقاَ اَذرال ٍاَخي اِملر َمو ر ]6، 5القارعةة  [﴾َمعر
، وكةذلك كةان ينتظةر (5) 

 ."(6)الوحي في كثير مما يسئل عنه

                                                           
 (.131 :ص ،الح اب)( 1
 ،يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحكةةةى هةةةذا اإلجمةةةا  ابةةةن فةةةورك األصةةةبهاني، وأبةةةو منصةةةور البغةةةدادي مةةةن علمةةةاء الشةةةافعية، )الزركش (2

 (.2/217 ،1999/هة1419 ،(، و)الشوكاني4/502 ،2000/ه 1421
المنيةةةر شةةةرل مختصةةةر التحريةةةر  حكةةةى هةةةذا اإلجمةةةا  سةةةليم الةةةرازي، وابةةةن حةةةزم، المصةةةدرين السةةةابقين، والكوكةةةب (3
(3/26.) 
كتةاب الفضةائل، بةاب وجةوب امتثةال مةا قالةه شةرعا دون مةا ذكةره مةن  ،عن عائشة وثابت وأنس بن مالك ،)مسلم( 4

 (.7/95 ،6277الدنيا على سبيل الرأي، رقم معايء 
 (.3/70، 2339ب إثم مان  الزكاة برقم عن أبي هريرة، باب الزكاة، كتا ،)مسلم (5
(، 4/502 ،2000/ه 1421 ،(، و)الزركشةةةةةةةةةةي3/303 ،1997 كشةةةةةةةةةةف األسةةةةةةةةةةرار، ،ه 1418 ،)البةةةةةةةةةةزدوي (6
 (،3/282 ،1988/ه 1408 ،(، و)الجصةةةةاص1/521 ،(، والتبصةةةةرة )الشةةةةيرازي4/172ه،  1404اآلمةةةةدي و)

 (.3/26 ، شرل الكوكب المنير1997/ه1418 ،(، و)ابن النجار2/218 ،1999/هة1419 ،و)الشوكاني
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ليةةه ذهةةب الجمهةةور. الماا هب الثاااني: واحتجةةوا  أنةةه يجةةوز لهةةم االجتهةةاد، وا 
كما خا ب عباده، وضرب له األمثال، وأمره بالتدبر  سبحانه خا ب نبيه  هب ن

إذا كةان متعبةدا باالجتهةاد بةالوحي، لةم  واالعتبار، والتفكةر فةي  يةات اهلل، وألنةه 
ذا جةةةاز لغيةةةره مةةةن األمةةةة أن يجتهةةةد  يكةةةن ن قةةةا عةةةن الهةةةو ، بةةةل عةةةن الةةةوحي، وا 
باإلجما ، م  كونه معرضا للخ  ، ف ن يجوز لةه وهةو معصةوم عةن الخ ة  مةن 

  .(1)باب أولى
 . (2)الوقف وعدم الق   بالجواز وعدمه لتقابل األدلة الم هب الثالث:

اَوحرااَوَمااَينرِطُ اَعِبا صرَهَاى﴿ :وقد استدل الح اب بقوله تعةالى اهَُااإَِلال ايُاحَ وإِنر ، الةنجم[ ﴾ي 
نمةةا يقةةول عةةن وحةةي، فةةال يسةةمى قبةةول ، لمةةن يقةةول أنةةه ال يجتهةةد ]4 اآليةةة:  ، وا 
 تقليدا إلسناده إلى الوحي.قوله 

ورجةةح الح ةةاب القةةول بجةةواز اجتهةةاده ووقوعةةه منةةه، وأنةةه ال يخ ةةئ؛ ألنةةه 
 معصوم كغيره من المجتهدين.

 الفرع الثاني: استدالالت الحطاب بالكتاب والسنة في باب باالجتهاد
"استفرا  الوس  في  لب الظن بشيء من األحكام الشةرعية علةى  االجتهاد:
 .(3)النفس العجز عن المزيد فيه"وجه يحس من 

قةال المصةنف: )دليةل مةن قةال: لةةيس كةل مجتهةد فةي الفةرو  مصةيبا، قولةةه  
))ووجةةه  ،(4): ))مةن اجتهةةد وأصةاب لةةه أجةران ومةةن اجتهةد وأخ ةة  لةه أجةةر واحةد

 خ   المجتهد تارة، وصوبه أخر (. الدليل أن النبي 

                                                           
 المصادر السابقة.( 1
نسبه الصيرفي في "شرل الرسالة" لبمام الشافعي؛ ألنه حكى األقوال ولم يختر شيئلا منها، واختاره القاضي  (2

 (.2/220، 1999/ه1419 ،(، و)الشوكاني4/503 ،2000/ه1421 ،و)الزركشي ،الباقالني، والغزالي
 (.4/169 ،)اآلمدي (3
الحاكم إذا اجتهد  االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجركتاب  ،متفق عليه عن عمرو بن العاص، )البخاري (4

الحاكم إذا اجتهد ف صاب  كتاب األقضية، باب بيان أجر ،(، و)مسلم6/2676 ،6919رقم  ،ف صاب أو أخ  
 .(5/131 ،4584برقم  ،أو أخ  
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حكةةةةم الحةةةةاكم فاجتهةةةةد إذا ))قةةةةال الح ةةةةاب: "رواه الشةةةةيخان ولفةةةةظ البخةةةةاري: 
ذا حكةةم فاجتهةةد ثةةم أخ ةة  فلةةه أجةةر واحةةد ،ف صةةاب فلةةه أجةةران ذكةةره فةةي كتةةاب  ،((وا 

((فاجتهةةد ثةةم أصةةاب)) االعتصةةام، ولفةةظ مسةةلم مثلةةه إال أنةةه قةةال: 
إلةةى  خةةره، ذكةةره  

 في كتاب القضاء.
إذا اجتهةةةد )) قةةةال: "ووقةةة  الحةةةديث المةةةذكور فةةةي روايةةةة عنةةةد الحةةةاكم بلفةةةظ: 

((فلةةه أجةةر واحةةد، فةةإن أصةةاب فلةةه عشةةرة أجةةورالحةةاكم ف خ ةة  
، وقةةال: صةةحيح (1) 

 اإلسناد".
فهنةةا نجةةد الح ةةاب يعضةةد قةةول مةةن قةةال بةة ن )لةةيس كةةل مجتهةةد فةةي الفةةرو  

 وأتةةى ،( ويحةةتج لةةه، وقةةد أتةةى بلفةةظ الحةةديث عنةةد كةةل مةةن البخةةاري ومسةةلمامصةةيبل 
وحكمةه، بدليل  خر، يخالف األول فةي مقةدار األجةر عنةد اإلصةابة فةي االجتهةاد، 

وهةةذا يبةةين لنةةا اهتمامةةه باألدلةةة الشةةرعية مةةن الكتةةاب والسةةنة، واالعتمةةاد عليهةةا فةةي 
 .(2)المسائل األصولية

           
 خاتمةلا

م، باعتبةةاره أحةةد أعةةالم ليبيةةا، لَةةيظهةةر مةةن خةةالل البحةةث سةةعة علةةم هةةذا العَ 
ومةةن علةةوم أخةةر  كمةةا مةةر فةةي ترجمتةةه، واسةةتناده  ،، وتمكنةةه مةةن هةةذا العلةةموتبحةةره

ما أصةةةلين تبنةةةى عليهمةةةا األحكةةةام، واسةةةت راده علةةةى وصةةةفهعلةةةى الكتةةةاب والسةةةنة ب
فكةان  المؤلف وذكره األدلة الكثيةرة مةن الكتةاب والسةنة فةي جمية  أبةواب هةذا الفةن،

ال بةإيراد  يةات وأحاديةث لالسةتدالل بهةا، فة ،كثيرا ما يةرد األصةول والمسةائل إليهمةا
ل بةةنص مةةن كتةةاب اهلل أو سةةنة يكةةاد يخلةةو بةةاب مةةن هةةذا الكتةةاب إال وفيةةه اسةةتدال

  ما يجعله يتبوأ مرتبة عليا في هذا البلد، باعتباره مةن أهلهةا، وهةذا المةذهب نبيه
                                                           

فقةال لعمةرو: "اقة  بينهمةةا"،  : أن رجلةين اختصةما إلةى النبةي  لفظةه عنةد الحةاكم: عةن عبةد اهلل بةن عمةرو (1
ن اجتهةدت فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسةول اهلل ؟ قةال: "نعةم، علةى أنةك إن أصةبت فلةك عشةر أ جةور، وا 

 يفةةةقةةةال الحةةةاكم: "هةةةذا حةةةديث صةةةحيح اإلسةةةناد ولةةةم يخرجةةةاه بهةةةذه السةةةياقة"، قةةةال الةةةذهبي  .ف خ ةةة ت فلةةةك أجةةةر"
 (.3/106 ،التلخيص: "فر  بن فضالة ضعفوه". )الحاكم والذهبي

 (.135 :ص ،الح اب)(  2
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، والرجةةةو  إلةةةى فتاويةةةه واالسةةةتدالل واالسترشةةةاد بهةةةا، ومؤلفاتةةةه -المالكيةةةةمةةةذهب -
ب المةةالكي ومقاصةةده وقواعةةده وفروعةةه، تشةةهد لةةه ولةةدوره فةةي إثةةراء أصةةول المةةذه

وللعلةةم الشةةرعي بصةةفة عامةةة، باعتبةةاره ألةةف فةةي شةةتى العلةةوم، وتشةةهد أيضةةا لهةةذا 
البلةةةةد وعراقتةةةةه وأصةةةةالته ودور أبنائةةةةه واهتمةةةةامهم بعلةةةةوم الشةةةةريعة بصةةةةفة خاصةةةةة، 
سةةهامهم فةةي شةةتى العلةةوم التةةي يحفةةظ بهةةا الةةدين  والعلةةوم األخةةر  بصةةفة عامةةة، وا 

 والدنيا.
 جنتائال

عظةةةم الجهةةةود التةةةي بةةةذلها األصةةةوليون المالكيةةةة فةةةي خدمةةةة الكتةةةاب والسةةةنة،  .1
فةةإنهم قةةد توصةةلوا إلةةى تقعيةةدات أصةةولية كةةان لهةةا األثةةر العظةةيم فةةي ضةةب  

 كيفية الفهم لخ اب الشر  من الكتاب والسنة.
 أن أول  ريق لالستدالل يكون بالكتاب والسنة.  .2
الكتةاب -مةا بةين أدلةة شةرعية  تنو  األدلة المثبتة لبع  المسائل األصةولية .3

 ، وأدلة لغوية، وأدلة عقلية.-والسنة
 التوصيات

القيةةام بدراسةةة علميةةة لجمةة  المسةةائل األصةةولية التةةي اسةةتدل لهةةا األصةةوليون 
 والنظر في مد  توافر ضواب  االستدالل في تلك المسائل. ،بالكتاب والسنة

 المصادر والمراجع

جةام  األصةول فةي أحاديةث  .(1972–1969) .ت بن محمةد الجةزرلدين أبو السعاداابن األثير، مجد ا
 .مصر، م بعة المالل ،ؤو ، مكتبة الحلوانياتحقيق: عبد القادر األرن ،   األولى،الرسول

دار الكتةب  ،الثانيةة   ،حاشية ابن القيم على سنن أبةي داود .(ه 1415) محمد بن أبي بكر ،ابن القيم
 .، لبنانبيروت ،العلمية

الكوكةب  .(1997/هةة1418) تقي الدين أبو البقاء محمد بةن أحمةد بةن عبةد العزيةز الفتةوحي ،النجارابن 
، الريةةةةةا ، مكتبةةةةةة العبيكةةةةةان ،نزيةةةةةه حمةةةةةاد: محمةةةةةد الزحيلةةةةةي و تحقيةةةةةق ،   الثانيةةةةةة،المنيةةةةةر

  السعودية.
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 األولةى،،   الفتاو  الكبةر  .(1987/ه 1408) حليمابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ال
، بيةةةروت، مصةةة فى عبةةدالقادر ع ةةا، دار الكتةةةب العلميةةةو تحقيةةق: محمةةد عبةةةدالقادر ع ةةا 

 لبنان.

،   صةةحيح ابةةن حبةةان .(1993ه/ 1414) ن أحمةةد بةةن حبةةان أبةةو حةةاتم الب سةةتيابةةن حبةةان، محمةةد بةة
تحقيةةق: شةةعيب ، األميةةر بةةن عبةةد اهلل، عةةالء الةةدين الفارسةةيرتيةةب: علةةي بةةن بلبةةان الثانيةةة، ت
 .، بيروت، لبنانمؤسسة الرسالة، األرناؤو 

فةةةتح البةةةاري شةةةرل صةةةحيح  .ه( 1379) علةةةي أبةةةو الفضةةةل العسةةةقالني الشةةةافعيابةةةن حجةةةر، أحمةةةد بةةةن 
 .  ، لبنانبيروت ،دار المعرفة ،البخاري

 ،صةةحيح ابةةن خزيمةةة .(1970ه/ 1390ابةةن خزيمةةة، محمةةد بةةن إسةةحاق أبةةو بكةةر السةةلمي النيسةةابوري )
 .، لبنانبيروت ،نشر المكتب اإلسالمي ،تحقيق: محمد مص فى األعظمي

تحقيةق:  ،   األولةى،( االسةتذكار2000/ه 1421) أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمةريابن عبد البر، 
 .، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية، محمد علي معو و  سالم محمد ع ا

المحةرر الةوجيز فةي تفسةير  .(1993/ه 1413) ،األندلسةيابن ع ية، أبو محمد عبد الحق بةن غالةب 
، تحقيةةق: عبةةد السةةالم عبةةد الشةةافي محمةةد، دار الكتةةب العلميةةة ،   الثانيةةة،الكتةةاب العزيةةز
 .بيروت، لبنان

،   روضةةةة النةةةاظر وجنةةةة المنةةةاظر (. ه 1399) ابةةةن قدامةةةة، عبةةةد اهلل بةةةن أحمةةةد المقدسةةةي أبةةةو محمةةةد
 ،جامعةةةة اإلمةةةام محمةةةد بةةةن سةةةعود ،عبةةةد الةةةرحمن السةةةعيد: د. عبةةةد العزيةةةز تحقيةةةق الثانيةةةة،
 ، السعودية.الريا 

،   المغني في فقه اإلمام أحمد بةن حنبةل الشةيباني .ه( 1405) ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد المقدسي
 .، لبنانبيروت ،دار الفكراألولى، 

( تفسةير القةر ن العظةيم. 1999 -هةة 1420ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمةر القرشةي الدمشةقي. )
 .لثانية. دار  يبة للنشر والتوزي ا ، ال بعة:سامي بن محمد سالمة تحقيق:

 تحقيق: محمد فةؤاد عبةد البةاقي. ،. سنن ابن ماجه(د.ت) ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني
 .، لبنانبيروت ،دار الفكر ،حاديث مذيلة ب حكام األلباني عليهاواأل

 .  ، لبنانبيروت ،دار صادر ،ألولىا   ،لسان العرب)د.ت(.  محمد بن مكرم ،ابن منظور

، بيةةروت ،دار الكتةةاب العربةةي ،. سةةنن أبةةي داوده( 1407) األشةةعث السجسةةتاني أبةةو داود، سةةليمان بةةن
 .لبنان

،   مسةةةند أبةةةي يعلةةةى .(1984/ه 1404المثنةةةى الموصةةةلي التميمةةةي ) أبةةةو يعلةةةى، أحمةةةد بةةةن علةةةي بةةةن
 .، سوريادمشق ،ر الم مون للتراث، داتحقيق: حسين سليم أسد األولى،
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األحاديةث مذيلةة ب حكةام شةعيب  ،مسةند اإلمةام أحمةد (.)د.ت أحمد، أبو عبداهلل الشيباني أحمد بةن حنبةل
 .، مصرالقاهرة ،مؤسسة قر بة ،ؤو  عليهاااألرن

 ،نيؤو  و خةر اتحقيةق: شةعيب األرنة ،   الثانيةة،مسند اإلمةام أحمةد .(1999/ه1420أحمد، بن حنبل )
 .، بيروت، لبنانمؤسسة الرسالة

 بةة  بعنايةةة  ،هديةةة العةةارفين فةةي أسةةماء المةةؤلفين و ثةةار المصةةنفين .(1951إسةةماعيل باشةةا، البغةةدادي )
أعةةةادت  بعةةةه دار إحيةةةاء التةةةراث سةةةتانبول، إوكالةةةة المعةةةارف الجليلةةةة فةةةي م بعتهةةةا البهيةةةة 

 لبنان. ،بيروت ،العربي

. إيضال المكنون فةي الةذيل علةى ()د.ت إسماعيل باشا، بن محمد أمين بن أمير سليم البابانى البغدادي
محمةةد شةةرف الةةدين بالتقايةةا،  :عنةةى بتصةةحيحه ،كشةةف الظنةةون عةةن أسةةامى الكتةةب والفنةةون

 لبنان. ،بيروت ،ربيدار إحياء التراث الع ،ورفعت بيلكه الكليسى

مؤسسةة  ،  األولةى ،ر المست اب في فقه السنة والكتةاب. الثم(ه 1422) األلباني، محمد ناصر الدين
 .، الكويتغراس

سةيد  تحقيةق:،   األولةى، اإلحكةام فةي أصةول األحكةام .ه(1404) علي بن محمد أبةو الحسةن، اآلمدي
  .  ، لبنانبيروت ،دار الكتاب العربي ،الجميلي

مصة فى ديةب  تحقيةق:  الثالثةة، صحيح البخةاري،  .(1987/ه 1407) البخاري، محمد بن إسماعيل
 .، لبنانبيروت ،دار ابن كثير ،البغا

تحقيق: محفوظ  ،مسند البزار البحر الزخار .ه(1409البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق )
 .، لبنانبيروت ،مكتبة العلوم والحكم ،الرحمن زين اهلل، مؤسسة علوم القر ن

كشةف األسةرار عةن  .(1997هة/ 1418) حمد بن محمد، عالء الدين البخاريعبد العزيز بن أ ،البزدوي
 ،دار الكتةب العلميةة، عبد اهلل محمود محمةد عمةر تحقيق: ،   األولى،أصول فخر اإلسالم

 .  ، لبنانبيروت

،   السةةنن الكبةةر  وفةي ذيلةةه الجةةوهر النقةةي .هةةة( 1344) ، أبةةو بكةةر أحمةد بةةن الحسةةين بةةن علةيالبيهقةي
 ،مجلةةس دائةةرة المعةةارف النظاميةةة، عةةالء الةةدين المةةارديني الشةةهير بةةابن التركمةةاني األولةةى،
 الهند.

تحقيةق:  ،. سنن الترمذي المسمى الجام  الصةحيح(د.ت) الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي
دار إحيةةةاء التةةةراث  ،األحاديةةةث مذيلةةةة ب حكةةةام األلبةةةاني عليهةةةا ن،يشةةةاكر و خةةةر أحمةةةد محمةةةد 

 .، لبنانبيروت ،العربي

 ،   األولةةى،البهجةةة فةةي شةةرل التحفةةة .(1998ه/ 1418الحسةةن علةةي بةةن عبةةد السةةالم ) التسةةولي، أبةةو
 .، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد عبد القادر شاهين
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عبةةد الحميةةد عبةةد اهلل  :تقةةديم،   الثانيةةة، نيةةل االبتهةةا  بت ريةةز الةةديبا  .(2000) التنبكتةةي، أحمةةد بابةةا
 . ، ليبياالهرامة، دار الكاتب،  رابلس

دار  ،تحقيةق: إبةراهيم األبيةاري ،   األولةى،التعريفةات .ه( 1405الجرجاني، علي بةن محمةد بةن علةي )
 .  ، لبنانبيروت ،الكتاب العربي

تحقيةق: محمةد الصةادق قمحةاوي.  ،ه( أحكةام القةر ن1405بكةر )الجصاص، أحمد بن علي الةرازي أبةو 
 .، لبنانبيروت ،دار إحياء التراث العربي

وزارة ، تحقيةق: عجيةل جاسةم النشةمي ،. الفصةول فةي األصةول(د.ت) الجصاص، أحمةد بةن علةي الةرازي
 .الكويت ،األوقاف والشؤون اإلسالمية

ةةد بةةَن     ،معةةالم أصةةول الفقةةه عنةةد أهةةل السةةنة والجماعةةة .ه( 1427حَسةةَين بةةن َحسةةَن )الجيزانةةي، محم 
 دار ابن الجوزي. ،الخامسة

المسةةةتدرك علةةةى الصةةةحيحين  .(1990/ه 1411) الحةةةاكم، أبةةةو عبةةةداهلل محمةةةد بةةةن عبةةةداهلل النيسةةةابوري
 ،مصة فى عبةد القةادر ع ةا تحقيةق: ،   األولةى،للحاكم م  تعليقات الةذهبي فةي التلخةيص

 .لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية

هةة(. قةرة العةين لشةرل ورقةات إمةام  954-902الح اب، أبو عبد اهلل محمد بن محمد الرعيني المالكي )
 .، القاهرة، مصرتحقيق: أحمد مص فى قاسم ال ه اوي، دار الفضيلة ،الحرمين

تحقيةةق: السةةيد  ،سةةنن الةةدارق ني .(1966/ه 1386الةةدارق ني، علةةي بةةن عمةةر أبةةو الحسةةن البغةةدادي )
 لبنان.بيروت،  ة،دار المعرف ، هاشم يماني المدنيعبد اهلل

 ،البحةر المحةي  فةي أصةول الفقةه .(2000/ه1421) الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهلل
 لبنان.  ، بيروت،دار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد محمد تامر

األعةةالم قةاموس تةةراجم ألشةةهر الرجةال والنسةةاء مةن العةةرب والمسةةتعربين  .(1980الزركلةي، خيةةر الةدين )
 .، بيروت، لبناندار العلم للماليين ،والمستشرقين

تحقيةق:  ،   الثانيةة، بقةات الشةافعية الكبةر  .(ه 1413تا  الدين بن علي بةن عبةد الكةافي ) ،السبكي
 .هرة، مصر، القادار هجر ،عبد الفتال محمد الحلوو  محمود محمد ال ناحي

 .، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية ،. مسند الشافعي()د.ت محمد بن إدريس أبو عبد اهلل ،الشافعي

 .  ، لبنانبيروت ،دار المعرفة ،ه( األم 1393الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد اهلل )

أضةواء البيةان  .(1995/ه 1415)محمد األمين بن محمد المختار بةن عبةد القةادر الجكنةي  الشنقي ي،
 لبنان.، بيروت، دار الفكر ،في إيضال القر ن بالقر ن
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الحةةةق مةةن علةةةم  تحقيةةق ىالفحةةةول إلةةإرشةةاد  .(1999/ه1419الشةةوكاني، محمةةد بةةةن علةةي بةةن محمةةةد )
وولةي الةدين صةةالح  المةيس تحقيةق: أحمةد عةزو عنايةة، قةدم لةه: خليةل،   األولةى، األصةول

 .لبنان، بيروت، فرفور، دار الكتاب العربي

تحقيةق:  ةارق بةن عةو  اهلل بةن  ،المعجةم األوسة  .(ه1415ال براني، أبو القاسم سليمان بةن أحمةد )
 .، مصرالقاهرة ،دار الحرمين ،وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،محمد 

  جةةام  البيةةان فةةي ت ويةةل القةةر ن،  .(2000ه/ 1420ال بةةري، محمةةد بةةن جريةةر بةةن يزيةةد، أبةةو جعفةةر )
 .، بيروت، لبنانمؤسسة الرسالة ،تحقيق: أحمد محمد شاكراألولى، 

،   شةةرل معةةاني اآلثةةار .ه( 1399ال حةةاوي، أحمةةد بةةن محمةةد بةةن سةةالمة بةةن عبةةدالملك أبةةو جعفةةر )
 .، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد زهري النجاراألولى، 

اإلسةالمي،  دار الغةرب ،تحقيق: محمد حجةي ،الذخيرة .(1994) القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس
 .بيروت، لبنان

الجةام  (. تفسةير القر بةي المسةمى 2003/ه 1423القر بي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصةاري )
 .، السعوديةدار عالم الكتب، الريا  ،هشام سمير البخاري تحقيق: ،ألحكام القر ن

التحبير شةرل التحريةر  .(2000ه/ 1421) سليمان الحنبليالمرداوي، عالء الدين أبي الحسن علي بن 
مكتبةةةة  ،أحمةةد السةةةرالو عةةةو  القرنةةةي، ، تحقيةةق: عبةةةد الةةةرحمن الجبةةرين ،فةةي أصةةةول الفقةةةه

 السعودية. الريا ،  ،الرشد

تحقيةةق:   األولةةى، السةةنن الكبةةر ،  .(1991/ه 1411) ئي، أبةةو عبةةد الةةرحمن أحمةةد بةةن شةةعيبالنسةةا
 .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،البنداري، وسيد كسروي حسنعبدالغفار سليمان 

  األولةى،  ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانةي (.د.ت) النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم
 ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر.: رضا فرحاتتحقيق

المنهةا  شةرل شرل النووي على مسلم المسةمى  .ه( 1392) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري
 .  ، لبنانبيروت ،دار إحياء التراث العربي ،  الثانية ،صحيح مسلم بن الحجا 

تحقيةق: محمةد عوامةة،  بعةة  ،مصنف ابن أبي شةيبة )د.ت(. أبو بكر عبد اهلل بن محمد ،بن أبي شيبة
 هند.ال ،الدار السلفية

  األولةةى،  ، بقةةات الشةةافعية .هةةة( 1407عمةةر بةةن قاضةةي )أبةةو بكةةر بةةن أحمةةد بةةن محمةةد بةةن شةةهبة، 
 .  ، لبنانبيروت ،دار عالم الكتب، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان

مؤسسةة التةاريي  ،. كشف الظنون عن أسةامي الكتةب والفنةون)د.ت( حاجي خليفة، مص فى بن عبد اهلل
 .، بيروت، لبنانالعربي، دار إحياء التراث العربي
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بيةروت، دار  ،مكتبةة المثنةى ،. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةة(1957) رضاكحالة، عمر 
 .، لبنانبيروت ،إحياء التراث العربي

تحقيةق: حبيةب الةرحمن  ،   الثانيةة،مصةنف عبةد الةرزاق .ه( 1403عبد الرزاق، بةن همةام الصةنعاني )
 .، لبنانبيروت ،المكتب اإلسالمي ،األعظمي

دستور العلمةاء أو جةام  العلةوم (. 2000ه/ 1421) عبد رب الرسول األحمد نكريعبد رب النبي، بن 
دار  ،عةةةرب عباراتةةةه الفارسةةةية: حسةةةن هةةةاني فحةةةص، األولةةةى   ،فةةةي اصةةة الحات الفنةةةون

 ، لبنان.بيروت ،الكتب العلمية

 ،دار إحيةاء التةراث العربةي ،تحقيةق: محمةد فةؤاد عبةد البةاقي ،المو ة  )د.ت(. مالك، بن أنةس األصةبحي
 .بيروت، لبنان

 ،الم بعةةةة السةةةلفية ،ه(. شةةةجرة النةةةور الزكيةةةة فةةةي  بقةةةات المالكيةةةة 1349مخلةةةوف، محمةةةد بةةةن محمةةةد )
 . ، مصرالقاهرة

صةةحيح مسةةلم المسةةةمى . )د.ت( أبةةو الحسةةين مسةةلم بةةةن الحجةةا  بةةن مسةةلم القشةةةيري النيسةةابوري مسةةلم،
 ، لبنان.بيروت ،دار األفاق الجديدة ،بيروت ،دار الجيل ،الجام  الصحيح

دار  ،  الثانيةةةةة ،الموسةةةةوعة الفقهيةةةةة الكويتيةةةةة .ه( 1427-1404) وزارة األوقةةةةاف والشةةةةئون اإلسةةةةالمية
  الكويت. ،السالسل

 
 


