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  "دع ما يريبك إلى ما ال يريبك: "لمسائل األصولية المستدل لها بحديثا

  َّ                       فاطمة بنت عبداهللا البطاح

   السعودية– جامعة امللك سعود – كلية الرتبية - قسم أصول الفقه 

  falbttah@yahoo.com: الربيد اإللكرتوين

  : ملخصال

ا األصوليون باحلديث يف مواضع متفرقة من هلصولية اليت استدل مجع املسائل األ

يرد عليه من اعرتاضات  متو�م ودراستها، وتعيني وجه االستدالل، وذكر ما

وحترير  تتبع املواضع اليت ذكر األصوليون فيها احلديث،: منهج البحث.واستدراكات

احلديث، وتسمية كل من حمل النزاع بينهم، وذكر مذاهبهم، وتعيني موضع استدالهلم ب

عناية :   نتيجة البحث.وجه االستدالل، واالستدراكات عليهأاستدل باحلديث منهم، 

ً                                                                  األصوليني باحلديث استدالال به، واستنباطا منه يف كثري من املواضع واملباحث  ً
 مع اختالف طرائقهم يف ذلك إذ منهم من يذكر احلديث بنصه ولفظه، ،األصولية

 الذي هو معىن من املعاين ،"بتجنب مواضع الريب مأخذ االحتياط" ومنهم من يذكر

  .املستنبطة من احلديث

 -  استدالل األصوليني -  املسائل األصولية - دع ما يريبك : الكلمات المفتاحية

  .االستدالل بالسنة النبوية
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Fundamental issues inferred with a hadith: "Let what 

makes you perplexed until what does not confuse you." 

Fatima bint Abdullah Al-Battah 

Department of Fundamentals of Jurisprudence - College of 

Education - King Saud University - Saudi Arabia 

e-mail:  falbttah@yahoo.com 

abstract: 

Collecting the fundamentalist issues that the fundamentalists 

have inferred by the hadith in separate places from their texts 

and studying them, determining the point of inference, and 

mentioning the objections and remedies that are answered to 

it. Research methodology: Tracing the places in which the 

fundamentalists mentioned the hadith, editing the place of 

conflict between them, mentioning their doctrines, and 

determining the place of their reasoning by the hadith And 

naming all of them who quoted the hadith as evidence, the 

aspects of inference, and the conclusions for it. The results of 

the research: the fundamentalists ’interest in the hadith as an 

inference with it, and inferring from it in many cases and 

fundamentalist investigations, with their different methods of 

that. Some of them mention the hadith in its text and 

wording, and some of them mention“ the precautionary 

approach to avoiding places of suspicion, ”which is one of 

the meanings deduced from the hadith. . 

Keywords: Allow that which confuses you - Fundamental 

issues - Inference by fundamentalists - Inference 

by the Prophet’s Sunnah. 
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 املقدمة
  

 وآصحابه الغر ،ً                                                هللا والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله احلمد

  :امليامني، وعلى من اهتدى �ديهم، واقتفى أثرهم إىل يوم الدين، أما بعد

فلقد أويت النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم جوامع الكلم، فجاءت أحاديثه موجزة 

ً               ألصوليني استدالال ناوهلا العلماء من احملدثني والفقهاء وااأللفاظ غزيرة املعاين، وقد ت
ولعل من األحاديث النبوية الشريفة اليت اتسمت بإجياز يف اللفظ، وغزارة يف ً            واستنباطا، 

لى اهللا عليه املعىن احلديث الذي رواه احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب ص

  ."ك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبةبيريبك إىل ماال يري دع ما" :وسلم يقول

هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، " :إذ كما يقول ابن حجر عنه

  .)١("م املنج من ظلمات الشكوك واألوها،وأصل يف الورع الذي عليه مدار اليقني

 واستدالالهم به لبعض املباحث ،وقد استوقفين استشهاد األصوليني �ذا احلديث

  . مواضع متناثرة من متو�م،  فرأيت تتبعها ومجعها ودراستهااألصولية يف

 والقادر ،إنه ويل ذلك ،تيسري واإلعانة، والنفع واإلفادة اهللا الكرمي اجلواد الً      سائلة

  . سبحانهِ     بهّ                        ،  فال حول وال قوة لنا إالعليه

 خطة البحث:   

   .                                               يتكون البحث من مقدمة، ومتهيد، وثالثة مطالب، وخامتة

   .        ومنهجه ،        وأمهيته ،        وحدوده ،       وهدفه ،         خطة البحث  :     فيها        املقدمة و

       .                                                      ختريج احلديث، وبيان معناه، وصلته بغريه من األحاديث، وأمهيته  :             التمهيد وفيه

                                              املــــــسائل األصــــــولية املــــــستدل هلــــــا باحلــــــديث يف مبحــــــث األوامــــــر   :           املطلــــــب األول

    .         والنواهي

                                                           

   ).   ٢٩٧ (        بن حجر                         الفتح املبني بشرح األربعني، ا  (١)
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   ،              يف مباحــــث الرتجــــيح                                املــــسائل األصــــولية املــــستدل هلــــا باحلــــديث   :            املطلــــب الثــــاين

   .          والتقليد ،        واالجتهاد

                                                املـــسائل األصـــولية املـــستدل هلـــا باحلـــديث يف مبحـــث األدلـــة غـــري   :             املطلـــب الثالـــث

   .           املتفق عليها

                                                      املــسائل املــستدل هلــا باحلــديث يف مبحــث التفريــع الفقهــي والفــروق   :             املطلــب الرابــع

   .                بني املتشا�ات منها

 حدود البحث          :     

   :  هي                       هلذا البحث حدود موضوعية 

           وعليـــه فهـــذا                                     البحـــث خمـــتص باملـــسائل املـــستقلة املـــرتجم هلـــا،   :       املـــسائل  ) ١

ً اجلزئيــات الــيت قــد يــذكر فيهــا احلــديث عرضــا، دون أن يكــون مــشموال  :       احلــد خيــرج ً                                                        ً ً
                                        كمـا هـو احلـال مـع اسـتدالل التلمـساين باحلـديث  ،                           مبسألة هلا أقـوال واسـتدالل وحنـوه

                        ي فيـــه حكـــم القربـــة والتـــبس                                     لواحـــق النـــيب مـــن الـــصفات واحلركـــات فيمـــا خفـــ "    علـــى 

  . )١ ( "      باجلبلة

                                              البحــث خمــتص باملــسائل األصــولية الــيت يــذكرها األصــوليون   :        األصــولية  ) ٢

      :                          فهذا احلد خيرج أربعة أمور هي  :               يف كتبهم، وعليه

                                                              املسائل غري األصولية اليت يـستدل هلـا باحلـديث، كمـا هـو احلـال مـع مـسألة -

ً                                  ً ذكرهـا ابـن الـوزير اليمـاين مـستدال هلـا   إذ  "    وجـل                              القياس والتفريـع يف صـفات اهللا عـز "
   .(٢)      باحلديث

   -    .                                                          الفروع الفقهية اليت يستدل هلا الفقهاء باحلديث يف متو�م الفقهية

                                                       املــــسائل األصــــولية الــــيت يــــستدل هلــــا األصــــوليون باحلــــديث، يف متــــون غــــري   -

  ل        إذ اسـتد  ؛  "             اسـتفتاء القلـب "                                             أصولية كالتفسري واحلديث، كما هو احلال مـع مـسألة

   . )٣ (       االعتصام                          هلا الشاطيب باحلديث يف كتابه

                                                           

    ).   ٦٩٢ (                                      مفتاح الوصول إىل علم األصول، التلمساين (١)

    ).   ٤٩١ / ٢ (                                                           الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم، ابن الوزير اليماين(٢)

    ).   ٦٥٨ / ٢ (         ، الشاطيب        االعتصام  (٣)
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 إذ استدل هلا ابن رجب ؛"اخلروج من اخلالف" وكما هو احلال مع مسالة     

َّ                                   إال ما كان ذكره منها من مقتضيات أو . )١(باحلديث يف كتابه جامع العلوم واحلكم

ً                 جوع إليها، سواء ً                   ال ألو جهدا يف الر-  واحلال هذه - ً                             لوازم حبث املسألة أصوليا، فإين 
  .نقلت منها أو استأنست �ا يف فهم املسألة

 املسائل األصولية اليت يضيف األصوليون من املعاصرين االستدالل هلا باحلديث، - 

إذ استدل هلا بعض املعاصرين " جواز جتزوء االجتهاد"هو احلال مع مسألة  كما

  .تب األصولينيومل أجد هذا االستدالل فيما اطلعت عليه من ك .)٢(باحلديث

 الهدف العام للبحث:  

 واستدلوا عليها مجع املسائل األصولية اليت ذكرها األصوليون يف متو�م،    

ودراستها دراسة  ،"يريبك إىل ماال يريبك دع ما" :حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .هايني وجه االستدالل باحلديث عليأصولية، ببيان آراء ومذاهب األصوليني فيها، وتع

 أهمية البحث:  

البحث يربز الصلة العملية بني علم األصول والسنة النبوية، ويكشف عناية  - 

األصوليني بأحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيث يكثر استدالهلم �ا على 

مباحثهم األصولية، مما قد يرد به على الزعم بقيام علم األصول على االستدالالت 

  .املنطقية والعقلية فحسب

ً                                      ن استدالل األصوليني باحلديث جاء متفرقا يف إلبحث جيمع ما تفرق، حيث ا - 
 . مما يربز احلاجة إىل مجعها يف موضع واحد،مواضع معينة، ومتناثرة يف كتبهم

 

 الدراسات السابقة:  

دع  ":ة املستدل هلا حبديثمل اطلع على دراسة مستقلة خاصة باملسائل األصولي

  . به متفرقة يف أبواب أصول الفقه، وشروح احلديث فمواضع االستدالل،"يريبك ما

  

                                                           

    ).   ٢٨٣ / ١ (                           جامع العلوم واحلكم، ابن رجب   (١)

   . )   ٦١٢ / ١ (                                   الشرح الكبري ملختصر األصول، املنياوي (٢)
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 منهج البحث: 

 األصوليون حبديثيقوم البحث على تتبع املسائل األصولية اليت استدل هلا     

 :مث عرضها على النحو اآليت  ،"يريبك ال يريبك إىل ما دع ما"

 . ترمجة األصوليني للمسألة - 

  .حترير حمل النزاع يف املسائل اخلالفية - 

  . ن مذاهب األصوليني، وتعيني املذهب الذي يستدل باحلديث لهبيا - 

  . عليه إن وجدواالعرتاضذكر وجه االستدالل،  - 

  . توثيق األقوال بنسبتها إىل أصحا�ا، واإلحالة إىل مواضعها من كتبهم مباشرة - 

يظهر من استقراء طرائق األصوليني يف بسطها، وذلك  ختم املسألة بذكر ما - 

  . مسألة بعينهاتقتضيه كل حسب ما

 ، واآليات،ختم البحث بفهارس للمراجع واملصادر، دون املوضوعات - 

  . إذ اغفلتها هلذا السبب،واألحاديث، بغية االختصار، ومثلها الرتمجة لألعالم
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 التمهيد

 تخريج الحديث:   

حممد احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عن أيب احلوراء، عن أيب      

 عليه وسلم حفظت من رسول اهللا صلى اهللا:  ورحيانته أنه قال، سبط رسول اهللا،عنهما

  ." والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينةيريبك، ال يريبك إىل ما دع ما: "أنه قال

 وأبو ،)٥( وأمحد،)٤(والطيالسي، )٣(، واحلاكم)٢(، والرتمذي(١)أخرجه النسائي     

 وصححه .إال النسائي؛ " ريبة والكذب،فإن الصدق طمأنينة" :كلهم بزيادة، )٦(نعيم

 : منهم،مجع من أهل العلم

    . )٧ ( "             حديث حسن صحيح "   :ً           ً الرتمذي قائال

     . )٨ ( "           وإسناده قوي "   :ً           ً والذهيب قائال

     . )٩ ( "                    هذا حديث صحيح اإلسناد   : "ً     ً  قائال      واحلاكم

  

                                                           

  ،  )    ١١٧٥ (                                                               الــــسنن الــــصغرى، النــــسائي، كتــــاب األشــــربة، بــــاب احلــــث علــــى تــــرك الــــشبهات، (١)

) ٣٢٧ / ٨   .(    

    ).   ٦٦٨ / ٤ (  ،  )    ٢٥١٨ (                                       سنن الرتمذي، الرتمذي، باب صفة القيامة، (٢)

   ).  ١٥ / ٢ (  ،  )    ٩٦١٢ (                                           املستدرك على الصحيحني، احلاكم، كتاب البيوع، (٣)

    ).   ٤٩٩ / ٢ (  ،  )    ٤٧٢١ (                          مسند أيب داود، الطيالسي، (٤)

    ).   ٣٤٥ / ٢ (  ،  )    ٣٢٧١ (                              مسند اإلمام أمحد، أمحد الشيباين (٥)

    ).   ٢٦٤ / ٨ (                                                 حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصفهاين، (٦)

   ).   ٨٦٦ / ٤ (                      سنن الرتمذي، الرتمذي، (٧)

      ).    ٢٥١٨ / ٥ (                                                        خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على مستدرك احلاكم، ابن امللقن، (٨)

    ).  ١٥ / ٢ (     اكم،                           املستدرك على الصحيحني ، احل(٩)
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  . )٣ (            وصححه األلباين   ، )٢ (          ، والسيوطي )١ (             وذكره السخاوي

  بغيره من األحاديثالمعنى اإلجمالي للحديث وأهميته، وصلته: 

. (٤)لفظ أمر، على سبيل الندب" يريبك دع ما"قوله صلى اهللا عليه وسلم      

 متعلق بفعل حمذوف الصلة بإىل لتضمني معىن االنتقال، فهو" يريبك ال إىل ما"

ً                             ، منقلبا عنه، منتقال منه إىل )٦(يريبك استبدل ما : فيكون املعىن،(٥)"اترك" :تقديره ً     

   .٧) (غريه

أصله من الثالثي، ، (٨)بفتح الياء، وهو األفصح، مع جواز ضمها" يريبك"     

فيكون املعىن على األصل ، (٩)أراب يريب: راب يريب، أو من الرباعي، فيقال: فيقال

": أراب"، وعلى الرباعي  عما يوهم فيهتيقن فيه الريب، وينكشف ما: "راب" الثالثي

  .(١٠)الف ماتوهميتوهم فيه الريب، وينكشف خ  ما

قلق النفس : الشك مع التهمة، وأصله :الشك والرتدد وقيل: والريب     

   .(١١)أي مصائبه املقلقة: ريب الزمان: واضطرا�ا، ومنه

                                                           

     ).   ٣٤٦ (                                                      املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة على األلسنة، السخاوي، (١)

    ).   ١١٨ / ١ (                                          الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، السيوطي، (٢) 

    ).  ٤٤ / ١ (                                                  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، األلباين، (٣)

    ).   ٢٩٤ (                                  الفتح املبني بشرح األربعني، ابن حجر (٤)

  . )   ٣٩٨ / ٣ (                               املفاتيح يف شرح املصابيح، الزيداين (٥) 

    ).    ٢٦٥٩ (                                    امليسر يف شرح مصابيح السنة، التوربشيت(٦) 

   ).    ٢١٠٧ / ٧ (                          شرح مشكاة املصابيح، الطييب(٧) 

   ).   ٥٠٣ / ٥ (                                           ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح ،الدهلوي(٨) 

   . )   ٣٩٨ / ٣ (                                املفاتيح يف شرح املصابيح، الزيداين  (٩)

    ).   ٢٩٤ (                        بني بشرح األربعني، ابن حجر         الفتح امل(١٠) 

     ٣٨٨ / ٦ (                                     التحبري إليضاح معاين التيسري، الصنعاين(١١)
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وإن ، )١(الشك فيه اعرتض لك فيه شك، واذهب إىل ما اترك ما :واملعىن     

  .)٢(تشك يف حله ال شككت يف حل شيء فدعه إىل ما

الطمانينة السكون، وجاءت يف موضع البيان ": الصدق طمانينةفإن      "

حمل : "ومثة إضمار تقديره. )٣(والتفسري للصدق بشكل عام، فهي من عموم ا�از

  .)٤("الطمأنينة وسببها

 فليرتكه إىل شيءً                         أن من وجد يف نفسه ريبة يف : واملعىن اإلمجايل للحديث     

ئن إىل الصدق، وترتاب من الكذب، وارتيا�ا  ألن نفس املؤمن تطم؛ماال يرتاب فيه

 منبئ عن كونه الشيء، واطمئنا�ا إىل ً                               منبئ عن كونه باطال أو مظنة لهالشيءمن 

ً    حقا
)٥( .  

وهلذا ؛ )٦(واالعتقاداملقال والفعال : وحمل احلق والباطل أو الصدق والكذب     

 ،ملعامالت واملناكحاتً                                                   فاحلديث يشمل األقوال واألفعال معا، ويقع يف العبادات وا

   .)٧(وسائر أبواب األحكام

ِ                                                                       وبه يتبني أمهية احلديث ومكانته؛ إذ هو من جوامع الكلم، ومن احلكم 

النبوية البليغة اليت تتضمن قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل يف الورع واالحتياط، 

                                                           

    ).    ٢١٠٧ / ٧ (                          شرح مشكاة املصابيح، الطييب(١) 

     ٤٨٥ / ٤ (         األنصاري                                منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  (٢)

    ).    ٢١٠٨ / ٧ (                           شرح مشكاة املصابيح، الطييب (٣)

    ).   ٥٢٩ / ٣ (    اوي                                   فيض  القدير شرح اجلامع الصغري، املن(٤)

    ).    ٢٦٥٩ (                                    امليسر يف شرح مصابيح السنة، التوربشيت  (٥)

   . )   ٦٥٩ / ٢ (          التوربشيت                           امليسر يف شرح مصابيح السنة،(٦) 

    ).   ٢٩٦ (                                   الفتح املبني بشرح األربعني، ابن حجر(٧)
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ن الشكوك وجتنب الشبهات ومواضع الريب الذي هو مظنة اليقني وراحة البال م

  . واألوهام ووساوس الشياطني

الريبة تقع يف العبادة واملعاملة : "     وهو املعىن الذي أراد ابن حجر تقريره بقوله

واملناكحات وسائر أبواب األحكام، وترك الريبة يف ذلك كله غلى يقني احلل هو الورع، 

  .)١(وهو عميم النفع، كثري الفائدة، عظيم اجلدوى يف الدنيا واآلخرة

ولو تأمل احلذاق هذا احلديث لتيقنوا أنه استوعب : "     ومثله العسكري إذ قال

  .)٢("ما قيل يف جتنب الشبهات

 :ومن أمهها، ببعض األحاديث النبوية األخرىصلته  احلديث      ومما يبني أمهية

مسعت " :احلديث املتفق عليه، عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما أنه قال .١

احلالل بني واحلرام بني، وبينهما أمور :  صلى اهللا عليه وسلم يقولرسول اهللا

ستربأ لدينه وعرضه، امتشا�ات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات 

  .(٣)..."ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام

يريبك إىل  دع ما"بأن حديث : وميكن تعيني وجه الصلة بني معىن احلديثني      

 وذلك مبا عرب عنه الطويف ،"احلالل بني واحلرام بني"من مشموالت حديث " بكيري ما

اعلم أن األشياء إما واضح احلل، أو واضح احلرمة، " :ً                          بعد أن ساق كال احلديثني قائال

أو مرتاب فيه، والريبة تقع يف سائر أبواب األحكام، وترك الريبة يف ذلك كله إىل غريها، 

  .)٤("ائدةأمر عظيم النفع كثري الف

                                                           

    ).   ٢٩٦ (                                  الفتح املبني بشرح األربعني، ابن حجر (١)

        ).   ١١٢ (     رداين                                           اجلواهر اللؤلؤية يف شرح األربعني النووية، اجل(٢)

    ).   ٢٠ / ١ (  ،  )  ٥٢ (                 من استربأ لدينه      ، باب       اإلميان                    رواه البخاري، كتاب(٣)

    ).   ١٢٠ / ١ (                             التعيني يف شرح األربعني، الطويف (٤)



        

 

 
 

 

٨٠٣
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وابن دقيق ، ٢) ( واخلطايب،(١) ومثل الطويف يف ربطه بني احلديثني القرطيب 

  .وآخرين، (٣)العيد

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرب : "عن وابصة رضي اهللا عنه قال .٢

 الرب ما اطمأنت إليه النفس .وابصة استفت قلبك واستفت نفسك يا: واإلمث فقال

لب، واإلمث ماحاك يف نفسك وتردد يف صدرك، وإن أفتاك واطمأن إليه الق

  .(٤)"الناس

الشاطيب بعد أن عرب عنه وميكن تعيني وجه الصلة بني معىن احلديثني  مبا      

فهذه ظهر من معناها الرجوع يف مجلة من األحكام :"  ً       قائالساق كال احلديثني

اطر، وأنه إذا اطمأنت يقع يف القلب ويهجس بالنفس ويعرض باخل الشرعية إىل ما

  . )٥("قدام عليه حمظورالنفس إليه فاإلقدام عليه صحيح، وإذا توقفت وارتابت فاإل

 إذا أشكل عليك والتبس ومل يتبني الشيءواملعىن أن " :قاله الطييب ومثله ما     

تسكن  فليتأمل فيه إن كان من ا�تهدين، وليسأل إن كان من املقلدين، فإن وجد ما

 فسه، ويطمئن به قلبه، فليأخذ به وليخرت  لنفسه وإال فليدعه، وليأخذ مبا الإليه ن

شبهة فيه وال ريبة، وهذه طريقة الورع واالحتياط، وحاصله راجع إىل حديث احلسن بن 

  .(٦) "علي  رضي اهللا عنهما

                                                           

   ).   ٤٩٠ / ٤ (                                             املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، القرطيب(١)

   ).   ٩٩٦ / ٢ (                                      أعالم احلديث شرح صحيح البخاري ، اخلطايب (٢)

   ).  ٦١ (                        النووية، ابن دقيق العيد              شرح األربعني (٣)

              ، وأبـــو نعـــيم يف  )    ١٣٢٢ (                        ، والـــدارمي يف مـــسنده بـــرقم  )     ١٧٩٩٩ (                        رواه أمحـــد يف مـــسنده بـــرقم (٤)

  ،  "        حـــــسن لغـــــريه   : "           وقـــــال األلبـــــاين   ).    ١٥٠ / ٩ (ّ                     ّوحـــــسنه النـــــووي يف ا�مـــــوع    ).   ٢٤ / ٢ (      احلليـــــة 

   ).   ١٧٣ / ٤ (            صحيح الرتغيب 

   . )   ١١٢ / ١ (         ، الشاطيب        االعتصام  (٥)

  . )    ٢١٠٨ / ٧ (               ملصابيح، الطييب             شرح مشكاة ا(٦)
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 :المطلب األول

 وفيه، المسائل األصولية المستدل لها بالحديث في مبحث األوامر والنواهي

  :ثالثة فروع

  .داللة صيغة األمر المجردة من القرائن: الفرع األول

 تحرير محل النزاع وأقوال األصوليين: ً    أوال: 

 اختلف بعض األصوليني يف تقدير ،ترد األوامر يف أدلة الشارع ملعاين متعددة     

 اإلجياب والندب واإلباحة:  منها  إذ تصل عند بعضهم إىل ثالثني معىن ،عددها

 .)١( وغريهاواإلرشادتأديب وال

أن هذه املعاين ليست كلها على وجه احلقيقة، : واملتفق عليه عند األصوليني     

اليت تعني املعىن بل يفتقر إىل القرائن  ،يستفاد معناه من جمرد صيغة األمرفبعضها ال 

   ً.       اتفاقاالقرائن  دلت عليه  على ماوحينها حيمل ،املراد منه

.  داللة األمر ا�رد من القرائنيف:  موضع النزاع بني األصولينيوعليه احنصر     

 أو هو مشرتك بني هذه املعاين ؟ أم اإلباحة؟ أم يف الندب؟هل هو حقيقة يف الوجوب

 ً                               وال يتعني أيا منها إال بالقرينة ؟؟ الثالثة 

  : أقوال هي  إذ األصوليون في ذلك على أربعة

، فتحمل  جماز فيما عداهة يف الوجوب،أن صيغة األمر حقيق: القول األول - 

 وإىل هذا القول ، على الوجوب بال قرينة، بينما ال تصرف لغري الوجوب إال �ا

  

                                                           

                             ، احملـصول مـن علـم األصـول، الـرازي  )   ٣٦٩ (                                          انظر هـذه املعـاين يف مفتـاح الوصـول، التلمـساين (١)

) ٣٩ / ٢  .(    
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  .)٣(املتكلمني واملعتزلة وبعض(٢) والفقهاء،(١) ذهب اجلمهور من األصوليني

أن صيغة األمر حقيقة يف الندب، جماز فيما عداه فتحمل على : القول الثاني - 

وإىل هذا القول ذهب ، قرينة، بينما ال تصرف لغري الندب إال �االندب بال 

  .)٥( وبعض املالكية،)٤(كثري من املعتزلة

حقيقة يف اإلباحة جماز فيما عداها فتحمل  أن صيغة األمر :القول الثالث - 

وهذا القول مما ينسب إىل  ،عليها بال قرينة، وال تصرف لغري اإلباحة إال �ا

  .(٧) وإىل املعتزلة،)٦(أصحاب اإلمام مالك

 التوقف يف تعيني داللة صيغة األمر حىت يرد ما يبني املراد منه، :الرابع القول - 

  .(٨)وإليه ذهب أبو احلسن األشعري وأصحابه

 االستدالل على هذا واالعتراضاستدالل األصوليين بالحديث، : ً      ثانيا: 

 الوجوب فتحمل عليه استدل األصوليون القائلون بأن صيغة األمر حقيقة يف     

يريبك  دع ما" :لممنها قول النيب صلى اهللا عليه وس،  نصية وعقليةبال قرينة بأدلة كثرية

 ".إىل ماال يريبك

                                                           

   ).  ٣٨ / ١ (                                املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية (١)

                                                                          وإليـــه ذهـــب اإلمـــام الـــشافعي، وهـــو ظـــاهر كـــالم اإلمـــام أمحـــد، ومـــذهب األحنـــاف واملالكيـــة، (٢)

                                ، التبــصرة يف أصــول الفقــه، الـــشريازي  )   ٤٩٠ / ٢ (                         ح يف أصــول الفقــه، ابــن عقيــل      الواضــ  :     انظــر

   ).  ٢٤ (                              ، اإلشارة يف أصول الفقه، الباجي  )   ١٥٢ / ١ (                               ، العدة يف أصول الفقه، أبو يعلى  )  ٢٦ (

    ).  ٥٠ / ١ (                                       املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسني البصري  (٣)

   . )  ٥٠ / ١ (                                      املعتمد يف أصول الفقه ، أبو احلسني البصري (٤) 

   . )  ٢٢ (      شريازي   ال                 يف أصول الفقه،     اللمع(٥) 

   ).  ١٦ / ١ (             أصول السرخسي   :                                   فيما ينسبه إليهم بعض احلنفية ، انظر(٦) 

   ).  ٦٧ / ١ (                            الربهان يف أصول الفقه ، اجلويين   (٧)

   ).  ٦٩ (                                 ، التمهيد يف أصول الفقه، الكلوذاين  )   ١٥٤ / ١ (                              العدة يف أصول الفقه ، أبو يعلى   (٨)
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أن محل األمر على الوجوب يفيد القطع بعدم إقدام  :وجه االستدالل     

 قد  إذً                                           إن كان ندبا، ومحله على الندب يقتضي الشك فيه املكلف على خمالفة األمر

   . وقد أمرنا بنص احلديث بتجنب الشك، ً           يكون واجبا

  : على االستدالل �ذا احلديث عدد من األصوليني منهمّ       وقد نص   

ة األمر عن إذا جتردت صيغ:"إذ عنون للمسألة بقوله : أبو اخلطاب الكلوذاين - 

فإن " :ً               هذا احلديث قائال:  على ذلك منهاً  ةمث ساق أدل، "القرائن اقتضت الوجوب

ً                                        ألنه ال خيلو أن يكون املأمور به واجبا أو ؛األمر إذا محل على الوجوب كان أحوط

 الندب مل نأمن أن محلنا على وإذا ،ا فعله بل ينفعناً                      فإن كان ندبا مل يضرنً،     ندبا

وهلذا قال النيب ... فنستضر برتكه فدل على أن فعل األحوط واجب           ً يكون واجبا  

 .(١)" فأمر باالحتياط،يبك إىل ماال يريبكير دع ما: صلى اهللا عليه وسلم 

يقة يف الرتجيح املانع من لفظة أفعل حق" : إذ عنون للمسألة بقوله:الرازي - 

ً                                                         مث عرض أقوال األصوليني فيها، وساق ستة عشر دليال للقائلني حبمل ، "النقيض

 ،لو محلناه على الندب" :ً                                           األمر على الوجوب، وكان احلديث هو خامتتها قائال

ً                                                                    دير أن يكون املأمور به مندوبا حصل القطع بعدم اإلقدام على خمالفة األمر، فبتق

ً                                                  ولو كان واجبا وحنن قد جوزنا له الرتك كان ذلك خمالفة  ألمر، فثبت أن محله على ً

وجب محله على الوجوب للنص  :ثبت هذا فنقول وإذا الندب يقتضي الشك،

 .(٢)"يريبك يريبك إىل ما دع ما":  النص فقوله عليه الصالة والسالمواملعقول، أما

ومحله على الوجوب يفيد :" ً                                    إذ عنون للمسألة باألمر للوجوب قائال:األرموي - 

ن يكون املأمور به أالقطع بعدم خمالفة األمر، وعلى غريه يفيد الشك فيه جلواز 

                                                           

   ).  ٦٩ (           الكلوذاين                       التمهيد يف أصول الفقه ،  (١)

  . )  ٩١ / ٢ (                            احملصول من علم األصول، الرازي(٢) 



        

 

 
 

 

٨٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

يريبك  دع ما": لقوله عليه الصالة والسالم ؛ فوجب العمل على الوجوبً،      واجبا

 .(١)" يريبكإىل ما ال

مث ذكر احتماالت ، إذ عنون للمسألة مبدلول الصيغة الطلب واالستدعاء: اهلندي - 

؟ مث استدل ملذهب ... أم ؟ أم الندب؟مخس حلقيقة هذه الصيغة هل هي الوجوب

اجلمهور بأن صيغة الطلب حتمل على الوجوب بأدلة كثرية منها هذا احلديث 

 لعدم ؛أن محله على الوجوب يفيد القطع.....: .ريقة االحتياط وتقريرهاط" :ً     قائال

 كذلك وجب محله على ، وإذا كانمر ومحله على الندب ال يوجب ذلكخمالفة األ

 .(٢)"ماال يريبكيريبك إىل  دع ما :الوجوب لقوله

فيه من  املصري إىل جهة اإلجياب أوىل ملا" :ً     قائال إذ عنون للمسألة :اجلصاص - 

ً                                استدالال من غري اللفظ فإنه احتجاج  وإن كان  وهذا،االحتياط واألخذ بالثقة

احلالل بني واحلرام : ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلمصحيح يف وجوب األمر، ك

  .(٣)"يريبك إىل ماال يريبك دع ماوبني وبينهما أمور متشا�ات 

 على هذا االستداللاالعتراض : 

            ولرمبـا حققـوا  "   :ً      ً ي قـائال                                         عورض هذا االستدالل مبا عرب عنـه أبـو احلـسني البـصر          

                    يريبـك إىل مـاال يريبـك،        دع مـا  :                             لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال        روي عن ا           شبهتهم مبا

                                             إذا محلــت األمــر علــى النــدب فقــد عــدلت عمــا يــريبين إىل    :           املخــالف يقــول          واجلــواب أن 

   . )٤ ( "            وال ريب يف ذلك               الثقة واليقني،

  

                                                           

  . )   ٢٨٤ / ١ (                          التحصيل من احملصول، األرموي(١) 

   ).   ٩٠٤ / ٣ (                                    �اية الوصول يف دراية األصول، اهلندي(٢)

  . )   ٢٩١ / ١ (                        الفصول يف األصول ، اجلصاص(٣)

    ).  ٦١ / ١ (                                         املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسن البصري (٤)



        

 

 
 

 

٨٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

 : الجواب عن االعتراض

ال غري مل نكلف يف هذه احل" :ً               ذا االعرتاض قائالأجاب اجلصاص عن ه     

 على للشيءغري معتقدين فقد تيقنا مىت فعلنا ذلك أنا  ،االحتياط  واألخذ باحلزم

فدع : هو ، أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعترب ذلك حني قال  خالف ما

عليك  دعه على أن ألنك ال تأمن أن تيريبك إىل ماال يريبك، وعلتك قائمة فيه، ما

  .(١)"تركه ، وليس عليك تركه يف احلقيقة

أن املأخذ عندهم هو :      والذي يظهر من خالل استدالل األصوليني

الذي دل عليه احلديث، والذي هو أحد معاين صيغ األمر كما تقرر : االحتياط

  .لديهم

  :صنيع كثري منهم إذ هم يف االستدالل على مسلكني: ويؤيده

من يستدل باحلديث، مث يتبعه بذكر املآخذ فيه، وهو االحتياط، : ولاملسلك األ - 

الرازي، واألرموي، واهلندي، واجلصاص يف النقول : كما هو احلال مع صنيع

 .املتقدمة عنهم

السرخسي : من يستدل باالحتياط، وإن أغفل احلديث، ومن هؤالء: املسلك الثاين - 

 ترك األخذ باالحتياط، لكان ذلك ولو مل يكن يف القول مبا قالوا إال: "إذ قال

ً                                                                  كافيا يف وجوب املصري إىل القول بان مقتضي األمر اإلجياب وفيه معىن االحتياط 

 .)٢("من كل وجه، وهو أوىل

                                                           

    ).   ٢٩١ / ١ (            ألصول، اجلصاص           الفصول يف ا(١) 

    ).  ١٧ / ١ (                        أصول السرخسي، السرخسي (٢)



        

 

 
 

 

٨٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

األمر إذا محل على الوجوب كان احوط، : "وأبو احلسن البصري إذ قال

  .)١("واألخذ باألحوط واجب

 داللة األمر على التكرار: الفرع الثاني

 تحرير موضع النزاع، وأقوال األصوليين: ً    أوال:  

ً                                                                       اتفق األصوليون على أن األمر إذا ورد مقيدا بقرينة تدل على إفادته التكرار      

   .ً"               اسقين املاء أبدا: "وجب تكراره، كأن يقول السيد لعبده 

ً                                                                    واتفقوا أيضا على أن األمر إذا ورد مقيدا مبا يدل على إفادة الفعل مرة       ً

  .)٢(الواحدةواحدة، فإنه جيب محله على املرة 

ً                                                                 كما أ�م متفقون أيضا أنه ال وجود ملآهية األمر إال باملرة الواحدة، فهي      

  .)٣( ومن مقتضياتهآلزمة لإلتيان باملأمور به

ً                             األمر إذا ورد مطلقا جمردا من :  ينحصر موضع النزاع بينهم يف:وعليه      ً

حيث اختلف األصوليون يف ذلك على  ؟ أو ال يقتضيه؟ار هل يقتضي التكر،القرائن

  :  أقوال هيأربعة

أن األمر املطلق ا�رد من القرائن يقتضي الفعل مرة واحدة ، وإليه  :القول األول -

  ،)٥( واملالكية،)٤(ذهب مجهور األصوليني من  احلنفية

  

                                                           

    ).  ٦١ / ١ (                                     املعتمد يف أصول الفقه، أبو احلسن البصري (١) 

   ).   ٣١١ / ٣ (                                  البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي  (٢)

   ).   ١٢١ / ٢ (                 التقريب، الباقالين   (٣)

  . )  ٢٠ / ١ (                        ، أصول السرخسي، السرخسي  )   ١٣٥ / ٢ (                     الفصول يف األصول، اجلصاص(٤) 

   . )   ١٣٠ (                         شرح تنقيح الفصول، القرايف   (٥)



        

 

 
 

 

٨١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

 .)٢(وبعض احلنابلة، )١(الشافعية

وإليه ذهب بعض   يقتضي التكرار،رد من القرائن ا�أن األمر املطلق :القول الثاني -

  .)٥( ومجهور احلنابلة،(٤)، والشافعية(٣)املالكية

 ؛ وال املرة، ال يدل على التكرار،ن القرائنمأن األمر املطلق ا�رد  :القول الثالث -

 إمنا يأيت لطلب املآهية

، )٦(احلنفيةفقط، وتثبت املرة الواحدة ضرورة من ضروراته، وإليه ذهب متأخرو 

 .)٧(وبعض الشافعية

 أن األمر املطلق ا�رد عن القرائن ال يدل على تكرار وال مرة، :القول الرابع -

  .)٨(ويتوقف يف داللته، وإليه ذهب األشعرية

 استدالل األصوليين بالحديث، واالعتراض على هذا االستدالل: ً      ثانيا:  

ن القرائن على مق ا�رد استدل مجهور األصوليني القائلني حبمل األمر املطل

  ."يريبك إىل ماال يريبك دع ما:" التكرار حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                                           

  . )   ٣١٢ / ٣ (                                لبحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي    ا(١)

   ).  ٧٧ (                                التمهيد يف أصول الفقه، الكلوذاين  (٢)

  . )   ١٣٠ (                         شرح تنقيح الفصول، القرايف   (٣)

                                   ، البحـــــــر احملــــــيط يف أصــــــول الفقــــــه، الزركـــــــشي  )  ٧٢ / ١ (                           الربهــــــان يف أصــــــول الفقــــــه، اجلــــــويين   (٤)

) ٣١٣ / ٣   .(   

   ).   ١١٠ / ١ (                              املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية   (٥)

  . )   ٢٥١ / ١ (                            ، تيسري التحرير، أمري بادشاة  )    ٣١١ / ١ (                              التقرير والتحبري ، ابن أمري حاج   (٦)

  . )  ٩٨ / ٢ (                            احملصول من علم األصول، الرازي  (٧)

  . )   ١١١ / ١ (         آل تيمية                       املسودة يف أصول الفقه،  :                                      فيما ينسبه إليهم بعض األصوليني ، انظر(٨)



        

 

 
 

 

٨١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

ألن اآلمر إن أراد ؛ أن محل األمر على التكرار أحوط للمكلف: وجه االستدالل

ً                                                                            التكرار فقد وقع منه، وإن أرد املرة الواحدة فقد وقع منه ذلك أيضا، لدخوهلا ضمن 

 . أمرنا باالحتياط بنص احلديثالتكرار، وقد

   : على االستدالل باحلديث من األصولينيّ       وممن نص     

التلمساين إذ عنون للمسألة باألمر ال يفيد التكرار، مث ساق أقوال األصوليني فيها 

واختار القول بعدم إفادته التكرار، مث ساق أدلته وأدلة خمالفيه القائلني بأنه يقتضي 

أن محله على التكرار أحوط فوجب املصري : حجة املخالف أمور منها" :ً             التكرار قائال

  . )١("يريبك إىل ماال يريبك دع ما:  صلى اهللا عليه وسلمإليه لقوله

بأنه وإن وقع التسليم مبشروعية االحتياط إال : االعتراض على هذا االستدالل

ط، ويف هذا يقول وأن حتققه يف التكرار غري مسلم، إذ قد يكون ترك التكرار هو األح

 ،اشرت اللحم:  كما إذا قال السيد لعبده،رمبا يكون ترك التكرار هو األحوط" :اهلندي

  .)٢("أو بع الدار فإن فعل ذلك على الدوام فإنه يالم

أن المأخذ عندهم هو  :والذي يظهر من خالل استدالل األصوليين     

صيغ األمر كما تقرر االحتياط الذي دل عليه الحديث، والذي هو أحد معاني 

  .لديهم

  : إذ هم يف االستدالل على مسلكنيصنيع كثري منهم،: ويؤيده

عه بذكر املأخذ فيه وهو ، مث يتبمن يستدل باحلديث: األول     المسلك 

  .كما هو احلال مع صنيع التلمساين يف النقل السابق عنه ،االحتياط

                                                           

  . )   ٢٧٠ / ١ (                                   شرح املعامل يف أصول الفقه ، التلمساين  (١)

  . )   ٩٣١ / ٣ (        ، اهلندي                           �اية الوصول يف دراية األصول   (٢)



        

 

 
 

 

٨١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

:  ومن هؤالء ،فل احلديثوإن اغ ، من يستدل باالحتياط:الثانيالمسلك و     

يأمن  ألنه بالتكرار ،تكرار املأمور بهأن االحتياط يقتضي : وخامسها" :الرازي إذ قال

تمال أن يكون ذلك  الح؛منه وبرتك التكرار ال يأمن من األقدام على خمالفة أمر اهللا،

 .(١)"على التكرارفوجب محله ، األمر للتكرار

ألنه إن كان للتكرار فقد  ؛ار أحوط للمكلفاحلمل على التكر" :واآلمدي إذ قال

   .)٢(ً"                                                     حصل املقصود وال ضرر، وإن مل يكن للتكرار مل يكن فعله مضرا

ألنه إن أراد األمر فقد حصل  ؛ط للمكلفأحوالقول بالتكرار " :واهلندي إذ قال

ً                                   فقد حصل غرضه أيضا ضرورة حصوهلا ضمن وإن مل يرده بل أراد مرة واحدة  ،غرضه

  .)٣("رة الواحدة إنه للم: خبالف ما إذا قيلالتكرار،

  داللة النهي على التكرار :الفرع الثالث

 وأقوال األصوليين،تحرير موضع النزاع: ً    أوال : 

ً                                                               اتفق األصوليون على أن النهي حينما يرد مقيدا بوصف من األوصاف، أو      

ً                   ي حينما يأيت مقرتنا ، وكذلك اختلفوا بأن النهقيد به بأنه حيمل على مافرتة من الزمان 

  .ل على مقتضى القرينة املالزمة لهمبا يفهم منه طلب الدوام واالستمرار بأنه حيم

ً                       مطلقا عن قيد األوصاف وعليه احنصر النزاع بني األصوليني يف ورود النهي

 ى إفادة الدوام والتكرار أم ال؟ حيث، والقرائن الدالة على احلال هل حيمل علواألزمنة

  : يف ذلك على قولنيصوليوناختلف األ

                                                           

    ).   ١٠٣ / ٢ (                           احملصول من علم األصول، الرازي (١) 

     ).   ٣٧٨ / ٢ (                            اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي (٢) 

   ).   ٩٢٦ / ٣ (                                 �اية الوصول يف دراية األصول، اهلندي   (٣)



        

 

 
 

 

٨١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

أن النهي املطلق يقتضي دوام الرتك وتكراره ، وإليه ذهب  :القول األول     

 .)٢(وذكره بعض األصوليني موضع إمجاع ،)١(مجهور األصوليني  والفقهاء

أن النهي املطلق ال يقتضي دوام الرتك وال تكراره، وإمنا هو  :القول الثاني     

ملرة الواحدة والتكرار، من غري داللة على أحدمها، وإليه ذهب للقدر املشرتك بني ا

 .)٤(والرازي، )٣(بعض األصوليني منهم الباقالين

 على هذا االستداللواالعتراضاستدالل األصوليين بالحديث، : ً      ثانيا :  

قتضي دوام الرتك وتكراره استدل مجهور األصوليني ممن قال بأن النهي املطلق ي

  ."بك إىل ماال يريبكيري دع ما" :حبديث

ألن ؛  تكرار الرتك ودوامه أحوط للمكلفأن محل النهي على :وجه االستدالل

إن أراد التكرار فقد وقع من املكلف ذلك، وإن أراد املرة الواحدة فقد وقع منه الناهي 

  . احلديث باالحتياطوقد أمرنا بنصً                              أيضا لدخول املرة يف التكرار، ذلك

    :          �ذا احلديث                صوا على االستدالل                    ومن األصوليني الذين ن

                                            إذ ذكـــر خـــالف األصـــوليني وأقـــواهلم، مث اســـتدل للجمهـــور   :                صـــفي الـــدين اهلنـــدي

            أن احلمـل علـى   :         وثالثهـا    :" ً    ً قـائال     أدلـة      ثالثـة                            مقتـضى النهـي املطلـق التكـرار ب            القائلني بـأن 

                                                           

   ).     ١١٧١ / ٣ (                                �ايــة الوصـول إىل علـم األصـول، اهلنــدي    ).    ٤٠٢ / ٣ (        الزركـشي                 البحـر احملـيط، (١)

   ).   ٢٧٨ / ١ (                              العدة يف أصول العمدة، أبو يعلى    ).   ٧٢ (                              احملصول يف أصول الفقه، ابن العريب 

   . )   ٢٧٨ / ١ (                             العدة يف أصول الفقه ،أبو يعلى   (٢)

   ).   ٣١٨ / ٢ (                           التقريب واإلرشاد، الباقالين (٣)

    ).   ٢٨١ / ٢ (    رازي                        احملصول من علم األصول، ال(٤)
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  ة                                                 خيفــى عليــك تقريــره، فوجــب املــصري إليــه، لقولــه عليــه الــصال                      التكــرار أحــوط علــى مــاال

     . )١ ( "     يريبك              يريبك إىل ماال       دع ما  :        والسالم 

      أمـران    "                        علـى مـاال يخفـى عليـك تقريـره   :"                              ويظهر من قول صـفي الـدين الهنـدي

   :     مهمان

 مسألة النهي بسابقتها، وهي مسألة األمر، إذ إن ارتباطاإلشارة إىل  :أولهما     

   ً.                التكرار واحدااقتضائهمامدرك ومأخذ املسألتني يف حكم 

أبو اخلطاب :ً                                                 الرتباط املعنوي قد أملح إليه بعض األصوليني أيضا منهم وهذا ا

تقدم يف باب  لنا ما:" ذ قالالكلوذاين وهو يف صدد عرض أدلة اقتضاء النهي التكرار إ

 .)٢("األمر

وهو أن استدالل ، ومستنبط منه ، األولوهو مرتتب على األمر: وثانيهما     

ً                           األمر التكرار جيري أيضا يف اقتضاءيف مسألة " يبكير دع ما: "بعض األصوليني حبديث

 املسألتني يف مأخذ حكم الحتاد النهي التكرار، وإن مل يصرحوا به اقتضاءمسألة 

كما هو احلال مع ؛ االقتضاء، وإلحالتهم ألحدى املسألتني عند استدالهلم لألخرى

 واختار القول بعدم التلمساين إذ عرض أقوال األصوليني يف داللة األمر على التكرار

أن محله على : حجة املخالف أمور منها" :ً                                     داللته ،مث ساق أدلته وأدلة خمالفيه قائال

يريبك إىل ماال  دع ما:  لقوله صلى اهللا عليه وسلم؛التكرار أحوط، فوجب املصري إليه

  .)٣("يريبك

  

                                                           

   ).    ١١٧١ / ٣ (                                �اية الوصول إىل علم األصول، اهلندي (١) 

   ).   ١٤٠   (                                التمهيد يف أصول الفقه، الكلوذاين(٢)

    ).   ٢٧٠ / ١ (                                     شرح املعامل يف أصول الفقه ، التلمساين(٣)



        

 

 
 

 

٨١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

 :المطلب الثاني

ح واالجتهاد  مباحث الترجيفي المستدل لها بالحديث  األصوليةالمسائل

  : فروعةوفيه أربع والتقليد،

  على المبيحالحاظرترجيح الخبر : الفرع األول

 وأقوال األصوليين،تحرير محل النزاع: ُ    أوال :  

 هذه قاعدة أصولية والنظر فيها لألدلة، فإذا ورد دليالن شرعيان متعارضان يف 

ً                 خر، ويكون مرجحا  على اآلفأيهما يقدم،  )١(رظ أحدمها مبيح واآلخر حا،داللتهما

  :اختلف األصوليون يف ذلك على ثالثة أقوال ؟)٢(عليه

بيح ، وهو مذهب مجهور  على الدليل املرظاحلايقدم الدليل  :القول األول - 

 .)٥( واحلنابلة)٤(، وأكثر الشافعية)٣(، اختاره بعض احلنفيةاألصوليني

                                                           

                       املمنــوع أو احملــرم الــذى �ــى  "   :                                                 ر واملبــيح مــن أنــواع احلكــم التكليفــي ويــراد بــاألول منهمــا ظ   احلــا(١) 

ً ورتب على فعله العقاب ذاما فاعله ومادحا تاركه، ويراد بالثاين ،   عنه       الشارع  ً                                                           ً              ما خـري الـشارع   : ً

                                إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم   :     انظر  "                                        فيه بني الفعل والرتك، من غري اقتضاء وال زجر

     ).  ٦١ (               األصول، الشوكاين 

                         جيح وقد ترد بلفظ التقدمي،                                                           خيتلف األصوليون يف التعبري عن هذه القاعدة إذ قد ترد بلفظ الرت(٢)

ً                                                                            ًومنشأ ذلك اختالفهم يف تقدمي أحد الدليلني على اآلخر، هل يعترب نسخا كما يرى احلنفية؟ 
    ).  ٩٦ / ٢ (                      الفصول يف األصول، اجلصاص   : ً                                    ًأم ترجيحا كما يرى اجلمهور؟ انظر يف هذا

   ).  ٢١ / ٢ (          ، السرخسي               ، أصول السرخسي )   ٢٩٦ / ٢ (                      الفصول يف األصول، اجلصاص (٣) 

           اإلحكــام يف  . )  ٩١ (                              اللمــع يف أصــول الفقــه، الــشريازي  . )   ٤٨٠ / ١ (                       قواطــع األدلــة، الــسمعاين (٤)

    ).   ٤٧٨ / ٢ (                   أصول األحكام، اآلمدي 

   . )   ١٧٢ / ٢ (                               العدة يف أصول الفقه، أبو يعلى  . )   ٦١٠ / ١ (                              املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية (٥)  

    ).  ٩٢ / ٥ (                              الواضح يف أصول الفقه، ابن عقيل 
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ذهب بعض ، وهو مرظاحلايقدم الدليل املبيح على الدليل  :القول الثاني - 

، وابن )٣(، واآلمدي)٢(، القاضي عبدالوهاب(١)القاضي أيب الفرج: ماألصوليني منه

  .)٤(احلاجب

، وال يرجح أحدمها على اآلخر رظواحلايتساوى الدليلني املبيح  :القول الثالث - 

أبو : وبه قال بعض األصوليني منهم .فيتساقطان، وينظر يف غريمها من األدلة

  .)٧(، والغزايل)٦(ان، وعيسى بن أب)٥(هاشم

 على هذا االستداللواالعتراضاستدالل األصوليين بالحديث، : ً      ثانيا :  

دع " : على املبيح حبديث رظاحلااستدل مجهور األصوليني ممن قال بتقدمي      

  ."يريبك إىل ماال يريبك ما

 هي ،أن األحكام اليت يتجاذ�ا دليالن أحدمها حمل وآلخر حمرم :وجه االستدالل

ن مواضع الريب اليت ترتدد النفس يف فعلها أو تركها، وقد أمرنا بنص احلديث برتكها م

  .)٨(إىل ماال نرتاب فيه ،وال يتحقق هذا إال بتغليب جانب احلظر واملنع على اإلباحة

جواز ترك الفعل الذي حنن فيه " :وهو املعىن الذي يريد اهلندي تقريره بقوله     

ً                                                      حراما كان الرتك واجبا وإن كان مباحا كان جائزا، خبالف ن كان إ ألنه ؛مما الريب ً ً ً

                                                           

     ).    ١٩٩ (          ، ابن جزي          علم األصول     إىل             تقريب الوصول(١) 

   . )   ١٧٠ / ٦ (                                   البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي (٢)

  . )   ٤٧٨ / ٤ (                              األحكام يف أصول األحكام، اآلمدي (٣)

   ).   ٦٦٤ / ٣ (                                    شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب، العضد (٤)

   ).   ١٨٦ / ٢ (                                        املعتمد يف أصول الفقه ، أبو احلسني البصري (٥)

   ).   ١٩٥ / ٨ (            قه، الزركشي                      البحر احمليط يف أصول الف(٦) 

   ).   ٦٤٥ / ١ (                             املستصفى يف أصول الفقه، الغزايل (٧) 

    .     بتصرف  )   ٥٤ / ٣ (                                                     تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، السعيدان (٨)
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جيوز فعله، فوجب تركه  لألمر  ً                                                    جواز فعله فإنه مما يريب، فإنه بتقدير أن يكون حراما ال

  .)١("يريب برتك ما

 تقدمي الدليل ومن األصوليني الذين نصوا على هذا احلديث كدليل هلم على     

  : على املبيحاحلاظر

مث  ،"بتعارض خربان يف احلظر واإلباحة وكانا شرعيني"إذ عنون للمسألة  :الرازي - 

 على املبيح رظاحلاً                                                  عرض أقوال األصوليني فيها بدء باجلمهور القائلني برتجيح 

 أما اخلرب فقوله عليه واحتجوا على الرتجيح للحظر باخلرب واحلكم واملعىن،" :ً     قائال

  .)٢("دع ما يريبك إىل ماال يريبك" :السالم

، ومثله اآلمدي إذ عرض أقوال األصوليني )٤(، والقرايف(٣)وتبعه على ذلك األرموي - 

ً                                              يف املسألة بدء باجلمهور القائلني برتجيح احلظر قائال  والوجه يف ترجيح ما" :ً

 فكان أوىل باالحتياط ،مقتضاه احلظر أن مالبسة احلرام موجبة للمأمث خبالف املباح

 .)٥("ماال يريبك إىل ما يريبكدع : وإليه اإلشارة بقوله .... 

بتعارض اخلربين يف إثبات احلظر ": في الدين اهلندي إذ عنون للمسألة وص - 

 وهو ترجيح خرب ،قولني نسب القول األول جلمهور األصوليني  مث ذكر،"واإلباحة 

ما دع : قوله صلى اهللا عليه وسلم: أحدمها" ً                       مستدال له بدليلني نصيني،احلظر

 .)٦("ماال يريبك إىل يريبك

                                                           

   ).    ٣٧٢٨ / ٨ (                                   �اية الوصول إىل علم األصول، اهلندي(١)

   ).   ٤٣٩ / ٥ (                            احملصول من علم األصول، الرازي(٢) 

   ).   ٢٦٩ / ٢ (     رموي                       التحصيل من احملصول، األ(٣)

   ).    ٣٧٢٧ / ٨ (                                  نفائس األصول يف شرح احملصول، القرايف (٤)

   ).   ٤٧٨ / ٤ (      اآلمدي   .                       اإلحكام يف أصول األحكام(٥)

   ).    ٣٧٢٧ / ٨ (                                �اية الوصول يف دراية األصول، اهلندي(٦) 



        

 

 
 

 

٨١٨
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 ، مث عرض أقوال األصوليني،"إذا اجتمع املبيح واحملرم" والبخاري إذ عنون للمسألة  - 

 على املبيح احلاضر مث ذكر قول اجلمهور برتجيح ،وقدم القول برتجيح املبيح

 ألنه ؛ أوىلرظاحلاوالوجه اآلخر، وهو األصح أن " :ً                وساق أدلته قائال وصححه،

 إىل ماال ما يريبكدع :"رم لقوله صلى اهللا عليه وسلم أحوط، وعندنا يرجح احمل

 .)١("يريبك

بأن يقتضي بأن يكون أحدمها أقرب إىل االحتياط  ":والزركشي إذ عنون للمسألة - 

ً                          مقدما قول اجلمهور برتجيح ،مث عرض أقوال األصوليني، "احلظر واآلخر اإلباحة

ً                            دال بأدلة نقلية وعقلية قائالمست، رظاحلا  مقتضي احلظر، ألن احملرمات يقدم" :ً

 .)٢(" إىل ماال يريبكما يريبكحيتاط إلثبا�ا ما أمكن، وحلديث دع 

 مث عرض أقوال ،"احلظر مقدم على اإلباحة ":والتفتازاين إذ عنون للمسألة - 

ً                 مستدال له قائال،احلاضرً                          مقدما قول اجلمهور برتجيح ،األصوليني ووجهه أن " :ً

وقال ...... .. خبالف املباح، فكان أوىل لالحتياطمالبسة احملظور توجب اإلمث

  .)٣(" إىل ماال يريبكما يريبكدع : عليه الصالة والسالم

 االستدالل على هذا االعتراض:  

ما اجتمع فيه جهة احلل " : بأن املراد من اخلرباالستداللاعرتض على هذا       

ً                            حا يوجب حله، وكونه مشتبها  كما إذا اشتبه املذبوح بامليتة، فإن كونه مذبو،واحلرمة ً

بامليتة يوجب حرمته، فوجب تركه، خبالف ماحنن فيه، فإنه ليس يف الفعل جهتا احلل 

جيب أن  وليس واحلرمة، بل ورد فيه خربان أحدمها يوجب حله، واآلخر يوجب حرمته،

                                                           

    ).  ٩٤ / ٣ (                                     كشف األسرار شرح أصول البزدوي، البخاري   (١)

   ).   ١٩٥ / ٨ (                                البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي(٢) 

   ).   ٦٦٥ / ٣ (                                                        شرح العضد على خمتصر املنتهي مع حاشية التفتازاين، التفتازاين (٣) 
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يكون ذلك بناء على جهتني فيه، فإنه لو كان بناء على ذلك لقلنا به، وإذ كان كذلك 

  .)١("ال نسلم لدليلكمف

 رظاحلاوبني اخلربين  فرق بني جهيت احلل واحلرمة، بأنه ال" :وأجيب عنه     

واملبيح، فإن تلك اجلهتني ال توجب احلل واحلرمة لذاتيهما، وإذ كان كذلك فما عرف 

ً                                                                     كو�ما جهيت احلل واحلرمة إال بالنص، فإذا كان اجتماعهما موجبا للحرمة، فألن 

  .)٢("ً                           خلربين موجبا لذلك بطريق األوىل ايكون اجتماع

  :ويظهر من طرائق األصوليين في االستدالل لهذه القاعدة أمران

أن املأخذ عندهم هو االحتياط الذي دل عليه احلديث، ويؤيده  : األمر األول

  .صنيع كثري منهم إذ تباينت مسالكهم يف االستدالل

ما هو احلال مع صنيع اللذين ً                                    فمنهم من ينص على هذا احلديث صراحة، ك     

  ،تقدم النقل عنهم

  . ومنهم من يعلل باالحتياط، وإن اغفل ذكر احلديث 

. )٣("ويف تقدمي التحرمي على اإلباحة احتياط:" اجلصاص إذ قال: ومن هؤالء    

ضي احلظر أوىل، وهو الصحيح ألنه تالذي يق:" إذ قاال والشريازي، والسمعاين

  .)٤("أحوط

                                                           

                             ، الفــــائق يف أصــــول الفقــــه، اهلنــــدي  )    ٣٧٢٨ / ٨ (                                  �ايــــة الوصــــول إىل علــــم األصــــول، اهلنــــدي (١)

) ٣٦٤ / ٢   .(   

                             ، الفـــــائق يف أصـــــول الفقـــــه، اهلنـــــدي  )    ٣٧٢٨ / ٨ (                               �ايـــــة الوصـــــول إىل علـــــم األصـــــول، اهلنـــــدي(٢) 

) ٣٦٤ / ٢   . (    

   ).   ٣٠٠ / ٢ (                      الفصول يف األصول، اجلصاص (٣) 

                                  قواطـــــــع األدلـــــــة يف أصـــــــول الفقـــــــه، الـــــــسمعاين     ).  ٩١ (                             اللمـــــــع يف أصـــــــول الفقـــــــه ، الـــــــشريازي (٤) 

) ٤٨٠ / ١   ( .    
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:" قال  وابن النجار إذ،)١("يقدم احلظر على اإلباحة لالحتياط:" الوالعضد إذ ق

وهذا هو الصحيح، ألنه .... مدلوله اإلباحة  مدلوله احلظر على ما يرجح ما

  .)٢("أحوط

يعقبه بذكر معناه مث ً                                               ومنهم من جيمع املسلكني معا فينص على احلديث صراحة، 

 )٥( والبخاري)٤( واهلندي)٣(القرايفومأخذه، وهو االحتياط، كما هو احلال مع صنيع 

  .)٦(والزركشي

ويف املسلك األخري داللة على أن االحتياط هو مدركهم، املستنبط عندهم      

 وإن مل ينص ،"يريبك يريبك إىل ماال دع ما"من النصوص النبوية، ومنها حديث 

  .بعضهم عليه، واهللا اعلم

حلظر احملتمل باملتحقق وجيعلهما أن بعض األصوليني يلحق ا :األمر الثاني      

الفناري، إذ ذكر تقدمي النهي  :يف رتبة واحدة، ويقدمهما على اخلرب املبيح، ومن هؤالء

النهي  ":ً                                                             احملتمل على اإلباحة كوجه من وجوه الرتجيح، مث استدل له باحلديث قائال

أيب هاشم عند عيسى بن أبان واحملتمل كاملتحقق يرجح على اإلباحة، وعليه الكرخي و

ما اجتمع احلرام واحلالل إال وقد غلب احلرام " :ا قوله صلى اهللا عليه وسلم، ولنسيان

  .)٧("يريبك إىل ماال يريبك دع ما:"، وقوله صلى اهللا عليه وسلم "على احلالل

                                                           

   ).   ٦٦٤ / ٣ (                                   شرح العضد على خمتصر املنتهى، العضد (١)

   ).   ٦٧٩ / ٤ (                              شرح الكوكب املنري، ابن النجار (٢)

   ).    ٣٧٢٧ / ٨ (                                نفائس األصول يف شرح احملصول، القرايف   (٣)

   ).    ٣٧٢٧ / ٨ (                               �اية الوصول يف علم األصول، اهلندي   (٤)

   ).  ٩٤ / ٣ (                                     كشف األسرار شرح أصول البزدوي، البخاري   (٥)

   ).   ١٩٥ / ٨ (                                   البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي (٦)

   ).   ٤٦٥ / ٢ (                                     فصول البدائع يف أصول الشرائع، الفناري   (٧)



        

 

 
 

 

٨٢١
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النهي احملتمل يقدم على اإلباحة، كما يقدم النهي " : إذ قاليزاوياجل: ومنهم

  .)١("احملقق عليها

  

  ترجيح الخبر اآلمر على المبيح: الفرع الثاني

 تحرير محل النزاع، وأقوال األصوليين: ً    أوال:  

إذا ورد دليالن شرعيان متعارضان يف داللتهما أحدمها آمر واآلخر مبيح،      

  فأيهما يرجح على اآلخر؟  

  :اختلف األصوليون يف ذلك على قولني

على اخلرب املبيح، وإليه ذهب مجهور أن اخلرب اآلمر يرجح : القول األول     

  .)٦( واحلنابلة،)٥(والشافعية، )٤(واملالكية )٣(من احلنفية )٢(األصوليني

وإليه ذهب بعض ، مررب املبيح يرجح على اخلرب اآل أن اخل:والقول الثاني     

  ،)٨(، وصفي الدين اهلندي)٧(اآلمدي: األصوليني منهم

                                                           

   ).   ٦٦٣ / ٣ (   وي    يزا                             شرح العضد على خمتصر املنتهى، اجل          حاشية على   (١)

   ).   ٤٢٥ / ١ (                                      إجابة السائل شرح بغية اآلمل ، الصنعاين  (٢)

   ).   ٤٦٥ / ٢ (                                     فصول البدائع يف أصول الشرائع، الفناري   (٣)

   ).   ٣١٣ / ٤ (                                          حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول، الرهوين   (٤)

  ،                            الفوائـــد الـــسنية يف شـــرح األلفيـــة   ).    ٥٢٨ / ٣ (         الزركـــشي                             تـــشنيف املـــسامع شـــرح مجـــع اجلوامـــع،  (٥)

   ).   ٢٦١ / ٥ (        الربماوي 

   ربد                                غايــة الــسول إىل علــم األصــول، ابــن املــ   ).    ١٧٠ / ١ (                                املختــصر يف أصــول الفقــه، ابــن اللحــام   (٦)

) ١٥٩ / ١   .(   

   ).   ٤٧٠ / ٤ (                            اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي (٧) 

   ).    ٣٧١٠ / ٨ (                                 �اية الوصول يف دراية األصول، اهلندي   (٨)
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  .)١( وابن محدان

  : على هذا االستداللواالعتراضألصوليين بالحديث، استدالل ا: ً      ثانيا

استدل اجلمهور القائلون بأن اخلرب اآلمر مرجح على اخلرب املبيح بقول النيب      

  .  "ماال يريبكإىل يريبك  دع ما" :ه وسلمصلى اهللا علي

 يستوي فيه الفعل والرتك من حيث حلوق اإلمث يحأن اخلرب املب :وجه االستدالل

اآلمر فإن املكلف يلحقه اإلمث برتكه، فعدم تقدمي اآلمر على   خبالف اخلرب،باملكلف

  .)٢(املبيح هو موضع الريب، وقد �ينا عن تركه بنص احلديث

إذا كان  ": على هذا الدليل صفي الدين اهلندي إذ عنون للمسألةَّ       وقد نص     

 :ً                      املسألة وأدلتهم قائال مث عرض أقوال األصوليني يف،ً"      مبيحاً                      أحد اخلربين آمرا واآلخر 

 أن ذلك أحوط فيجب املصري إليه،: واحتج من قال برتجيح األمر بوجهني أحدمها"

  .)٣("يريبك يريبك إىل ماال دع ما" :لقوله صلى اهللا عليه وسلم

 على املبيح مراآلوملن رجح " :ئق وهو يف صدد عرض أدلة الفريقنيوقال يف الفا

  .)٤("لحديث فيجب املصري إليه ل،أنه أحوط

ويظهر من تناول األصوليين القائلين بترجيح الخبر اآلمر على المبيح،      

  . ومستنبط منه،أنهم ال يخرجون عن دليلين أحدهما مبني على اآلخر

                                                           

                             شرح خمتصر أصـول الفقـه، اجلراعـي   ).    ٣٥٠ / ١ (                                       حترير املنقول و�ذيب علم األصول، املرداوي (١)

) ٤٨٥ / ٣   .(   

  .     بتصرف  )    ٤٢٥ / ١ (                                     إجابة السائل شرح بغية اآلمل ، الصنعاين   (٢)

   ).   ٣٧١ / ٨ (                                   �اية الوصول يف دراية األصول، اهلندي (٣)

    ).   ٣٥٨ / ٢ (                             الفائق يف أصول الفقه، اهلندي (٤)
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" يريبك إىل ماال يريبك دع ما" :النيب صلى اهللا عليه وسلمقول  :الدليل األول

  .عالهكما هو احلال مع النقول عن بعض األصوليني أ

 باعتباره معىن مستنبط من احلديث، وأصل تبىن عليه االحتياط :والدليل الثاني

  : على االحتياط مع اغفال احلديث عدد من األصوليني منهمّ        وقد  نص. األحكام

: الثاين" :ً                         منها ماحنن فيه وصححه قائال  وذكر،رتجيحالالعضد إذ استقصى وجوه  - 

  .)١("، وهذا هو القول الصحيححتياطلالً                               ن يكون أمرا ومدلول اآلخر إباحة أ

  .)٢("مدلوله إباحة لالحتياط ويقدم ما" : إذ قالالرهوين - 

  .)٣("فاألمر أوىل ألنه أحوط" :الزركشي والربماوي إذ قاال - 

: ، وقيللالحتياطاألمر مقدم على اإلباحة يف الصحيح " :الفناري إذ قال - 

  .)٤("طاالحتياوالشك يف أولوية األول فيما أصله  ...العكس

، غري أنه يعرب عنه بلفظ الضرر، كما باالحتياطكما أن بعض األصوليني يستدل  - 

يقدم األمر الحتمال الضرر بتقدمي املبيح، : وقيل" :ابن مفلح إذ قالهو احلال مع 

  . )٥("بال عكس

  .)٧( وابن النجار،)٦( قال اجلراعي:ومبثل قوله

  

                                                           

   ).   ٦٥٥ / ٣ (                                 شرح العضد على خمتصر املنتهى، العضد (١) 

   ).   ٣١٣ / ٤ (                                     ملسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول، الرهوين        حتفة ا(٢)

                               ، الفوائــد الــسنية يف شــرح األلفيــة،  )   ٥٢٨ / ٣ (                                       تــشنيف املــسامع بــشرح مجــع اجلوامــع، الزركــشي (٣)

   ).   ٢٦١ / ٥ (        الربماوي 

   ).   ٤٦٥ / ٢ (                                       فصول البدائع يف أصول الشرائع، الفناري (٤)

  . )   ١٧٠ / ١ (                       أصول الفقه، ابن مفلح ( ٥)

  . )   ٤٨٥ / ٣ (                 الفقه، اجلراعي             شرح خمتصر أصول  (٦)

  . )   ٦٥٩ / ٤ (                            شرح الكوكب املنري، ابن النجار (٧) 
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  اضلجواز تقليد المفضول مع وجود الف: الفرع الثالث

                                                                 اتفق األصوليون على أنه إذا مل يكن يف البلـدة إال عـامل واحـد جـاز للمـستفيت           

                                                ، واحنـصر موضـع النـزاع هاهنـا فيمـا إذا كـان يف البلـدة                     يلزم بالبحـث عـن غـريه          تقليده، وال

َ                                                                    َعلمـــاء يبلـــغ كـــل مـــنهم رتبـــة االجتهـــاد، إال أن بعـــضهم فاضـــال وبعـــضهم مفـــضوال، فهـــل 

                  لـــك علـــى ثالثـــة أقـــوال                   اختلـــف األصـــوليون يف ذ              مـــنهم أم ال؟                    للمـــستفيت تقليـــد املفـــضول

   :  هي

مذهب مجهور  جواز تقليد املفضول مع وجود الفاضل، وهو :القول األول -

إحدى الروايتني عن  ، وهو)٣(، والشافعية)٢(، ذهب إليه أكثر احلنفية)١(األصوليني

 .)٦(، وهو اختيار ابن احلاجب)٥( وبه قال أكثر أصحابه)٤(اإلمام أمحد

مع وجود الفاضل ، بل يلزم املكلف تقليد املفضول عدم جواز  :القول الثاني -

، )٧(مذهب ابن سريج  يف أعيان املفتني، ليقلد األفضل منهما، وهواالجتهاد

 ،)٩(، وإحدى الروايتني عن اإلمام أمحد)٨(والقفال

                                                           

    ).  ٤٣ / ١   (   حاج    أمري     ابن                    التقرير والتحبري، (١)

   ).   ٢٥١ / ٤ (                           تيسري التحرير، أمري بادشاة (٢)

                                   البحـــــــر احملـــــــيط يف أصـــــــول الفقـــــــه، الزركـــــــشي  . )   ١٣٣ (                              اللمـــــــع يف أصـــــــول الفقـــــــه، الـــــــشريازي (٣)

) ٣٤٧ / ٨   .(    

   . )   ٥٩٢ (                                 التمهيــــــد يف أصــــــول الفقــــــه، الكلــــــوذاين  . )    ١٥٥٩ / ٤ (       مفلــــــح                أصــــــول الفقــــــه، ابــــــن(٤) 

                               شرح خمتصر أصول الفقه، اجلراعـي . )   ٥٧١ / ٤ (                            شرح الكوكب املنري، ابن النجار   . )   ١٥٤ / ١ (

) ٤٥٥ / ٣   ( .    

   ).   ١٥٤ / ١ (     املربد                                 غاية السول إىل علم األصول ، ابن   (٥)

   ).   ٧٤٩ (                                    بيان خمتصر شرح ابن احلاجب، األصفهاين(٦)

   . )   ١٣٣ (                       أصول الفقه، الشريازي       اللمع يف(٧) 

    ).   ٣٥٧ / ٢ (                                  قواطع األدلة يف أصول الفقه، السمعاين (٨) 

   ).   ١٥٤ / ١ (                                     غاية السول إىل علم األصول، ابن املربد . )    ١٥٥٩ / ٤ (                        أصول الفقه ، ابن مفلح (٩)
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 .)١( ابن عقيلواختيار 

وي ا�تهدين يف مجيع اجلواز املقيد يف حال أن علم تسا :القول الثالث  -

   .)٢(أحواهلما

 على هذا االستداللواالعتراضاستدالل األصوليين بالحديث، : ُ      ثانيا :  

فضول مع وجود الفاضل استدل األصوليون القائلون بأنه ال جيوز تقليد امل     

  ."يريبك إىل ماال يريبك دع ما" :بقول النيب

، مع وجود الفاضل، فلن ً                          أن املكلف حينما يقلد مفضوال :وجه االستدالل

تطمئن نفسه لصحة الفتوى فيكون يف حال ريب، وقد أمرنا بتجنب مواضع الريب 

  .بنص احلديث

ً                                                      ابن محدان على هذا احلديث مستدال به على عدم جواز تقليد ّ       وقد نص     

ضول مع وجود الفاضل وإمكان وجيوز تقليد املف" :ً                           املفضول مع وجود الفاضل قائال

ً                                               ال جيوز فلو استفىت فقيها مفضوال ومل تسكن نفسه إل، وقيلسؤاله ً                      يه سأل ثانيا وثالثا ً ً

واألوىل الوقوف مع سكون النفس   وعلى القول األول يكفي األول،،نفسهحىت تسكن 

  .)٣("يريبك إىل ماال يريبك دع ما":  صلى اهللا عليه وسلمولهلق

رية والريب قد تقع يف أن احل :ومما ميكن أن يعرتض به على هذا االستدالل     

نفس العامي املقلد، وإن مل جنوز له تقليد املفضول، ألن فيه إلزام بالنظر ألحوال 

  .)٤(العلماء لتعيني الفاضل منهما، وهو مما ال حيسنه العامي فيقع يف حرية

                                                           

    ).   ٢٥٧ / ٥ (                               الواضح يف أصول الفقه، ابن عقيل(١) 

   . )   ٧١٤ / ١ (                                     الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، العراقي (٢)

   . )  ٥٦ / ١ (                       صفة الفتوى، ابن محدان،  (٣)

  . "     بتصرف " ، )   ٥٩٣ (                                التمهيد يف أصول الفقه، الكلوذاين(٤) 
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 :)١(األخذ بأخف القولين :الفرع  الرابع

 وأقوال األصوليين،تحرير محل النزاع: ً    أوال :  

بني يف املسألة السابقة أن مجهور األصوليني قد ذهبوا إىل أن املقلد له إتباع ت     

  .من شاء من ا�تهدين، وال يلزمه التحري لتعيني األعلم منهما

ً                                                              غري أن هؤالء األصوليني قد اختلفوا أيضا يف حال تعددت الفتوى بني قول      

ن يفعل، وقد استويا أو مشدد، فماذا على املقلد أ ر، وقول خمفف ظمبيح وحا

  ؟ واختلفا عليه يف جوا�ماا�تهدين عنده يف علمهما،

  :اختلف األصوليون يف ذلك على أربعة أقوال

 ،)٢(ا شاء، وهو مذهب أكثر احلنابلةم املقلد خمري يف إتباع أيه:القول األول - 

، )٣(اجلويين: واختيار بعض الشافعية منهم. أبو اخلطاب، وابن مفلح: منهم

 .)٤(زيالشريا

، وبعض )٥( يأخذ املقلد بأشد القولني، وهو قول عبداجلبار:القول الثاني - 

 .(٦)الشافعية

  

                                                           

         وجيعلهــا  ، "               األخــذ بأقــل ماقيــل   " :ً                                                 ً يتنــاول بعــض األصــوليني هــذه املــسألة تبعــا ملــسألة أخــرى هــي(١)

     األصـل    " :ً                                                               ًأصال هلا، والـصحيح أن مـسألة األخـذ بـأخف القـولني ترجـع إىل أصـلني آخـرين مهـا

         احملـصول مـن   :     انظـر  .  "                         جـواز الـرتخص بـأقوال العلمـاء "   و  "                             يف املالذ اإلباحـة ويف االالم التحـرمي

    . )   ٤٣٠ / ٣ (                                       تشنيف املسامع شرح مجع اجلوامع، الزركشي . )   ١٥٩ / ٦ (           علم األصول

   ).   ٤٥٥ / ٣ (                              شرح خمتصر أصول الفقه، اجلراعي  . )   ٦٦٩ / ٣ (                         شرح خمتصر الروضة، الطويف (٢)

   ).   ١٣١ / ١ (                 االجتهاد، اجلويين (٣)

    ).   ١٣٤ (                            اللمع يف أصول الفقه، الشريازي (٤) 

   ).   ٥٩٣ (                               التمهيد يف أصول الفقه، الكلوذاين   :     انظر  .                              فيما ينسبه إليه بعض األصوليني(٥)

   ).   ٣٥٧ / ٢ (                                القواطع يف أصول الفقه، السمعاين (٦)



        

 

 
 

 

٨٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

  .)١( يأخذ املقلد بأخف القولني، وهو وجه للشافعية:القول الثالث - 

يسقط كال القولني، ويرجع املقلد إىل غريمها، وهو اختيار ابن حزم : القول الرابع  - 

 .)٢(الظاهري

 صوليين بالحديثاستدالل األ: ً      ثانيا:  

استدل األصوليون القائلون بأنه يلزم املستفيت أخذ القول األثقل عند اختالف 
  ."يريبك إىل ماال يريبك دع ما" :قول النيب صلى اهللا عليه وسلمأقوال ا�تهدين ب

ً                                               صفي الدين اهلندي على احلديث مستدال به على مأخذ َّ   نص :وجه االستدالل
طريقة : واعلم أن من مجلة الطرق" :ً                      ف أخذ القول األشد قائالاالحتياط يف إلزام املكل

يريبك إىل ماال  دع ما :خذ به لقوله صلى اهللا عليه وسلمجيب األ:  قال قوم،االحتياط

قيل، أو أثقل  يريبك، واعلم أ�ا ليست طريقة حباهلا، بل هي إما طريقة األخذ بأكثر ما

  .)٣("قيل ما

 املستنبط عنده من االحتياطنه يستدل مبأخذ والذي يظهر من صنيع اهلندي أ

  .احلديث

كما أن بعض األصوليني يستدل ملذهب القائلني باألخذ بأثقل القولني، مبأخذ 
وهاهنا " : حيث قال،االحتياط  وإن اغفل احلديث، كما هو احلال مع صنيع الرازي

  بأثقل ماقيل أو ألخذ بأكثر ماطريقة أخرى يسمو�ا طريقة االحتياط، وهي إما ا

  .)٥(وتبعه عليها األرموي. )٤("قيل

                                                           

   ).   ١٣٤ (                              اللمع يف أصول الفقه، الشريازي  . )   ٣٥٧ / ٢ (                                القواطع يف أصول الفقه، السمعاين (١)

   ).   ٣١٣ / ٦ (                                اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم (٢)

ــــة الوصــــول يف درايــــة األصــــول، اهلنــــدي (٣)                               ، الفــــائق يف أصــــول الفقــــه، اهلنــــدي  )    ٤٠٤٨ / ٨ (                                 �اي

) ٤٥١ / ٢   .(   

   ).   ١٦٠ / ٦ (                           احملصول من علم األصول، الرازي (٤)

   ).   ٣٣٠ / ٢ (                            التحصيل من احملصول، األرموي(٥)



        

 

 
 

 

٨٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

إذا اختلفت عليه فتوى " : الصالح إذ قالهو احلال مع صنيع ابن وكما     

يأخذ بأغلظها، فيأخذ باحلظر دون اإلباحة، ألنه أنه : مفتني ففيه أوجه أحدمها

  .)١("أحوط

  .)٢( قال ابن محدان،ومبثل قوله 

  

  :المطلب الثالث

صولية المستدل لها بالحديث في مبحث األدلة غير المتفق عليها، المسائل األ

  :وفيه فرعان

  سد الذرائع: الفرع األول

 تحرير محل النزاع، وأقوال األصوليين: ً    أوال:  

 سد الذرائع:   

  .)٣(تذرع بذريعة، أي توسل بوسيلة: الوسائل، فيقال: الذرائع لغة

  .املسألة اليت ظاهرها اإلباحة، ويتوصل �ا إىل فعل احملظور ً:        واصطالحا

 ،غري ممنوع لنفسه، ولكنه قد يفضي إىل الوقوع يف احملظور أن يوجد أمر :وصور�ا

  :)٤(واإلفضاء هاهنا على ثالثة مراتب هي

                                                           

    ).   ١٦٤ / ١ (                             أدب املفيت واملستفيت، ابن الصالح(١) 

    ).  ٨٠ / ١ (                        صفة الفتوى، ابن محدان(٢)

                                                     ورد هذا التقسيم يف متـون املالكيـة، وللحنابلـة تقـسيم آخـر،   .                              معجم مقاييس اللغة، مادة ذرع(٣)

   ).   ٥٥٤ / ٤ (            ابن القيم  ،                          ، إعالم املوقعني عن رب العاملني )   ٤٧٢ / ٢ (              القواعد املقري   :     انظر

    ).   ٥٥٤ / ٤   (           ابن القيم ،                        إعالم املوقعني عن رب العاملني(٤)  



        

 

 
 

 

٨٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

اإلفضاء القطعي، فغري املمنوع قد يفضي إىل الوقوع يف املمنوع : املرتبة األوىل

وقد اتفق األصوليون على . )١("يبةالذرائع القر"يها بعض األصوليني ً           قطعا، ويسم

  .، ووجوب جتنبها، واملنع منهااعتبارها

ً                                                            اإلفضاء النادر، فغري املمنوع قد يفضي إىل الوقوع يف املمنوع نادرا : املرتبة الثانية

  ."الذرائع البعيدة"،ويسميها بعض األصوليني 

  .ارها، فال مينع املكلف من فعلهاوقد اتفق األصوليون على عدم اعتب

اإلفضاء الغالب أو الكثري، وهي مرتبة وسط بني املرتبتني، فليست : املرتبة الثالثة

ً                                                           قريبة وال بعيدة، واإلفضاء فيها إىل املمنوع ليس قطعيا وال نادرا وهذه املرتبة هي . ً

  :موضع النزاع بني األصوليني، وقد اختلفوا يف ذلك على قولني

ن كان إفضاء الفعل إن سد الذرائع دليل شرعي تبىن عليه احلكام ف أ:ألولالقول ا - 

 املفسدة وجب املنع منه، وهو إىلو قصد فاعله اإلفضاء أً                   على املفسدة غالبا، 

 .)٣( واحلنابلة)٢(مذهب املالكية

ً                                                     أن سد الذرائع ليس دليال شرعيا يوجب منع املكلف من هذه : القول الثاين -  ً

رد نص أو إمجاع أو قياس، وهو مذهب منسوب لبعض األفعال، إال إن و

  .)٦( وبه قال الظاهرية،)٥( وبعض احلنفية،)٤(الشافعية

 

                                                           

    ).   ٤٧٢ / ٢ (               القواعد، املقري (١) 

   ).  ٣٨ / ٢ (               الفروق، القرايف   .  )   ٥٦٩ (                                   إحكام الفصول من علم الصول، الباجي(٢)

   ).   ٢١٤ / ٣ (                         شرح خمتصر الروضة، الطويف (٣)

    ).   ١٩١ / ١ (                                    األشباه والنظائر، تاج الدين السبكي (٤)

    ).  ٦٨ ٢ / ٢ (                    املوافقات ، الشاطيب  . )  ٧٨ / ١ (                           األشباه والنظائر، ابن جنيم (٥)

   ).   ١٨٤ / ٥ (                                اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم (٦)



        

 

 
 

 

٨٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

 استدالل األصوليين بالحديث: ً      ثانيا:   

  . الذرائع وإعماهلا �ذا احلديثباعتباراستدل األصوليون القائلون 

ً               غالبا أو كثريا املباح الذي يكون إفضاؤه إىل احملظور أن األمر: االستداللوجه  ً، 

  .هو من مواضع الريب، اليت أمرنا برتكها بنص احلديث

ً            دليال تبىن واعتبارهاوقد ذكر الزركشي مذاهب األصوليني يف إعمال الذرائع،      

ذهب مالك إىل املنع " :ً                                                 عليه األحكام، مث استدل باحلديث على وجوب إعماهلا قائال

وقال أبو  ......اإلباحة، ويتوصل �ا إىل حمظورمن الذرائع، وهي املسألة اليت ظاهرها 

قوله  صلى اهللا و .:.......لنا : جيوز املنع من سد الذرائع، قلناال: حنيفة والشافعي

 .(٢)ومبثل قوله قال الشوكاين .)١("يريبك يريبك إىل ماال دع ما: عليه وسلم 

 الذرائع مه عنكما أن بعض األصوليني قد يستدل باحلديث يف سياق كال     

ً               عرضا ال استقالال هو احلال مع صنيع القرايف، إذ استدل باحلديث يف معرض  كما، ً

ً                                       اليت تلزم املفيت سدا لذريعة التهم قائالاالحرتازاتكالمه عن  ينبغي للمفيت إذا وجد " :ً

ً                                         يف آخر السطر بياضا خاليا أن يسده مبا يصلح  فإنه ذريعة عظيمة للطعن على العلماء ،ً

ً                                    و إذا قال املستفيت من لفظه قيدا ينظم ......)٣( وذريعة للتوصل للباطل والتتميم،املفتني

للفتيا ويغري احلكم يكتبه خبطه بني األسطر،  لئال يطعن عليه يف فتياه، وحنو هذه من 

، ال ينبغي أن يغفل عنها، فاحلزم سوء الظن، وسد الذرائع من أحسن االحرتازات

  .)٤("يريبك إىل ماال يريبك دع ما: السالم قال عليه الصالة واملذاهب،

                                                           

    ).  ٨٩ / ٨ (                                   البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي (١)

   ).   ٨٠٤ (                                                  إرشاد الفحول إىل حتقيق  احلق من علم األصول، الشوكاين (٢)

  .                               الزيادة يف الكالم مبا يناقض الفتوى  :       يريد(٣)

    ).   ٢٣٩ / ١ (                                         اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، القرايف(٤) 



        

 

 
 

 

٨٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

ً                                                         كما أن احلجوي الثعاليب قد ذكر احلديث مستدال به على إعمال سد      

 .)١(الذرائع

ً                                                                 ومثله الطاهر بن عاشور، إذ ذكره أيضا، ونسب االستدالل به إىل املالكية      

مدة يف التشريع أخذ به سد الذرائع أصل من األصول املعت" :ً                        واحلنابلة، دون تعيني قائال

يريبك إىل ماال  دع ما: ستدلني بقوله صلى اهللا عليه وسلماملالكية واحلنابلة، م

  .)٢("يريبك

  

  اإللهام: الفرع الثاني

 تحرير محل النزاع، وأقوال األصوليين: أوال:  

مث خص مبا يلقيه اهللا يف روع من يشاء من ، )٣(إلقاء الشيء يف الروع: ً          اإلهلام لغة

   .)٤(عباده

حرك القلب بعلم يدعوا إىل العمل ، من غري استدالل بآية، وال  ما: ً        واصطالحا

  .)٥(نظر يف حجة

اتفق األصوليون على حجية اإلهلام يف حق األنبياء، وعلى القول بتكفري من 

  .ينكره، كما أتفقوا على عدم حجية إهلام من مل يكن من األنبياء يف حق غريه

                                                           

    ).   ١٦٣ / ١ (                                           الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، احلجوي (١)

   ).   ٣٠٨ / ٢ (          بن عاشور                       مقاصد الشريعة، الطاهر(٢) 

   ).   ٣١٣ (                      خمتار الصحاح، الرازي (٣)

    ).   ٢٤٢ / ٤ (                                       النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري (٤)

   ).   ٦٧٩ / ١ (                                    ميزان األصول من علم األصول، السمرقندي (٥) 



        

 

 
 

 

٨٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

إذ  ؛ع يف حجية إهلام من مل يكن من األنبياء يف حق نفسهواحنصر موضع النزا

    :هم يف ذلك على ثالثة أقوال

 ،)١(وبعض الشيعة ً                                         أن اإلهلام حجة مطلقا، وبه قال بعض الصوفية، :القول األول -

 .)٢(ونسبه ابن النجار لبعض احلنفية

: ً                                                 أن اإلهلام ليس حجة مطلقا، وبه قال بعض األصوليني منهم :القول الثاني -

من الشافعية، وحممد )٥( من احلنفية، وابن السبكي(٤)وابن قطلوبغا، )٣(النسفي

 .من الظاهرية )٧(من املالكية، وابن حزم )٦(األمني الشنقيطي

ينكر يف أصله، غري أنه مضبوط بضوابط وشروط  أن اإلهلام ال: القول الثالث  -

 مجهور ، وبه قال)٨(معينة

  ، )١١(، والشافعية)١٠(كية، واملال)٩(األصوليني من احلنفية

                                                           

  . )   ١١٤ / ٨ (                                 لبحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي   ا(١)

  . )   ٣٢٩ / ١ (                          الكوكب املنري، ابن النجار (٢)

  . )   ٢٠٥ / ٢ (                     كشف األسرار، النسفي (٣)

  . )   ١٨٧ (                                           خالصة األفكار شرح خمتصر املنار، ابن قطلوبغا(٤)

  . )   ٤٥٦ / ٣ (                                      تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع، الزركشي(٥) 

  . )  ٢٣ ٣ / ٣ (                         أضواء البيان ، الشنقيطي(٦) 

   . )  ١٦ / ١ (                              اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم (٧) 

                                                               موافقــة اإلهلــام للكتــاب والــسنة، وللمــصاحل ومقاصــد الــشريعة العامــة، وأن   :               مــن هــذه الــضوابط  (٨)

                                           وأال يــصادمه عــارض آخــر، وأن يكــون امللهــم مــن أهــل                                  يكــون يف حــال ضــرورة، وانعــدام أدلــة،

                     نـــشر البنـــود علـــى مرآقـــي      .     )   ٦٨٤ / ١ (    دي                    ميـــزان األصـــول، الـــسمرقن  :     انظـــر  .              التقـــوى والـــورع

    ).   ٢٦٧ / ٢ (                السعود، الشنقيطي

   . )   ٦٨٤ / ١ (                       ميزان األصول، السمرقندي     ).  ٩٥ / ٢ (                        أصول السرخسي، السرخسي (٩)

    ).   ٢٦٧ / ٢ (                                       نشر البنود على مرآقي السعود، الشنقيطي(١٠) 

    ).   ١١٦ / ٨ (                                البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي(١١) 
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   .)١(واحلنابلة

 استدالل األصوليين بالحديث: ً      ثانيا:  

ذكر السمرقندي هذا احلديث يف سياق الرد على القائلني بأن اإلهلام حجة      

ً                                                        والتحري، كالذي اشتبهت عليه القبلة فصلى متحريا أجزأته االحتياطً                مطلقا، وأنه من 

ً                               يف التسوية مفرقا بني اإلهلام الذي      مرقندي صالته وال إعادة عليه، فخالفهم الس

، والذي جاءت به  األدلة، االحتياطيثبتون حجيته مطلقا، وبني التحري الذي أصله 

وأما التحري فإنه ليس من باب اإلهلام، فإن على أصلهم :" ومنها هذ احلديث قائال

ق، والتحري يف اإلهلام من اهللا تعاىل يكون يف حق العدل الورع ال يف حق الفاس

حكم عرفناه بالشرع يف موضع ليس مثة دليل  وهواألحكام مشروع يف حق كل أحد، 

روي عن النيب  ً                                                             من األصول األربعة قائما مقامها يف حق العمل بطريق الضرورة على ما

يريبك إىل ماال  دع ما : احلالل بني واحلرام بني، وقال:أنه قالصلى اهللا عليه وسلم 

  .)٢("يريبك

  

                                                           

   ).   ١٠٤ / ٢ (                            جامع العلوم واحلكم ، ابن رجب    ، )   ٣٢٩ / ١ (     نجار                        شرح الكوكب املنري، ابن ال(١) 

    ).   ٦٨٤ / ١ (                                       ميزان األصول من علم األصول، السمرقندي(٢)
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  :المطلب الرابع

ع الفقهي، والفروق بين يفرتفي مبحث الالمسائل المستدل لها بالحديث  

 المتشابهات منها

 :وفيه فرعان

 ع الفقهييفرتال :الفرع األول

ً                                                            ًيورد بعض األصوليني فروعا فقهية مما هي من مواضع االخـتالف بـني األئمـة             

               كمـــا هـــو احلـــال مـــع                 قليـــة أو عقليـــة،      لـــتهم ن                                األســـالف، مث يـــذكر أقـــواهلم، ويستقـــصي أد

ً                                                                   ًصــــنيع ابــــن اجلــــوزي، إذ أورد مــــسألة طــــالق احلامــــل هــــل هــــي واحــــدة أم ثالثــــا ؟ وذكــــر 

   :                    إذ هم يف ذلك على قولني   ،       وأصحابه                              اخلالف املذهيب بني اإلمام أيب حنيفة، 

ً                     أن احلامل تطلق ثالثا، : حنيفة، وأبو يوسف ما يراه اإلمام أبو :القول األول  - 

ً                                        التطليقتني شهرا حىت يستويف الطلقات الثالثوجيعل بني
 )١(. 

أنه ال يوقع على احلامل أكثر من تطليقة : يراه  حممد وزفر ما :القول الثاني  - 

  .)٢(واحدة ويرتكها حىت تضع محلها مث يوقع سائر الطلقات

        مــع بيــان                                                   اســتدل ابــن اجلــوزي لقــول حممــد وزفــر بــنص احلــديث الــشريف             وقــد

                                 روى أنــس أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم              وحممــد حيــتج مبــا "  : ً     ً  قــائال   منــه            وجــه االســتدالل 

       دع مـا :                                                                  تزوجوا وال تطلقوا فتحرم الزيادة على الواحدة وقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم  "   :   قال

   . "    يريب                                 يريبك ، والزيادة على الواحدة مما              يريبك إىل ماال

                                                           

    ).  ٩٢ / ٣ (                                         بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين (١)

   . )   ١٦٦ (                                     إيثار اإلنصاف يف آثار اخلالف، ابن اجلوزي    (٢)
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  الفروق بين المتشابهات: الفرع الثاني

وليني مسألتني متشا�تني يف ظاهرمها خمتلفتني يف حكمهما، يورد بعض األص     

  :هو احلال مع مسأليت ً                                                      مث يستدلون ملوجب التفرقة ومدركه سواء كان معىن أو نص، كما

 .إذا تزوج الرجل امرأة فأخربته أ�ا قد أرضعته - 

  . وأخربته أ�ا قد أرضعتهبامرأةوإذا نوى الزواج  - 

قها، حلصول امللك فال جيوز إبطاله، ويف ال يستحب له أن يفار: ففي األوىل

الكرابيسي كال املسألتني املتشا�تني، ونص على  وقد ذكر الثانية يستحب له ذلك،

ليس كذلك يف " :ً            باحلديث قائال كم فيهما، مث استدل حلكم الثانيةاختالف احل

يكون حيصل، و  وجيوز أن تكون صادقة فال، ألنه مل حيصل له ملك يف الظاهر،االبتداء

ً                                                                         الوطء حراما، وجيوز أن تكون كاذبة،  فأورث شبهة،  وقد قال النيب صلى اهللا عليه 

  .)١("هاهنا يريبة القول فيجب أن يدعهيريبك إىل ماال يريبك ف دع ما: وسلم 

  : وكما هو احلال مع مسأليت

ً                                                                   إذا اشتبهت على الرجل أخته بنساء قرية كثريات اشتباها ال ميكن معه متييز  - 

   .نهنأخته م

ً                                                                      وإذا اشتبهت على الرجل أخته بأجنبية اشتباها ال ميكن معه تعيني احملرمة عليه  - 

 .منهما

ويف الثانية ليس له املضي يف ، ملضي بنكاح امرأة من نساء القريةففي األول له ا

  .نكاح إحدى املرأتني

                                                           

    ).   ١٣٣ / ١ (                    الفروق، الكرابيسي (١)
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يتم الواجب إال به  ماال ":وقد ذكر الآلمشي وهو يف صدد تقعيده لقاعدة     

 اختالف على ّ                         كال املسألتني املتشا�تني، ونص  وتفريعه عليها،(١)"و واجبفه

إذا اشتبهت أخته " :ً                                                  حكميهما، مث استدل حلكم الثانية منهما بنص احلديث قائال

ً                                                                       اشتباها ال ميكن معه معرفة احملرمة عليه منهما، وجب عليه ترك نكاح املرأتني، بأجنبية

  .)٢("ال يريبكيريبك إىل ما دع ما: ويؤيده حديث

  

  

  

  

  

  

                                                           

ً                                                             ًاألصــوليني قــد ذكــر الفــرعني املــذكورين حتــت هــذه القاعــدة أيــضا مــنهم  صــفي            كمــا أن بعــض   (١)
                                                          قواعد األصول يف معاقد الفصول يف أصول الفقه، صفي الـدين احلنبلـي   :       انظر .            الدين احلنبلي

                                    إنزال ا�هول منزلـة املعـدوم إذا يـئس مـن    " :                                   ، كما ذكرمها ابن رجب احلنبلي حتت قاعدة )  ١٧ (

ـــه                         أن صـــفي الـــدين وابـــن رجـــب مل       غـــري . )   ٢٩٠ (               قواعـــد، ابـــن رجـــب   ال  :       انظـــر . "           الوقـــوف علي

   .                          يستدال باحلديث كما فعل اآلمشي

   . )  ٣٦ (                    أصول اآلمشي، الآلمشي(٢) 
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 خامتة البحث
م  والصالة والسال،هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وترفع الدرجات احلمد     

  : وبعد،وعلى آله وصحبه أويل الفضل والكراماتعلى املبعوث بأكمل الرساالت، 
 فهذه أهم نتائج البحث:  
 اهللا استدالل األصوليين بالحديث الصحيح الذي رواه الحسن بن علي رضي .١

يريبك فإن  يريبك إلى ماال دع ما" :عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  ."الصدق طمأنينة والكذب ريبة

  :معينة هي جاء يف مواضع ومسائل 
  .صيغة األمر حقيقة يف الوجوب - 
  .اقتضاء األمر املطلق التكرار - 
  .اقتضاء النهي املطلق التكرار - 
  .ر على املبيحظترجيح اخلرب احلا - 
  .يح اخلرب اآلمر على املبيحترج - 
  .عدم جواز تقليد املفضول مع وجود الفاضل - 
  .وجوب األخذ بأثقل القولني - 
  .وجوب سد الذرائع - 
  .حجية اإلهلام - 
  .التفريع الفقهي - 
  .التفريق بني املتشا�ات - 

إذ قد يستدل ؛ مع اختالف مسات االستدالل يف كل مسألة عن األخرى     
كما  ، واالجتهاد يف دفعها، مع إيراد معارضة عليها،باحلديث على املسألة األصولية

ر على ظ، وترجيح اخلرب احلاصيغة األمر حقيقة يف الوجوب ":هو احلال مع مسأليت
  . وقد يستدل به بال معارضة. "املبيح

كما أنه قد يكثر عدد األصوليني الذين يستدلون بنص احلديث على املسألة،  كما هو 
  ."ر على املبيحظاألمر حقيقة يف الوجوب وترجيح اخلرب احلاصيغة  ":احلال مع مسأليت

ز تقليد املفضول مع وجود عدم جوا ":وقد يقل عددهم كما هو احلال مع مسألة

  ."الفاضل
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اتفاق األصوليين ممن استدل بالحديث على مسائل أصولية في تعيين وجه  .٢
  .راالستدالل بأنه االحتياط، حيث لم اطلع لهم على وجه استدالل آخ

تباين مسالك األصوليين في االستدالل في الحديث، واختالف طرائقهم في  .٣
  :وبيانه من وجهين ذلك،

فمن األصوليني من جاء  :"نوع االستدالل ورتبته"من حيث :  األول - 
 باالحتياط الذي هو ً       مقروناً                                      استدالله باحلديث صراحة، وبلفظه الشريف، 
يث، كما هو احلال مع صنيع مدرك  احلكم ومأخذه املستنبط من معىن احلد

  .كثري منهم يف مسألة داللة األمر على التكرار
ومنهم من يستدل باملأخذ املستنبط من معىن احلديث، مع اغفال نصه، وهو      

وهذا املسلك أدىن . "ر على املبيحظترجيح اخلرب احلا"يف مسألة مسلك بعضهم،  كما 
َ                                     املستنبط من معىن احلديث قد يستنبط أيضا قبله، إذ إن مأخذ االحتياط   يف رتبته مما

  .من حديث آخر
ً                                                             ويف هذا املسلك قرينة على أن كثريا من استدالالت األصوليني قد تبدو يف       

  منشأها ً                                                               ظاهرها مستندة  إىل جهة املعىن واملعقول، غري أنه عند التحقيق يتبني أن
  . النصوص النبوية الكرمية

فمن األصوليني من جاء ": دالل وموضعهحمل االست"من حيث : الثاني - 
، وهو املسلك الغالب، ومنهم تأصيليةاستدالله باحلديث على مسائل أصولية 

تشابه  من جاء استدالله باحلديث على التفريعات الفقهية، والتفريق بني ما
  . منها يف الصورة، واختلف يف احلكم

ً             صنيعا خاصا لم يكن االستدالل بالحديث على المسائل األصولية  . ٤ ً
  .باألصوليين فحسب

بل شاركهم يف ذلك أهل احلديث وشراحه يف متو�م، ومثلهم من كتب من  
 أن غري .العلماء يف العقائد والديانات، ومن كتب يف الزهد والتصوف والورع كل حبسبه

ً                                                             واعتباره طريقة تبىن عليها األحكام الشرعية كان قامسا مشرتكا ب،"التقعيد لالحتياط" ً ني ً
  .من سواهم يف تدارسهم هلذا احلديثاألصوليني، و

 التوصيات: 
 استدالل يكثر اليت األصولية املباحث تستهدف اليت الدراسات من مبزيد أوصي

  .وسلم عليه اهللا صلى النيب بأحاديث فيها األصوليني
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 .طاهر الزاوي: حتقيق". النهاية يف غريب احلديث ".ابن األثري، جمد الدين اجلزري -
 ).ه١٣٩٩ ،املكتبة العلمية:  بريوت،١ط(

عادل : حتقيق".  شرح املعامل يف أصول الفقه ".ابن التلمساين، عبداهللا بن حممد -
 ).ه١٤١٩ ،عامل الكتب:  بريوت١ط (.عبد املوجود

حممد :  حتقيق."تقريب الوصول إىل علم األصول". ابن اجلزي، حممد الكليب -
 ).ه١٤٢٤ ،دار الكتب العلمية: بريوت، ١ط (.إمساعيل

ناصر : حتقيق". إيثار اإلنصاف يف آثار اخلالف ".ابن اجلوزي، يوسف أبو الفرج -
 ).ه١٤٠٨ ،دار السالم: ، القاهرة ١ط (.العلي

موفق : حتقيق". أدب املفيت واملستفيت" ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن  -
 ).ه١٤٢٣لعلوم مكتبة ا: ، املدينة املنورة٢ط (.عبدالقادر

حممد : حتقيق".  املختصر يف أصول الفقه ".ابن اللحام، عالء الدين احلنبلي -
 ).ت: د،جامعة امللك عبدالعزيز:  املكرمة، مكة١ط (.مظهر

خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على مستدرك . "ابن امللقن، عمر بن علي -
 ).ه١٤١١صمة، دار العا: ، الرياض١ط. (عبداهللا اللحيدان: حتقيق". احلاكم

 .بدر السبيعي: حتقيق". غاية السول إىل علم األصول ".ابن املربد، يوسف حسن -
 .)ه١٤٣٣ ،دار غراس للنشر: ، الكويت١ط(

نور الدين : حتقيق". شرح مصابيح السنة ". ابن امللك، حممد بن فرشتا الرومي -
 ).ه١٤٣٣ ة،إدارة الثقاف: ، بريوت١ط (.طالب

، ١ط. (حممد الزحيلي: حتقيق ".شرح الكوكب املنري ".ابن النجار، حممد بن علي -
 ).ه١٤١٨مكتبة العبيكان ، : الرياض

:  بريوت٢ط". (التقرير والتحبري على التحرير ".ابن أمري حاج، مشس الدين حممد -
 ).ه١٤٠٣ ،دار الكتب العلمية

 .حممد ثامر: حتقيق". اإلحكام يف أصول األحكام ".ابن حزم، حممد بن علي -
 ).ه١٤٢٤ ،دار الكتب العلمية: وت، بري١ط(

حممد ناصر : حتقيق". صفة الفتوى واملفيت واملستفيت". ابن محدان، أمحد النمريي -
 ).ه١٣٩٧املكتب اإلسالمي :  بريوت٣ط (.الدين األلباين

أمحد : حتقيق".  الفتح املبني بشرح األربعني ".ابن حجر، شهاب الدين أمحد -
 ).هـ١٤٢٨ ،دار املنهاج :، جدة١ط (.حممد

ط (. "شرح األربعني النووية يف األحاديث النبوية" .ابن دقيق العيد، حممد بن علي -
 .)ه١٤٢٤ ،مؤسسة الرسالة:  بريوت،٦



        

 

 
 

 

٨٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

ً                                      جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من  ".ابن رجب، عبدالرمحن بن أمحد -
 ،دار الرسالة: ، بريوت٧ط. (شعيب األرناؤوط: حتقيق". جوامع الكلم

  .)ه١٤٢٢
دار : ، مصر١ط". (مقاصد الشريعة اإلسالمية". ابن عاشور، حممد الطاهر -

 ).ه١٤٢٦، السالم للطباعة
 .عبداهللا الرتكي: حتقيق ".الواضح يف أصول الفقه ".ابن عقيل، أبو الوفاء علي -

 ).ه١٤٢٠ ،مؤسسة الرسالة: ، بريوت١ط(
لسالم هارون عبدا: حتقيق ".معجم مقاييس اللغة ".أمحد بن زكريا ابن فارس، -

 ).ه١٣٩٩دار الفكر :  بريوت١ط(
دار : ، بريوت١ط". (خالصة األفكار شرح املنار ".ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم -

 ).ه١٤٢٤ ،ابن حزم
 ١ط (.فهد السدحان: حتقيق". أصول الفقه ".ابن مفلح، حممد بن مفلح احلنبلي -

 ).ه١٤٢٠ ،مكتبة العبيكان: الرياض
دار الكتب : ، بريوت١ط".  (األشباه والنظائر ".اهيمابن جنيم، زين الدين إبر -

 ).ه١٤١٩ ،العلمية
: ، بريوت١ط". (حلية األولياء وطبقات األصفياء ".نعيم، أمحد بن عبداهللا أبو -

 .)ه١٤٠٩،دار الكتب العلمية
، ١ط( .حممد عطا: حتقيق". العدة يف أصول الفقه" .أبو يعلى، حممد بن احلسني -

 ).ه١٤٢٣ ،ميةدار الكتب العل: بريوت
 . أبو العباس أمحد، أبو احملاسن عبداحلليم.أبو الربكات عبدالسالم آل تيمية، -

 ،دار الفضيلة: ، الرياض ١ط. (أمحد الذروي: حتقيق". املسودة يف أصول الفقه"
 ).ه١٤٢٢

عبداحلميد أبو : حتقيق". التحصيل من احملصول". األرموي، سراج الدين حممود -
 ).ه١٤٠٨ ،سسة الرسالةمؤ: ، بريوت١ط(. زنيد

 ".يان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجبب ".األصفهاين، حممود بن عبدالرمحن -
 ).١٤٠٦دار مدين : ، السعودية١ط (.حممد بقا: حتقيق

، ٢ط". (إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ".األلباين، حممد بن ناصر -
 ).ه١٤٠٥ ،املكتب اإلسالمي: بريوت

: الرياض ،١ط(. "صحيح الرتغيب والرتهيب".  ناصر الدين األلبايناأللباين، حممد -
 .)ه١٤٢١مكتبة املعارف 

إبراهيم : ضبط ". اإلحكام يف أصول األحكام  ".اآلمدي، سيف الدين علي -
 ).ت: د الكتب العلمية، دار: بريوت ،١ط(. العجوز



        

 

 
 

 

٨٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

: قحتقي ".منحة الباري بشرح صحيح البخاري . "األنصاري، زكريا بن حممد -
  .)ه١٤٢٦ ،مكتبة الرشد: ، الرياض١ط (.سليمان العازمي

 .حممد إمساعيل: حتقيق". شرح خمتصر املنتهى األصويل ".اإلجيي، عضد الدين -
 ).ه١٤٠٤ ،دار الكتب العلمية: ، بريوت١ط(

 .حممد حسن: حتقيق".  اإلشارة يف أصول الفقه ".الباجي، أبو الوليد سليمان -
 ).ه١٤٢٤ ،لميةدار الكتب الع: ، بريوت١ط(

 .عبداحلميد أبو زنيد: حتقيق ".التقريب واإلرشاد". الباقالين، القاضي أبو بكر -
 ).ه١٤١٨ ة،مؤسسة الرسال:  بريوت،٢ط(

 .حممد الناصر: حتقيق". اجلامع املسند الصحيح.: "البخاري، حممد بن إمساعيل -
 .)ه١٤٢٢ ،دار طوق: بريوت ،١ط(

، ١ط( ". األسرار شرح أصول البزدويكشف " .البخاري، عبدالعزيز بن أمحد -
 ).ت.، ددار الكتاب اإلسالمي: بريوت

عبداهللا : حتقيق". الفوائد السنية يف شرح األلفية ".الربماوي، مشس الدين حممد -
 ).ه١٤٣٦ ،مكتبة التوعية اإلسالمية:  مصر١ط (.موسى

 .خليل امليس: حتقيق". املعتمد يف أصول الفقه". البصري، حممد أبو احلسني -
 ).ه١٤٠٣  ،دار الكتب العلمية: ، بريوت١ط(

: حتقيق". مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ".التلمساين، أبو عبداهللا -
 ).ه١٤١٦ ،املكتبة املركزية: ، بريوت١ط( .حممد فركوس

: ، مصر٢ط(أمحد شاكر : حتقيق". سنن الرتمذي. "الرتمذي، حممد بن عيسى -
 .)ه١٣٩٥،مكتبة مصطفى احلليب

:  حتقيق."امليسر يف شرح مصابيح السنة" .التوربشيت، فضل اهللا بن حسن -
 ).ه١٤٢٩ز، مكتبة نزار البا:  مكة،٢ط (.عبداحلميد هنداوي

". حاشية على شرح خمتصر املنتهى يف أصول الفقه ".التفتازاين، سعد الدين احلنفي -
 ).ه١٤٢٤ ة،دار الكتب العلمي: ، بريوت١ط (.حممد حسن هيتو: حتقيق

". االجتهاد من كتاب التلخيص ".إمام احلرمني عبدامللك بن يوسف اجلويين، -
 ).ه١٤٠٨ ،دار القلم: ، بريوت ١ط(عبداحلميد أبو زنيد : حتقيق

صالح : حتقيق". الربهان يف أصول الفقه ".إمام احلرمني عبدامللك اجلويين، -
 ).ه١٤١٨ ،دار الكتب العلمية :، بريوت١ط(. عويضة

عبدالعزيز : حتقيق". شرح خمتصر أصول الفقه ".كر بن زايداجلراعي، أبو ب -
 ).ه١٤٣٣ ،دار لطائف: ، الكويت١ط (.القايدي

: حتقيق". اجلواهر اللؤوية يف شرح األربعني النووية. " اجلرداين، حممد بن عبداهللا -
 ).ت.، القاهرة، مكتبة اإلميان، د١ط. (عبداهللا املنشاوي



        

 

 
 

 

٨٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

وزارة : ، الكويت ٢ط". ( األصول الفصول يف ".اجلصاص، أمحد بن علي -
 ).ه١٤١٤ ،األوقاف

، ١ط". (الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ".احلجوي، حممد الثعاليب -
 ).ه١٤١٦ ،دار الكتب العلمية: بريوت

 .مصطفى عطا:  حتقيق."املستدرك على الصحيحني. "احلاكم، حممد بن عبداهللا -
  .)ه١٤١١ ،دار الكتب العلمية: بريوت ،١ط(

". أعالم احلديث شرح صحيح البخاري"أبو سليمان محد بن حممد  اخلطايب، -
  ).ه١٤٠٩ ،جامعة أم القرى:  مكة،١ط( حممد آل سعود: حتقيق

، ١ط (.حسني سليم: حتقيق". مسند الدارمي ".الدارمي، عبداهللا بن �رام -
 ).ه١٤١٢دار املغين : السعودية 

: حتقيق". يف شرح مشكاة املصابيحملعات التنقيح  ".الدهلوي، عبداهللا بن سيف -
 ).ه١٤٣٥ ،دار النوادر: ، دمشق١ط(تقي الدين الندوي 

، ٢ط (.طه العلواين: حتقيق".  احملصول من علم األصول". الرازي، حممد بن عمر -
 ).ه١٤١٨مؤسسة الرسالة : بريوت

: بريوت، ٥ط (.يوسف حممد: حتقيق". خمتار الصحاح ".الرازي، زين الدين حممد -
 ).ه١٤٢٠ ،بة العصريةاملكت

: حتقيق". حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول". حيى بن موسى الرهوين، -
 ).ه١٤٢٢ ،دار البحوث: ، ديب١ط (.هادي الشبيلي

سيد : حتقيق ".تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع". الزركشي، بدر الدين حممد -
 ).ه١٤١٨ ،دار قرطبة: ، مصر١ط (.عبدالعزيز

دار : ، األردن١ط". (البحر احمليط يف أصول الفقه".  الدين حممدالزركشي، بدر -
 ).ه١٤١٤ ،الكتيب

نور الدين طالب : حتقيق". املفاتيح يف شرح املصابيح" .الزيداين، احلسني املظهري -
 ).ه١٤٣٣ ،دار النوادر: ، الكويت١ط(

دار املعرفة، : ، بريوت١ط". (أصول السرخسي " .السرخسي، حممد بن أمحد -
 ).ت:د

 .حممد زكي: حتقيق". ميزان األصول  يف نتائج العقول ".السمرقندي، عالء الدين -
 ).ه١٤٠٤ ،مطابع الدوحة:  قطر١ط(

دار الكتب : ، بريوت١ط". (األشباه والنظائر ".السبكي، تاج الدين عبدالوهاب -
 ).ه١٤١١ ،العلمية

حممد : حتقيق". قواطع األدلة يف أصول الفقه ".السمعاين، منصور مظفر الدين -
 ).ه١٤١٨ ،دار الكتب العلمية: ، بريوت١ط (.الشافعي



        

 

 
 

 

٨٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

: حتقيق". الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة  ".السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر -
  ).ت :جامعة امللك سعود، د: ، الرياض١ط( . حممد الصباغ

: ب ، املغر١ط( ".نشر البنود على مرآقي السعود ".الشنقيطي، عبداهللا بن إبراهيم -
 ).ت :د مطبعة فضالة،

". إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ".الشوكاين، حممد بن علي -
 ).ه١٤٢١ ،دار ابن كثري: ، دمشق١ط (.حممد حالق: حتقيق

دار الكتب : ، بريوت٢ط". ( اللمع يف أصول الفقه ".الشريازي، إبراهيم بن علي -
  ).ه١٤٢٤العلمية، 

، ١ط. (شعيب األرنؤوط: حتقيق". مسند اإلمام أمحد" . أمحد بن حنبل،الشيباين -
  .)ه١٤٢١ ،مؤسسة الرسالة: مصر

 :السعودية ،١ط( .سليم اهلاليل: حتقيق". االعتصام". إبراهيم بن موسى الشاطيب، -
 ).ه١٤١٢ دار عفان 

 .حممد الفاضلي: حتقيق". املوافقات يف أصول الشريعة ".الشاطيب، أبو إسحاق -
 ).ه١٤٢٣ ، العصريةاملكتبة: ، بريوت١ط(

". الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم ".الصنعاين، حممد بن إبراهيم -
 .)ت:دار عامل الفوائد، د ،١ط(. علي العمران: حتقيق

 .القاضي حسني: حتقيق". إجابة السائل بغية اآلمل ".الصنعاين، حممد بن إمساعيل -
 ).م١٩٨٦ ،مؤسسة الرسالة:  بريوت،١ط(

حممد : حتقيق". التحبري إليضاح معاين التيسري". مد بن إمساعيلالصنعاين، حم -
 ).ه١٤٣٣ د،مكتبة الرش: ، الرياض١ط(صبحي 

شرح مشكاة املصابيح املسمى الكاشف عن حقائق  ".الطييب، احلسني بن عبداهللا -
 ).ه١٤١٧ ،مكتبة نزار الباز: ، مكة١ط (.عبداحلميد اهلداوي: حتقيق". السنن

 .أمحد عثمان: حتقيق". التعيني يف شرح الربعني ". عبدالقويالطويف، سليمان بن -
 ).ه١٤١٩ ،مؤسسة الريان: ، بريوت١ط(

 .عبداهللا الرتكي: حتقيق". شرح خمتصر الروضة  ".الطويف، سليمان بن عبدالقوي -
 ).م١٩٨٧ ،مؤسسة الرسالة:  بريوت،١ط(

 .راهيم رمضانإب: حتقيق". املستصفى من علم األصول". حامد حممد الغزايل، أبو -
  .) ت.دار األرقم، د: بريوت، ٢ط(

حممد حسني : حتقيق". فصول البدائع يف أصول الشرائع ".الفناري، حممد بن محزة -
 ).ه١٤٢٧ ،دار الكتب العلمية:  بريوت،١ط(

 .طه سعد: حتقيق". شرح تنقيح الفصول ".القرايف، أبو العباس شهاب الدين -
 ).ه١٣٩٣ ،شركة الطباعة املتحدة: ، مصر١ط(



        

 

 
 

 

٨٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةالسادس والثالثني  من العدد الثامن  املجلد 

 "دع�ما�ير�بك�إ���ما�ال�ير�بك: "املسائل��صولية�املستدل�ل�ا�بحديث

: حتقيق". اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام". أمحد بن إدريس القرايف، -
  ).ه١٤١٦  ،دار البشائر اإلسالمية :، بريوت٢ط (.عبدالفتاح أبو غدة

: بريوت ،١ط (.عبد احلميد هنداوي: حتقيق". الفروق ".أمحد بن إدريس القرايف، -
  ).ه١٤٢٣ ،املكتبة العصرية

عادل عبد : حتقيق".  نفائس الصول شرح احملصول " .أمحدالقرايف، شهاب الدين  -
 ).ه١٤١٦، مكتبة نزار الباز: ، مكة١ط (.املوجود

: ، دمشق١ط( ".املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ".القرطيب، أبو العباس أمحد -
 .)ه١٤١٧دار ابن كثري 

ن دار اب: ، بريوت١ط". (التمهيد يف أصول الفقه ".الكلوذاين، حمفوظ بن أمحد -
  ).ه١٤٣٧حزم 

عبداهللا : حتقيق". حترير املنقول  و�ذيب علم األصول" املرداوي، علي بن سليمان  -
 ).ه١٤٣٤ ،وزارة األوقاف:  قطر،١ط (.هاشم

". الشرح الكبري ملختصر األصول من علم األصول". املنياوي، حممود بن حممد -
  .)ه١٤٣٢ ،دار الشاملة: ، مصر١ط(

، ٢ط (.عبدالفتاح أبو غدة: حتقيق". نن الصغرىالس" .النسائي، أمحد بن شعيب -
 .)ه١٤٠٦ ،مكتبة املطبوعات: حلب

. حممد جنيب املطيعي:  حتقيق".ا�موع شرح املهذب". النووي، شرف الدين حيىي -
 ).ه١٤٢٢دار إحياء الرتاث،: ، بريوت١ط(

دار الكتب : ، بريوت١ط". (الفائق يف أصول الفقه ".اهلندي، صفي الدين حممد -
 ).ه١٤٢٦ ،ميةالعل

صاحل : حتقيق". �اية الوصول يف دراية األصول ".اهلندي، صفي الدين حممد -
 ).ه١٤١٦ ،املكتبة املركزية التجارية: املكرمة مكة ،١ط (.اليوسف

 ،دار الكتب العلمية: ، بريوت١ط". (تيسري التحرير ".أمري بادشاة، حممد أمني -
  ).ه١٤٣٩

  


