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املقدمة

للعاملني،  املبعوث رحمة  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني،  احلمدهلل رب 
وعلى اآله واأ�سحابه واأتباعه اإلى يوم الدين، اأما بعد: 

فاإن ال�سريعة الإ�سالمية هي دين اهلل تعالى اخلامت، بعث اهلل بها خري الربية، 
واأزكى الب�سرية، وقد راعى اهلل تعالى يف هذه ال�سريعة الغراء �سعف بني اآدم، 
ت�سافرت  وقد  عليهم،  ي�سق  ول  اأحوالهم،  ينا�سب  ما  الأحكام  من  لهم  ف�سرع 
اأدلة ال�سرع على هذا املعنى، وكثري من الأدلة ال�سرعية ترد بكلمات معدودات، 

ولكنها تفي�ص باملعاين والفوائد، �سواء يف جانب التاأ�سيل، اأو التفريع.

وقد ا�ستوقفني تكرر ال�ستدلل ببع�ص الأدلة يف م�سائل متفرقة من كتب 
اأ�سول الفقه، فعقدت عزمي على الوقوف على اأحد هذه الأدلة، و�سرب امل�سائل 
الأ�سولية، التي ميكن اأن ت�ستنبط منه، وي�ستدل به عليها، فوقع اختياري على 
اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع كل  اأ�سق على  : »لول اأن  اأبي هريرة  حديث 

�سالة«.)1( 

وهذا احلديث ال�سريف مع وجازة لفظه، اإل اأنه قد حوى عدًدا من امل�سائل 
الأ�سولية التي ذكرها الأ�سوليون يف كتبهم، وبع�سها ذكره �سراح احلديث)2(. 
كتاب  م�سلم،  و�سحيح   ،)887 رقم  اجلمعة )179  يوم  ال�سواك  باب:  اجلمعة،  كتاب  البخاري،  )1( �سحيح 

الطهارة، باب ال�سواك )220/1(. 
)2( �سيت�سح هذا من خالل م�سائل البحث. 
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اأهمية املو�سوع: 
تعدد امل�سائل الأ�سولية التي ا�ستدل باحلديث عليها.. 1
اأن فيه ربًطا بني القواعد وامل�سائل الأ�سولية، وما يثبتها، ويدل عليها . 2

من الأدلة ال�سرعية.
ذكرها . 3 واإمنا  الأ�سول،  كتب  يف  ترد  مل  ال�ستدللت  هذه  بع�ص  اأن 

�سراح احلديث، ول �سك اأن جمع مثل ذلك له اأهميته.

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 
اأهميته التي �سبق ذكرها.. 1
عدم وجود درا�سة خا�سة باحلديث تتو�سع يف درا�سة م�سائله، وتذكر . 2

ما ا�ستمل عليه من قواعد وفوائد.

اأهداف البحث: 
جمع امل�سائل الأ�سولية التي ا�ستدل فيها بحديث: »لول اأن اأ�سق على . 1

اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع كل �سالة«.
درا�سة ال�ستدلل باحلديث يف تلك امل�سائل، وبيان املوقف منه. . 2

الدرا�سات ال�سابقة: 
كما اأ�سلفت مل اأطلع على اأي درا�سة خا�سة باحلديث، ودلئله مفرقة يف 
اأبواب اأ�سول الفقه و�سروح الأحاديث، وجمعها ودرا�ستها يف مكان واحد له 

اأهميته.

خطة البحث: 
و�سعت له خطة تتكون من مقدمة، وثمانية مباحث، وخامتة.

واأهدافه،  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع،  اأهمية  بيان  ففيها  املقدمة  اأما 
والدرا�سات ال�سابقة حوله، وخطة البحث، ومنهجه.
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واملبحث الأول: دللة الأمر على الوجوب.

واملبحث الثاين: املندوب ماأمور به حقيقة.

واملبحث الثالث: دللة الأمر على التكرار.

واملبحث الرابع: دللة حرف )لول(.

واملبحث اخلام�ص: اجلمع بني جلب امل�سلحة ودفع املف�سدة. 

.S واملبحث ال�ساد�ص: الجتهاد من النبي

واملبحث ال�سابع: تفوي�ص احلكم للمجتهد.

واملبحث الثامن: رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية.

واخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

منهج البحث: 

�سلكت يف اإعداده املنهج التايل: 

واآرائهم يف مو�سوع . 1 العلم  اأهل  واأقوال  العلمية  املادة  ا�ستقراء وجمع 
امل�سادر  اإلى  الرجوع  خالل  ومن  الإمكان،  قدر  مظانها  من  البحث 

الأ�سيلة يف ذلك. 

التمهيد لكل م�ساألة مبا يو�سحها، اإن احتاج املقام لذلك. . 2

حترير محل النزاع يف امل�سائل اخلالفية، مع ذكر اأهم الأقوال فيها.. 3

ذكر ال�ستدلل بحديث: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع . 4
كل �سالة« لأ�سحابه، مع بيان وجه دللته، واملوقف من ال�ستدلل به. 

كتابة البحث باأ�سلوب علمي منا�سب، مع نقل كالم العلماء بن�سه عند . 5
احلاجة لال�ست�سهاد به على ما اأذكره. 
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عزو الآيات اإلى �سورها، فاإن كانت الآية كاملة، اأقول: الآية رقم )...( . 6
من �سورة )...(، واإن كانت جزًءا من اآية، اأقول: جزء من الآية رقم 

)...( من �سورة )...(. 

تخريج الأحاديث من كتب ال�سنة، فاإن كان احلديث يف ال�سحيحني اأو . 7
اأحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، واإل خّرجته من امل�سادر الأخرى 

املعتمدة. 

العزو . 8 اإلى  اأجلاأ  ول  مبا�سرة،  لكتبهم  واآرائهم  العلماء  ن�سو�ص  عزو 
بالوا�سطة اإل عند تعذر الأ�سل. 

توثيق ن�سبة الأقوال اإلى املذاهب من الكتب املعتمدة يف كل مذهب. . 9

مل اأترجم لالأعالم؛ حتى ل اأثقل البحث بالهوام�ص، ولأن ذلك لي�ص . 10
من املقا�سد يف مثل هذه البحوث.

تكون الإحالة اإلى امل�سدر يف حالة النقل منه بالن�ص: بذكر ا�سمه . 11
م�سبوًقا  ذلك  اأذكر  باملعنى:  النقل  حالة  ويف  وال�سفحة،  واجلزء 

بكلمة: )انظر(. 

والإمالئية . 12 اللغوية  الناحية  من  و�سالمته  املكتوب،  ب�سحة  العناية 
والنحوية، والعناية بعالمات الرتقيم، ومراعاة ح�سن تنا�سق الكالم. 

ثبت . 13 يف  بذكرها  اكتفيت  واملراجع  للم�سادر  التف�سيلية  املعلومات 
امل�سادر واملراجع؛ حتى ل اأثقل بها حوا�سي البحث. 

ا لوجهه، واأن ينفع به، واأن يجعله يف  واهلل تعالى اأ�ساأل اأن يجعله خال�سً
موازين الأعمال ال�ساحلة، يوم املعاد.
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املبحث االأول
داللة االأمر على الوجوب

عن  وجمرد  مطلق  ال�سارع  من  اأمر  ورد  اإذا  امل�ساألة:  بهذه  املق�سود 
القرائن)1(، فعالم يحمل؟.

حترير محل النزاع: 
اإلى  اأو�سلها بع�ص الأ�سوليني  اأدلة ال�سارع ملعان متعددة،  يرد الأمر يف 
والإباحة،  والندب،  الإيجاب،  املعاين:  هذه  ومن  معنى،  ثالثني  من  اأكرث 
والدعاء،  والتعجيز،  والتهديد،  والإكرام،  والمتنان،  والإر�ساد،  والتاأديب، 

والتمني، وغريها)2(.
• وقد اتفق الأ�سوليون على اأنها لي�ست حقيقة يف كل هذه املعاين؛ وذلك لأن 	

بع�سها غري م�ستفاد من جمرد الأمر، واإمنا مما يحتف به من القرائن)3(. 
• فاإنه 	 املراد،  املعنى  حتدد  قرينة  به  احتفت  اإذا  اأنه  على  اتفقوا  كما 

يحمل على ما تدل عليه تلك القرينة. 
قال الطويف: “اعلم اأن الأمر يكون مقرتًنا اأو جمرًدا، فاإن كان مقرتًنا 
بقرينة تدل على اأن املراد به الوجوب، اأو الندب، اأو الإباحة ُحمل على 

ما دلت عليه القرينة”.)4( 
)1( القرائن جمع قرينة، وهي هنا: “ما ي�ساحب الدليل، فيبني املراد به”.

القرائن عند الأ�سوليني، ر�سالة دكتوراه يف ق�سم اأ�سول الفقه، اأعدها محمد املبارك، �سنة )1422ه�( )33/1(.
ورو�سة   ،)41-39/2( للرازي  واملح�سول   ،)67-66/2( امل�ست�سفى  يف:  واأمثلتها  املعاين  هذه  )2( انظر 
الناظر )546/1-547(، ونهاية الو�سول )846/3-851(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )164-163/1(، 

والبحر املحيط )92/2-98(، و�سرح الكوكب املنري )38-17/3(. 
 ،)164/1( للبخاري  الأ�سرار  وك�سف   ،)852/3( الو�سول  ونهاية   ،)41/2( للرازي  املح�سول  )3( انظر: 

والإبهاج يف �سرح املنهاج )22/2(، ونهاية ال�سول )163/1(، والبحر املحيط )99/2(. 
)4( �سرح مخت�سر الرو�سة )365/2(. 
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“... واإن كان بع�ص النا�ص ُينازع يف  وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 
الأمر املطلق: هل يفيد الإيجاب اأم ل ؟، َفلْم ينازع يف اأنه اإذا بنيَّ يف 
ح ابتداء بالإيجاب  اإذا �سرَّ اأنه  اأنه لالإيجاب يجب طاعته، ول  الأمر 
جتب طاعته، ولكن نزاعهم يف مراده بالأمر املطلق: هل ُيعلم به اأنه 

اأراد به الإيجاب”.)1( 

• عن 	 املجرد  الأمر  دللة  يف  هو:  النزاع  مو�سع  فاإن  ذلك  متهد  واإذا 
هو  اأم  الإباحة،  اأم  الندب،  اأم  الوجوب،  يف  حقيقة  اأهو  القرائن: 
م�سرتك بينها، فيتوقف فيه حتى يتبني املراد منه بالقرائن؟. خالف 

بني العلماء.

الأقوال يف امل�ساألة: 

القول الأول: اأن الأمر حقيقة يف الوجوب، جماز فيما عداه، فيحمل عليه 
بال قرينة، ول ي�سرف اإلى غريه اإل بها، وهذا قول جمهور اأهل العلم 

من الفقهاء والأ�سوليني، وبه قال بع�ص املعتزلة.)2( 

فيحمل  عداه،  فيما  جماز  الندب،  يف  حقيقة  الأمر  اأن  الثاين:  القول 
من  كثري  قول  وهذا  بها،  اإل  اإلى غريه  ي�سرف  ول  قرينة،  بال  عليه 

املعتزلة)3(، وبع�ص املالكية)4(، وبع�ص الفقهاء)5(.
)1( درء تعار�ص العقل والنقل )53/7�54(. 

)2( انظر: الف�سول يف الأ�سول )87/2(، واملعتمد )50/1(، والإحكام لبن حزم )2/3(، والعدة يف اأ�سول 
الفقه )224/1(، واإحكام الف�سول )201/1(، وقواطع الأدلة )54/1(، واأ�سول ال�سرخ�سي )15/1(، 
والتمهيد لأبي اخلطاب )145/1(، والوا�سح )490/2(، والو�سول اإلى الأ�سول )133/1(، واملح�سول 
للرازي )44/2(، ورو�سة الناظر )552/1(، و�سرح تنقيح الف�سول )127(، والبحر املحيط )99/2(، 

و�سرح الكوكب املنري )39/3(. 
)3( انظر: املغني لعبداجلبار )111/17و114و116(، واملعتمد )50/1(، والعدة يف اأ�سول الفقه )229/1(، 
والربهان )68/1(، والتلخي�ص )262/1(، وقواط�ع الأدلة )54/1(، وامل�ست�سفى )72/2(، والتمهيد 
اإلى الأ�سول )134/1(، والإحكام لالآمدي  لأبي اخلطاب )147/1(، والوا�سح )2/ 491(، والو�سول 
)144/2(، و�سرح مخت�سر الرو�سة )365/2(، والبحر املحيط )102/2(، وتي�سري التحرير )341/1(. 

)4( انظر: الإ�سارة )167�168(، واإحكام الف�سول )204/1(.
والوا�سح   ،)147/1( اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)72/2( وامل�ست�سفى   ،)54/1( الأدلة  قواطع  )5( انظر: 

)491/2(، والإحكام لالآمدي )144/2(، والبحر املحيط )102/2(. 
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الإباحة، جماز فيما عداها، فيحمل  الأمر حقيقة يف  اأن  الثالث:  القول 
عليها بال قرينة، ول ي�سرف اإلى غريها اإل بها، وهذا القول يذكره 

كثري من الأ�سوليني من غري ن�سبة.)1(
 ون�سبه اجلويني اإلى بع�ص املعتزلة.)2(

 بينما ن�سبه بع�ص احلنفية اإلى بع�ص اأ�سحاب الإمام مالك.)3( 
القول الرابع: التوقف يف دللته حتى ياأتي ما يبني املراد منه، وهذا قول 

اأبي احل�سن الأ�سعري، وبع�ص اأ�سحابه)4(.
وهناك اأقوال اأخرى يف امل�ساألة ميكن مراجعتها يف مظانها.)5( 

ال�ستدلل بقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع 
كل �سالة« يف هذه امل�ساألة: 

وقد  بهذا احلديث،  بالوجوب  قالوا  الذين  الأول  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
وجه الأ�سوليون الدللة عليه، ومما ورد يف ذلك: 

لأبي  والتمهيد   ،)54/1( الأدلة  وقواطع   ،)229/1( الفقه  اأ�سول  يف  والعدة   ،)51/1( املعتمد  )1( انظر: 
اخلطاب )147/1(، واملح�سول لبن العربي )56(، و�سرح مخت�سر الرو�سة )366/2(. 

)2( انظر: الربهان )67/1(، والتلخي�ص )263/1(. ويظهر يل: اأن ن�سبته اإليهم اإمنا هي من قبيل التخريج، 
“فقال   :)26/2( والإر�ساد  التقريب  كتابه  يف  املجرد  الأمر  دللة  يف  الباقالين  قول  ذلك  على  ويدل 

بع�سهم: اإنه و�سع فيها لإطالق املاأمور به والإذن فيه، وهذا قول كثري ممن زعم اأن املباح ماأمور به”.
ومعلوم اأن القائل: باأن املباح ماأمور به هو الكعبي من املعتزلة واأتباعه، فاإذا كان املباح ماأموًرا به فاإنه 

يحمل عليه الأمر املطلق؛ لأنه اأقل درجات الأمر فيكون متيقًنا. 
اإلى علمائهم القولني الأولني، فبع�سهم على القول بالوجوب، وجمهورهم على القول  واملعتزلة ين�سبون 

بالندب، اأما القول بالإباحة فلم ين�سبوه لأحد منهم.
انظر: املغني لعبداجلبار )111/17و114و116(، واملعتمد )50/1(.

)3( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )16/1(، وك�سف الأ�سرار للن�سفي )53/1(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )165/1(، 
وفتح الغفار )39(. 

وهذا القول مل اأجده يف كتب املالكية، وجمهورهم على القول بالوجوب.
وذهب بع�سهم اإلى القول بالندب، هذا ما ت�سرح به كتبهم، اأما القول بالإباحة فلم ين�سبه اأحد منهم 

اإلى علمائهم.
وامل�ست�سفى   ،)261/1( والتلخي�ص   ،)67�66/1( والربهان   ،)229/1( الفقه  اأ�سول  يف  العدة  )4( انظر: 
 ،)56( العربي  لبن  واملح�سول   ،)490/2( والوا�سح   ،)147/1( اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)70/2(

والإحكام لالآمدي )145/2(. 
واأ�سول   ،)856-855/3( الأ�سول  دراية  يف  الو�سول  ونهاية   ،)145-144/2( لالآمدي  الإحكام  )5( انظر: 
املحيط  والبحر   ،)595�594/2( اجلوامع  بجمع  امل�سامع  وت�سنيف   ،)662-661/2( مفلح  لبن  الفقه 

 .)104-99/2(
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َقاَل: . 1 اأَنه   S ِبي  ُرِوَي َعن النَّ َما  َوُهَو  “َدِليل اآخر:  اأبي احل�سني:  قول 
َكاَن  َوَلو  اَلة«  ِعْند كل �سَ َواِك  ِبال�سِّ اأمِتي لأمرتهم  اأ�سق على  اأَن  »َلْوَل 
ي اإِلَّ َكونه ندًبا مل يكن يِف َهَذا اْلَكاَلم َفاِئَدة؛  ْيء َل َيْقَت�سِ اْلأَمر بال�سَّ

َواك قد َكاَن ندًبا قبل َهَذا اْلَكاَلم”. )1(  ِلأَن ال�سِّ

وقول ال�سريازي: “والدليل على اأنها تقت�سي الوجوب قوله S: »لول . 2
اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة«، فدل على اأنه لو 

اأمر لوجب، ولو �سق”.)2(

ا قول النبي S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي . 3 وقول اأبي اخلطاب: “واأي�سً
لأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة«، ولو كان الأمر بال�سيء ل يقت�سي 
اإل كونه ندًبا مل يكن )لهذا( الكالم فائدة لأن ال�سواك قد كان ندًبا 

)قبل هذا الكالم(”. )3(

وقول ال�سمرقندي: “واأما ال�سنة - فما روي عن النبي S اأنه قال: . 4
اأخرب  اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة«...  اأ�سق على  اأن  »لول 
S اأن اأمره اإياهم بال�سواك عند كل �سالة... مطلًقا، �سبب امل�سقة 
املندوب،  برتك  )ل()4(  الواجب،  برتك  تكون  اإمنا  وامل�سقة  عليهم، 

فدل اأن مطلق اأمره للوجوب«)5(.

اأمتي . 5 على  اأ�سق  اأن  »لول   : قوله  الوجوب  “حجة  القرايف:  وقول 
الأمر  انتفاء  تفيد  »لول«  ولفظة  �سالة«،  كل  عند  بال�سواك  لأمرتهم 
لوجود امل�سقة، والندب يف ال�سواك ثابت، فدل على اأن الأمر ل ي�سدق 

على الندب، بل ما فيه م�سقة، وذلك اإمنا يتحقق يف الوجوب”.)6(
)1( املعتمد )66/1(.

)2( اللمع يف اأ�سول الفقه )13(.
)3( التمهيد يف اأ�سول الفقه )156-155/1(.

)4( )ل( �ساقطة وال�سياق يقت�سيها.
)5( ميزان الأ�سول يف نتائج العقول )1/ 100(.

)6( �سرح تنقيح الف�سول )127(.
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)لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة(

املوقف من ال�ستدلل باحلديث على القول بالوجوب: 

اعرت�س على ال�ستدلل به: باأن املراد لأمرتهم مبا يدل على الوجوب، 
اإما بقرينة اأو نحو ذلك، ولي�ص املراد لأمرتهم اأمًرا جمرًدا.)1( 

اأََراَد  اأنه  اأَماَرة على  اْلَوْجه  َهَذا  اإِن  َيُقول:  اأَن  “َولَقاِئل  اأبو احل�سني:  قال 
ي اْلأَمر اْلُوُجوب  ي اْلُوُجوب، َوَلْي�َص مْيَتنع اأَن َيْقَت�سِ لأمرتهم على َوجه َيْقَت�سِ

ِبدَلَلة”.)2(

وقال اأبو اخلطاب: “فاإن قيل: املراد بهذا الكالم لأمرتهم بقرينة على 
وجه يقت�سي الوجوب، ولي�ص مينع اأن يقت�سي الوجوب بدللة”.)3( 

اإذ ظاهر ذلك  باأنه خالف الظاهر من قوله: »لأمرتهم«؛  واأجيب عنه: 

يدل على اأنه ياأمرهم بذلك اأمًرا مطلًقا.)4( 

قال اأبو اخلطاب: “قلنا: الظاهر من قوله لأمرتهم اأنه )ياأمرهم( اأمًرا 
متجرًدا عن القرائن”.)5(

َل  اأَْن  َفَوَجَب  اْلأَْمِر،  َعَلى  َدَخَلْت  »َلْوَل«  َكِلَمَة  ِباأَنَّ   : “َوُردَّ ال�سوكاين:  وقال 
واإل  اأَْمًرا،  ْدُب  النَّ َيُكوَن  َل  اأَْن  َفَوَجَب  ٌل،  َحا�سِ ْدُب  َوالنَّ اًل،  َحا�سِ اْلأَْمُر  َيُكوَن 

ُد اْلأَْمِر”.)6(  رَّ َناُق�ُص، َوامْلَُراُد: جُمَ لزم التَّ

اأن الأمر املجرد عن  ومما �سبق يت�سح �سحة ال�ستدلل باحلديث على 
القرائن يفيد الوجوب، واأنه ل اأثر لالعرتا�ص الوارد؛ ل�سعفه ومناق�سته.

)1( انظر: املعتمد )67/1(، والتمهيد لأبي اخلطاب )156/1(، والوا�سح )495/2( واملح�سول للرازي )68/2(. 
)2( املعتمد )67/1(. 

)3( التمهيد يف اأ�سول الفقه )1/ 156(. 
)4( انظر: التمهيد لأبي اخلطاب )156/1(، والوا�سح )495/2(. 

)5( التمهيد يف اأ�سول الفقه )1/ 156(. 
)6( اإر�ساد الفحول )251/1(.
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املبحث الثاين
املندوب ماأمور به حقيقة

وجه  على  اأو  وجه احلقيقة،  على  به  ماأمور  املندوب  امل�ساألة: هل  �سورة 
املجاز؟ مبعنى: اإذا ورد اأمر فحمل على الندب، فهل يكون ذلك حقيقة، اأو 

جماًزا؟. )1( 

حترير محل النزاع: 
اتفق العلماء على اأن املندوب ماأمور به، واخلالف بينهم يف حتديد كون 

هذا الأمر من باب احلقيقة اأو املجاز. )2( 

الأقوال يف امل�ساألة: 
فاإذا حمل  ولذا  به على وجه احلقيقة،  ماأمور  املندوب  اأن  الأول:  القول 

عليه الأمر كان حقيقة فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء.)3( 
اأن املندوب لي�ص ماأموًرا به على وجه احلقيقة، ولذا فاإن  القول الثاين: 
الأمر اإذا حمل عليه يكون جماًزا فيه، وبه قال بع�ص احلنفية واملالكية 

وال�سافعية واحلنابلة.)4( 
)1( انظر البحر املحيط )231-230/1(.

)2( انظر: غاية الو�سول يف �سرح لب الأ�سول )25(، والوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي للزحيلي )338/1(، 
واملهذب يف علم اأ�سول الفقه املقارن )238/1(.

)3( انظر: العدة يف اأ�سول الفقه )158/1، 248(، والتلخي�ص )261/1(، وامل�ست�سفى )145/1(، والوا�سح 
)514/2(، وال�سروري يف اأ�سول الفقه )48(، واإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول )222(، والإحكام 
الرو�سة )354/1(، ونهاية  الفقه لبن مفلح )229/1(، و�سرح مخت�سر  واأ�سول  لالآمدي )120/1(، 

الو�سول )639/2(، ورفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )668/1(، والبحر املحيط )230/1(.
)4( انظر: اإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول )222(، والإحكام لالآمدي )120/1(، واأ�سول الفقه لبن 
مفلح )229/1(، ونهاية الو�سول )640/2(، ورفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )668/1(، ورفع احلاجب 
التحرير )985/2- والتحبري �سرح  والبحر املحيط )231/1(،  ابن احلاجب )558/1(  عن مخت�سر 

986(، وتي�سري التحرير )348/1( و)222/2(.
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)لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة(

ال�ستدلل بقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع 
كل �سالة« يف هذه امل�ساألة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القولني باحلديث: 

• حقيقة، 	 به  ماأمور  املندوب  باأن  القائلون:  الأول  القول  اأ�سحاب  اأما 
“واملندوب  قال:  به، حيث  لهم  ال�ستدلل   يف  بدران  ابن  ف�سرح 
ماأمور به لقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك«”.)1( 

وعنه نقل ال�ستدلل محمد الزحيلي، فقال: “وهذا احلديث ا�ستدل 
به ابن بدران للدللة على: اأن املندوب ماأمور به حقيقة”.)2( 

ومل يو�سحا وجه الدللة.

وميكن اأن يقال فيها: اإن الر�سول S هنا نفى اأمر الوجوب؛ لأنه هو 
الذي ي�سق، واأبقى اأمر الندب حيث ل م�سقة، ويوؤيد هذا ما ورد من 

الأدلة املرغبة يف ال�سواك والطالبة له، ومن ذلك: 

َواُك . 1 »ال�سِّ  :S اهلل  َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:    َعاِئ�َسَة  َعْن  ورد  ما 
.)3(» بِّ اٌة ِللرَّ َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم، َمْر�سَ

»عليكم . 2  :S اهلل  ر�سول  قال  قال:    هريرة  اأبي  عن  ورد  ما 
ب«)4(. بال�سواك؛ فاإّنه مطهرة للفم، مر�ساة للرَّ

)1( املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد )152(.
)2( الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي )340/1(.

)3( اأخرجه ابن خزمية يف �سحيحه، باب ف�سل ال�سواك وتطهري الفم به )70/1(، وابن حبان يف �سحيحه، 
يف  الرتغيب  باب:  الكربى،  ال�سنن  يف  والن�سائي   )348/3( للمت�سوك    اهلل  ر�سا  اإثبات  ذكر  باب: 
ِحيح من غري  ال�سواك )75/1(. وقال عنه ابن امللقن بعدما �ساق جمموعة من طرقه: “َوُهَو َحِديث �سَ
�سّك َوَل مرية، َوَل ي�سّرُه َكونه يِف بع�ص اأ�سانيده اْبن اإِ�ْسَحاق َكِرَواَية اْبن ُعَيْيَنة وم�سعر، فاإنَّ اإِ�ْسَناد الَباِقنَي 

ِحيح َل مْطعن لأحد يِف ِرَجاله، َوقد �سهد َلُه بذلك غري َواِحد” البدر املنري )687/1(. َثابت �سَ
و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل )105/1(.

َتُه ِبَهَذا اْلأَْمِر )352/3(،  ِتي ِمْن اأَْجِلَها اأََراَد Sاأَْن َياأُْمَر اأُمَّ )4( اأخرجه ابن حبان يف �سحيحه، باب: ِذْكُر اْلِعلَِّة الَّ
َواك )65(. والهيثمي يف موارد الظماآن اإلى زوائد ابن حبان، َباب: َما َجاَء يِف ال�سِّ

و�سححه الألباين يف التعليقات احل�سان على �سحيح ابن حبان )2/ 359(.
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كما اأن ال�ستدلل به على اأن املندوب ماأمور به حقيقة يفهم من مناق�سة 
الثاين باحلديث، حيث  اأ�سحاب القول  كثري من الأ�سوليني ل�ستدلل 
بينوا اأن املنفي يف احلديث هو اأمر الإيجاب، ويفهم من ذلك بقاء اأمر 

الندب.)1( 

• واأما اأ�سحاب القول الثاين القائلون: باأن املندوب غري ماأمور به على 	
الأ�سول  فا�ستدلوا كذلك باحلديث، وقد حفلت كتب  وجه احلقيقة، 

به، ومن ذلك: 

باأمر . 1 فلي�ص  الندب  وجه  على  ال�ستدعاء  “واأما  ال�سريازي:  قول 
اأنه  اأمر حقيقة، والدليل على  اأ�سحابنا من قال: هو  حقيقة، ومن 
لي�ص باأمر قوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند 
وقد  اإليه،  مندوب  �سالة  كل  عند  ال�سواك  اأن  ومعلوم  �سالة«،  كل 
اأخرب اأنه مل ياأمر به، فدل على اأن املندوب اإليه غري ماأمور به”)2(.

على . 2 اأَ�ُسقَّ  اأْن  »لول   :S بقوله  املخالف  “واحتج  يعلى:  اأبي  قول 
م�ستحب  وال�سواك  الٍة«،  �سَ ُكلِّ  عنَد  واِك  بال�سِّ لأمرُتُهم  تي  اأمَّ

مندوب اإليه، وقد اأخرب النبي S اأنه مل ياأمر به”.)3( 

قول اأبي اخلطاب: “احتجوا بقول النبي S: »لول اأن اأ�سق على . 3
لكان  به  ماأموًرا  امل�ستحب  كان  فلو  بال�سواك«،  لأمرتهم  اأمتي 
ال�سواك ماأموًرا به، وقد اأخرب اأنه مل ياأمر به، ولهذا امتنع لأجل 

امل�سقة، وامل�سقة ل تلحق اإل فيما يجب فعله”.)4( 
)1( انظر: التمهيد يف اأ�سول الفقه لأبي اخلطاب )177/1(، واإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول )222(، 
والبحر   ،)357/1( الرو�سة  مخت�سر  �سرح   ،)395/1( احلاجب  ابن  مخت�سر  �سرح  املخت�سر  وبيان 

املحيط )384/1(.
)2( اللمع يف اأ�سول الفقه )13(.

)3( العدة يف اأ�سول الفقه )253/1(.
)4( التمهيد يف اأ�سول الفقه )177/1(.
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)لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة(

قول املازري: “وقد ا�ستدل من اأنكر كون املندوب اإليه غري ماأمور . 4
لأمرتهم  اأمتي  على  اأ�سق  اأن  »لول  ال�سحيح:  يف    بقوله  به 
بال�سواك«، وقد علم اأنه S قد ندب اإليه، فاإن كان مندوًبا اإليه، مل 
يبق لقوله )لأمرتهم به( معنى، اإل اأن يكون معناه: لأوجبته عليهم، 

فلول اأن املاأمور به هو الواجب خا�سة ملا عرب عن هذا بهذا”)1(.

قول الأ�سفهاين: “الثاين: اأنه لو كان املندوب ماأموًرا به، ملا �سح . 5
كل  عند  بال�سواك  لأمرتهم  اأمتي  على  اأ�سق  اأن  »لول   : قوله 

�سالة«، والتايل ظاهر الف�ساد، فيلزم بطالن املقدم.

بيان املالزمة: اأن احلديث دل على �سلب الأمر عن ال�سواك، فلو كان 
املندوب ماأموًرا به كان ال�سواك -لكونه مندوًبا بالتفاق- ماأموًرا به، 

فال يكون �سلب الأمر عنه �سحيًحا”.)2( 
وغري هذه النقول يف هذا املعنى كثري. )3(

ومراد من اأطلق فيما �سبق اأن املندوب غري ماأمور به، اأي: على وجه 
احلقيقة؛ لأن جمرد كونه ماأموًرا به ل نزاع فيه، كما �سبق.

املوقف من ال�ستدلل باحلديث على اأن املندوب غري ماأمور به حقيقة: 

نوق�س ال�ستدلل باحلديث: باأن املق�سود لأمرتهم اأمر اإيجاب، فهذا هو 

املنفي، وهذا ل مينع من ثبوت اأمر الندب على وجه احلقيقة. )4( 

قال الزرك�سي: “واحتج بع�سهم على اأنه غري ماأمور به بقوله S: »لول 
)1( اإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول )222(.

)2( بيان املخت�سر �سرح مخت�سر ابن احلاجب )395/1(.
اإلى  الفحول  واإر�ساد   ،)987/2( التحرير  �سرح  والتحبري   ،)356/1( الرو�سة  مخت�سر  �سرح  )3( انظر: 

حتقيق احلق من علم الأ�سول )251/1(.
)4( انظر: التمهيد يف اأ�سول الفقه لأبي اخلطاب )177/1(، واإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول )222(، 
والبحر   ،)357/1( الرو�سة  مخت�سر  �سرح   ،)395/1( احلاجب  ابن  مخت�سر  �سرح  املخت�سر  وبيان 

املحيط )384/1(.
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اأمر  اأمتي لأمرتهم بال�سواك«، وفيه نظر؛ لأن املراد لأمرتهم  اأ�سق على  اأن 
اإيجاب ل اأمر ندب، بدليل رواية البزار يف م�سنده )لفر�ست عليهم(”.)1( 

جردنا  لو  ودللته  للقولني،  باحلديث  ال�ستدلل  قوة  يت�سح  �سبق  ومما 
انتفاء  تفيد  اللغة  )لول( يف  لأن  اأقوى؛  الثاين  القول  لأ�سحاب  اإليه  النظر 
لوجود  بال�سواك؛  الأمر  ينفي   S الر�سول  وهنا  غريه)2(،  لوجود  ال�سيء 
امل�سقة، في�ستفاد منه اأنه غري ماأمور به حقيقة، ومعلوم اأنه مندوب، فيدل 

ذلك على اأن املندوب غري ماأمور به حقيقة.

لكن حينما ننظر اإلى الأدلة الأخرى الدالة على طلب ال�سواك والرتغيب 
فيه، نفهم من ذلك اأن الر�سول S مل ينف يف احلديث مطلق الأمر، واإمنا 
نفى اأمر الوجوب، ويقوي ذلك من نف�ص احلديث ربطه بامل�سقة، وامل�سقة ل 

تكون اإل يف الواجب.

كون  اأثبت  ملن  باحلديث  ال�ستدلل  �سحة  يرتجح  �سبق  ما  على  وبناء 
وهو  بدران،  ابن  به  �سرح  ما  وهو  احلقيقة،  وجه  على  به  ماأموًرا  املندوب 
كما  الأ�سوليني،  كثري من  باحلديث عند  ال�ستدلل  مناق�سة  كذلك مفهوم 

�سبق بيانه.

)1( البحر املحيط )1/ 384(.
وما ذكره الزرك�سي من رواية البزار، اأخرجها احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني )245/1(، وقال 
ِحيٌح َعَلى �َسْرِطِهَما َجِميًعا،  َجا َلْفَظ اْلَفْر�ِص ِفيِه، َوُهَو �سَ عنها: “َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة يِف َهَذا اْلَباِب، َومَلْ ُيَخرِّ
َوَلْي�َص َلُه ِعلٌَّة َوَلُه �َساِهٌد ِبَهَذا اللَّْفِظ”. ووافقه الذهبي على ذلك، و�سححه الألباين يف �سحيح و�سعيف 

اجلامع ال�سغري وزياداته )942/2(.
)2( انظر: املقت�سب )76/3(، والالمات )129(، واإر�ساد ال�سالك اإلى حل األفية ابن مالك )819/2(، و�سرح 

قواعد الإعراب لبن ه�سام )112(.
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املبحث الثالث
داللة االأمر على التكرار

�سورة امل�ساألة: اإذا ورد اأمر مطلق مل يحدد مبرة ول تكرار، فهل يحمل 
على املرة، اأو على التكرار؟.)1( 

حترير محل النزاع: 
اتفق العلماء على اأن الأمر اإذا قيد مبرة اأو تكرار، فاإنه يحمل على ذلك، 

وخالفهم اإمنا هو يف الأمر املطلق املجرد عن ذلك.)2( 

الأقوال يف امل�ساألة: 
القول الأول: اأنه يحمل على املرة، ول يقت�سي التكرار، وبه ق�ال جمهور 

الأ�سوليني، والفقهاء)3(.  
بع�ص  ذهب  واإليه  الإمكان،  بح�سب  التكرار  يقت�سي  اأنه  الثاين:  القول 

ال�سافعية، واملالكية، واأكرث احلنابلة)4(.  
القول الثالث: اأنه ل يدل على مرة ول على تكرار، ولكن املرة تثبت �سرورة 

ويتوقف فيما زاد، واإليه ذهب الأ�سعرية)5(. 
)1( انظر: الردود والنقود �سرح مخت�سر ابن احلاجب )46/2(، ورفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )466/2(.

)2( انظر: الإبهاج يف �سرح املنهاج )48/2(.
)3( انظر: الف�سول يف الأ�سول )142/2(، والعدة يف اأ�سول الفقه )265/1(، والتب�سرة يف اأ�سول الفقه )41(، 
والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه )298/1(، وقواطع الأدلة يف الأ�سول )65/1(، والوا�سح يف اأ�سول الفقه )546/2(، 

والردود والنقود �سرح مخت�سر ابن احلاجب )47/2(، ورفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )467/2(.
)4( انظر: العدة يف اأ�سول الفقه )264/1(، والتب�سرة يف اأ�سول الفقه )41(، والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه 
 ،)546-545/2( الفقه  اأ�سول  يف  والوا�سح   ،)65/1( الأ�سول  يف  الأدلة  وقواطع   ،)299-298/1(

والردود والنقود �سرح مخت�سر ابن احلاجب )46/2(، ورفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )467/2(.
)5( انظر: العدة يف اأ�سول الفقه )265/1(، والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه )299/1(، وقواطع الأدلة يف الأ�سول  
)65/1(، والوا�سح يف اأ�سول الفقه )546/2(، والردود والنقود �سرح مخت�سر ابن احلاجب )46/2(، 

ورفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )467/2(.
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ال�ستدلل بقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع كل 
�سالة« يف هذه امل�ساألة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين القائلون بدللة الأمر املطلق على التكرار 
بهذا احلديث، وقد ذكر هذا ال�ستدلل عدد من �سراح الأحاديث، ومل اأر له 

ذكًرا فيما اطلعت عليه من كتب الأ�سول.
ومما ورد يف ذلك: 

قول ابن دقيق العيد: “الثَّانية ع�سرة: ميكُن من قال: اإنَّ الأمر املطلق . 1
واك«، وطريُقُه اأن  للتكرار اأْن ي�ستدلَّ برواية من روى: »لأمرُتهم بال�سِّ
ول  بال�سواك،  الأمر  من  مانعًة  ة  امل�سقَّ كوِن  على  احلديُث  دلَّ  يقال: 

م�سقَة يف وجوب مرٍة واحدة”)1(.  
وقول ابن امللقن: “واأن الأمر للتكرار؛ لأن احلديث دال على كون امل�سقة . 2

مانعة من الأمر بال�سواك، ول م�سقة يف وجوبه مرة مل�سمى ال�سواك مع 
عدم الكلفة اأو قلتها، واإمنا امل�سقة يف التكرار مع الوجوب، فلو مل يكن 
الأمر للتكرار ملا كانت امل�سقة مانعة؛ لأنه ممتنع كون امل�سقة مانعة ول 

م�سقة، لكن امل�سقة مانعة من الوجوب، فالأمر للتكرار”)2(. 
لأن . 3 التكرار؛  يقت�سي  الأمر  اأن  على  به  “وا�ستدل  حجر:  ابن  وقول 

احلديث دل على كون امل�سقة هي املانعة من الأمر بال�سواك، ول م�سقة 
يف وجوبه مرة، واإمنا امل�سقة يف وجوب التكرار”)3(. 

املوقف من ال�ستدلل باحلديث على دللة الأمر املطلق على التكرار: 

املطلق،  الأمر  من  ي�ستفد  مل  التكرار  باأن  باحلديث:  ال�ستدلل  نوق�ص 
واإمنا ا�ستفيد من تقييده بكل �سالة)4(. 

)1( �سرح الإملام باأحاديث الأحكام )113/3(.
)2( التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح )422/7(.

)3( فتح الباري )376/2(.
)4( انظر: فتح الباري )376/2(، وك�سف اللثام �سرح عمدة الأحكام )234/1(.
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ومما �سبق يت�سح عدم �سحة ال�ستدلل باحلديث على دللة الأمر املطلق 
على التكرار؛ وذلك لورود املناق�سة على وجه ال�ستدلل به.
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املبحث الرابع
داللة حرف لوال

حرف )لول( حينما يدخل على اجلملة ال�سمية يدل على امتناع ال�سيء 
لوجود غريه، ذكر هذا اأهل اللغة والأ�سوليون.)1(

ومما ا�ستند اإليه الأ�سوليون باإثبات هذا املعنى حديث: »لول اأن اأ�سق على 
اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع كل �سالة«..

اأن  ال�سيء لوجود غريه؛ لأجل  انتفاء  “)ولول( تدل على   قال القرايف: 
)ل( نفت النفي الكائن مع )لو( ف�سار ثبوًتا، واإل فحكم )لو( مل ينتق�ص، 
لقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة« يدل 

على انتفاء الأمر؛ لوجود امل�سقة املرتبة على تقدير ورود الأمر.

يكون  اأن  اللفظ  ظاهر  يف  ثابت  هو  مما  )لو(  عليه  تدخل  فيما  الأ�سل 
منفيًّا يف املعنى، فلما كان منفيًّا يف املعنى و)ل( حرف نفي، والنفي اإذا دخل 
تدل على  فقلنا  ا�سم )لول( وجوًدا؛  ثبوًتا، فال جرم كان  النفي �سار  على 
انتفاء ال�سيء الذي هو جوابها، لوجود غريه الذي هو ا�سمها، ونفي جواب 
)لول( يحكم على معناه بالنفي، واإن كان ظاهر اللفظ يقت�سي ثبوته، فهذا 

تقرير كون حكم )لو( مل ينتق�ص.

النحاة  قول  اأن  على  التنبيه  به  ق�سدت  الأمر:  ورود  تقدير  على  وقويل 
اأن املراد وجوده بالفعل كما  النا�ص:  اأكرث  لوجود غريه لي�ص هو كما يفهمه 
)1( انظر: املقت�سب )76/3(، والالمات )129(، واإر�ساد ال�سالك اإلى حل األفية ابن مالك )819/2(، و�سرح 
قواعد الإعراب لبن ه�سام )112(، و�سرح تنقيح الف�سول )109(، و�سرح مخت�سر الرو�سة )356/1(، 

وت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع )545/1(، رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )336-333/2(.
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والوجود  حقيقة،  موجود  فعلّي  عمر(،  لهلك  علي  )لول    عمر  قول  يف 
ول  واقعة؛  لي�ست  احلديث  يف  امل�سقة  فاإن  واقًعا،  كونه  من  اأعم  )لول(  يف 
تقع، واإمنا هي واقعة على تقدير ورود الأمر، وذلك التقدير مل يقع ول يقع، 

فق�سدت اإفهام هذا العموم.)1(

وقد قرر هذا املعنى حلرف )لول( كثري من الأ�سوليني، م�ستندين اإلى 
احلديث)2(.

هذا ما يتعلق بورودها يف اجلملة ال�سمية، وهو الذي دل عليها احلديث، 
ولها معنيان اآخران حينما تدخل على اجلملة الفعلية، اأو�سحهما الزرك�سي 
اْمِتَناُع  ِة:  ال�سِميَّ اجُلْمَلِة  يف  معناُه  َحْرٌف  )لوَل(  َع�َسَر:  “التا�سَع  بقوله: 
َجواِبه لُوجوِد �َسْرِطه، نحَو: لوَل زيٌد لأَْكَرْمُتَك؛ اأي: لوَل زيٌد موجوٌد، ول َيِرُد 
اأَ�ُسقَّ  اأْن  ِتي لأََمْرُتْهْم« التقديُر: لوَل َمَخاَفَة  اأُمَّ اأَ�ُسقَّ َعَلى  اأَْن  : »َلْوَل  قوُله 
ُة، واملوجوُد الأْمُر. لأََمْرُتُهم، اأَْمر اإيجاٍب، واإلَّ اْنَعَك�َص املعَنى، اإذ املُْمَتِنُع امَل�َسقَّ

اِرَعِة: التح�سي�ِص نحَو: )ٹ  ٹ  ٹ( ]النمل:46[. ويف املُ�سَ

)ٴۇ   بِلنٍي، نحَو:  الَطَلُب  للَعْر�ِص، وهو  َبْحٍث، وكذا  َطَلُب  والتح�سي�ُص: 
َف ا�ْسَتْغَنى عنه بالتح�سي�ِص؛  نِّ ۋ     ۋ   ۅ  ۅ( ]املنافقون:10[، وكاأنَّ املُ�سَ

ْرَتِني( معناُه ال�ستقباُل. ه ُيْفَهُم من باٍب اأْوَلى، )َواأَخَّ لأنَّ

]النور:13[،  ڍ(  ڍ   ڇ   ڇ   )ڇ    نحَو:  ْوِبيُخ  التَّ َيِة  املا�سِ ويف 
)ۓ  ۓ  ڭ   ڭ( ]النور:16[”)3(.

)1( �سرح تنقيح الف�سول )109(.
)2( انظر: �سرح مخت�سر الرو�سة )356/1(، وت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع )545/1(، رفع النقاب عن 

تنقيح ال�سهاب )336-333/2(.
)3( ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع )546-545/1(.
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املبحث اخلام�ض
اجلمع بني جلب امل�صلحة ودفع املف�صدة

ال�ستدلل بقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع 
كل �سالة« يف هذه امل�ساألة: 

يف هذا احلديث دللة على طريقة التعامل عند تعار�ص امل�سالح واملفا�سد، 
يف  ذلك  ووجه  مف�سدة،  منها  يلحق  ل  وجه  على  امل�سلحة  جتلب  بحيث 
احلديث اأن يف اإيجاب ال�سواك مع كل �سالة م�سقة فادحة وهذه مف�سدة، ويف 
ا؛ لتفويت م�ساحله العظيمة، فاقت�ست  عدم م�سروعيته مطلًقا مف�سدة اأي�سً
بندب  امل�سالح  جتلب  واأن  الإيجاب،  بعدم  املفا�سد  تدفع  اأن  ال�سرع  حكمة 
ذلك على وجه التاأكيد، ومل اأطلع على من ذكر هذه امل�ساألة، لكن وجدت ما 
ميكن اأن يكون اإ�سارة اإليها يف كالم للقرايف  حيث يقول: “الثالثة: قال 
العلماء: هذا احلديث يدل على اأن م�سلحة ال�سواك و�سلت اإلى حد ي�سلح 
لالإيجاب، وترك الإيجاب رفًقا بالنا�ص، وقد �ساوى كثري من املندوبات كثرًيا 
من الواجبات يف امل�سلحة، ول يجب ذلك الفعل رفًقا بالعباد، واإل فالأ�سل 

اأن يكون كل مندوب تق�سر م�سلحته عن كل الواجبات”.)1(

امل�سالح  �سرع    اهلل  اأن  املوا�سع  هذه  يف  اأرى  “والذي  ا:  اأي�سً وقال 
بح�سب القدرة عليها، وتواطن النف�ص بها، وا�ستقرارها على ال�سكون للعمل 
بها، فاإذا اأراد اهلل  �سرًعا خلق يف النفو�ص ذلك، وجعله �سبًقا عاًما لورود 
�سبًبا  ذلك  نفو�ص اخللق، جعل  ال�سعف يف  الوجود  واإذا خلق يف  ال�سرائع، 

)1( نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول )1251/3(.
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لتخفيف التكليف، ف�سارت اخلم�سون �سالة خم�ًسا، وعلى هذا القيا�ص عادة 
اهلل  يف خلقه.

اإذا تقرر هذا ظهر اجلواب عن �سالته القيام؛ فاإن املداومة عليها اإظهار 
�سورة القوة على هذه امل�سلحة، فيوجبها اهلل ، لأن م�سلحتها م�سلحة 
اأن  : »لول  اإيجابها للم�سقة؛ لقوله  اإيجاب، وم�سلحة الإيجاب قد ترك 
ال�سواك  م�سلحة  اأن    اأخربهم  بال�سواك«،  لأمرتهم  اأمتي  على  اأ�سق 

م�سلحة اإيجاب، وتركه الإيجاب للم�سقة”. )1(

)1( املرجع ال�سابق )4063/9(.
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املبحث ال�صاد�ض
االجتهاد من النبي 

�سورة امل�ساألة: هل كان النبي S متعبًدا بالجتهاد فيما ل ن�ص فيه؟.)1( 

حترير محل النزاع: 

اتفق العلماء على اأنه كان متعبًدا بذلك يف اأمور الدنيا وتدبري احلروب 
والأق�سية)2(.

بالن�سو�ص على مراد اهلل  بال�ستدلل  متعبًدا  كان  اأنه  اتفقوا على  كما 
  .)3(


ومو�سع النزاع اإمنا هو يف جواز الجتهاد يف الأحكام ال�سرعية والأمور 
الدينية التي ل ن�ص فيها. 

الأقوال يف امل�ساألة: 

القول الأول: اأنه يجوز الجتهاد منه S يف ذلك، وقد وقع اجتهاده فعاًل، 
وهذا مذهب جمهور الأ�سوليني)4(. 

)1( انظر: التمهيد يف اأ�سول الفقه لأبي اخلطاب)416/3(، والإحكام لالآمدي )165/4(، ورو�سة الناظر 
.)341/2(

)2( انظر: اأ�سول الفقه لبن مفلح )1470/4(، وامل�سودة يف اأ�سول الفقه )506(، وحترير املنقول وتهذيب 
علم الأ�سول )330(، ون�سر البنود على مراقي ال�سعود )325/2(، 

)3( انظر: املعتمد )210/2(، والتقرير والتحبري )394/3(.
)4( انظر: املعتمد )210/2(، والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه )399/3(، والتمهيد يف اأ�سول الفقه لأبي اخلطاب 
-341/2( الناظر  ورو�سة   ،)165/4( لالآمدي  والإحكام   ،)394  ،392/2( وامل�ست�سفى   ،)416/3(

343(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )1470/4(، وامل�سودة يف اأ�سول الفقه )506(، وحترير املنقول وتهذيب 
علم الأ�سول )330(، والتقرير والتحبري )394/3(.
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واإليه ذهب  اأنه ل يجوز الجتهاد منه يف ذلك، ومل يقع،  الثاين:  القول 
اأكرث املعتزلة، والأ�سعرية، وبع�ص احلنابلة. )1( 

اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع  اأ�سق على  اأن  S: »لول  ال�ستدلل بقوله 
كل �سالة« يف هذه امل�ساألة: 

احلديث،  بهذا  والوقوع  باجلواز  القائلون  الأول  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
فيما  ذكًرا  له  اأر  ومل  الأحاديث،  �سراح  من  عدد  ال�ستدلل  هذا  ذكر  وقد 

اطلعت عليه من كتب الأ�سول.

ومما ورد يف ذلك: 

قول القا�سي عيا�ص: “وفيه حجة ملن قال من العلماء بجواز اجتهاد . 1
النبى S فى الأحكام، و�سرعها باجتهاده على ظاهر قوله: )ائ   
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]الن�ساء:105[، وهى م�ساألة اختلف فيها اأرباب 

ا”.)2( الأ�سول اأي�سً

وقول النووي: “وفيه دليل على جواز الجتهاد للنبي S فيما مل يرد . 2
فيه ن�ص من اهلل ، وهذا مذهب اأكرث الفقهاء، واأ�سحاب الأ�سول، 

وهو ال�سحيح املختار”.)3(

النبي . 3 اأن  “الرابع: يف ظاهر احلديث دليل ملن يرى  وقول الفاكهاين: 
S له اأن يحكم بالجتهاد؛ لكونه  جعل امل�سقة �سبًبا لعدم اأمره، ولو 
كان احلكم موقوًفا على الن�ص، لكان �سبب انتفاء اأمره S عدم ورود 
الن�ص به، ل وجود امل�سقة، وقد اختلف الأ�سوليون يف هذه امل�ساألة”)4(.
)1( انظر: الإحكام لبن حزم )134/5(، والتمهيد يف اأ�سول الفقه لأبي اخلطاب )416/3(، وامل�ست�سفى 
الفقه لبن مفلح  واأ�سول  الناظر )343/2(،  ورو�سة  لالآمدي )165/4(،  والإحكام   ،)394 ،392/2(
)1470/4(، وامل�سودة يف اأ�سول الفقه )506(، وحترير املنقول وتهذيب علم الأ�سول )330(، والتقرير 

والتحبري )394/3(.
)2( اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )58-57/2(.

)3( �سرح النووي على م�سلم )144/3(.
)4( ريا�ص الأفهام يف �سرح عمدة الأحكام )254-253/1(.
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“وفيه: جواز الجتهاد منه فيما مل ينزل عليه فيه . 4 وقول ابن حجر: 
متوقًفا  احلكم  كان  فلو  اأمره،  لعدم  �سبًبا  امل�سقة  جعل  لكونه  ن�ص؛ 
وجود  ل  الن�ص،  ورود  عدم  الوجوب  انتفاء  �سبب  لكان  الن�ص  على 

امل�سقة”)1(.

املوقف من ال�ستدلل باحلديث على جواز الجتهاد من النبي S ووقوعه:

نوق�ص ال�ستدلل به: باأنه يحتمل اأن املانع من اأمره S بذلك على وجه 
الوجوب هو عدم الن�ص، لأنه لو وجد ذلك لوجب �سق اأو مل ي�سق، ومن ثم ل 

)2(.S يدل على جواز الجتهاد منه

ربط   S الر�سول  فاإن  احلديث؛  ظاهر  خالف  باأنه  ذلك:  عن  ويجاب 
 S عدم الأمر بوجود امل�سقة، فتكون هي ال�سبب يف ذلك، ويكون عدم اأمره

اجتهاًدا مبنيًّا على وجودها. )3(

 S ومما �سبق يت�سح �سحة ال�ستدلل باحلديث على جواز الجتهاد منه
ووقوعه، واأنه ل اأثر لالعرتا�ص الوارد؛ ل�سعفه ومناق�سته.

)1( فتح الباري )376/2(.
)2( انظر: �سرح الإملام باأحاديث الأحكام )110/3(، وفتح الباري لبن حجر )376/2(.

)3( انظر: �سرح الإملام باأحاديث الأحكام )110/3(، وعمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )6/ 182(.
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املبحث ال�صابع
تفوي�ض احلكم للمجتهد

فقال:  �سورتها،  الأ�سوليني  اأبو اخلطاب وغريه من  بني  امل�ساألة:  �سورة 
هل يجوز اأن يفو�ص اهلل  اإلى املكلف اأن يوجب، ويبيح،  النا�ص:  “اختلف 

ويحرم باختياره، ويقول له: احكم فاإنك ل حتكم اإل باحلق”.)1(
وقال الرازي: “اختلفوا يف: اأنه هل يجوز اأن يقول اهلل تعالى للنبي S اأو 

للعامل: احكم، فاإنك ل حتكم اإل بال�سواب؟ “.)2( 

حترير محل النزاع: 
قال ابن ال�سبكي: “احلكم امل�ستفاد من العباد على اأمور: 

اأحدها: ما جاء على طريق التبليغ عن اهلل تعالى، وهذا مخت�ص بالر�سل 
، وهم فيه مبلغون فقط.

وهذا من  امل�ساألة،  الو�سع يف  وبذلهم  اجتهادهم،  امل�ستفاد من  والثاين: 
وظائف املجتهدين من علماء الأمة، ويف جوازه للنبي S خالف ياأتي 

اإن �ساء اهلل تعالى يف كتاب الجتهاد.
والثالث: ما ي�ستفاد بطريق تفوي�ص اهلل اإلى نبي، اأو عامل، مبعنى: اأن يجعل 
له اأن يحكم مبا �ساء يف مثله، ويكون ما يجيء به هو حكم اهلل الأزيل يف 
نف�ص الأمر، ل مبعنى اأن يجعل له اأن ين�سئ احلكم، فهذا لي�ص �سورة 
امل�ساألة، ولي�ص هو لأحد غري رب العاملني، قال اهلل: )ے  ے  ۓ  ۓ( 

]الأنعام:57[.

)1( التمهيد يف اأ�سول الفقه )373/4(.
)2( املح�سول للرازي )137/6(، ومبثله عند الآمدي يف الإحكام )209/4(.
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اأي ل ين�سئ احلكم غريه.
اإذا عرفت هذا فقد اختلف العلماء يف اأن: هل يجوز اأن يفو�ص اهلل تعالى 
حكم حادثة اإلى راأي نبي من الأنبياء، اأو عامل من العلماء، فيقول له: احكم 
مبا �سئت فما �سدر عنك فيها من احلكم فهو حكمي يف عبادي، ويكون اإذ 

ذاك قوله من جملة املدارك ال�سرعية”.)1( 
ْفِوي�ِص اإلى النبي S، اأَِو امْلُْجَتِهِد،  وقال ال�سوكاين: “َوَل ِخاَلَف يِف َجَواِز التَّ
ا  ْكِم مِبَ َتْفِوي�ِص احْلُ اَلُف يِف  ا اخْلِ َ َواإِمنَّ َواِلْجِتَهاِد،  َظِر  ِبالنَّ َراآُه  ا  َيْحُكَم مِبَ اأَْن 

َفَق َلُه”.)2( �ُص، َوَكْيَف اتَّ �َساَء امْلَُفوَّ

الأقوال يف امل�ساألة: 
اختلف العلماء يف جوازه على اأربعة اأقوال، هي: 

املجتهدين،  من  ولغريه   ،S للنبي  مطلًقا  جائز  ذلك  اأن  الأول:  القول 
واإليه ذهب كثري من العلماء.)3( 

علي  اأبو  قال  وبه  غريه،  دون   S للنبي  جائز  ذلك  اأن  الثاين:  القول 
اجلبائي، واختاره ابن حمدان، وال�سمعاين.)4( 

وعليه  لغريه،  ول   ،S للنبي  ل  يجوز مطلًقا،  ل  اأن ذلك  الثالث:  القول 
جمهور املعتزلة)5(.

قال  وبه   ، لل�سافعي  من�سوب  وهذا  ذلك،  يف  التوقف  الرابع:  القول 
بع�ص ال�سافعية)6(. 

)1( الإبهاج يف �سرح املنهاج )196/3(.
)2( اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول )237/2(.

)3( انظر: الإحكام لالآمدي )209/4(، ونهاية ال�سول )369(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )1520/4(، والإبهاج 
يف �سرح املنهاج )196/3، 197(، وتي�سري التحرير )236/4(، والتحبري �سرح التحرير )3995/8(.

)4( انظر: املعتمد )329/2(، وقواطع الأدلة يف الأ�سول )337/2(، والإحكام لالآمدي )209/4(، ونهاية 
ال�سول )369(، والإبهاج يف �سرح املنهاج )197/3(، والتحبري �سرح التحرير )3995/8(.

)5( انظر: املعتمد )329/2(، والإحكام لالآمدي )209/4(، ونهاية ال�سول )369(، واأ�سول الفقه لبن مفلح 
)1520/4(، والإبهاج يف �سرح املنهاج )196/3، 197(، والتحبري �سرح التحرير )3997/8(.

)6( انظر: قواطع الأدلة يف الأ�سول )337/2(، واملح�سول للرازي )137/6(، والإحكام لالآمدي )209/4(، 
ونهاية ال�سول )369(، والإبهاج يف �سرح املنهاج )196/3، 197(.
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وقد اختلف القائلون بجوازه يف وقوعه على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: اأنه قد وقع. )1( 

القول الثاين: اأنه مل يقع. )2( 

 )3( . القول الثالث: التوقف يف وقوعه، ون�سب لل�سافعي

ال�ستدلل بقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع كل 
�سالة« يف هذه امل�ساألة: 

بهذا   S الر�سول  حق  يف  وخا�سة  والوقوع،  باجلواز  القائلون  ا�ستدل 
احلديث، وبني كثري من الأ�سوليني وجه الدللة منه، ومن ذلك: 

اأمتي . 1 اأ�سق على  اأَن  »َلْوَل   :S ِبي  النَّ َقول  “َوِمْنَها  اأبي احل�سني:  قول 
َواِك  ِبال�سِّ اأمره  اأن  َفبني  َقاُلوا:  اَلة«...  ِعْند كل �سَ َواِك  ِبال�سِّ لأمرتهم 

َمْوُقوف على اْخِتَياره”)4(.

اأمتي . 2 على  اأ�سق  اأن  »لول   :S النبي  قول  “ومنها  يعلى:  اأبي  قول 
لأمرتهم بال�سواك عند كل �سالة«... فبني اأن اأمره بال�سواك موقوف 

على اختياره”)5(.

ق�ول الأ�سفهاين: “الثالث: قوله : »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم . 3
بال�سواك«، فاإنه اأ�سند الأمر اإلى نف�سه، وهذا يدل على اأنه مفو�ص اإلى 

اختياره، واإل ملا اأ�سند اإلى نف�سه”.)6(
)1( انظر: نهاية الو�سول )4016/8(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )1520/4(، ونهاية ال�سول )369(، والإبهاج 

يف �سرح املنهاج )197/3(، والردود والنقود �سرح مخت�سر ابن احلاجب )708/2(.
)2( انظر: نهاية الو�سول )4017/8(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )1520/4(، ونهاية ال�سول )369(، والإبهاج 

يف �سرح املنهاج )197/3(، والردود والنقود �سرح مخت�سر ابن احلاجب )708/2(.
جمع  على  املحلي  اجلالل  و�سرح   ،)197/3( املنهاج  �سرح  يف  والإبهاج   ،)369( ال�سول  نهاية  )3( انظر: 

اجلوامع مطبوع مع حا�سية العطار)431/2(.
)4( املعتمد )335/2(.

)5( العدة يف اأ�سول الفقه )1584/5(.
)6( بيان املخت�سر �سرح مخت�سر ابن احلاجب )338/3(.
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4 . :S اأَْي�سا: )َقاَل  بالوقوع  اْلَقاِئُلوَن  اأَي  “)َقاُلوا(  باد�ساه:  اأمري  قول 
ة  امْلَ�َسقَّ يِف  اُهم  اإيَّ اإيقاعي  مَخاَفة  َلْوَل  اأَي  اأمِتي«،  على  اأ�سق  اأَن  »َلْوَل 
مر َوَعَدمه مفو�ص اإَِلْيِه؛  ِريح يِف اأَن اْلأَ َواِك.... َوُهَو �سَ »لأمرتهم« ِبال�سِّ

ِلأَن مثل َهَذا َما َيُقوله اإِلَّ من َكاَن اْلأَمر ِبَيِدِه”. )1( 

وغري هذه التوجيهات مما هو يف معناها. )2( 

املوقف من ال�ستدلل باحلديث على القول باجلواز والوقوع: 

 ، نوق�ص ال�ستدلل باحلديث: باأنه ل ميتنع اأن يكون ذلك بوحي من اهلل
ولي�ص ا�ستقالًل منه S، ويوؤيد ذلك قوله تعالى: )ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ( 

]النجم:3[.)3(

اأو اأن يكو ذلك بطريق الجتهاد ل جمرد التفوي�ص. )4(

ويت�سح مما �سبق قوة املناق�سة الواردة على احلديث، ومن ثم ل ي�سح 
ال�ستدلل به على املطلوب.

ا اْعِتَذاُر  مَّ وقد �سنع ال�سوكاين  على امل�ستدل والقائل بذلك، فقال: “َواأَ
َواِز، َومَلْ َيُقْل ِباْلُوُقوِع،  ا َقاَل: ِباجْلَ َ ُه اإِمنَّ ِة َذِلَك، ِباأَنَّ حَّ َمِن اْعَتَذَر َعِن اْلَقاِئِل ِب�سِ
ا َل  ، مِمَّ ِويَز ِمْثِل َهَذا َعَلى اهلل َعزَّ َوَجلَّ نَّ جَتْ َفَلْي�َص َهَذا اِلْعِتَذاُر ِب�َسْيٍء؛ َفاإِ

َيِحلُّ مِلُ�ْسِلٍم اأَْن َيُقوَل ِبِه.

ْفِوي�ِص اإَِلى اْلأَْنِبَياِء، َواإَِلى امْلُْجَتِهِديَن  ُه َل ِخاَلَف يِف َجَواِز التَّ َوَقْد َعَرْفَت اأَنَّ
)1( تي�سري التحرير )239/4(.

اأ�سول الفقه لأبي اخلطاب )383/4(، والإحكام لالآمدي )210/4(، ونهاية ال�سول  )2( انظر: التمهيد يف 
.)371(

)3( انظر: املعتمد )335/2(، والعدة يف اأ�سول الفقه )1584/5(، والتمهيد يف اأ�سول الفقه لأبي اخلطاب 
)383/4(، واملح�سول للرازي )152/6(، والإحكام لالآمدي )213/4(، ونهاية الو�سول )4031/8(، 

والتحبري �سرح التحرير )3999/8(.
علم  من  احلق  حتقيق  اإلى  الفحول  واإر�ساد   ،)384/4( اخلطاب  لأبي  الفقه  اأ�سول  يف  التمهيد  )4( انظر: 

الأ�سول )238/2(.
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ْفِوي�َص مِلَْن َكاَن ِمْن اأَْهِل اْلِعْلِم،  َزاِع اإِلَّ التَّ َظِر َواِلْجِتَهاِد، َفَلْي�َص َمَحلُّ النِّ ِبالنَّ
ُ َلَك اأَنَّ َغاِلَب َما َجاُءوا ِبِه يِف  َفَق، َوِحيَنِئٍذ َيَتَبنيَّ ا �َساَء، َوَكْيَف اتَّ اأَْن َيْحُكَم مِبَ
ِبِه يِف  ِكُن اِل�ْسِتْدَلُل  مُيْ َل  ُه  َواأَنَّ َمْوِقِعِه،  َواِقٌع يِف َغرْيِ  ِة  ِدلَّ اْلأَ ِمَن  امْلَ�ْساأََلِة  َهِذِه 
ْرُع، َبْل  اَلِف، َومَلْ َياأُْتوا ِب�َسْيٍء َتْقَبُلُه اْلُعُقوُل، َوَل ِبَدِليٍل َيُدلُّ َعَلْيِه ال�سَّ َمَحلِّ اخْلِ

َجِميُع َما َجاُءوا ِبِه َجْهٌل َعَلى جهل، وظلمات بع�سها فوق بع�ص”.)1(

)1( اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول )238/2(.
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املبحث الثامن
رفع احلرج يف ال�صريعة االإ�صالمية

وقد  املكلفني،  عن  احلرج  ورفع  بالتي�سري  الإ�سالمية  ال�سريعة  جاءت 
ت�سافرت الأدلة من كتاب اهلل تعالى، ومن �سنة ر�سوله S على هذا املعنى، 
واأجمع علماء الأمة على ذلك، وو�سعوا له قاعدة من القواعد الكربى جتمع 

م�سمون هذه الأدلة وهي قاعدة “امل�سقة جتلب التي�سري”.

وقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك مع كل �سالة« دليل 
وا�سح يف هذه امل�ساألة، وقد ا�ستند اإليه العلماء يف تقرير هذا املعنى، ومما 

ورد عنهم يف ذلك: 

اأُُموِر . 1 يِف  ْي�ِسرِي  التَّ ِل  َف�سْ َعَلى  َدِليٌل  ا  اأَْي�سً “َوِفيِه  عبدالرب:  ابن  قول 
َياَنِة، َواأَنَّ َما َي�ُسقُّ ِمْنَها َمْكُروٌه”.)1(  الدِّ

وقول ابن دقيق العيد: “الرابعة والع�سرون: فيه اإ�سفاُق النبيِّ S على . 2
ي�سق  ملا  واملراعاة  التخفيف عنهم،  ه على  بهم، وحر�سُ ورفُقه  اأمته، 

عليهم”.)2(

وقول ابن رجب: “وفيه: دليٌل على اأن احلرج وامل�سقة مرفوعان عن . 3
ۓ(  ے   ے    ھ   ھ    ھ    )ھ   تعالى:  قال  كما  الأمة،  هذه 

]احلج:78[”)3(.

4 . S ِبي وقول العيني: “اْلَوْجه التَّا�ِسع: يِف َحِديث اْلَباب َبَيان َما َكاَن النَّ
)1( التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )199/7(.

)2( �سرح الإملام باأحاديث الأحكام )88/3(.
)3( فتح الباري لبن رجب )122/8(.
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َواِك على �َسِبيل اْلُوُجوب  ُه مل َياأْمر ِبال�سِّ نَّ َفَقة على اأمته؛ ِلأَ َعَلْيِه من ال�سَّ
ة َعَلْيِهم”.)1( َمَخاَفة امْلَ�َسقَّ

جتلب  )امل�سقة  لقاعدة  �سبق  كما  اإليه،  ي�ستند  اأن  ميكن  احلديث  وهذا 
ي�سر  ولذا  تخفى،  ل  م�سقة  ال�سواك  اإيجاب  يف  اأن  ذلك:  ووجه  التي�سري(، 

النبي S اأمره، وجعله مندوًبا.

كما ميكن اأن ي�ستند اإلى احلديث للقاعدة املتفرعة عن قاعدة )امل�سقة 
جتلب التي�سري(، وهي قاعدة: )اإذا �ساق الأمر ات�سع(، ووجه ذلك: اأن يف 

اإيجاب ال�سواك �سيًقا، فو�سع النبي S اأمره، وجعله مندوًبا. 

)1( عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )182/6(.
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم اخلريات، وبتوفيقه وهدايته ت�سلح الأمور، 
ويتي�سر املع�سور، فله احلمد واملنة على جزيل ف�سله و�سابغ نعمه، اأما بعد: 

ففي نهاية هذا البحث اأ�سع بني يدي القارىء الكرمي اأهم النتائج التي 
تو�سلت اإليها من خالله فيما يلي: 

امل�سائل . 1 على  الدللة  يف  وال�سنة  الكتاب  من  ال�سرعية  الأدلة  اأهمية 
والقواعد الأ�سولية.

اأ�سول . 2 اأن بع�ص ال�ستدللت الأ�سولية ل توجد يف مظانها من كتب 
الفقه، ولكنها مفرقة يف كتب التف�سري و�سروح الأحاديث.

�سحة ال�ستدلل بقوله S: »لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك . 3
مع كل �سالة«، على اأن الأمر املطلق يفيد الوجوب، وعلى كون املندوب 
ماأموًرا به، وعلى اأن حرف )لول( اإذا دخل على اجلملة الإ�سمية، فاإنه 
يدل على امتناع ال�سيء لوجود غريه، وعلى اأن امل�سالح واملفا�سد متى 
اجتمعت، واأمكن اأن يوؤخذ بامل�سلحة، وتدفع املف�سدة، فهو املطلوب، 
وعلى اأن النبي S يجوز له الجتهاد، وقد وقع منه ذلك يف اأحكام 
ال�سرع، وعلى اأن ال�سريعة تراعي اأحوال املكلفني، وترفع عنهم احلرج 

وامل�سقة.
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ل ي�سح ال�ستدلل باحلديث ال�سابق على اأن الأمر املطلق يفيد التكرار؛ . 4
وذلك لأن التكرار ا�ستفيد من قيد »عند كل �سالة«، ولي�ص من جمرد 
له:  يقال  باأن  املجتهد  تفوي�ص  به على  ال�ستدلل  الأمر، كما ل ي�سح 

احكم مبا �سئت، فاإنك ل حتكم اإل بال�سواب.

اأدلة  اأو�سي بالهتمام بالأدلة ال�سرعية، وخا�سة  ويف نهاية هذا البحث 
القراآن وال�سنة، التي تكرر ال�ستدلل بها يف م�سائل اأ�سول الفقه ودرا�ستها، 
وبيان اأوجه دللة هذه الأدلة على م�سائلها؛ ملا يف ذلك من الفائدة والنفع، 

بل اإنه من اأهم الثمرات التي و�سع علم الأ�سول من اأجلها.

واهلل تعالى من وراء الق�سد، وهو امل�ستعان، واحلمدهلل اأوًل واآخًرا، و�سلى 
اهلل و�سلم على نبينا محمد، وعلى اآله، واأ�سحابه، والتابعني اإلى يوم الدين.
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فهر�س امل�سادر واملراجع

الإبهاج يف �سرح املنهاج، لتقي الدين اأبي احل�سن علي بن عبدالكايف . 1
ال�سبكي، )ت756ه�( وولده تاج الدين اأبي ن�سر عبدالوهاب بن علي 
ال�سبكي )ت 771(، النا�سر: دار الكتب العلمية -بريوت، عام الن�سر: 

1416ه� - 1995م.
�سعيد بن . 2 اأحمد بن  بن  لأبي محمد علي  الأحكام،  اأ�سول  الإحكام يف 

حزم )املتوفى: 456ه�(، املحقق: ال�سيخ اأحمد محمد �ساكر، قدم له: 
الأ�ستاذ الدكتور اإح�سان عبا�ص، النا�سر: دار الآفاق اجلديدة، بريوت.

الآمدي . 3 علي  اأبي  بن  علي  احل�سن  لأبي  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام 
املكتب  النا�سر:  عفيفي،  عبدالرزاق  املحقق:  631ه�(،  )املتوفى: 

الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- لبنان.
خلف . 4 بن  �سليمان  الوليد  لأبي  الأ�سول،  اأحكام  يف  الف�سول  اإحكام 

الغرب  دار  تركي،  عبداملجيد  ودرا�سة  حتقيق  )474ه�(،  الباجي 
الإ�سالمي، الطبعة الثانية �سنة 1415ه�/1995م.

اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول، ملحمد بن علي بن . 5
محمد بن عبداهلل ال�سوكاين )املتوفى: 1250ه�(، املحقق: ال�سيخ اأحمد 
عزو عناية، دم�سق، كفر بطنا، قدم له: ال�سيخ خليل املي�ص، والدكتور: 
ويل الدين �سالح فرفور، النا�سر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

1419ه� - 1999م.
اإر�ساد ال�سالك اإلى حل األفية ابن مالك، لربهان الدين اإبراهيم بن محمد . 6

د.  املحقق:  اأيوب بن قيم اجلوزية )املتوفى 767 ه�(،  بن  بكر  اأبي  ابن 
محمد بن عو�ص بن محمد ال�سهلي، النا�سر: اأ�سواء ال�سلف - الريا�ص، 

الطبعة: الأولى، 1373ه� - 1954م.
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الدين . 7 نا�سر  ملحمد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
الألباين )املتوفى: 1420ه�(، اإ�سراف: زهري ال�ساوي�ص، النا�سر: املكتب 

الإ�سالمي، بريوت، الطبعة: الثانية 1405ه� - 1985م.
الإ�سارة يف معرفة الأ�سول والوجازة يف معنى الدليل، لأبي الوليد �سليمان . 8

وحتقيق  درا�سة  ه�(،   474 �سنة  )املتوفى:  الأندل�سي  الباجي  خلف  ابن 
املكية، مكة املكرمة، دار  املكتبة  النا�سر:  وتعليق: محمد علي فركو�ص، 

الب�سائر الإ�سالمية، بريوت، الطبعة: الأولى، 1416ه� - 1996م.
الأئمة . 9 �سم�ص  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  ملحمد  ال�سرخ�سي،  اأ�سول 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  483ه�(،  )املتوفى:  ال�سرخ�سي 
لبنان، الطبعة الولى 1414ه�- 1993م.

اأ�سول الفقه، ملحمد بن مفلح �سم�ص الدين املقد�سي احلنبلي )املتوفى: . 10
َدَحان،  763ه�(، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد ال�سَّ

النا�سر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 1999م.
اليح�سبي . 11 مو�سى  بن  عيا�ص  للقا�سي  ُم�ْسِلم،  بَفَواِئِد  املُْعِلِم  اإِكَماُل 

يْحَيى  الدكتور  املحقق:  544ه�(،  )املتوفى:  الف�سل  اأبي  الب�ستي، 
اإِ�ْسَماِعيل، النا�سر: دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع، م�سر الطبعة: 

الأولى، 1419ه� - 1998م.
اإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول، لأبي عبداهلل محمد بن علي بن . 12

عمر املازري )536ه�(، املحقق: د. عمار الطالبي، النا�سر: دار الغرب 
الإ�سالمي، الطبعة: الأولى.

بن . 13 محمد  الدين  بدر  عبداهلل  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  املحيط  البحر 
عبداهلل بن بهادر الزرك�سي )املتوفى: 794ه�(، حتقيق: د. محمد محمد 

تامر، النا�سر: دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، 1421ه� - 2000م.
الكبري، . 14 ال�سرح  يف  الواقعة  والأثار  الأحاديث  تخريج  يف  املنري  البدر 
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امل�سري  ال�سافعي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  حف�ص  اأبي  الدين  ل�سراج 
املعروف بابن امللقن )املتوفى: 804ه�(، املحقق: م�سطفى اأبو الغيط، 
للن�سر  الهجرة  دار  النا�سر:  كمال،  بن  ويا�سر  �سليمان،  بن  وعبداهلل 

والتوزيع، الريا�ص، ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1425ه�-2004م.
محمد . 15 بن  يو�سف  بن  عبداهلل  بن  لعبدامللك  الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان 

اجلويني )املتوفى: 478ه�(، املحقق: �سالح بن محمد بن عوي�سة، النا�سر: 
دار الكتب العلمية بريوت - لبنان، الطبعة الأولى 1418ه� - 1997م. 

ابن احلاجب، ملحمود بن عبدالرحمن . 16 بيان املخت�سر �سرح مخت�سر 
مظهر  محمد  املحقق:  749ه�(،  )املتوفى:  الأ�سفهاين  الدين  �سم�ص 
بقا، النا�سر: دار املدين، ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1406ه�، 1986م.

يو�سف . 17 بن  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  التب�سرة 
ال�سريازي )املتوفى: 476ه�(، املحقق: د. محمد ح�سن هيتو، النا�سر: 

دار الفكر - دم�سق، الطبعة: الأولى، 1403.
التحبري �سرح التحرير يف اأ�سول الفقه، لعالء الدين اأبي احل�سن علي . 18

عبدالرحمن  د.  املحقق:  885ه�(،  )املتوفى:  املرداوي  �سليمان  بن 
اجلربين، ود. عو�ص القرين، ود. اأحمد ال�سراح، النا�سر: مكتبة الر�سد، 

ال�سعودية، الريا�ص، الطبعة: الأولى، 1421ه� - 2000م.
حترير املنقول وتهذيب علم الأ�سول، لعالء الدين اأبي احل�سن علي بن . 19

بن عبدالعزيز  تقريظ: عبداهلل  )املتوفى: 885ه�(،  املرداوي  �سليمان 
ابن عقيل، حتقيق: عبداهلل ها�سم، ود. ه�سام العربي، النا�سر: وزارة 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، الطبعة: الأولى، 1434ه� - 2013م.

بن . 20 محمد  الدين  بدر  عبداهلل  لأبي  اجلوامع،  بجمع  امل�سامع  ت�سنيف 
عبداهلل بن بهادر الزرك�سي ال�سافعي )املتوفى: 794ه�(، درا�سة وحتقيق: 
للبحث  قرطبة  مكتبة  النا�سر:  ربيع،  عبداهلل  ود.  عبدالعزيز،  �سيد  د. 
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الأولى، 1418ه�  الطبعة:  املكية،  املكتبة  توزيع  الرتاث -  واإحياء  العلمي 
- 1998م.

التعليقات احل�سان على �سحيح ابن حبان ومتييز �سقيمه من �سحيحه، . 21
و�ساذه من محفوظه، موؤلف الأ�سل: محمد بن حبان بن اأحمد بن حبان 
الُب�ستي )املتوفى:  الدارمي،  اأبو حامت،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  ابن معاذ 
354ه�(، ترتيب: الأمري اأبي احل�سن علي بن بلبان بن عبداهلل، عالء 
الدين الفار�سي احلنفي )املتوفى: 739ه�(، موؤلف التعليقات احل�سان: 
1420ه�(،  )املتوفى:  الألباين  الدين،  نا�سر  محمد  عبدالرحمن  اأبي 
النا�سر: دار باوزير للن�سر والتوزيع، جدة - اململكة العربية ال�سعودية، 

الطبعة: الأولى، 1424ه� - 2003م.
التقريب والإر�ساد )ال�سغري(، ملحمد بن الطيب بن محمد القا�سي اأبي . 22

بكر الباقالين )املتوفى: 403 ه�(، املحقق: د. عبداحلميد بن علي اأبو 
زنيد، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: الثانية، 1418ه� - 1998م.

محمد . 23 بن  محمد  الدين  �سم�ص  عبداهلل،  لأبي  والتحبري،  التقرير 
الفكر،  دار  النا�سر:  879ه�(،  )املتوفى:  حاج  اأمري  بابن  املعروف 

بريوت، 1417ه� - 1996م.
التلخي�ص يف اأ�سول الفقه، لعبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف بن محمد . 24

وب�سري  النبايل،  جومل  عبداهلل  املحقق:  478ه�(،  )املتوفى:  اجلويني 
اأحمد العمري، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت.

اخلطاب . 25 اأَُبو  احل�سن  بن  اأحمد  بن  ملحفوظ  الفقه،  اأ�سول  يف  التمهيد 
اأبو عم�سة،  الَكْلَوَذاين احلنبلي )املتوفى: 510ه�(، املحقق: مفيد محمد 
ومحمد بن علي بن اإبراهيم، النا�سر: مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث 
الإ�سالمي - جامعة اأم القرى )37(، الطبعة: الأولى، 1406ه� - 1985م.

بن . 26 يو�سف  عمر  لأبي  والأ�سانيد،  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد 
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اأحمد  عبداهلل بن عبدالرب )املتوفى: 463ه�(، حتقيق: م�سطفى بن 
الأوقاف  عموم  وزارة  النا�سر:  البكري،  عبدالكبري  ومحمد  العلوي، 

وال�سوؤون الإ�سالمية - املغرب، عام الن�سر: 1387ه�.
التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح، ل�سراج الدين اأبي حف�ص عمر بن . 27

علي ابن امللقن )املتوفى: 804ه�(، املحقق: دار الفالح للبحث العلمي 
وحتقيق الرتاث، النا�سر: دار النوادر، دم�سق - �سوريا، الطبعة: الأولى، 

1429ه� - 2008م.
تي�سري التحرير، ملحمد اأمني بن محمود البخاري املعروف باأمري باد�ساه . 28

احلنفي )املتوفى: 972ه�(، النا�سر: م�سطفى البابي احْلَلِبي - م�سر 
)1351ه� - 1932م(.

و�سننه . 29  S اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع 
واأيامه، ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري، املحقق: محمد زهري بن نا�سر 

النا�سر، النا�سر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 1422ه�.
عبداحلليم . 30 بن  اأحمد  الإ�سالم  ل�سيخ  والنقل،  العقل  تعار�ص  درء 

)ت728ه�(، حتقيق د. محمد ر�ساد �سامل، طبع جامعة الإمام محمد 
ابن �سعود الإ�سالمية، ط )2(، 1411ه�.

بن . 31 محمود  بن  ملحمد  احلاجب،  ابن  مخت�سر  �سرح  والنقود  الردود 
اأحمد البابرتي احلنفي )ت 786 ه�(، حتقيق: �سيف اهلل بن �سالح بن 
عون العمري، وترحيب بن ربيعان الدو�سري، النا�سر: مكتبة الر�سد، 

الطبعة: الأولى، 1426ه� - 2005م.
بن . 32 عبدالوهاب  الدين  لتاج  احلاجب،  ابن  مخت�سر  عن  احلاجب  رفع 

معو�ص،  محمد  علي  املحقق:  771ه�(،  )املتوفى:  ال�سبكي  الدين  تقي 
وعادل اأحمد عبداملوجود، النا�سر: عامل الكتب - لبنان، بريوت، الطبعة: 

الأولى، 1999م - 1419ه�.
َقاِب َعن تنِقيح ال�ّسهاِب، لأبي عبداهلل احل�سني بن علي بن طلحة . 33 َرْفُع النِّ
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د ال�سراح، ود.  الرجراجي )املتوفى: 899ه�(، املحقق: د. اأَْحَمد بن محمَّ
عبدالرحمن بن عبداهلل اجلربين، النا�سر: مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع، 
الريا�ص - اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1425ه� - 2004م.

رو�سة الناظر وجنة املناظر يف اأ�سول الفقه على مذهب الإمام اأحمد . 34
اأحمد بن محمد بن  ابن حنبل، لأبي محمد موفق الدين عبداهلل بن 
والن�سر  للطباعة  الرّيان  موؤ�س�سة  النا�سر:  620ه�(،  )املتوفى:  قدامة 

والتوزيع، الطبعة الثانية 1423ه�-2002م.
علي . 35 بن  عمر  حف�ص  لأبي  الأحكام،  عمدة  �سرح  يف  الأفهام  ريا�ص 

اللخمي، تاج الدين الفاكهاين )املتوفى: 734ه�(، حتقيق ودرا�سة: نور 
الدين طالب، النا�سر: دار النوادر، �سوريا، الطبعة: الأولى، 1431ه� - 

2010م.
ال�سنن الكربى، لأبي عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب، الن�سائي )املتوفى: . 36

303ه�(، حققه وخرج اأحاديثه: ح�سن عبداملنعم �سلبي، اأ�سرف عليه: 
�سعيب الأرناوؤوط، قدم له: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة: الأولى، 1421ه�-2001م.
�سرح الإملام باأحاديث الأحكام، لتقي الدين اأبي الفتح محمد بن علي . 37

الق�سريي، املعروف بابن دقيق العيد )املتوفى: 702 ه�(، حققه وعلق 
النوادر،  دار  النا�سر:  العبداهلل،  خلوف  محمد  اأحاديثه:  وخرج  عليه 

�سوريا، الطبعة: الثانية، 1430 ه� - 2009م.
�سرح تنقيح الف�سول، لأبي العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص ال�سهري . 38

النا�سر:  �سعد،  عبدالروؤوف  طه  املحقق:  684ه�(،  )املتوفى:  بالقرايف 
�سركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة: الأولى، 1393ه� - 1973م.

العطار، . 39 حا�سية  مع  مطبوع  اجلوامع  جمع  على  املحلي  اجلالل  �سرح 
النا�سر: دار الكتب العلمية.
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�سرح قواعد الإعراب لبن ه�سام، ملحمد بن م�سطفى الُقوَجوي، �سيخ . 40
مروة،  اإ�سماعيل  اإ�سماعيل  وحتقيق:  درا�سة  950ه�(،  )املتوفى:  زاده 
النا�سر: دار الفكر املعا�سر )بريوت - لبنان(، دار الفكر )دم�سق - 

�سورية(، الطبعة: الأولى، 1416ه� - 1995م.
الفتوحي . 41 اأحمد  بن  محمد  البقاء  اأبي  الدين  لتقي  املنري،  الكوكب  �سرح 

املعروف بابن النجار احلنبلي )املتوفى: 972ه�(، املحقق: محمد الزحيلي، 
ونزيه حماد، النا�سر: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 1418ه� - 1997م.

)املتوفى: . 42 الطويف  عبدالقوي  بن  ل�سليمان  الرو�سة،  مخت�سر  �سرح 
موؤ�س�سة  النا�سر:  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  املحقق: عبداهلل  716ه�(، 

الر�سالة، الطبعة: الأولى، 1407ه�-1987م. 
�سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ملحمد بن حبان بن اأحمد بن حبان . 43

الُب�ستي )املتوفى:  الدارمي،  اأبو حامت،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  ابن معاذ 
 - الر�سالة  موؤ�س�سة  النا�سر:  الأرناوؤوط،  �سعيب  املحقق:  354ه�(، 

بريوت، الطبعة: الثانية، 1414 - 1993.
)املتوفى: . 44 خزمية  بن  اإ�سحاق  بن  محمد  بكر  لأبي  ُخَزمية،  ابن  �سحيُح 

محمد  الدكتور  له:  م  َوقدَّ اأَحاديثه  َوَخّرَج  َعَليه  وَعّلق  َحققُه  311ه�(، 
م�سطفى الأعظمي، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، الطبعة: الثالثة، 1424ه� 

- 2003م.
نا�سر . 45 محمد  عبدالرحمن  لأبي  وزياداته،  ال�سغري  اجلامع  �سحيح 

الدين الألباين )املتوفى: 1420ه�(، النا�سر: املكتب الإ�سالمي.
ر�سد . 46 بن  اأحمد  بن  محمد  الوليد  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  ال�سروري 

القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )املتوفى: 595ه�(، تقدمي وحتقيق: 
جمال الدين العلوي، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، بريوت - لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1994م.
اأبي يعلى، محمد بن احل�سني الفراء . 47 اأ�سول الفقه، للقا�سي  العدة يف 
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)املتوفى: 458ه�(، حققه: د. اأحمد بن علي بن �سري املباركي، الطبعة: 
الثانية 1410ه� - 1990م.

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، لأبي محمد محمود بن اأحمد بدر . 48
الدين العيني )املتوفى: 855ه�(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - 

بريوت.
بن . 49 اأحمد  بن  محمد  بن  لزكريا  الأ�سول،  لب  �سرح  يف  الو�سول  غاية 

العربية  الكتب  دار  النا�سر:  926ه�(،  )املتوفى:  الأن�ساري،  زكريا 
الكربى، م�سر.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر، رقم كتبه . 50
و�سححه  باإخراجه  وقام  عبدالباقي،  فوؤاد  محمد  واأحاديثه:  واأبوابه 
العالمة:  تعليقات  عليه  اخلطيب،  الدين  محب  طبعه:  على  واأ�سرف 

عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1379.
اأحمد . 51 بن  عبدالرحمن  الدين  لزين  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 

بن  �سعبان  بن  محمود  حتقيق:  795ه�(،  )املتوفى:  احلنبلي  رجب  ابن 
النبوية،  املدينة   - الأثرية  الغرباء  النا�سر: مكتبة  واآخرون،  عبداملق�سود 
مكتب حتقيق دار احلرمني - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417ه� - 1996م.

فتح الغفار ب�سرح املنار، لزين الدين بن اإبراهيم ال�سهري بابن جنيم . 52
البحراوي  عبدالرحمن  لل�سيخ  حوا�ٍص  ومعه  )ت970ه�(،  احلنفي 

احلنفي امل�سري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط )1( 1422ه�.
اجل�سا�ص . 53 الرازي  بكر  اأبي  علي  بن  لأحمد  الأ�سول،  يف  الف�سول 

احلنفي )املتوفى: 370ه�(، النا�سر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: 
الثانية، 1414ه� - 1994م.

الإمام محمد بن . 54 الأ�سوليني، ر�سالة دكتوراه يف جامعة  القرائن عند 
�سعود الإ�سالمية، كلية ال�سريعة، ق�سم اأ�سول الفقه، اإعداد محمد بن 

عبدالعزيز املبارك.
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قواطع الأدلة يف الأ�سول، لأبي املظفر، من�سور بن محمد ال�سمعاين )املتوفى: . 55
489ه�(، املحقق: محمد ح�سن محمد ح�سن اإ�سماعيل ال�سافعي، النا�سر: 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1418ه�/1999م.
بن . 56 عبداهلل  الربكات  لأبي  املنار،  على  امل�سنف  �سرح  الأ�سرار  ك�سف 

اأحمد املعروف بحافظ الدين الن�سفي )ت710ه�(، مطبوع معه �سرح 
نور الأنوار على املنار، ملالجيون، النا�سر دار الكتب العلمية ببريوت، 

الطبعة الأولى �سنة 1406ه�/1986م.
ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر الإ�سالم البزدوي، لعبدالعزيز بن اأحمد . 57

ابن محمد، عالء الدين البخاري )املتوفى: 730ه�(، املحقق: عبداهلل 
الطبعة  -بريوت،  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  عمر،  محمد  محمود 

الأولى 1418ه�/1997م.
ك�سف اللثام �سرح عمدة الأحكام، ل�سم�ص الدين، اأبي العون محمد بن . 58

به  اعتنى  ه�(،   1188 )املتوفى:  احلنبلي  ال�سفاريني  �سامل  بن  اأحمد 
الأوقاف  النا�سر: وزارة  الدين طالب،  نور  حتقيًقا و�سبًطا وتخريًجا: 
وال�سوؤون الإ�سالمية - الكويت، دار النوادر - �سوريا، الطبعة: الأولى، 

1428ه� - 2007م.
الالمات، لعبدالرحمن بن اإ�سحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، اأبو . 59

القا�سم )املتوفى: 337ه�(، املحقق: مازن املبارك، النا�سر: دار الفكر 
- دم�سق -، الطبعة: الثانية، 1405ه� 1985م.

يو�سف . 60 بن  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  الفقه،  اأ�سول  يف  اللمع 
الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  476ه�(،  )املتوفى:  ال�سريازي 

الثانية 2003م - 1424ه�.
املح�سول يف اأ�سول الفقه، لأبي عبداهلل محمد بن عمر الرازي امللقب . 61

بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوفى: 606ه�(، درا�سة وحتقيق: 
الدكتور طه جابر فيا�ص العلواين، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة 
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الثالثة، 1418ه� - 1997م.
بن . 62 بكر  اأبي  عبداهلل  بن  محمد  للقا�سي  الفقه،  اأ�سول  يف  املح�سول 

العربي )املتوفى: 543ه�(، املحقق: ح�سني علي اليدري - �سعيد فودة، 
النا�سر: دار البيارق - عمان.

بن . 63 اأحمد  بن  لعبدالقادر  بن حنبل،  اأحمد  الإمام  اإلى مذهب  املدخل 
1346ه�(،  )املتوفى:  بدران  محمد  بن  عبدالرحيم  بن  م�سطفى 
املحقق: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، 

بريوت، الطبعة: الثانية، 1401.
بن . 64 عبداهلل  بن  محمد  عبداهلل  لأبي  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك 

محمد احلاكم )املتوفى: 405ه�(، حتقيق: م�سطفى عبدالقادر عطا، 
النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1411 - 1990.

الغزايل . 65 محمد  بن  محمد  حامد  لأبي  الأ�سول،  علم  يف  امل�ست�سفى 
الطو�سي )املتوفى: 505ه�(، املحقق: محمد بن �سليمان الأ�سقر، النا�سر: 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1417ه�/1997م.
امل�سودة يف اأ�سول الفقه، لآل تيمية: جمد الدين عبدال�سالم ابن تيمية . 66

الإ�سالم  و�سيخ  تيمية )ت: 682ه�(،  ابن  وعبداحلليم  )ت: 652ه�(، 
اأحمد ابن تيمية )728ه�(، املحقق: محمد محيي الدين عبداحلميد، 

النا�سر: دار الكتاب العربي.
اهلل . 67 ر�سول  اإلى  العدل  عن  العدل  بنقل  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند 

اأبي احل�سني الق�سريي الني�سابوري )املتوفى:  S، مل�سلم بن احلجاج 
261ه�(، املحقق: محمد فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث 

العربي - بريوت.
ري . 68 املعتمد يف اأ�سول الفقه، ملحمد بن علي الطيب اأبي احل�سني الَب�سْ

املعتزيل )املتوفى: 436ه�(، املحقق: خليل املي�ص، النا�سر: دار الكتب 
العلمية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1403.
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اأحمد . 69 بن  عبداجلبار  للقا�سي  والعدل،  التوحيد  اأبواب  يف  املغني 
الهمداين )ت415ه�(، حرره اأمني اخلويل، واأ�سرف عليه طه ح�سني، 
للتاأليف  العامة  امل�سرية  املوؤ�س�سة  القومي،  والإر�ساد  الثقافة  وزارة 

والرتجمة والطباعة والن�سر، 1382ه�.
املقت�سب، ملحمد بن يزيد بن عبدالأكرب الثمايل الأزدي، اأبي العبا�ص، . 70

عبداخلالق  محمد  املحقق:  285ه�(،  )املتوفى:  باملربد  املعروف 
عظيمة، النا�سر: عامل الكتب، بريوت.

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، لأبي زكريا محيي الدين يحيى . 71
ابن �سرف النووي )املتوفى: 676ه�(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي 

- بريوت، الطبعة: الثانية، 1392ه�.
وِل الِفْقِه امْلَُقاَرِن، لالأ�ستاذ الدكتور: عبدالكرمي بن . 72 ُب يف ِعْلِم اأُ�سُ امْلَُهذَّ

الطبعة  الريا�ص،  الر�سد،  مكتبة  الن�سر:  دار  النملة،  محمد  بن  علي 
الأولى: 1420 ه� - 1999م.

موارد الظماآن اإلى زوائد ابن حبان، لأبي احل�سن نور الدين علي بن اأبي . 73
بكر بن �سليمان الهيثمي )املتوفى: 807ه�(، املحقق: محمد عبدالرزاق 

حمزة، النا�سر: دار الكتب العلمية.
بكر . 74 اأبي  النظر  �سم�ص  الدين  لعالء  العقول،  نتائج  الأ�سول يف  ميزان 

عليه:  وعلق  حققه  539ه�(،  )املتوفى:  ال�سمرقندي  اأحمد  بن  محمد 
الدكتور محمد زكي عبدالرب، النا�سر: مطابع الدوحة احلديثة، قطر، 

الطبعة: الأولى، 1404ه� - 1984م.
ن�سر البنود على مراقي ال�سعود، لعبداهلل بن اإبراهيم العلوي ال�سنقيطي، . 75

تقدمي: الداي ولد �سيدي بابا - اأحمد رمزي، النا�سر: مطبعة ف�سالة 
باملغرب.

اإدري�ص . 76 بن  اأحمد  الدين  ل�سهاب  املح�سول،  �سرح  يف  الأ�سول  نفائ�ص 
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محمد  علي  عبداملوجود،  اأحمد  عادل  املحقق:  684ه�(،  )ت  القرايف 
معو�ص، النا�سر: مكتبة نزار م�سطفى الباز، الطبعة: الأولى، 1416ه� 
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