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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

حمتويات العدد
م
)1
)2
)3
)4

الصفحة

البحث

9

د .صالح بن عبد اهلل بن شديد الصياح

51

د .رشف ادلين حامد ابلدوي حممد

105

د .إبراهيم بن عبداهلل املعثم
د .إسماعيل عبد املحسن قطب عبد الرمحن

)5

د .حممد مصطىف اجلدي ،و أ .منذر عبد اخلالق بدوان

)6

أ .د .هيثم حامد املصاروة ،و د .عمار سعيد الرفايع

)7
)8
)9
)11
)11
)12

د .عبدالرمحن بن حممد الزير ،ود .فارس بن حممد القرين

د .بدرية بنت عبد اهلل بن إبراهيم السويد
د .سليم بن سالم بن اعبد اللقماين
د .حممد بن عواد األمحدي

211
263
301

د .أمحد بن اعئش املزيين

د .ويلد بن عيل بن حممد القليطي العمري

155

341
385

:
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املسائل األصولية املستدل عليها حبدث:
( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد)
مجعًا ودراسة
Fundamental connotations of Hadith:
(Whoever performs an action that we have not
)commanded will have it rejected
Study and collection
إعداد:
د .بدرثة بنت عبد اهلل السوثد
األستاذ املساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة جباععة امإعا محدد ب سعو امإسماعية بالريا
الربيد امإلكرتوينbalsawid@gmail.com :

جمعا ودراسة ،د .بدرية بنت عبد اهلل السويد
المسائل األصولية المستدل عليها بحديث ( :من عمل ا
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)  -ا

املستخلص
الناظر إىل استدالالت األصوليني على املسائل األصولية ،جيد أن أهم عا يقوي
االستدالل ويثبت حجية القاعدة األصولية االستدالل هلا بالنص ع الكتاب أو السنة ،وال
شك أهندا عقدعان يف االستدالل على غريمها ع األ لة ،ولذا كان ع اجلدير بالبحث
العدل على إبراز الالت النص الشرعي على القواعد األصولية ،واحلديث الذي هو عوضوع
البحث ع جواعع كلم رسول اهلل ،- -وهو أصل عظيم ع أصول الدي ؛ حيث اشتدل
على ععظم قواعده ،فيستدل به على املسائل األصولية بطريق عباشر وغري عباشر ،وذلك
بالنظر إىل املعىن امإمجايل للحديث وتطبيقه على كل قاعدة نافية أو عثبتة ،فهو حجة إعا
مبنطوقه أو عفهوعه.
الكلمات المفتاحية :أصول الفقه ،الالت أصولية ،السنة النبوية.
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Abstract
The viewer of the fundamentalists ’inferences on fundamentalist
issues finds that the most important thing that strengthens inference and
proves the authenticity of the fundamentalist rule is its inference with the
text from the book or the purified Sunnah, and there is no doubt that they
are presented in the inference of other evidence, so it was worth researching
to highlight the implications of the legal text on Fundamentalist rules, and
the hadith that is the subject of research - here - from the mosques of the
Messenger of God - -, which is a great origin of the origins of religion, as
it includes most of its rules, so it is inferred from fundamentalist issues in a
direct and indirect way, And given the overall meaning of the hadith and its
application to every base that is negative or proven, it is an argument, either
in its own context or concept.
Key words:
Principles of jurisprudence, fundamentalist connotations, the Sunnah
of the Prophet.
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جمعا ودراسة ،د .بدرية بنت عبد اهلل السويد
المسائل األصولية المستدل عليها بحديث ( :من عمل ا
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)  -ا

املقدمة
احلدد هلل رب العاملني ،والصماة والسما على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محدد،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فإن شريعة امإسما عا تركت صغرية وال كبرية ،وال شار ة وال وار ة إال لتنا عليها
وبينتها لنا ع خمال نصوص الكتاب ،والسنة املشرفة وقد بعث النيب  جبواعع الكلم،
اختصارا ،فجدع اهلل له املعاين الكثرية يف ألفاظ يسرية ،ففي احلديث
واختصر له الكما
ً
الذي رواه أبو هريرة-رضي اهلل عنه -قال :مسعت رسول اهلل  --يقول (:بعثت جبواعع
الكلم ،ونصرت بالرعب... ،احلديث)( )1فقد ير عنه عليه الصماة والسما ألفاظ يظهر
للدكلف وجازهتا ،ويستدل هبا يف باب ع أبواب الشرع ،مث ال يلبث املتأعل فيها والباحث
إال وجيد حتتها عا ال حيصى ع األحكا  ،وع مجلة عا ور عنه  يف ذلك عا ور ع
عدما ليس عليه أعرنا فهو ر ) وقد تأعلت هذا
رواية عائشة -رضي اهلل عنها ( :-ع عدل ً
احلديث واستدالل األصوليني واحملدثني به ،واستقرأت املسائل األصولية اليت استدلوا به
عليها ،فوجدت عنها عا هو ظاهر ال خيفى ،وعنها عا خفي االستدالل به ،أو مل يشتهر،
فشرعت يف البحث يف بيان عواط الالت هذا احلديث على املسائل األصولية.
أهمية املوضوع
 .1أنه يتعلق حبديث عظيم ع جواعع كلم رسول اهلل  ،- -وقد استُدل به على
عسائل كثرية يف الشرع.
 . 2تربز أمهيته ع خمال تتبع استدالالت األصوليني به ،وبيان عواط استدالهلم على
القواعد األصولية.
 .3عا ور ع بعض احملققني ع أئدة احلديث ع إبراز ألمهية هذا احلديث وأنه أصل
عظيم يف الدي  ،ويندرج حتته قواعد كثرية.

( )1احلديث عتفق عليه هبذا اللفظ ،رواه البخاري يف كتاب التعبري ،باب املفاتيح يف اليد ،36 :9 ،برقم7063 :؛
وعسلم يف عواضع عتعد ة ع بداية كتاب املساجد واللفظ املتفق عليه يف ،371:1 :برقم.523 :
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أسباب اختيار املوضوع
 .1عد وجو راسة علدية عستقلة جاععة للدسائل األصولية املستدل عليها باحلديث.
 .2احلاجة إىل مجع املسائل األصولية املتعلقة باحلديث ع كتب األصوليني ،وعا صرح به
احملدثون.
أهداف البح:
 .1مجع املسائل األصولية اليت استُدل فيها باحلديث.
 .2التحقق ع صحة االستدالل باحلديث على هذه املسائل ،وفق املنهج اآليت بيانه.
الدراسات السابقة
مل اطلع فيدا وقفت عليه -بعد البحث واالطماع – على راسة خاصة ختد هذا
احلديث ،وجتدع عا يتعلق بفضله وكما احملدثني واألصوليني ع أمهيته ،وعا يتعلق به ع
قواعد وعسائل أصولية ،واحلكم على صحة االستدالل به أو عدعه.
خطة البح:
انتظدت هذه الدراسة يف عقدعة ،ومتهيد ،وعبحثني ،وخامتة ،وفهرس للدصا ر واملراجع.
املقدعة :وفيها االستهمال ،وبيان أمهية املوضوع ،وسبب اختياره ،واألهداف،
والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،وعنهجه.
التمهيد :تخريج الحديث وبيان معناه وأهميته ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :ختريج احلديث ،عع بيان ألفاظ احلديث.
املطلب الثاين :ععىن احلديث.
املطلب الثالث :أمهية احلديث.
المبحث األول :المسائل األصولية المستدل عليها بالحديث ضمناا ،وفيه خمسة
مطالب:
املطلب األول :اللة احلديث على حكم األعيان املنتفع هبا قبل الشرع.
املطلب الثاين :اللة احلديث على حجية السنة.
املطلب الثالث :اللة احلديث على اقتضاء األعر امإجزاء.
- 439 -
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المسائل األصولية المستدل عليها بحديث ( :من عمل ا
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)  -ا

قول الرسول  -  -عع أقوال

املطلب الرابع :اللة احلديث على عسألة تعار
الصحابة أو التابعني.
املطلب اخلاعس :اللة احلديث على عسألة تعار قول العامل عع إمجاع األعة.
نصا ،وفيه سبعة
المبحث الثاني :المسائل األصولية المستدل عليها بالحديث ا
مطالب:
املطلب األول :اللة احلديث على اقتضاء النهي الفسا .
املطلب الثاين :اللة احلديث على توار األعر والنهي على شيء واحد.
املطلب الثالث :اللة احلديث على عسألة القضاء هل هو بأعر جديد أو باألعر السابق؟
املطلب الرابع :اللة احلديث على وقوع البيان بفعل النيب . 
املطلب اخلاعس :اللة احلديث على نقض حكم احلاكم إذا خالف السنة.
املطلب السا س :اللة احلديث على قاعدة "األصل يف العبا ات التوقيف".
املطلب السابع :اللة احلديث على قاعدة "العا ة محكدة".
اخلامتة :وفيها أبرز النتائج ،والتوصيات.
ثم فهرس المصادر والمراجع.

منهج البح:
سأسري -بإذن اهلل  -يف كتابة هذا البحث وفق املنهج اآليت:
 .1تصوير املسألة ،والتدهيد هلا مبا يوضحها ،إن اقتضى املقا ذلك.
 .2حترير محل اخلماف يف املسألة -إن احتاجت إىل ذلك.-
 .3ذكر القول املستدل عليه باحلديث يف املسألة األصولية ،عع عد ذكر األقوال
األخرى إال عند احلاجة .
 .4ذكر وجه الداللة ع احلديث على املسألة ،وأبرز ع استدل به.
 . 5بيان أبرز االعرتاضات الوار ة على اللة احلديث على املسألة-إن وجدت،-
واجلواب عنها عا أعك .
 . 6توثيق األقوال واأل لة ع املصا ر األصيلة ألصحاهبا ،وإن مل توجد عزوت هلم
ع غريهم عع ذكر املصدر.
 .7تكون امإحالة إىل املصدر يف حالة النقل عنه بالنص :بذكر امسه واجلزء والصفحة،
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ويف حال النقل باملعىن :أذكر ذلك عسبوقًا بكلدة( :ينظر) ،وقد أنقل كما
العلداء بنصه عند احلاجة لماستشها به.
 .8عزو اآليات إىل سورها ،فإن كانت آية كاعلة أقول :اآلية رقم ( )...ع سورة
( )...وإن كانت جزءًا ع آية أقول :ع اآلية رقم ( )...ع سورة (.)...
 .9ختريج األحا يث ع كتب السنة ،فدا كان يف الصحيحني أو أحدمها أكتفي بتخرجيه
عنهدا ،وعا كان يف غريمها أذكر خترجيه ع املصا ر األخرى ،عع بيان حكده.
 . 10العناية بصحة املكتوب ،وسماعته ع الناحية اللغوية وامإعمائية ،والعناية
بعماعات الرتقيم ،وعراعاة حس تناسق الكما .
ويف هناية هذا البحث أمحد اهلل تعاىل أن أعانين على إمتاعه ،وأسأله سبحانه أن يرزقين
فيه القبول ،وأن ينفعنا بسنة نبينا محدد  ،--ويعيننا على خدعتها والعدل هبا.
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جمعا ودراسة ،د .بدرية بنت عبد اهلل السويد
المسائل األصولية المستدل عليها بحديث ( :من عمل ا
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)  -ا

التمهيد خترثج احلدث :وبيان معناه وأهميته
املطلب األول خترثج احلدث ،:مع بيان ألفاظه.
احلديث باللفظ املذكور يف عنوان البحث ع رواية أ املؤعنني عائشة-رضي اهلل
عوصوال(.)2
جمزوعا( ،)1ورواه عسلم
ً
عنها ،-رواه البخاري يف صحيحه ععل ًقا ً
وهذا اللفظ ع أشهر عا أور ه األصوليون عند االستدالل باحلديث( ،)3وهلذا مت
اختيار هذا اللفظ ليكون عنوان البحث.
وقد اختلفت عبارات األصوليني يف االستدالل باحلديث ،وسأبني عا وقفت عليه ع
عباراهتم  ،عع بيان عا ثبت عنها يف كتب احلديث ،وعا هو ع تصرفات األصوليني يف ألفاظ
احلديث:
 .1عا أور ه بعض األصوليني ع استدالل برواية عائشة-رضي اهلل عنها -أن النيب-
 قال ( :ع أحدث يف أعرنا عا ليس عنه فهو ر )( ،)4وهي رواية عتفق عليها(.)5وسيأيت عوط استدالل األصوليني هبذه الرواية يف أثناء البحث -بإذن اهلل تعاىل.-
( )1يف كتاب االعتصا  ،باب إذا اجتهد العاعل أو احلاكم فأخطأ خماف رسول اهلل - -ع غري علم
فحكده عر و  ،107 :9 ،برقم" .3749 :صحيح البخاري" .حتقيق :محدد ب ناصر ،ترقيم :محدد
عبد الباقي( .ط ،1ار طوق النجاة1422 ،ه).
( )2يف كتاب األقضية ،باب نقض األحكا الباطلة ور محدثات األعور ،1343 :3 ،برقم.1718 :
"صحيح عسلم" .حتقيق :محدد عبد الباقي ( ار إحياء الرتاث – بريوت).
( )3ينظر :أيب يعلى" ،العدة" .حتقيق :أمحد سري املباركي( ،ط1410 ،2ه)434 :2 ،؛ الشريازي،
"التبصرة" .حتقيق :محدد حس هيتو ( ،عشق :ار الفكر1403 ،ه)101 ،؛ واآلعدي "،امإحكا "،
(ط ،2بريوت :ار الكتاب العريب1406 ،ه)191 :1 ،؛ والطويف" ،شرح خمتصر الروضة" ،حتقيق :عبد
اهلل الرتكي( .ط ،1بريوت :عؤسسة الرسالة1410 ،ه)436 :2 ،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا يف أن النهي
يقتضي الفسا " .حتقيق :إبراهيم السلفييت(.الكويت :ار الكتب الثقافية)111 ،؛ والفتوحي " ،شرح
الكوكب املنري" .حتقيق :محدد الزحيلي ،نزيه محا ( .ط ،2عكتبة العبيكان1418 ،هـ).85 :3،
( )4ينظر : :أبو يعلى"،العدة"434 :2،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا ".111 ،
( )5رواها البخاري عوصولة يف كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح عر و ،
 ،184 :3برقم2697 :؛ وعسلم يف كتاب األقضية ،باب نقض األحكا الباطلة ور محدثات
األعور ،1343 :3 ،برقم.1718 :
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 .2أور ه بعض األصوليني بلفظ( :ع أ خل يف أعرنا هذا عا ليس عنه فهو ر ) (.)1
ويروى (:ع أ خل يف يننا هذا عا ليس عنه فهو ر ) ( .)2وهذه الرواية يظهر أهنا ع
تصرفات األصوليني ،فلم أجد ع ذكرها هبذا اللفظ يف كتب احلديث ،إال عا أور ه اب
عرضا عند ذكره أن عدار امإسما على ثماثة أحا يث ،وذكر عنها هذا
امللق  ،فقد ذكرها ً
()4
()3
احلديث هبذا اللفظ ،ومل يسنده  .وذكرها اب بطة ومل يسندها .
 .3وأور ه بعض األصوليني بلفظ( :كل عدل ليس عليه أعرنا فهو ر ) (.)5
وقريب عنه رواية الدارقطين ،ع عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل :- -
( كل أعر مل يك عليه أعرنا فهو ر )(.)6
 .4ور عند احملدثني ب روايات أخرى ،عنها :عا روي ع عائشة رضي اهلل عنها أن رسول
( )1ينظر :اجلصاص" ،الفصول يف األصول"( ،ط ،2وزارة األوقاف الكويتية1414،ه)55 :1،؛
واهلندي "،هناية الوصول" .حتقيق :صاحل اليوسف ،سعد السويح( .ط ،2عكة ،الريا  :عكتبة نزار
الباز1419 ،ه)1180 :3 ،؛ واهلندي "،الفائق ".حتقيق :محدو نصار( .ط ،1بريوت :ار
الكتب العلدية1426 ،ه).155 :1 ،
( )2ينظر :البصري "،املعتدد" .حتقيق :خليل امليس(،بريوت :ار الكتب العلدية)174 :1 ،؛ واجلصاص،
"الفصول يف األصول"55 :1،؛ والباقماين" ،التقريب وامإرشا " .حتقيق :عبد احلديد أبو زنيد( ،ط،2
عؤسسة الرسالة 1418 ،هـ)345 :2 ،؛ وأبو يعلى"،العدة"434 :2،؛ والسدعاين "،قواطع األ لة".
حتقيق :محدد الشافعي(،ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1418 ،ه)147 :1،؛ والشريازي "،التبصرة"،
101؛ والغزايل "،املستصفى" .حتقيق :محدد األشقر( .ط ،1بريوت :عؤسسة الرسالة1417 ،هـ):2 ،
101؛ واآلعدي " ،امإحكا ".191 :2 ،
( )3ينظر" :البدر املنري" .حتقيق :جمدوعة ع احملققني( .ط ،1الريا  :ار اهلجرة1425 ،هـ).56 :1،
( )4ينظر" :إبطال احليل" .حتقيق :زهري الشاويش( .ط ،2بريوت :املكتب امإسماعي1403 ،ه).56 :1 ،
( )5ينظر  :الباقماين" ،التقريب وامإرشا "345 :2 ،؛ وإعا احلرعني "،التلخيص" .حتقيق :عبد اهلل
النيبايل ،شبري العدري( .ط ،1بريوت :ار البشائر ،عكة :عكتبة الباز1417 ،ه)147 :1 ،؛
والغزايل "،املستصفى"101 :2 ،؛ والشوكاين" ،إرشا الفحول" .حتقيق :أمحد عناية( .ط :1ار
الكتاب العريب1419 ،هـ ).282 :1 ،
( )6ينظر :كتاب األقضية واألحكا وغري ذلك ،باب يف املرأة تقتل إذا ارتدت ،407 :5 ،برقم:
" .4538سن الدارقطين" .حتقيق :شعيب االرنؤوط( .ط ،1بريوت :عؤسسة الرسالة1424 ،هـ).
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أعرا ليس عليه أعرنا فهو ر ) (.)1
اهلل - -قال ( :ع فعل ً
وعنها :عا روي ع عائشة -رضي اهلل عنها -أن رسول اهلل  - -قال (:ع صنع
أعرا على غري أعرنا فهو ر ) (.)2
ً
وهذه األلفاظ على اختمافها إال أن ععناها عتقارب ،ويستفا ع تعد ها أن بعض
األلفاظ قد يكون أنسب يف الداللة على املرا باملسألة املستدل هبا ع غريها ،وسيأيت عا
يشري إىل هذا يف أثناء عسائل البحث.
املطلب الثاني معنى احلدث:
مما يعني على ععرفة املسائل األصولية املستدل عليها باحلديث :بيان ععىن أهم
عفر اته ،وععناه امإمجايل.
أوًل :بيان معنى مفردات الحديث:
ا
المراد بقوله  ":أمرنا" :األعر يف اللغة :مبعىن احلال والشأن مجعه أعور ،وعنه:
َ
ﱹ َو َمآ ٓأ ۡم ُر ٓف ِۡر َع ۡو َن ٓب ِ َرشِيدﱸ( ،)3واملرا باألعر -هنا -واحد األعور( ،)4وهو :عا كان عليه
النيب-  -وأصحابه(.)5
والذي يظهر أن املرا باألعر هنا ال يقتصر على األفعال ،بل يشدل األقوال ،كدا
يشدل االعتقا ات(.)6
( )1رواه الدارقطين يف "سننه" ،كتاب يف األقضية واألحكا  ،باب يف املرأة تقتل إذا ارتدت،406 :5 ،
برقم4536:؛ واب بطة" ،امإبانة" .حتقيق :جمدوعة ع احملققني( .الريا  :ار الراية).311 :1 ،
( )2رواه أبو او يف "السن " ،كتاب السنة ،باب يف لزو السنة ،16 :7 ،برقم" .4606 :سن أيب او ".
شعيب األرنؤوط ،محدد قرة(.ط ،1ار الرسالة 1430 ،هـ).والبيهقي يف" السن الكربى".
احملققَ :
حتقيق :محدد عطا( .بريوت :ار الكتب العلدية 1424 ،هـ) ،كتاب ع جتوز شها ته وع ال جتوز،
باب حكم احلاكم حبال ع قضى بشها ته ،425 :10 ،برقم.21196 :
( )3ع اآلية ( )97ع سورة هو .
( )4ينظر عا ة (أعر) يف :اب عنظور" ،لسان العرب"( ،ط ،3بريوت :ار صا ر1414 ،هـ)27 :4 ،؛
والزبيدي" ،تاج العروس" ،حتقيق :جمدوعة ع احملققني ( ار اهلداية).72 :10،
( )5ينظر :الشوكاين" ،نيل األوطار" ،حتقيق :الصبابطي( .ط ،1عصر :ار احلديث1413 ،هـ ).93 :2 ،
( )6ينظر :الباحسني"،قاعدة األعور مبقاصدها"( ،ط ،1الريا  :عكتبة الرشد1428 ،هـ)25 ،؛ وأمحد
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المراد بقوله  ":ما ليس منه" :أي :ال يستند إىل شيء ع أ لة الشرع(.)1
المراد بقوله  ":رد" :الر لغة :عصدر ع ر ت الشيء رًا عنعته ،فهو عر و (،)2
والر باتفاق أئدة اللغة واحلديث مبعىن :املر و  ،أُطلق اسم املصدر على اسم املفعول ،كاخللق
مبعىن :املخلوق (.)3
ثانياا :المعنى اإلجمالي للحديث:
هذا احلديث يدل مبنطوقه على أن كل عدل ليس عليه أعر الشارع فهو عر و  ،ويدل
مبفهوعه على أن كل عدل عليه أعره فهو عقبول غري عر و (.)4
واحلديث عا يف األشخاص واألعدال ،ففي قوله( :ع عدل) ع شرطية تفيد
العدو  ،فتشدل مجيع األشخاص ،فد عدل عا ليس ع أعر النيب  -  -فهو عر و
عليه.
فيعم جنس األعدال ع األفعال واألقوال (.)5
وقولهً :
"عدما" :نكرة يف سياق الشرط ُّ
وللحديث ععان تفصيلية ،سيأيت تفصيلها يف عر عسائل هذا البحث -بإذن اهلل
تعاىل.-

=

الزرقا "،شرح القواعد الفقهية"( ،ط ،2عشق :ار القلم1409 ،هـ).5 ،
( )1ينظر :الطويف "،التعيني" .حتقيق :أمحد عثدان( .ط ،1بريوت :عؤسسة الريان ،عكة :املكتَبة املكيّة،
 1419هـ).92 :1 ،
( )2ينظر عا ة ( ر ) :الزبيدي" ،تاج العروس"88 :8،؛ واجلوهري" ،الصحاح" ،حتقيق :أمحد عطار.
(ط ،4بريوت :ار العلم للدمايني 1407،هـ)2:473 ،؛ والفيوعي "،املصباح املنري".224 :1 ،
( )3ينظر :املراجع السابقة؛ والنووي" ،شرح النووي على عسلم "( ،ط ،2بريوت :ار إحياء الرتاث
العريب1392،ه)16 :12 ،؛ واب قيق" ،إحكا األحكا "269 :2 ،؛ والطويف "،التعيني".92 :1 ،
( )4ينظر :الطويف "،التعيني" 92 :1؛ والشوكاين" ،نيل األوطار" .93 :2
( )5ينظر :احلازعي" ،شرح القواعد واألصول اجلاععة"( ،عصدر الكتاب :روس عفرغة يف عوقع الشيخ)،
.7 ،6 :5
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املطلب الثال :أهمية احلدث:
تربز أمهية هذا احلديث يف أنه أصل عظيم ع أصول هذا الدي  ،وهو ع جواعع كلم
رسول اهلل  وقد نص مجع ع أبرز احملدثني ،واألئدة على أنه أصل عظيم يف الدي  ،وتبىن عليه
قواعد كثرية ،ويدخل حتته ع األحكا عا ال يدخل حتت احلصر( ،)1وع شواهد عا ذكروه:
قول امإعا أمحد ":أصول امإسما ثماثة أحا يث( :األعدال بالنية)( ،)2و(احلمال نبني
واحلرا نبني  ،)3()..و(ع أحدث يف أعرنا عا ليس عنه فهو ر ) "( ،)4وور حنوه ع
إسحاق ب راهويه(.)5
وقال النووي ":وهذا احلديث قاعدة عظيدة ع قواعد امإسما  ،وهو ع جواعع كلده
.)6( "- وقال اب قيق العيد ":هذا احلديث أحد األحا يث األركان ع أركان الشريعة؛ لكثرة
عا يدخل حتته ع األحكا " (.)7
قيق" ،إحكا األحكا "269 :2 ،؛

( )1ينظر :النووي" ،شرح النووي على عسلم "16 :12 ،؛ واب
والطويف "،التعيني".93-92 :1 ،
( )2هذا جزء ع احلديث املتفق عليه ع رواية عدر ب اخلطاب-رضي اهلل عنه -واللفظ املذكور
ملسلم ،وأخرجه البخاري يف عواضع ع صحيحة عنها :كتاب بدء الوحي ،باب كيف بدأ الوحي
على رسول اهلل ،1:6 ،برقم1 :؛ وعسلم يف كتاب امإعارة ،باب قوله  (:--إمنا األعدال
بالنية) ،1515 :3 ،برقم.1907 :
( )3هذا جزء ع احلديث املتفق عليه ع رواية النعدان ب بشري-رضي اهلل عنه -أخرجه البخاري يف
عواضع عنها :كتاب البيوع ،باب احلمال بني واحلرا بني وبينهدا عشبهات ،53 :3 ،برقم2051 :؛
وعسلم يف كتاب املساقاة ،باب أخذ احلمال وترك الشبهات ،1219 :3 ،برقم.1599 :
( )4ينظر :اب تيدية" ،جمدوع الفتاوى" .مجع عبد الرمح ب قاسم وابنه محدد( .الريا  :ار عامل
الكتب1412 ،ه) ،249 :18 ،اب رجب "،جاعع العلو واحلكم" .حتقيق :شعيب األرناؤوط.
(ط ،7بريوت :عؤسسة الرسالة1422 ،هـ).61 ،
( )5ينظر :املرجع السابق.
(" )6شرح النووي على عسلم ".16 :12 ،
(" )7إحكا األحكا ".269 :2 ،
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املبح :األول املسائل األصولية املستدل عليها باحلدث :ضمنًا
سبق بيان أمهية هذا احلديث ع خمال عا ذكره مجع ع احملدثني ،وأنه أصل عظيم
ع أصول هذا الدي  ،وتبىن عليه قواعد كثرية.
وقد نبه الطويف يف شرح األربعني النووية على األثر العظيم هلذا احلديث وأنه يستدل به
على الشرع حيث قال  ":هذا احلديث على إجيازه واختصاره ع أعظم قواعد الشرع وأعدها
نفعا ع جهة عنطوقه وعفهوعه"(.)1
ً
إمجاال على كل عأعور به يف الشرع ،وكل عنهي عنه يف
وبني أن احلديث يُستدل به ً
الشرع ،وذلك ع حيث املنطوق وع حيث املفهو  ،فيصلح أن يسدى نصف أ لة الشرع؛
ألن الدليل يرتكب ع عقدعتني صغرى وكربى ،مث املطلوب بالدليل إعا إثبات احلكم أو
نفيه ،وهذا احلديث عقدعة كربى :يف إثبات كل حكم شرعي ونفيه؛ ألن عنطوقه عقدعة كلية
يف كل ليل ناف حلكم ،وعفهوعه :عقدعة كلية يف كل ليل عثبت حلكم(.)2
وبالنظر إلى صالحية اًلستدًلل بالحديث في كل نفي وإثبات في الشرع فقد
وجه الطوفي اًلستدًلل به على القواعد األصولية من حيث الجملة :بأنه واسع االنتشار
يف أصول الشريعة ،فيستدل به على عا ال يدخل حتت احلصر ع املسائل األصولية ،بطريق
عباشر وغري عباشر ،بوضعه عقدعة كلية كربى تركب ععها عقدعة صغرى تعلق بكل قاعدة
أصولية ،ويستدل بتلكم املقدعتني على صحة تلك القاعدة(.)3
فد جهة عنطوقه :ميك أن ميثل له بالقواعد اليت مل يأت ليل عليها ع جهة
الشرع ،فما يقال حبجيتها؛ وع جهة عفهوعه :ميك أن ميثل له بالقواعد األصولية اليت نص
العلداء على االستدالل هبا ع الكتاب أو السنة أو أي ليل شرعي ععترب ،فما سبيل لر ها
لنص احلديث على عشروعية األخذ هبا.
وع أعثلة املسائل اليت ميك أن يستدل عليها هبذا احلديث ،وقد جاء االستدالل
باحلديث عليها ضدنًا ،ومل يشتهر االستدالل هبا عند األصوليني:
( " )1التعيني".92 :1 ،
( )2ينظر :املرجع السابق 94 :1؛ واب حجر" ،فتح الباري" .ترقيم :محدد فؤا عبد الباقي( .بريوت:
ار املعرفة).303 :5 ،
( )3ينظر :الطويف "،التعيني".93 ،92 :1 ،
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املطلب األول داللة احلدث :على حكم األعيان املنتفع بها قبل الشرع
اختلف األصوليني يف األعيان قبل ورو الشرع هل هي على احلظر أو امإباحة؟ ،
وهي القاعدة املشهورة عند الفقهاء :هل األصل يف األشياء امإباحة أو التحرمي؟(.)2
()1

دًللة الحديث على المسألة:
استُدل باحلديث على أن األعيان املنتفع هبا قبل الشرع لإلباحة ،وهو قول مجهور
األصوليني(.)3
ووجه اًلستدًلل بالحديث على القول بامإباحة :عدو قوله( :فهو ر ) ،وععلو أن
حترمي عا أحل اهلل ليس ع أعرنا(.)4
واالستدالل باحلديث على أن األصل امإباحة صحيح وقد أشار اب تيدية إىل أنه
يؤخذ ع احلديث أن عا مل يوجب ع الشرع ،ومل يستحب فليس بواجب وال عستحب،
واألصل فيه احلل(.)5
املطلب الثاني داللة احلدث :على حجية السنة
دًللة الحديث على المسألة:
نص يف وجوب عتابعة النيب  -  -يف مجيع أقواله وأفعاله وأحواله .
احلديث ٌ
()6

( )1ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة"63 :2 ،؛ والبخاري " ،كشف األسرار" ( ،ار الكتاب امإسماعي)،
323 :2؛ واب عفلح "،أصول اب عفلح" .172 :1
( )2ينظر :الزركشي" ،املنثور"( ،ط ،2الكويت :وزارة األوقاف1405 ،هـ)176 :1،؛ والسيوطي"،
األشباه والنظائر"( ،ط ،1ار الكتب العلدية1411 ،هـ ).60 ،
( )3ينظر :أبو يعلى"،العدة"1238 :4،؛ والشريازي "،التبصرة"532 ،؛ والسدعاين" ،قواطع األ لة" :2
63؛ والبخاري " ،كشف األسرار"323 :2 ،؛ واب عفلح "،أصول اب عفلح" 172 :1؛
والزركشي" ،البحر احمليط"( ،ط ،1ار الكتيب1414 ،هـ).203 :1،
( )4ينظر :اب تيدية" ،جمدوع الفتاوى" 17 :29؛ و الشنقيطي "،أضواء البيان"( ،لبنان :ار الفكر،
 1415هـ ).202 :6 ،
( )5ينظر" :جمدوع الفتاوى".17 :29 ،
( )6ينظر :اب كثري "،تفسري اب كثري" .حتقيق :محدد مشس الدي ( ،ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية،
1419هـ)26 :2 ،؛ واب العطار" ،العدة يف شرح العددة" .حتقيق :نظا صاحل( .ط ،1بريوت :ار
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ليما على التدسك بشريعته  -  -وسنته؛
ووجه اًلستدًلل بالحديث :أن فيه ً
()1
حيث إن ذلك أعره الذي جاء به ،وقا به ،وعا عداه ليس هو أعره ،فهو عر و .
املطلب الثال :داللة احلدث :على اقتضاء األمر اإلجزاء
صورة المسألة:
األعر بالشيء هل يدل على إجزاء ذلك الشيء املأعور به إذا فعل على الوجه املأعور به؟ .
()2

ومعنى كون األمر مجزئاا:
أنه اعتثل به األعر عند امإتيان به على الوجه الذي أعر به ،وقد يطلق مبعىن أنه
عسقط للقضاء(.)3
وال خماف يف أنه حيصل بفعل املأعور به االعتثال ،ومحل اخلماف يف كونه عسقطًا
للقضاء إذا أتى به على الوجه الذي أعر به(.)4
دًللة الحديث على المسألة:
استُدل باحلديث على أن األعر يدل على امإجزاء ،وهو قول أكثر األصوليني ،والفقهاء .
واحلديث ل مبنطوقه على أن كل عدل ليس عليه أعر الشارع فهو عر و غري عقبول،
و ل مبفهوعه :أن كل عدل عليه أعر الشرع فهو عقبول غري عر و  ،وفعل الشيء على الوجه
عقبوال جمزئًا غري عر و (.)6
شرعا ع أعر الشارع فيكون ً
املأعور به ً
()5

=

البشائر1427 ،هـ).1553 :13 ،
( )1ينظر :املرجع السابق.
( )2ينظر :اآلعدي "،امإحكا "175 :2 ،؛ واهلندي "،هناية الوصول".984 :2 ،
( )3ينظر :اآلعدي "،امإحكا "175 :2 ،؛ واب عفلح "،أصول اب عفلح".700 :1 ،
( )4ينظر :املراجع السابقة.
( )5ينظر :اآلعدي "،امإحكا "175 :2 ،؛ واب عفلح "،أصول اب عفلح" 700 :1؛ والسدرقندي،
"عيزان األصول" .حتقيق :حيىي عرا  ( ،ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1425 ،ه)137 ،؛
واهلندي" ،هناية الوصول".984 :2 ،
( )6أشار إىل هذا االستد الل  .عبد اهلل آل عغرية ،يف حبثه املعنون بـ " اللة األعر على امإجزاء" ،العد
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املطلب الرابع داللة احلدث :على مسألة تعارض قول الرسول  -ﷺ  -مع أقوال
الصحابة أو التابعني

دًللة الحديث على المسألة:
استدل باحلديث على أنه ال حيكم بقول صحايب يف حا ثة فيها قول النيب-  -
خبماف قول الصحايب (.)1
ومم استدل به على هذه املسألة اب تيدية بقوله ":إذا كان القول ع رسول اهلل
  - وأخذ بقول أصحاب رسول اهلل  -  -أو بقول التابعني ،فهذا ير حكده؛ ألنهحكم جبور وتأول" وذكر احلديث(.)2
املطلب اخلامس داللة احلدث :على مسألة تعارض قول العامل مع إمجاع األمة
ترجم البخاري هلذا احلديث يف صحيحه ععل ًقا يف كتاب األحكا  ،باب إذا قضى
احلاكم جبور ،أو خماف أهل العلم فهو ر ( .)3وذكر بعض شراح حديثه أن هذه الرتمجة
ععقو ة ملخالفة امإمجاع(.)4
دًللة الحديث على المسألة:
اللة احلديث على عد جواز خمالفة امإمجاع صرحية؛ إذ امإمجاع البد له ع عستند
ع الكتاب أو السنة ،فتكون خمالفته خمالفة ألعر اهلل ورسوله-  -؛ إذ مها عستند
امإمجاع.

=

 -4جملة اجلدعية الفقهية.
( )1ينظر :اب أيب عوسى" ،امإرشا إىل سبيل الرشا " .حتقيق :عبد اهلل الرتكي( .بريوت :عؤسسة الرسالة)،
.490
( )2ينظر" :الفتاوى الكربى"( ،ط ،1ار الكتب العلدية1408 ،هـ ).217 :6 ،
( )3البخاري "،الصحيح".73 :9 ،
( )4ينظر :اب حجر" ،فتح الباري"317 :13 ،؛ والعيين" ،عددة القاري شرح صحيح البخاري".
(بريوت :ار إحياء الرتاث).65 :25،
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املبح :الثاني املسائل األصولية املستدل عليها باحلدث :نصًا
تمهيد:
أور ت يف هذا املبحث املسائل األصولية اليت نص بعض األصوليني صراحة على
االستدالل باحلديث عليها ،ع خمال عا ظهر يل بعد تتبع واستقراء استدالهلم باحلديث،
وذلك ع خمال املطالب التالية:
املطلب األول داللة احلدث :على اقتضاء النهي الفساد
أوًل :تعريف النهي ،وتعريف الفساد
ا
النهي لغة :ضد األعر ،يقالَ :هناهُ يـَْنهاهُ نـَ ْهياً :ضد أعره ،ومسي العقلُ :هنية؛ ألنه
ينهى ع قبيح الفعل (.)1
اصطماحا :استدعاء ترك الفعل بالقول مم هو ونه (.)2
و
ً
والفسا لغة :اسم فاعل ع فَ َس َد يـَ ْف ُس ُد ويـَ ْف ِس ُد وفَ ُس َد فَسا اً :نقيض الصماح،
وفَ َسد الشيءُ :بَطَ َل (.)3
ويف االصطماح :الفاسد يف العبا ات :عد ترتب األثر عليها ،أو عد سقوط
القضاء ،ويف املعاعمات :عد ترتب األثر عليها (.)4
( )1ينظر :عا ة (هنى) :اب فارس" ،عقاييس اللغة " .حتقيق :عبد السما هارون ( .ار الفكر-
1399هـ)359 :5 ،؛ و الفريوزآبا ي" ،القاعوس احمليط" ،حتقيق :عكتب حتقيق الرتاث(.ط،8
بريوت :عؤسسة الرسالة1426 ،هـ).1341 ،
( )2ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة"138 :1،؛ وأبو يعلى" ،العدة"159 :1 ،؛ والبخاري "،كشف
األسرار"256 :1 ،؛ وللنهي تعريفات أخرى عند األصوليني ينظر :الباقماين" ،التقريب وامإرشا "،
217 :2؛ واآلعدي" ،امإحكا "208 :2 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"365 :3 ،؛ والتفتازاين"،
التلويح"( ،عكتبة صبيح ،عصر).414 :1 ،
( )3ينظر :عا ة (فسد) :اب عنظور" ،لسان العرب"335 :3 ،؛ و الزبيدي "،تاج العروس".496 :8 ،
( )4ينظر :الزركشي" ،البحر احمليط"25 :2 ،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا "70 ،؛ واملر اوي ،التحبري شرح
التحرير" .حتقيق :اجلربي  ،القرين ،السراح( .ط ،1الريا  :عكتبة الرشد1421،ه).1108 :3 ،
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والفاسد والباطل عرتا فان عند اجلدهور ،يقابمان :الصحة ( ،)1خبماف احلنفية فيفرقون
بينهدا(.)2
ثانياا :صورة المسألة
إذا هنى الشارع ع شيء هني حترمي ،فما شك يف حرعته ،واستحقاق امإمث على فعله،
ولك هل يقال برتتب آثاره عليه ،ويصحح عع امإمث؛ سواء أكان يف العبا ات أ يف
املعاعمات  ،أو يقال بعد ترتب اآلثار عليه ،وبالتايل فإن النهي يقتضي الفسا ؟ (.)3
ثالثاا :تحرير محل الخالف
تنوع عر األصوليني هلذه املسألة؛ فدنهم ع أطلق اخلماف ومل يفصل؛ وعنهم ع
()4
جعل محل اخلماف يف املنهي عنه لغريه؛ وعنهم ع جعله يف املعاعمات ون العبا ات ،
ولعل األوىل تقسيم املنهي عنه إىل ثماثة أقسا :
أحدها :النهي ع الشيء لعينه أو لذاته؛ كالنهي ع بيع النجاسات ،وغريها ،وهذا
ال خماف يف أنه يقتضي فسا املنهي عنه.
والثاني :النهي ع الشيء لوصف عماز له؛ كالنهي ع البيوع الربوية ،وع صو
يو العيد.
والثالث :النهي ع الشيء ألعر خارج ع املنهي عنه غري عماز له؛ كالنهي ع
( )1ينظر :التلدساين" ،شرح املعامل" ،حتقيق :عا ل عبد املوجو  ،علي ععو (.ط ،1بريوت :عامل
الكتب1419 ،ه)393 :1،؛ والغزايل"،املستصفى"178 :1،؛ واب قداعة" ،روضة الناظر".
حتقيق :عبد الكرمي الندلة( .ط ،1الريا  :عكتبة الرشد1416 ،ه)183 :1،؛ آل تيدية،
"املسو ة" .احملقق :محدد محيي الدي عبد احلديد ( ،ار الكتاب العريب)83 ، .؛ والزركشي" ،البحر
احمليط "26 /2 ،؛ العمائي" ،حتقيق املرا "72 ،؛ والكوراين "،الدرر اللواعع" ( .ط ،1بريوت :ار صا ر،
استانبول :عكتبة امإرشا 1428 ،ه)65 ،؛ واملر اوي "،التحبري".1108 :3 ،
( )2ملعرفة الفرق عند احلنفية ،مما مل يذكر خشية التطويل واخلروج ع عقصو البحث .ينظر :البخاري"،
كشف األسرار"259 :1 ،؛ وأعري با شاه"،تيسري التحرير"( ،عصطفى البايب  -عصر1350 -ه)،
173 :1؛ والتفتازاين "،التلويح".420 :1 ،
( )3ينظر :الغزايل" ،املستصفى"99 :2 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".380 :3 ،
( )4ينظر :اب قداعة" ،روضة الناظر"652 :2 ،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا ".76 ،
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الصماة يف الدار املغصوبة ،وبعضهم ميثل له بالنهي ع البيع بعد النداء الثاين ع يو اجلدعة.
ومحل اخلماف يف القسدني الثاين والثالث(.)1
ابعا :اًلستدًلل بالحديث على المسألة ،وما ورد عليه من اعتراضات
را
استُدل باحلديث على أن النهي يقتضي الفسا عطل ًقا؛ سواء أكان يف العبا ات أ يف
املعاعمات ،وهو عذهب أمحد ،وظاهر عذهب الشافعي ،وأكثر أصحاهبدا( ،)2وهو املعتدد
عند فقهاء احلنفية( ،)3ومجهور املالكية( ،)4والظاهرية ( ،)5ونُسب للجدهور(.)6
واالستدالل باحلديث على هذا القول عشهور ،فقد نص مجع ع األصوليني واحملدثني
بأنه ليل املسألة( ،)7وع شواهد استدالهلم به:
( )1ينظر :أبو يعلى" ،العدة"432 :2 ،؛ وأبو اخلطاب" ،التدهيد" .حتقيق :عفيد أبو عدشة ( .ط،2
1421ه)369 :1،؛ والغزايل" ،املستصفى"151 :1 ،؛ والتلدساين "،شرح املعامل"414 :1 ،؛
والسبكي" ،رفع احلاجب ع خمتصر اب احلاجب" .حتقيق :علي ععو  ،عا ل عبد املوجو ،
(ط ،1لبنان :عامل الكتب1419 ،ه)45 :3،؛ والسبكي" ،عنع املوانع" ،حتقيق . :سعيد
احلدريي ( .ط ،1ار البشائر1420،ه)175 ،؛والطويف"،شرح خمتصر الروضة"439 :2،؛
والعمائي" ،حتقيق املرا ".111،
( )2ينظر :الباقماين"،التقريب وامإرشا "339 :2 ،؛ والسدعاين" ،قواطع األ لة"140 :1،؛ وأبو يعلى،
"العدة"434 :2 ،؛ والشريازي" ،التبصرة"101 ،؛ واهلندي "،هناية الوصول"1176 :3 ،؛ واب
قداعة" ،روضة الناظر"652 :2 ،؛ والطويف" ،شرح خمتصر الروضة"436 :2 ،؛ والعمائي"،حتقيق
املرا ".74 ،
( )3ينظر :اجلصاص" ،الفصول يف األصول"175 :2 ،؛ وأعري با شاه" ،تيسري التحرير".376 :1 ،
( )4ينظر :الباقماين" ،التقريب وامإرشا "339 :2 ،؛ واب العريب "،أحكا القرآن"216 :4 ،؛ والباجي،
"إحكا الفصول" .حتقيق :عبد اجمليد تركي( ،ط ،2ار الغرب امإسماعي1415 ،ه)234 :1،؛
القرايف" ،شرح تنقيح الفصول"( ،بريوت :ار الفكر1424 ،ه).138 ،
( )5ينظر النسبة هلم يف :الباقماين" ،التقريب وامإرشا ".339 :2 ،
( )6ينظر :الباقماين" ،التقريب وامإرشا "339 :2 ،؛ والغزايل" ،املستصفى"100 :1 ،؛ والباجي،
"إحكا الفصول"234 :1،؛ والكوراين "،الدرر اللواعع".284 ،
( )7ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة"147 :1،؛ وأبو يعلى"،العدة"434 :2،؛ والشريازي" ،التبصرة"،
101؛ واب العريب "،أحكا القرآن"216 :4 ،؛ والباجي" ،إحكا الفصول"235 :1 ،؛
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قول القرايف" :واملنهي عنه احملر ال ينفذ يف الشريعة لقوله  ( : ع أ خل يف يننا
عا ليس عنه فهو ر )"(.)1
وقال النووي" :ويف هذا احلديث ليل مل يقول ع األصوليني :إن النهي يقتضي الفسا "(.)2
وقال اب قيق العيد ع هذا احلديث ":واستُدل به يف أصول الفقه على أن النهي
يقتضي الفسا "(.)3
عدما  )..فقد
وأوىل األلفاظ باالستدالل به على هذه املسألة :قوله ( :ع عدل ً
()4
ذكر العمائي أنه أوىل األلفاظ؛ فهو أخص باملطلوب ع رواية( :ع أحدث يف أعرنا. )..
ووجه اًلستدًلل بالحديث على هذا القول:
أن املنهي عنه ليس ع الدي فيكون عر وًا؛ أي :عر و الذات ،وعا كان عر و الذات
كان وجو ه وعدعه سواء ،لك ر ذاته بعد وجو ها يف الوجو محال ،فيبقى عر وًا فيدا
فاسدا(.)5
عداها ع آثاره وعتعلقاته؛ ليصح كون عدعه ووجو ه سواء ،وذلك ععىن كونه ً
وهذ املعىن يتحقق يف العبا ات واملعاعمات بما فرق؛ فالر إن أضيف إىل العبا ات
اقتضى عد االعتدا هبا ،وإن أضيف إىل العقو اقتضى فسا ها (.)6
=

واآلعدي" ،امإحكا "191 :2 ،؛ والتلدساين "،شرح املعامل"415 :1 ،؛ والسبكي" ،رفع
احلاجب"56 :3 ،؛ والطويف" ،شرح خمتصر الروضة"436 :2 ،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا "111 ،؛
والفتوحي" ،شرح الكوكب املنري".85 :3 ،
(" )1الفروق" ،حتقيق :خليل املنصور(.بريوت :ار الكتب العلدية1418 ،ه).163 :2 ،
(" )2شرح النووي على عسلم ".16 :12 ،
(" )3إحكا األحكا "269 :2 ،؛ وحنوه ذكره اب حجر" ،الفتح" .303 :5
( )4ينظر" :حتقيق املرا ".111 ،
( )5ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة"147 :1،؛ والشريازي" ،التبصرة"101 ،؛ والرازي" ،احملصول عع
نفائس األصول" ،حتقيق :عا ل عبد املوجو  ،علي ععو ( .ط ،2عكة ،الريا  :عكتبة الباز،
1418ه)297 :2 ،؛ واهلندي" ،هناية الوصول" 1180 :3؛ والغزايل" ،املستصفى"101 :1 ،؛
والباجي" ،إحكا الفصول"235 :1،؛ والسبكي" ،رفع احلاجب"5 :3 ،؛ والطويف" ،شرح خمتصر
الروضة"437 ،436 :2 ،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا "112 ،؛ والفتوحي" ،شرح الكوكب املنري".87 :3 ،
( )6ينظر :الفتوحي" ،شرح الكوكب املنري".87 :3 ،
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واعترض على اًلستدًلل بالحديث باعتراضات ،من أهمها:
اًلعتراض األول :أن احلديث ع أخبار اآلحا  ،فما يفيد إال الظ  ،وهذه املسألة
ع أعهات عسائل أصول الفقه ،فما حيتج فيها إال بالقاطع (.)1
وأجيب عنه بأمور:
األول :مننع وال نسلم أن هذا احلديث ال يفيد إال الظ ؛ مإمجاع األعة على صحة أحا يث
الصحيحني ،وتلقيهم إياها بالقبول ،فيفيد العلم النظري كدا يفيده اخلرب احملتف بالقرائ (.)2
والثاين :سلدنا لكم أنه ال يفيد إال الظ  ،لك ال نسلم أن هذه املسألة مما يطلب
فيها العلم ،بل هي ظنية ،ع عسائل االجتها  ،فتكون مبنزلة سائر الفروع(.)3
والثالث :سلدنا أهنا عسألة علدية ،لك إذا انضم هذا احلديث إىل األ لة األخرى
اليت تفيد اقتضاء النهي الفسا  ،أفا جمدوع ذلك العلم -إن شاء اهلل تعاىل.)4( -
اًلعتراض الثاني :أنه ال حجة لكم يف احلديث حىت لو قلنا بإفا ته القطع ؛ ألن
الضدري يف قوله ( :فهو ر ) عائد إىل الفاعل ال إىل الفعل املنهي عنه ،فيكون املعىن :ع
عدما ليس عليه أعرنا فالفاعل ر  ،أي :عر و غري عقبول ،والقبول ع اهلل هو امإثابة
عدل ً
()5
عليه ،فما يقع فعله طاعة وعبا ة عتقبلة يثاب عليها  ،وليس املقصو أنه فاسد جيب إعا ة
عثله؛ إذ ليس ع ععاين الر عند أهل اللغة وجوب إعا ة عثله ،والذي حيقق ذلك أن ع
صدرت عنه الصلوات عستجدعة للشرائط املشروطة يف صحتها ،فيحس أن يقول يف
عواته :اللهم تقبلها وال تر ها ،وال يعين ذلك إبطاهلا يف حكم الشرع على وجه يوجب
( )1ينظر :إعا احلرعني "،التلخيص"499 :1 ،؛ والشريازي" ،التبصرة"101 ،؛ واآلعدي" ،امإحكا "،
191 :2؛ والعمائي" ،حتقيق املرا ".112 ،
( )2ينظر :الشريازي" ،التبصرة"101 ،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا "114 ،؛ والفتوحي" ،شرح الكوكب
املنري".87 :3 ،
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4ينظر :العمائي" ،حتقيق املرا ".112 ،
( )5ينظر :البصري"،املعتدد"175 :1،؛ والباقماين" ،التقريب وامإرشا "345 :2،؛ وإعا احلرعني"،
التلخيص"499 :1 ،؛ واآلعدي" ،امإحكا "191 :2 ،؛ والغزايل" ،املستصفى"101 :1 ،؛
والعمائي" ،حتقيق املرا ".112 ،
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إعا هتا ،فتبني أنه ال ععول على ظاهر اخلرب (.)1
ويرجح الحمل على هذا المعنى :عا فيه ع التعديم؛ لشدوله مجيع الصور املنهي عنها،
خبماف عا إذا ُمحل على نفي الصحة ،فإنه خيرج عنه كل فعل عنهي عنه حكم بصحته،
كالطماق يف احليض ،والذبح بسكني عغصوب ،والبيع وقت النداء ،والصماة يف األر
املغصوبة ،واألعاك املكروهة إىل عا ال ينعد كثرة ،فكان احلدل على نفي القبول أرجح (.)2
وأجيب عن هذا اًلعتراض بأمرين:
األمر األول :أن الر حيتدل عا ذكرمت ع أن املرا به الثواب ،وأنه غري عقبول طاعة
وقربة -إن قلنا بعو الضدري إىل الفاعل ،-وحيتدل املعىن اآلخر وهو :امإبطال وامإفسا -إن
قلنا بعو الضدري إىل الفعل ،-كدا لو قيل :ر كما اخلصم ،إذا أبطله وأفسده ،فوجب محله
عليهدا ( ،)3إال أن عو الضدري إىل الفعل ال الفاعل أوىل لوجهني:
األول :أنه أقرب عذكور.
والثاين :أن محله على الفعل مبعىن أنه ليس بصحيح فما يرتتب عليه أثره هو حقيقة
اللفظ ،والقول حبدله على الفاعل مبعىن أنه غري عثاب هو ع باب اجملاز(.)4
ووجه ذلك :أن القول بأنه حقيقة فيهدا هو باعتبار القدر املشرتك بينهدا ،فإذا ور
جمرًا ع القرينة فإنه حيدل عليهدا؛ واحلدل على التعيني على أحد عدلويل اللفظ املتساويني
ع غري عرجح غري جائز ،فلز محله على عا ليس بصحيح فهو أرجح ع محله على عا ليس
مبقبول؛ ألنه عستلز له؛ فيلز ع نفي الصحة نفي القبول ون العكس فكان فيه زيا ة
فائدة ،واحلدل على األكثر فائدة أوىل(.)5
واألمر الثاني :أن عا ذكرمت ع أعثلة ترجح احلدل على نفي القبول؛ كالذبح
بالسكني املغصوب ،وطماق احلائض ،وعا ذكر ععها فهو غري ععترب ،وال خيل باالستدالل
باحلديث بأن املرا نفي الصحة؛ ألن النهي فيها ألعر خارجي ال لعينها فاآليت بذلك الفعل
( )1ينظر :إعا احلرعني "،التلخيص"499 :1 ،؛ والشريازي" ،التبصرة".101 ،
( )2ينظر :العمائي" ،حتقيق املرا ".113 ،
( )3ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة"147 :1،؛ والشريازي" ،التبصرة"101 ،؛ وأبو يعلى" ،العدة":2 ،
435؛ واهلندي" ،هناية الوصول".1180 :2 ،
( )4ينظر :العمائي" ،حتقيق املرا ".114 ،
( )5ينظر :املرجع السابق ،واهلندي" ،هناية الوصول".1181 :2 ،
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املقرتن هبذا اخلارجي مل يأت به عرتكبًا ملنهي بالنسبة إليه ،بل بالنسبة إىل غريه (.)1

خامسا :الراجح في صحة اًلستدًلل بالحديث
ا
ع خمال عا ور ع وجه االستدالل باحلديث ،وع االعرتاضات ،واجلواب عليها
يتبني :صحة االستدالل هبذا احلديث على أن النهي يقتضي الفسا  ،وال ينقض هذا
االستدالل عا ور يف الشرع ع تصحيح لبعض املنهيات كطماق احلائض وغريها ع
األعثلة؛ ألنه النهي فيها جاء ألعر خارج ال لعينها ،كدا سبق يف اجلواب عنها.
وهلذا اختار مجع ع احملققني كالطويف( ،)2والعمائي(،)3القول بأن النهي إن كان
لوصف خارج الز فإنه يقتضي الفسا ؛ خبماف عا إذا كان لوصف خارج غري الز فإنه ال
يقتضي الفسا ؛ فيدك أن يصحح الفعل املأعور به ،أو املأذون فيه ،ويرتتب امإمث على
خمالفة النهي ،فبيع عع النجش يصح ،ويأمث الناجش ،وحج املرأة بما محر يصح وتأمث(.)4
املطلب الثاني داللة احلدث :على مسألة توارد األمر والنهي على حمل واحد.
أوًل :صورة المسألة
ا
أن احلرا ضد الواجب؛ ألنه املقتضى تركه ،والواجب هو :املقتضى فعله ،فهل ميك
أن يكون الشيء الواحد واجبًا وحر ًاعا طاعةً وععصيةً()5؟
ثانياا :تحرير محل الخالف
أن الواحد عنقسم إىل واحد باجلنس وواحد بالنوع وواحد بالشخص أو بالعني .
()6

()7

()8

( )1ينظر :التلدساين" ،شرح املعامل"415 :1 ،؛ والعمائي" ،حتقيق املرا ".114 ،
( )2ينظر" :شرح خمتصر الروضة".441 -439 :2 ،
( )3ينظر" :حتقيق املرا ".91 ،
( )4ينظر :العمائي" ،حتقيق املرا "114 ،؛ والطويف" ،شرح خمتصر الروضة".440 ،439 :2 ،
( )5ينظر :الغزايل" ،املستصفى"174 :1 ،؛ واب قداعة "،روضة الناظر".209 ،208 :1 ،
( )6الواحد باجلنس هو :لفظ واحد ،وعسدى واحد ،ل على جنس ،كاحليوان فهو جنس بامإضافة إىل
امإنسان .ينظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة".361 :1 ،
( )7الواحد بالنوع هو :لفظ واحد ،وعسدى واحد ،ل على نوع ،كامإنسان فهو نوع بامإضافة إىل
احليوان .ينظر :املرجع السابق .362 :1
شخصا ععينًا .كقولنا العبا ة ،الزكاة
( )8الواحد بالشخص وهو :اللفظ أو املسدى الواحد إذا كان عفهوعه
ً
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واتفقوا على جواز توار األعر والنهي إىل الواحد باجلنس باعتبار تعد أنواعه ،وإىل
عثما جيوز أن ينقسم إىل :واجب وحرا  ،ويكون
النوع باعتبار تعد أشخاصه؛ كالسجو ً
انقساعه بامإضافة؛ ألن اختماف امإضافات توجب املغايرة؛ فيكون واجبًا باعتبار بعض
األشخاص؛ حر ًاعا باعتبار بعضهم ،كالسجو يكون واجبًا هلل حر ًاعا للصنم.
أعا الواحد بالشخص أو العني فيدتنع كونه عورًا هلدا ع جهة واحدة؛ الستحالة
اجتداع النفي وامإثبات يف الشيء الواحد باعتبار واحد ،كدا لو قال :صل هذا الظهر
وال تصل هذا الظهر.
واختلفوا يف الواحد بالشخص إذا كان له جهتان؛ كالصماة يف الدار املغصوبة ،فهل
جيوز أن تكون واجبًا حر ًاعا باعتباري ؛ فباعتبار كوهنا صماة يتعلق األعر هبا ،وباعتبار كوهنا
يف الدار املغصوبة يتعلق النهي هبا أو ال()1؟
واشتهر اخلماف يف هذه املسألة يف كتب األصوليني يف عسألة الصماة يف الدار
املغصوبة حىت صارت عندهم كالقاعدة ،وبعضهم ينص يف عنوان املسألة بأهنا ":الصماة يف
الدار املغصوبة"(.)2
ثالثاا :اًلستدًلل بالحديث على المسألة ،وما ورد عليه من اعتراضات
استدل باحلديث ع قال بأن الصماة يف الدار املغصوبة ال تصح ،وهي الرواية
املشهورة ع أمحد ،اختارها أكثر احلنابلة( ،)3وحكي ع عالك( ،)4وحكي ع كثري ع
=

والصماة ،هذه الصماة ،فالعبا ة جنس ،والزكاة والصماة نوع ،وهذه الصماة شخص .ينظر :املرجع السابق.
( )1ينظر :أبو يعلى" ،العدة"441 :2 ،؛ واآلعدي "،امإحكا "158 :1 ،؛ والغزايل" ،املستصفى":1 ،
146؛ واهلندي "،هناية الوصول"600 :2 ،؛ والطويف"،شرح خمتصر الروضة"462 ،461 :1،؛
واب قداعة "،روضة الناظر209، 208 :1،؛ وأعري با شاه" ،تيسري التحرير" .219 :2
( )2ينظر على سبيل املثال :الباقماين" ،التقريب وامإرشا " ،355 :2 ،وإعا احلرعني"،التلخيص"،
382 :1؛ واب عفلح" ،أصول اب عفلح".222 :1 ،
( )3ينظر :أبو يعلى" ،العدة"441 :2 ،؛ واب قداعة" ،روضة الناظر"208 :1 ،؛ وآل تيدية،
"املسو ة"83 ،؛ واب عفلح" ،أصول اب عفلح".222 :1،
( )4ينظر :إعا احلرعني" ،الربهان" .حتقيق :عبد العظيم الديب( .ط ،4عصر :ار الوفاء1418 ،ه)،
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املتكلدني( ،)1والظاهرية(.)2
وذكر االستدالل هبذا احلديث على إبطال الصماة يف الدار املغصوبة كثري ع
األصوليني(.)3
قال اجلصاص بعد أن ذكر أن هذا احلديث احتج به ع يقول باقتضاء النهي
الفسا  ":نظري ذلك اختمافهم يف الصماة يف الدار املغصوبة؛ إذ احتج عبطلوها هبذا
اخلرب"(.)4
ووجه اًلستدًلل بالحديث:
أن الصماة يف الدار املغصوبة ليست ع الدي  ،وهي ع هذا الوجه عر و ة()5؛ إذ
تؤ ي إىل أن تكون العني الواحدة ع األفعال حر ًاعا واجبًا ،وهو عتناقض ،فإن حركته يف
الدار ع قيا وقعو وركوع وسجو عنهي عنها فليست ع أعر الشرع ،فهو عستحق
عطيعا مبا
للعقاب عليها؛ ألنه غاصب ،فكيف يكون عتقربًا مبا هو يستحق العقاب عليهً ،
()6
هو عاص به؟
=

96 :1؛ واآلعدي "،امإحكا "158 :1 ،؛ واهلندي "،الفائق ".153 :1 ،
( )1ينظر :البصري" ،املعتدد"195 :1 ،؛ وإعا احلرعني" ،الربهان"96 :1 ،؛ والسبكي" ،رفع احلاجب"،
.378 :1
( )2ينظر :البصري" ،املعتدد"181 :1 ،؛ والسدعاين" ،قواطع األ لة"133 :1،؛ وأبو يعلى" ،العدة"،
441 :2؛ واهلندي "،الفائق ".153 :1 ،
( )3ينظر :اجلصاص" ،الفصول يف األصول"55 :1،؛ وأبو يعلى" ،العدة"442 :2 ،؛ واهلندي "،هناية
الوصول"608 :2 ،؛ واهلندي" ،الفائق "155 :1 ،؛ والعطار" ،حاشية العطار"( ،بريوت :ار
الكتب العلدية)264 :1 ،؛ والشنقيطي" ،املذكرة" ،حتقيق :ساعي العريب( .ط ،1عصر :ار اليقني،
1419ه).28 ،
(" )4الفصول يف األصول".55 :1،
( )5ينظر :اهلندي "،هناية الوصول"609 :2،؛ والشنقيطي" ،املذكرة".28 ،
( )6ينظر :أبو يعلى" ،العدة"441 :2 ،؛ والغزايل" ،املستصفى"147 :1 ،؛ واب قداعة "،روضة
الناظر.208 :1،
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واعترض على هذا اًلستدًلل من وجهين:
ورا؛ لتوقف اللته على أهنا ليست ع الدي  ،فإثباته أهنا
الوجه األول :أن فيه ً
كذلك به ور(.)1
والوجه الثاني :سلدنا أنه ال ور ،لك كلنا مننع أهنا ليست ع الدي ع حيث إهنا
صماة ،وإن كان كذلك ع حيث الغصب ،فما تكون عر و ة عليه هبذا االعتبار ،واحملال لو
كان أحد االعتباري عني اآلخر ،أو عماز له ،وإال جاز اتفاقًا(.)2
وأجيب عنه :بأن التقييد خماف األصل ،فيجب أن يكون عر وًا جبديع االعتبارات
إعداال مإطماق الر ( ،)3ف ما فرق بني أن يكون النهي ملعىن يف املنهي عنه أو يف غريه يف توجه
ً
البطمان ،بدليل أن شراء الصيد يف حق احملر ونكاح احملرعة باطل ،وإن مل يك النهي
عتوجها ملعىن يف املنهي عنه ،وإمنا هو ملعىن آخر وهو امإحرا ؛ كذلك ال ميتنع أن تفسد
ً
()4
الصماة يف الدار املغصوبة ملعىن يف غريها ،وهو حترمي الغصب .
ونوقش :بالتسليم بأن التقييد خماف األصل ،لك اجلهة هنا عنفكة ،ففعل الصماة
ع حيث إهنا صماة عطلوب ،والغصب ع حيث إنه غصب ممنوع ،والصماة ععقولة بدون
الغصب والغصب ععقول بدون الصماة ،وأعا النهي يف األعثلة املذكورة فهو ملعىن خمتص هبا،
وليس النهي ع الصماة فيها كذلك؛ بل هو ألعر خارج( ،)5فما يكون عر وًا.
ابعا :الراجح في صحة اًلستدًلل بالحديث:
را
االستدالل باحلديث على بطمان الصماة يف الدار املغصوبة ال يسلم به؛ ملا سبق يف
جواب االعرتا على استدالهلم؛ إذ املنع جاء ألعر خارج ،فالصحة بالنظر إىل انفكاك

( )1ينظر :اهلندي "،الفائق "155 :1،؛ واهلندي "،هناية الوصول"611 :2 ،؛ والشنقيطي" ،املذكرة"،
28؛ والشنقيطي" ،أضواء البيان".297 :2 ،
( )2ينظر :اهلندي "،هناية الوصول"611 :2،؛ واهلندي "،الفائق ".155 :1 ،
( )3ينظر :املراجع السابقة.
( )4ينظر :أبو يعلى" ،العدة".442 :2 ،
( )5ينظر هذا املعىن يف :اآلعدي "،امإحكا "160 :1،؛ والغزايل"،املستصفى"147 :1،؛ واب قداعة"،
روضة الناظر208 :1،؛ واهلندي "،هناية الوصول"611 :2،؛ وأعري با شاه"،تيسري التحرير":2 ،
220؛ والبخاري" ،كشف األسرار"281 :1،؛ والطويف" ،شرح خمتصر الروضة".367 :1،
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اجلهة( ،)1وكون الفعل له وجهان عتغايران هو عطلوب ع أحدمها ،عكروه ع اآلخر ،ليس
محاال على الشارع ،وإمنا احملال أن يطلب ع الوجه الذي يكره بعينه(.)2
ً
املطلب الثال :داللة احلدث :على مسألة القضاء هل هو بأمر جدثد أو باألمر السابق؟
أوًل :المراد بالقضاء:
ا
القضاء أصله يف اللغة :القطع والفصل ،يقال :قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل،
وهو مبعىن األ اء وامإهناء ،تقول :قضيت يين؛ أي أهنيته(.)3
والقضاء يف اصطماح األصوليني عرف بتعريفات عتقاربة ع أشهرها أنه :فعل العبا ة
شرعا(.)4
خارج وقتها املقدر هلا ً
ثانياا :صورة المسألة:
إذا ور اخلطاب ع الشارع بفعل عبا ة يف وقت ععني فخرج ذلك الوقت ومل يـَ ْف َعل،
فهل جيب القضاء بأعر جديد ،أو جيب بالسبب الذي جيب به األ اء ،وهو األعر السابق

( )1والقول بتصحيح الصماة يف الدار املغصوبة هو قول اجلدهور؛ ع املالكية ،والشافعية ،واحلنفية،
وبعض احلنابلة ،وهو قول أكثر الفقهاء .ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة"133 :1،؛ وإعا
احلرعني "،الربهان"96 :1،؛ وأبو يعلى" ،العدة"442 :2 ،؛ والسبكي" ،رفع احلاجب378 :1،؛
والقرايف"،الفروق"150 :2،؛ والتفتازاين "،التلويح ".418 :1،
( )2ينظر :اآلعدي "،امإحكا "160 :1،؛ والغزايل" ،املستصفى"147 :1 ،؛ واب قداعة "،روضة الناظر:1،
208؛ وأعري با شاه" ،تيسري التحرير"220 :2 ،؛ والبخاري" ،كشف األسرار"281 :1،؛ والطويف،
"شرح خمتصر الروضة".367 :1،
( )3ينظر عا ة (قضى) :اب فارس" ،عقاييس اللغة"99 :5،؛ والزبيدي" ،تاج العروس"310 :39،؛
واب عنظور" ،لسان العرب".186 :15،
( )4ينظر هذا التعريف وغريه :السبكي" ،امإهباج" .حتقيق :أمحد الزعزعي ،نور الدي صغريي( ،ط ،1ار
البحوث وإحياء الرتاث1424 ،هـ)78 :1،؛ واألصفهاين "،بيان املختصر" ،حتقيق :محدد عظهر.
(السعو ية :ار املدين1406 ،هـ)340 :1 ،؛ واب جزي" ،تقريب الوصول" .حتقيق :عبد اهلل
اجلبوري( .ط ،1األر ن :ار النفائس1422،هـ)90،؛ وزكريا األنصاري" ،غاية الوصول يف شرح
لب األصول"( .عصر :ار الكتب العربية).17 ،
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()1

أي :يتضدنه ويستلزعه ال أنه عينه؟
عثما -بوقتها املعني هلا ،فلم يصلها حىت طلعت الشدس،
كدا لو أُعر بصماة الفجرً -
فهل تسقط صماة الفجر بذلك؟ ويتوقف وجوب قضائها على أعر جديد ،أو ال تسقط
وجيب قضاؤها باألعر األول الذي وجبت به صماة الفجر يف وقتها؟(.)2
ثالثاا :تحرير محل الخالف:
اتفقوا على أن ع ترك الواجب املؤقت ع غري عذر حىت خرج وقته ،فإنه يستحق
امإمث-إن مل يعف اهلل عنه ،-وحكى اب العريب امإمجاع على ذلك(.)3
واتفقوا أنه إذا فات وقته صار قضاء ،ومحل اخلماف يف املسألة يف وجوب القضاء
عليه ،فهل جيب عليه باألعر السابق فيكون األعر باأل اء أعًرا بالقضاء ،أو ال جيب إال بأعر
جديد؟(.)4
ابعا :اًلستدًلل بالحديث على المسألة:
را
استدل باحلديث ع رأى أنه ال جيب القضاء إال بأعر جديد ،وهو قول أكثر الفقهاء ،
ونُقل ع بعــض احلنفية( ،)6وذكر السدرقندي أنه المائق بفروعهم( ،)1وهو قول املالكية(،)2
()5

( )1ينظر :الزركشي" ،البحر احمليط"333 :3،؛ واألصفهاين "،بيان املختصر"73 :2،؛ والشوشاوي،
"رفع النقاب" .حتقيق:السراح ،اجلربي ( ،ط ،1الريا  :عكتبة الرشد1425 ،ه)538 :1،؛
والكوراين "،الدرر اللواعع".272،
( )2ينظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة".395 :2،
( )3ينظر :اب العريب "،احملصول" .حتقيق :حسني اليدري ،سعيد فو ة( .ط ،1عدان :ار البيارق،
1420هـ).66 :1 ،
( )4ينظر :اآلعدي "،امإحكا "179 :2،؛ واب قداعة" ،روضة الناظر629 :2،؛ واألصفهاين "،بيان
املختصر"73 :2،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"333 :3،؛ والشوشاوي"،رفع النقاب".538 :1،
( )5ينظر :اب عقيل" ،الواضح" .حتقيق :عبد اهلل الرتكي( .ط ،1بريوت :عؤسسة الرسالة1420 ،هـ )،
61 :3؛ وأبو يعلى" ،العدة "293 :1،؛ وأبو اخلطاب"،التدهيد"252 :1،؛ واب قداعة "،روضة
الناظر"629 :2،؛ والبخاري" ،كشف األسرار".139 :1،
( )6ينظر :السرخسي" ،أصول السرخسي"( ،بريوت :ار املعرفة)54 :1،؛ الدبوسي"،تقومي األ لة".
حتقيق :خليل امليس( ،ط،1بريوت :ار الكتب العلدية1420 ،ه)87،؛ السدرقندي "،عيزان
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واختاره اب عقيل وأبو اخلطاب ع احلنابلة( ،)3وهو قول أكثر احملققني ع الشافعية(،)4
واختاره أبو احلسني البصري يف املعتدد( ،)5وقال به اب حز ( ،)6ونسبه الكوراين
ومم وقفت على استدالله هبذا احلديث ع األصوليني اب حز ( ،)8واب قيم
اجلوزية( ،)9والعطار(.)10
ووجه اًلستدًلل بالحديث :أن ع تعدد ترك الصماة حىت خرج وقتها فاألعر بإعا هتا
إبطال حلكم اهلل ورسوله  - -يف حدمها الوقت؛ إذ اللفظ مل يتناول إال صماة يف وقت وقد
فات ،فما تدارك له ،فإنفاذه يف وقت أو صماة أخرى ال يصح إال بأعر جديد ،فصح أن ع
عدما مل يأعره
أعره اهلل تعاىل بأ اء عدل عا يف وقت عا فعدله يف غري ذلك الوقت فقد عدل ً
اهلل به ،فيكون عر وًا بنص الشارع ،،وهبذا يصح االستدالل باحلديث على هذا القول(.)11

=

األصول".76،
( )1ينظر " :عيزان األصول".76،
( )2ينظر :اب العريب "،احملصول"66 :1،؛والقرايف"،شرح تنقيح الفصول"116 ،؛ واب احلاجب"،خمتصر
اب احلاجب عع بيان املختصر .حتقيق :محدد بقا(.ط،1السعو ية :ار املدين1406 ،هـ).74 :2،
( )3ينظر" :الواضح"61 :3،؛ "التدهيد".252 :1،
( )4ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة"93 :1،؛ وإعا احلرعني "،الربهان"89 :1،؛ واآلعدي"،
امإحكا "199 :2،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".333 :3،
( )5ينظر.134 :1 :
( )6ينظر :امإحكا له .حتقيق :أمحد شاكر( .ط ،2القاهرة :ار احلديث1404 ،ه)317 :3،؛ و"النبذ يف
أصول الفقه" له .حتقيق :محدد عبد العزيز ( .ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1405 ،ه).51 ،
( )7ينظر" :الدرر اللواعع".272،
( )8ينظر :امإحكا له317 :3،؛ و"النبذ يف أصول الفقه" له.51،
( )9ينظر" :عدارج السالكني" .حتقيق :محدد البغدا ي( ،ط ،3بريوت :ار الكتاب العريب1416 ،
هـ).383 :1،
( )10ينظر" :حاشية العطار".250 :1،
( )11ينظر :اب حز "،امإحكا "317 :3 ،؛ والعطار"،حاشية العطار".250 :1،
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خامسا :الراجح في صحة اًلستدًلل بالحديث:
ا
الذي يرتجح ع خمال عا ور ع وجه االستدالل باحلديث ،صحة االستدالل
باحلديث على املطلوب( ، )1وأن القضاء ال جيب إال بأعر جديد ،وع تعدد ترك العبا ة يف
غري وقتها مث أتى هبا يف وقت آخر فقد أتى خبماف عا أعر اهلل به ورسوله.-  -
وبناء على هذا الرأي فإن الواجب يف حقه أن يؤعر بالتوبة والند واالستغفار وامإكثار
ع التطوع؛ ليسد عا ثلم عنه(.)2
املطلب الرابع داللة احلدث :على وقوع البيان بفعل النيب -ﷺ-
أوًل :التعريف بمفردات العنوان:
ا
بني،
البيان يف اللغة :اسم عصدر بني إذا أظهر ،وبان الشيء بيانًا :اتضح ،فهو ٌ
والبيان :عا بني به الشيء ع الداللة وغريها(.)3
والبيان يف االصطماح :اختلفوا يف بيان املرا به؛ فيطلق ويرا به :الدليل( ،)4وهو عا
يتوصل بصحيح النظر فيه إىل علم أو ظ ( .)5وهو تعريف الباقماين(.)6
ويطلق على فعل املبني ،وبناء عليه عرفه الصرييف بأنه :إخراج الشيء ع حيز
امإشكال إىل حيز التجلي(.)7
وذكر املاور ي أن البيان عند مجهور الفقهاء :إظهار املرا بالكما الذي ال يفهم عنه
( )1اقتصرت يف هذا التعليق على صحة االستدالل باحلديث على القاعدة األصولية ع غري نظر إىل
األ لة األخرى اليت ترجح القول بالقضاء؛ لعد خوهلا يف عوضوع البحث ،وخشية امإطالة.
( )2ينظر :العطار" ،حاشية العطار".250 :1،
( )3ينظر عا ة (بني) :اب عنظور" ،لسان العرب"67 :13،؛ واجلوهري"،الصحاح".2083 :5،
( )4ينظر :أبو اخلطاب"،التدهيد"60 :1 ،؛ والسدعاين" ،قواطع األ لة"258 :1،؛ والغزايل" ،املستصفى"،
.38 :2
( )5ينظر :الباقماين" ،التقريب وامإرشا "370 :3،؛ وأبو اخلطاب" ،التدهيد"61 :1،؛ والغزايل،
"املستصفى"38 :2 ،؛ واب قداعة" ،روضة الناظر" .580 :2
( )6ينظر" :التقريب وامإرشا ".370 :3 ،
( )7السدعاين" ،قواطع األ لة"258 :1،؛ والغزايل "،املستصفى"38 :2 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"،
.88 :5
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املرا إال به(.)1
لك ير عليهدا أن البيان قد يكون يف النصوص ابتداء ع غري سبق إمجال(.)2
وأوىل التعريفات هو تعريف البيان بالدليل؛ ألنه يشدل كل بيان سواء سبق بإمجال أو
عبتدأ(.)3
كان ً
وفعل النبي  --يقصد به :السنة الفعلية؛ إذ السنة تطلق عند األصوليني على عا
صدر ع النيب- --غري القرآن -ع قول أو فعل أو تقرير( .)4وسبق بيان اللة احلديث
على حجية السنة عطل ًقا ،وعنها الفعلية(.)5
وأفعال النيب  - -ع حيث اجلدلة حجة على العبا ؛ إذ هي ليل شرعي يدل
على أحكا اهلل تعاىل يف أفعال املكلفني(.)6
ثانياا :صورة المسألة:
بيان اجملدل أنواع آكدها البيان بالقول ،وهو محل اتفاق  ،وقد يكون البيان بالفعل
عثل فعله  يف املناسك عع قوله( :لتأخذوا عناسككم ،فإين ال أ ري لعلي ال أحج بعد
()7

( )1ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة" 259 :1؛ والزركشي" ،البحر احمليط".90 : 5،
( )2ينظر :السرخسي" ،أصول السرخسي"72 :2،؛ والباقماين" ،التقريب وامإرشا "373 :3،؛ والسدعاين،
"قواطع األ لة"258 :1،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".89 : 5،
( )3ينظر :أبو اخلطاب"،التدهيد"60 :1،؛ والسدعاين" ،قواطع األ لة"258 :1،؛ والغزايل" ،املستصفى"،
38 :2؛ واب قداعة" ،روضة الناظر".580 :2
( )4ينظر :اآلعدي"،امإحكا "169 :1،؛ والسبكي" ،امإهباج"1749 :5 ،؛ والزركشي" ،البحر
احمليط"6:6،؛ والتفتازاين" ،التلويح "3 :2 ،
( )5ينظر :ص  16 -ع هذا البحث.
( )6ينظر :األشقر "،أفعال النيب( ،"- -ط ،6بريوت :عؤسسة الرسالة1424 ،هـ) .188 :1،وينظر
حجية األفعال والتفصيل فيها يف املراجع التالية :السدعاين" ،قواطع األ لة"303 :1،؛
وأبويعلى"،العدة"738 :3،؛ واآلعدي "،امإحكا "؛ 169 :1؛ والسبكي" ،امإهباج"1753 :5 ،؛
والسبكي" ،رفع احلاجب"481 :1،؛ أبو شاعة" ،احملقق يف علم األصول ( ،ط ،2عؤسسة قرطبة،
1410ه)45،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".29 :6،
( )7ينظر :السبكي" ،امإهباج"1753 :5 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".29 :6،
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حجيت هذه)(.)1
ومحل الكما يف هذه املسألة يف صحة البيان بفعل النيب:- -

ثالثاا :تحرير محل الخالف:
ذكر البناين أن محل اخلماف إذا مل يعلق البيان بالفعل ،وإال لو قال :القصد مبا كلفتم
به ع هذه اآلية عا أفعله ،مث فعله ،فما خماف أنه بيان ،واستفا هذا ع كما الباقماين يف
التقريب()2؛ ويف التقريب :أن فعل النيب  - -ال يستقل بنفسه يف بيان اجملدل؛ ففعل
النيب - -الذي تبني به األحكا حيتاج إىل بيان ،وهو قول يتقدعه أو يتعقبه ،وعا يقو
عقا القول ع األحوال اليت يعلم هبا أنه قاصد بالفعل البيان(.)3
فعلى هذا ال ينبغي أن يكون خماف يف أن عا فعله النيب  - -يف حجة الو اع
عثماً ،بيان آلية األعر باحلج ،لكونه  - -قال هلم( :لتأخذوا عناسككم ،فإين ال أ ري
أحج بعد حجيت هذه)(.)4
لعلي ال ّ
ّ
ابعا :اًلستدًلل بالحديث على المسألة ،وما ورد عليه من اعتراضات:
را
استُدل باحلديث على وقوع البيان بالفعل كالقول ،والقول بوقوع البيان بالفعل عذهب
مجهور األصوليني( ،)5ومجهور الفقهاء(.)6
فهو حجة مل قال :بوقوع البيان بأفعاله  - -وأهنا جتري جمرى أقواله(.)7
ووجه الدًللة من الحديث :أنه صدره مب الشرطية ،وهي تفيد العدو ؛ فيشدل ينه
وشريعته وأقواله وأفعاله بما ختصيص ،فأفعاله جارية يف بيان الشرع جمرى أقواله  ،والصحابة
( )1أخرجه عسلم هبذا اللفظ يف كتاب احلج ،باب استحباب رعي مجرة العقبة يو النحر،943 :2،
برقم.1297 :
( )2ينظر" :حاشية البناين".103 :2،
( )3ينظر.382 :3 :
( )4ينظر :الباقماين" ،التقريب وامإرشا "382 :3،؛ واألشقر "،أفعال النيب.93 :1 ،"- -
( )5ينظر :املازري" ،إيضاح احملصول" ،حتقيق :عدار الطاليب( .ط ،1ار الغرب امإسماعي)139،؛ واألصفهاين،
"بيان املختصر"385 :2 ،؛ واهلندي "،هناية الوصول"1873 :5 ،؛ واب أعري احلاج" ،التقرير والتحبري".
(ط ،2ار الكتب العلدية1403 ،هـ)38 :3،؛ واب عفلح" ،أصول اب عفلح".1020 :3 ،
( )6ينظر :السرخسي" ،أصول السرخسي"27 :2،؛ واهلندي "،هناية الوصول".1873 :5 ،
( )7ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة".311 :1،
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رضي اهلل عنهم -كانوا يعتقدون ذلك ،ويرون أن املبا رة إىل أفعاله يف املتابعة عثل املبا رةإىل أقواله ،فيحصل بالفعل مجيع أنواع البيان ع بيانه اجملدل ،وختصيصه العدو  ،وتأويل
الظاهر ،والنسخ(.)1
اًلعتراض على اًلستدًلل بالحديث :اعرت عليه بأن األعر يف احلديث حقيقة يف
طلب القول ،جماز يف الفعل( ،)2كدا قرره أكثر األصوليني( ،)3وهبذا يكون االستدالل
باحلديث هو خاص باألعر احلقيقي وهو القول ،وال اللة فيه على الفعل.
وأجيب عنه بأمرين:
األول :ال يسلم أن األعر ال يتناول الفعل حقيقة؛ بل يتناوله حقيقة على قول(.)4
والثاني :سلدنا لكم أن األعر يف احلديث ال يتناول الفعل حقيقة ،لك ميك أن
جمازا ،ويؤيد هذا أعور:
يقال :ال مينع ع االستدالل به ولو كان ً
 .1أن اجملاز ليل يصح االحتجاج به ،ويصار إليه؛ ألنه يفيد ععىن ع طريق الوضع كدا
5
أن احلقيقة تفيد ععىن ع طريق الوضع؛ فهو كاحلقيقة( ).
 .2أن احلديث فيه اللة على أن القول آكد يف البيان ،فهو يدل عليه حقيقة ،والبيان
بالقول أعلى رتب البيان ،وهو األغلب يف االستعدال ،لك هذا ال ينفي أن البيان
جمازا (.)6
يقع بالفعل وإن كان ً
 .3أن األعر باالقتداء بأفعاله  --وأهنا كأقواله استفدناه ع جهة الشرع ،وقد
( )1ينظر :املرجع السابق.311 :1،
( )2ينظر :املرجع السابق.310 :1،
( )3اتفق األصوليون أن األعر حقيقة يف القول  ،ومجهورهم أنه جماز يف الفعل ،ونسب لبعض الفقهاء أنه
حقيقة يف الفعل .ينظر :أبو اخلطاب"،التدهيد"140 :1،؛ والرازي"،احملصول"9 :2،؛ واهلندي"،
هناية الوصول"810 :3،؛ وصدر الشريعة" ،التوضيح عع التلويح"( ،عكتبة صبيح مبصر): 1،
287؛ واب أعري احلاج" ،التقرير والتحبري".298/1،
( )4ينظر :املراجع السابقة.
( )5ينظر هذا املعىن يف :أبو يعلى"،العدة"701 :2،؛ وآل تيدية"،املسو ة"170،؛ واب اللحا " ،القواعد
والفوائد األصولية" .حتقيق :عبد الكرمي الفضيلي( .املكتبة العصرية1420 ،هـ).176 ،
( )6ينظر عا يفيد هذا املعىن يف :اهلندي "،هناية الوصول".1873 :5 ،
- 467 -

جمعا ودراسة ،د .بدرية بنت عبد اهلل السويد
المسائل األصولية المستدل عليها بحديث ( :من عمل ا
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)  -ا

تضافرت النصوص باألعر باتباعه يف قوله وفعله- -؛ كقوله تعاىل:
()1
فج َعل فعله كقوله يف وجوب
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﱢ َ ،
2
االقتداء ،وع االقتداء بأفعاله أهنا تقو عقا القول يف البيان( ).
ﱣ ﱵﱶﱷ

خامسا :الراجح في صحة اًلستدًلل بالحديث:
ا
احلديث فيه اللة على إثبات هذه القاعدة ،وأن أفعال النيب  - -جتري يف البيان
عدما
جمرى أقواله بما فرق؛ و اللة احلديث صرحية يف ذلك ،فدفهو احلديث أن ع عدل ً
فعما ،فهو عقبول صحيح ،ففي احلديث
قوال أ ً
عليه أعر الرسول - -سواء أكان العدل ً
تأكيد لأل لة اليت استُدل هبا على وقوع البيان باجملدل ،وأكثرها أعثلة على الوقوع ،فيكون
أصما يف االستدالل(.)3
ً
املطلب اخلامس داللة احلدث :على نقض حكم احلاكم إذا خالف السنة
أوًل :التعريف بمفردات العنوان
ا
نقضا ،وهو إفسا عا
المراد بالنقض :النقض يف اللغة :عصدر للفعل نقض ينقض ً
أبر ع عقد أو بناء أو حنومها (.)4
وحكم الحاكم يقصد به :حكم اجملتهد أو احلاكم -وهو القاضي.)5(-
والمراد بنقض الحكم :أن جيتهد جمتهد يف عسألة ع املسائل الشرعية االجتها ية،
وحيكم هبا ،مث يتبني له رأي آخر فيعدل ع األول ،أو يتبني له أن حكده كان خمال ًفا للنص(.)6
( )1ع اآلية ( )37ع سورة األحزاب.
( )2ينظر :السدعاين" ،قواطع األ لة".310 :1 ،
( )3ينظر االستدالل على البيان بالفعل بالوقوع -على سبيل املثال -يف :اب عقيل"،الواضح"164 :4،؛
واآلعدي "،امإحكا "27 :3،؛ واهلندي "،هناية الوصول"1874 :5 ،؛ والسبكي" ،امإهباج"،
1591 :5؛ واألصفهاين" ،بيان املختصر"385 :2،؛ واملر اوي "،التحبري".1874 :5 ،
( )4ينظر عا ة (نقض) :اب عنظور" ،لسان العرب"242 :7 ،؛ والفريوزآبا ي" ،القاعوس احمليط".864 ،
( )5ينظر هذا املعىن يف :اآلعدي "،امإحكا "4:203 ،؛ والزركشي" ،تشنيف املساعع"591 :4 ،؛ واب
حجر" ،فتح الباري".317 :3 ،
( )6ينظر :اآلعدي "،امإحكا "203 :4 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"312 :8 ،؛ والشوشاوي" ،رفع
النقاب".140 :6 ،
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ثانياا :صورة المسألة:
جهما أو خطًأ ،ومل
إذا اجتهد اجملتهد يف عسألة مث تبني له أن اجتها ه خماف السنة ً
يتعدد املخالفة ،فإن كان يف ُحكم قد َح َكم به ،فهل ينقض حكده()1؟

ثالثاا :تحرير محل الخالف:
أونصا قطعيًا ،فإنه ينقض .
 .1اتفق العلداء على أن حكم احلاكم إذا خالف ً
إمجاعاً ،
 .2واتفق العلداء على أن حكم احلاكم يف املسائل اجملتهد فيها ال ينقض ،سواء كان
النقض باجتها ه أو اجتها غريه ،وإن كان االجتها الثاين أقوى ،غري أنه يف واقعة
جديدة ال حيكم إال بالثاين ،خبماف عا لو تيق اخلطأ( ،)3وهو ععىن قوهلم :ال ينقض
االجتها باالجتها (.)4
نصا ظنيًا؛ سواء كان ظين الداللة أو ظين الثبوت ،وهو
 .3محل اخلماف فيدا إذا خالف ً
خرب اآلحا  ،فهل ينقض؟(.)5
()2

ابعا :اًلستدًلل بالحديث على المسألة:
را
استُدل باحلديث على أن حكم احلاكم ينقض إذا خالف نص الكتاب أو السنة ،ولو
آحا ًا ،فد عدل خماف السنة اآلحا ية ،حيكم خبطئه ،وير عليه حكده ،وهو قول أمحد
( )1ينظر :اهلندي "،هناية الوصول"3879 :9 ،؛ واملر اوي "،التحبري"3938 :8 ،؛ واب حجر" ،فتح
الباري".317 :13 ،
( )2ينظر :أبو يعلى"،العدة"1569 :5 ،؛والغزايل"،املستصفى"328 :2 ،؛ واآلعدي "،امإحكا "،
203 :4؛ والقرايف"،الفروق"109 :2 ،؛ واب عفلح" ،أصول اب عفلح"1510 :4 ،؛ واب تيدية،
"جمدوع الفتاوى"39 :31 ،؛ واهلندي "،هناية الوصول".3879 :9 ،
( )3ينظر :اهلندي "،الفائق " ،405 :2 ،والسيوطي" ،األشباه والنظائر".102 ،
( )4ينظر :الزركشي" ،تشنيف املساعع"592 :4 ،؛ الزركشي "،البحر احمليط"312 :8 ،؛ والربعاوي" ،الفوائد
السنية يف شرح األلفية" .حتقيق :عبد اهلل عوسى( .ط ،1عصر :عكتبة التوعية امإسماعية1436 ،هـ):5،
311؛ والفتوحي"،شرح الكوكب املنري"504 :4،؛ واملر اوي "،التحبري".3972 :8،
( )5ينظر :أبو يعلى"،العدة"1569 :5،؛ واآلعدي "،امإحكا "203 :4،؛ واهلندي "،الفائق":2،
405؛ والقرايف"،الفروق".109 :2،
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بناء على قوله يف قتل عؤع بكافر( ،)1وقول فقهاء احلنابلة( ،)2والشافعية( ،)3وهو الذي يفهم
ع إطماق بعض األصوليني نقض االجتها إذا خالف النص بما تقييد بالقطعي( ،)4وهو
الظاهر ع صنيع احملدثني(.)5
واحلديث فيه اللة على أن االجتها ينقض مبخالفته نص الكتاب أو السنة ،ولو
()7
()6
نقما
آحا ًا ،ومم نص على االستدالل به اب تيدية  ،والسبكي يف فتاواه  ،واب عفلح ً
ع اب حاعد ع احلنابلة( ،)8وتابعه املر اوي( ،)9وأكثر ع استدل به احملدثون( ،)10فقد
()11
بوب البخاري هلذه املسألة عند ذكره للحديث بقوله" :باب إذا اجتهد العاعل أو احلاكم
عدما ليس عليه
فأخطأ خماف الرسول ع غري علم ،فحكده عر و لقوله ( :ع عدل ً
أعرنا فهو ر )"( ،)12وبوب له عسلم بقوله ":باب نقض األحكا الباطلة"(.)13
( )1عسألة قتل املسلم بالكافر ذكرها اب قداعة"،املغين" (.عصر :عكتبة القاهرة) :273 : 8 ،أن امإعا
أمحد استنكر قول الشعيب والنخعي واحلنفية :بأن املسلم يقتل بالذعي خاصة .فقال" :هذا عجب!
يصري اجملوسي عثل املسلم ،سبحان اهلل عا هذا القول ،وقد قال النيب – ( :- ال يقتل عسلم
بكافر) وهو يقول :يقتل بكافر ،فأي شيء أشد ع هذا!".
( )2ينظر :الفتوحي"،شرح الكوكب املنري"505 :4،؛ واملر اوي "،التحبري".3938 :8،
( )3ينظر تقي الدي السبكي" .فتاوى السبكي"( .بريوت :ار املعرفة)19 :2 ،؛ والشربيين" ،عغين
احملتاج إىل ععرفة ععاين ألفاظ املنهاج"( .بريوت :ار الفكر).4:396 ،
( )4ينظر على سبيل املثال :الشريازي "،التبصرة"99،؛ والقرايف"،الفروق"109 :2،؛ والقرايف" ،شرح
تنقيح الفصول".441،
( )5ينظر :الكرعاين" ،الكواكب الدراري"76 :25،؛ واب بطال" ،شرح البخاري"(.ط ،2الريا :
عكتبة الرشد1423 ،ه)380 :10 ،؛ واب حجر" ،فتح الباري.317 :13 ،
( )6ينظر" :جمدوع الفتاوى".38 :31،
( )7ينظر.19 :2 :
( )8ينظر" :أصول اب عفلح".1491 :4 ،
( )9ينظر" :التحبري".3939 :8،
( )10ينظر :الكرعاين " ،الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري"( .ط ،2بريوت :ار إحياء الرتاث،
1401هـ)76 :25 ،؛ واب بطال"،شرح البخاري"380 :10 ،؛ واب حجر" ،فتح الباري.317 :13 ،
( )11يقصد بالعاعل :عاعل الزكاة .واحلاكم :القاضي .ينظر :الكرعاين" ،الكواكب الدراري".76 :25،
( )12البخاري "،الصحيح".107 :9 ،
( )13عسلم "،الصحيح".1343 :3 ،
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ووجه اًلستدًلل بالحديث :أن قوله ( :فهو ر ) ليل على أن ع عدل خماف
السنة فحكده عر و عليه ،فينقض حكده وير (.)1
قال اب بطال ":قد تقد هذا الباب يف كتاب األحكا ويف كتاب االعتصا وععناه
أن الواجب على ع حكم بغري السنة جهما وغلطًا ،مث تبني له أن سنة الرسول خماف
حكده فإن الواجب عليه الرجوع إىل حكم السنة وترك عا خالفها اعتثاال ألعره تعاىل بوجوب
طاعته وطاعة رسوله أال حيكم خبماف سنته "(.)2
وقال البغوي ":وإذا قضى القاضي باجتها ه ،مث ظهر أن احلق خبمافه ،بأن وقف على
أن النيب - -حكم خبمافه ،أو قاعت بينة على خماف عا تومهه ،فقضاؤه عر و  ،لقوله
( :ع عدل عدما ليس عليه أعرنا ،فهو ر )"(.)3
خامسا :الراجح في صحة اًلستدًلل بالحديث:
ا
االستدالل باحلديث صحيح يف إبطال عا خالف أعر اهلل ورسوله ،وأن الواجب
الرجوع ألعرمها ،وال يقتصر على عا كانت اللته قطعية ،بل ينقض االجتها مبخالفة النص
ولو كان ظين الداللة أو الثبوت عا مل تثبت ععارضته مبا هو أقوى ،فاملدنوع نقض االجتها
باجتها عثله؛ لتساويهدا يف الرتبة؛ وألنه عدل الصحابة؛ وللتسلسل فتفوت املصلحة؛ وألنه
يؤ ي إىل عد الوثوق يف الفتوى(.)4
أعا إذا كان أحدمها أقوى؛ كدا يف السنة ولو كانت آحا ية فإذا ثبت بطريق صحيح
فيعدل هبا كالقاطع ،ويؤيد هذا الرتجيح عا سبق ع كما احملدثني ،واهلل أعلم.

( )1ينظر :اب بطال" ،شرح البخاري"380 :10 ،؛ والسبكي "،الفتاوى"19 :2 ،؛ والشربيين" ،عغين
احملتاج"396 :4 ،؛ واملر اوي "،التحبري"3939 :8 ،؛ الشوكاين" ،نيل األوطار".93 :2 ،
( " )2شرح البخاري".380 :10 ،
(" )3شرح السنة".114 :10 ،
( )4ينظر :اآلعدي" ،امإحكا "203 :4 ،؛ واهلندي "،هناية الوصول"3879 :9 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"،
312 :8؛ واب عفلح" ،أصول اب عفلح"1510 :4 ،؛ والبخاري "،كشف األسرار".84 :3 ،
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املبح :السادس داللة احلدث :على قاعدة " األصل يف العبادات التوقيف"
تمهيد:
حتس امإشارة إىل أن هذه القاعدة مل ينص عليها األصوليون كدا ور ت -هنا-؛
عثما -ع استصحاب العد األصلي ،وأنه ال
لكنهم قد يشريون إليها إشارة ،عند كماعهمً -
جيوز االنتقال ع األصل إال بدليل على ثبوته بالشرع( ،)1وقد تشري إليها بعض كتب القواعد
الفقهية( ،)2وع أبرز ع حرر الكما فيها شيخ امإسما اب تيدية( ،)3ومم أشار إليها شراح
احلديث يف ععر كماعهم ع هذا احلديث( ،)4وهلذا كانت عا ة البحث فيها عأخوذة ع
هذه املصا ر.
أوًل :المعنى اإلجمالي للقاعدة:
ا
أن احلكم املستصحب واألصل املطر يف العبا ات هو :التوقيف واملنع ،والر
والبطمان ،إال عا جاء به الشرع وأذن فيه ع العبا ات فإنه ال يأخذ حكم املنع ،فد ا عى
عبا ة ع العبا ات سواء كانت قولية أو فعلية طولب بإقاعة الدليل على ثبوت هذه العبا ة،
نصا ع الكتاب أو السنة(.)5
وهذا الدليل البد أن يكون ً

( )1ينظر :الزركشي"،البحر احمليط"18 :8 ،؛ واملر اوي "،التحبري"3754 :8 ،؛ والعطار"،حاشية
العطار".388 :2 ،
( )2ينظر :الزركشي" ،املنثور "72 :2 ،؛ والسعدي"،القواعد واألصول اجلاععة"( ،عصر :عكتبة الرتبية
امإسماعية)19 ،؛ والسعدي" ،القواعد الفقهية( ،ط ،1جدة :ار اب اجلوزي1423 ،ه).28 ،
( )3ينظر" :جمدوع الفتاوى".17 :29 ،
( )4ينظر :النووي"،شرح النووي على عسلم "16 :12 ،؛ واب قيق" ،إحكا األحكا "269 :2 ،؛
واب رجب " ،جاعع العلو واحلكم"177 ،؛ والعيين "،عددة القاري".274 :13 ،
( )4ينظر :النووي" ،شرح النووي على عسلم ".16 :12 ،
( )5ينظر :اب رجب " ،جاعع العلو واحلكم"177 ،؛ واجليزاين"،األصل يف العبا ات املنع"( ،ط ،1ار
اب اجلوزي1431 ،ه).35 ،
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ثانياا :صيغ القاعدة:
اختلف تعبريهم هبذه القاعدة فقد يعرب عنها بقوهلم ":األصل يف العبا ات التوقيف" ،
وقد يعرب عنها بقوهلم " :األصل يف العبا ات احلظر" ( .)2وعرب عنها اب تيدية يف عواضع ":
العبا ات عبناها على الشرع واالتباع ،ال على اهلوى واالبتداع" ( ،)3ويف عوضع آخر ":األصل
يف العبا ات املنع واحلظر إال عا جاء به الشرع"( .)4وعرب عنها أبو يعلى بقوله" :إن عا طريقه
القربة تقف على التوقيف"(.)5
وهذه األلفاظ تدل على املعىن نفسه وهو :أن ع ا عى عبا ة ع العبا ات طولب
بإقاعة الدليل على ثبوهتا.
()1

ثالثاا :اًلستدًلل بالحديث على المسألة:
العبا ات اليت مل ير فيها نص ،وظ املكلف أن يف فعلها عصلحة؛ كقصد القبور ألجل
الدعاء عندها رجاء امإجابة ،وحنوها( ،)6األصل فيها املنع واحلظر والتوقيف ،وهو قول أكثر
العلداء؛ ويدل عليه أن شيخ امإسما اب تيدية ذكر أن األصل الذي كان يقول به أمحد وغريه
ع علداء احلديث :أن العبا ات على التوقيف ،وهو الذي بىن عليه عذهبه( ،)7وقرره الشاطيب
بقوله ":إن األصل يف العبا ات بالنسبة إىل املكلف التعبد ون االلتفات إىل املعاين"(.)8
وقال السرخسي ع احلنفية ":وال عدخل للرأي يف ععرفة عا هو طاعة هلل ،وهلذا
ال جيوز إثبات أصل العبا ة بالرأي"(.)9
( )1ينظر :اب تيدية" ،جمدوع الفتاوى".17 :29 ،
( )2ينظر :السعدي" ،القواعد واألصول اجلاععة".19 ،
(" )3الفتاوى الكربى".242 :2 ،
( )4اب تيدية" ،اقتضاء الصراط املستقيم" .حتقيق :ناصر العقل( ،بريوت :ار عامل الكتب).269 :1 ،
( " )5املسائل الفقهية يف الروايتني والوجهني" .حتقيق . :عبد الكرمي الماحم ( .ط ،1الريا  :عكتبة
املعارف1405 ،هـ).215 :1 .
( )6ينظر :اب تيدية" ،جمدوع الفتاوى".52 :27 ،
( )7ينظر :املرجع السابق 16 :29؛ وينظر :السعدي" ،القواعد الفقهية".28 ،
( )8الشاطيب "،املوافقات" .حتقيق :عشهور آل سلدان( ،ط ،1ار اب عفان1417 ،ه).513 :2 ،
(" )9أصول السرخسي".122 :2 ،
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وذكر أكثر شراح احلديث ،أن احلديث نص يف االستدالل هلذه القاعدة(.)1
واشتهر االستدالل للدسألة باللفظ املتفق عليه( :ع أحدث يف أعرنا عا ليس عنه
فهو ر )( ،)2واملرا مب أحدث :أتى بأعر حا ث(.)3
ووجه دًللة الحديث على القاعدة :ل احلديث مبنطوقه على أن امإحداث يف أعر
النيب --هو اخرتاع شيء ع ينه ،مما ليس يف الكتاب أو السنة ،فاحلديث نص يف ر
احملدثات وأهنا ليست ع الدي ؛ ألنه ليس عليها أعره .)4(--
قال النووي ع احلديث ":فإنه صريح يف ر كل البدع واملخرتعات" وقال ":وهذا
احلديث مما ينبغي حفظه واستعداله يف إبطال املنكرات وإشاعة االستدالل به"(.)5
وع شواهد اللته على عنع البدع قول اب حجر " :هذا احلديث ععدو ع أصول
امإسما وقاعدة ع قواعده فإن ععناه :ع اخرتع ع الدي عا ال يشهد له أصل ع أصوله
فما يلتفت إليه"(.)6
عدما )..زيا ة وهي :أنه قد يعاند بعض
وذكر النووي أن يف الرواية الثانية( :ع عدل ً
الفاعلني يف بدعة ُسبق إليها ،فإذا احتج بالرواية األوىل يقول أنا عا أحدثت شيئًا ،فيُحتج
عليه بالثانية اليت فيها التصريح بر كل احملدثات؛ سواء أحدثها الفاعل أو ُسبق بإحداثها(.)7
ويدخل يف املر و عا لو أحدث شيئًا أصله ع الشريعة ولك جعله على صفة ععينة
( )1ينظر :النووي" ،شرح النووي على عسلم "16 :12 ،؛ واب قيق" ،إحكا األحكا "269 :2 ،؛
والطويف "،التعيني"92 :1 ،؛ واب رجب "،جاعع العلو واحلكم"177 ،؛ والعيين "،عددة القاري"،
.274 :13
( )2ينظر :النووي" ،شرح النووي على عسلم "16 :12،
( )3الطويف "،التعيني".92 :1 ،
( )4ينظر :اب حز  "،امإحكا "42 :5،؛ النووي" ،شرح النووي على عسلم "16 :12،؛ واب رجب"،
جاعع العلو واحلكم"177 ،؛ والعيين "،عددة القاري"274 :13 ،؛ واب قيق" ،إحكا
األحكا "269 :2 ،؛ واب تيدية" ،جمدوع الفتاوى"16 :29 ،؛ والسعدي "القواعد الفقهية".28 ،
(" )5شرح النووي على عسلم ".16 :12 ،
(" )6فتح الباري".302 :5 ،
( )7ينظر :النووي" ،شرح النووي على عسلم "16 :12 ،
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مل ِ
فاسدا عر وًا عليه ،مبعىن أنه ال يثاب عليه ،وال
يأت هبا الدي  ،فيكون األعر احملدث ً
تفسد العبا ة كلها ،إال إذا كان الزائد خمماً بأصل العبا ة؛ كد زا ركعة عدداً يف صماته(.)1
ابعا :الراجح في صحة اًلستدًلل بالحديث:
را
الشك يف صحة االستدالل باحلديث على أن العبا ات األصل فيها التوقيف واملنع،
وهو الصحيح الذي لت عليه نصوص الشارع؛ فإن العبا ات اليت أعر اهلل هبا وأحبها ثبت
باستقراء نصوص الشريعة أنه ال يثبت األعر هبا إال بالشرع؛ ألن األعر والنهي مها شرع اهلل
والعبا ة ال بد أن تكون عأعوراً هبا ،فدا مل يثبت أنه عأعور به كيف حيكم بأنه عبا ة ؟!(.)2

( )1ينظر :اب رجب "،جاعع العلو واحلكم".179 ،
( )2ينظر :اب تيدية" ،جمدوع الفتاوى" .16 :29
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املبح :السابع داللة احلدث :على قاعدة " العادة حمكمة"
أوًل :معنى القاعدة:
ا
املرا بالعا ة لغة :عأخوذة ع العو  ،واملعاو ة :الرجوع إىل األعر األول ،ومجعها عا ٌ
وعا ات وعوائد ،والعا ة :الديدن يعا إليه ،مسيت بذلك ألن صاحبها يعاو ها أي :يرجع
إليها عرة بعد أخرى(.)1
اصطماحا بتعريفات ع أشهرها أهنا :عبارة عدا يستقر يف النفوس ع
وعرفت العا ة
ً
()2
األعور املتكررة املقبولة عند الطباع السليدة .
شرعا (.)3
ومعنى محكمة :أي ععدول هبا ً

والمعنى اإلجمالي لقاعدة" :العادة محكمة":
أن العا ة عاعة كانت أو خاصة ُجتعل َح َك ًدا مإثبات حكم شرعي مل ينص على
عاعا ،فإن العا ة تعترب(.)4
خمافه خبصوصه ،فلو مل ير نص خيالفها ً
أصما ،أو ور ولك ً
()5
عرجعا عند النزاع؛ ألهنا ليل يبتىن عليه احلكم .
فتكون ً

ثانياا :عالقة هذه القاعدة باألصول:
هذه القاعدة هي أحد القواعد اخلدس الكربى وقد ور ت يف أغلب كتب القواعد الفقهية
هبذه الصيغة ،أو مبا يدل على عضدوهنا( ،)6كدا ور ت يف بعض كتب أصول الفقه(.)7

( )1ينظر عا ة (عو ) :اب عنظور" ،لسان العرب"316 :3،؛ والفريوزآبا ي "،القاعوس احمليط"303 ،؛
واجلوهري"،الصحاح".514 :2،
( )2ينظر :اب جنيم" ،األشباه والنظائر" .حتقيق :زكريا عدريات( .ط،1بريوت :ار الكتب العلدية،
 1419هـ).79 ،
( )3ينظر :الفتوحي" ،شرح الكوكب املنري"448 :4 ،؛ واملر اوي "،التحبري".3851 :8 ،
( )4الزرقا" ،شرح القواعد الفقهية".219 ،
( )5ينظر :القرايف" ،الفروق" .14 :3
( )6ينظر على سبيل املثال :اب جنيم" ،األشباه والنظائر"79 ،؛ واحلدوي" ،غدز عيون البصائر يف شرح
األشباه والنظائر"( ،ط ،1ار الكتب العلدية1405 ،هـ)295 :1 ،؛ والسيوطي" ،األشباه
والنظائر"89 ،؛ والزرقا"،شرح القواعد الفقهية".219 ،
( )7ينظر على سبيل املثال :العراقي" ،الغيث اهلاعع" ،حتقيق :محدد تاعر (.ط ،1ار الكتب العلدية)،
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أصما،
واعتبار العا ة والعرف ُيرجع إليه يف الفقه يف عسائل كثرية ،حىت جعلوا ذلك ً
فقالوا يف األصول يف باب عا ترتك به احلقيقة :ترتك احلقيقة بداللة االستعدال والعا ة (.)1
وذكر املر اوي أن القواعد اخلدس الكربى وعنها العا ة محكدة راجعة يف احلقيقة إىل
قواعد أصول الفقه(.)2
وعأخذ هذه القاعدة يف أصول الفقه يف قوهلم :الوصف املعلل به قد يكون عرفيًا ،ويف
باب التخصيص يف ختصيص العدو بالعا ة(.)3
ثالثاا :اًلستدًلل بالحديث على القاعدة:
سبق أن القاعدة ذكرها بعض األصوليني يف كتبهم ،واستدلوا هلا ،ومم استدل هلا هبذا
احلديث الربعاوي( ،)4وتبعه املر اوي(.)5
عدما ،)....وال يستقيم
وقد استُدل على أن العا ة محكدة بلفظ ( :ع عدل ً
عدما على خماف أعرنا؛ أي
االستدالل بلفظ ( :ع أحدث) ،واملرا -هنا -ع عدل ً
عا ة الناس املستقرة(.)6
فيكون وجه االستدالل :أن يف احلديث ليماً على اعتبار عا املسلدون عليه؛ إعا ع
جهة األعر الشرعي ،أو ع جهة العا ة املستقرة؛ لشدول قوله" :ليس عليه أعرنا" ذلك(.)7
ابعا :الراجح في صحة اًلستدًلل بالحديث:
را
ميك أن يقال :بعد التسليم بصحة االستدالل به ،ع جهة القول بأن العا ة ع
=

658 :1؛ والزركشي" ،تشنيف املساعع"460 :3 ،؛ والعطار" ،حاشية العطار"399 :2 ،؛
والفتوحي" ،شرح الكوكب املنري"448 :4 ،؛ واملر اوي "،التحبري".3851 :8 ،
( )1ينظر :احلدوي" ،غدز عيون البصائر".295 :1 ،
( )2ينظر " :التحبري".3836 :8 ،
( )3ينظر :املرجع السابق.3858 :8 ،
( )4ينظر " :الفوائد السنية".215 :5 ،
( )5ينظر " :التحبري".3851 :8 ،
( )6ينظر :ينظر :الربعاوي "،الفوائد السنية"215 :5 ،؛ واملر اوي "،التحبري".3855 :8 ،
( )7ينظر :املراجع السابقة.
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األعر الشرعي وأنه يعترب عا عليه املسلدون بناء على ذلك ،فما يسلم القول بأن العا ة ع
األعر الشرعي بإطماق؛ فاحلديث نص يف األحكا الشرعية وأن عر ها إىل أعر اهلل ورسوله-
 ،-وقد سبق يف املسائل السابقة عا يدل على هذا االستدالل؛ إال إن أرا العا ة املستقرة
يف عصره عليه الصماة والسما وأن الصحابة-رضي اهلل عنهم -يعدلون هبا وحيكدوهنا،
نصا.
فيقاس عليها سائر عا تعارف عليه الناس إن مل خيالف ً
وقد اشتهر عند الفقهاء أن عا ليس له ضابط يف اللغة وال يف الشرع يرجع فيه إىل
العرف(.)1
أيضا -حبديث (:املكيال عكيال أهل املدينة،
ويدل عليه :أهنم استدلوا للقاعدة ً -
()2
شرعا؛ كنصب الزكوات،
والوزن وزن أهل عكة)  ،وذكروا أن اعتبار ذلك فيدا يتقدر ً
وعقدار الديات ،وزكاة الفطر ،وغري ذلك(.)3
فيكون األنسب يف الداللة على املرا  :أن العا ة عاعة كانت أو خاصة ُجتعل ح َك ًدا
أصما ،أو ور
مإثبات حكم شرعي مل يُنص على خمافه خبصوصه ،فلو مل ير نص خيالفها ً
عاعا ،فإن العا ة تعترب؛ أعا إذا ور النص يف خمالفتها فما كما يف اعتباره وهنا عطل ًقا
ولك ً
عاعة كانت أو خاصة؛ ألن النص أقوى ع العرف؛ فالعدل هبا حينئذ عبارة ع ر النص
ورفضه للعا ة وهذا ال جيوز(.)4

( )1ينظر :السبكي" ،األشباه والنظائر"( ،ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1411 ،هـ).51 :1 ،
( )2أخرجه أبو او ع اب عدر-رضي اهلل عنه -يف سننه كتاب البيوع ،باب يف قول النيب--
املكيال عكيال أهل املدينة .برقم3340:؛ والنسائي يف كتاب الزكاة ،باب كم الصاع ،برقم2520:؛
وصححه اب حبان والدارقطين والنووي .ينظر :اب حجر" ،التلخيص احلبري"( ،ط ،1ار الكتب
العلدية1419 ،هـ).284 :2 ،
( )3ينظر :الربعاوي "،الفوائد السنية"215 :5 ،؛ واملر اوي "،التحبري".3855 :8 ،
( )4ينظر :الزرقا"،شرح القواعد الفقهية".220 ،
- 478 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء الثاني

اخلامتة
وبعد هذه الرحلة العلدية إليك أبرز النتائج هلذا البحث:
 .1أن املسائل األصولية املستدل عليها باحلديث بلغت عا يقارب اثنيت عشرة عسألة
ور ت يف البحث ،عع عا أشري إليه ع كون احلديث أصماً يف الشرع فيدك
االستدالل به على كل عأعور وعنهي.
 .2جاء احلديث بالداللة على إبطال مجيع العقو املنهي عنها ،وعد ترتب مثراهتا.
 .3استدل مجع ع العلداء باحلديث على سقوط الواجب املؤقت بفوات وقته ،وأنه ال
جيوز امإتيان به إال بأعر جديد.
 .4يف احلديث اللة على وقوع البيان بأفعاله  ،--وأهنا تقو عقا أقواله يف البيان.
 .5يف احلديث أن حكم احلاكم إذا أخطأ وخالف النص أنه ينقض.
 .6احلديث أصل عظيم يف ر البدع ،و ليل على أن األصل يف العبا ات التوقيف واملنع.
 .8أن أعر اهلل سبحانه وأعر رسوله عقد على أعراف الناس وعا اهتم؛ ألن عيزان
األعراف والعا ات الشرع ،فإذا ور النص يف خمالفة العا ة فما كما يف اعتباره وهنا.
ويف اخلتا  ،فإين أمحد اهلل وأشكره على عا يسر يل ع كتابة يف املوضوع ،وأوصي
الباحثني والدارسني لعلم أصول الفقه باالهتدا بإبراز أ لة الشرع لماستدالل هبا على إثبات
القواعد األصولية ،وبيان أثر تقدمي النصوص يف تأصيل هذه القواعد واألخذ هبا ،واحلدد هلل
رب العاملني.
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املصادر واملراجع
اآلعدي ،علي ب محدد" .امإحكا يف أصول األحكا " (ط ،2بريوت :ار الكتاب العريب،
1406ه).
اب احلاجب" .خمتصر اب احلاجب عع بيان املختصر" .حتقيق :محدد بقا(.ط،1السعو ية:
ار املدين1406 ،هـ).
اب العطار ،عماء الدي " .العدة يف شرح العددة يف أحا يث األحكا " .حتقيق :نظا
صاحل( .ط ،1بريوت :ار البشائر1427 ،هـ).
اب اللحا  ،عماء الدي البعلي" .القواعد والفوائد األصولية" .حتقيق :عبد الكرمي الفضيلي.
(املكتبة العصرية1420 ،هـ).
اب امللق  ،سراج الدي " .البدر املنري" .حتقيق :جمدوعة ع احملققني( .ط ،1الريا  :ار
اهلجرة1425 ،هـ).
اب النجار ،الفتوحي".شرح الكوكب املنري" .حتقيق :محدد الزحيلي ،نزيه محا ( .ط ،2عكتبة
العبيكان1418 ،هـ).
اب أيب عوسى ،محدد ب أمحد الشريف" .امإرشا إىل سبيل الرشا " .حتقيق :عبد اهلل
الرتكي( .بريوت :عؤسسة الرسالة).
اب أعري احلاج" .التقرير والتحبري"( .ط ،2ار الكتب العلدية1403 ،هـ).
اب بطال" .شرح صحيح البخاري"( .ط ،2الريا  :عكتبة الرشد1423 ،ه).
اب بطة ،عبيد اهلل ب محدد" .امإبانة الكربى" .حتقيق :جمدوعة ع احملققني( .الريا  :ار الراية).
اب بطة ،عبيد اهلل ب محدد" .إبطال احليل" ،حتقيق :زهري الشاويش( .ط ،2بريوت :املكتب
امإسماعي1403 ،ه).
اب تيدية ،أمحد ب عبد احلليم" .جمدوع الفتاوى" .مجع عبد الرمح ب قاسم وابنه محدد.
(الريا  :ار عامل الكتب1412 ،ه).
اب تيدية .أمحد ب عبد احلليم" .الفتاوى الكربى"( .ط ،1ار الكتب العلدية1408 ،هـ).
اب تيدية ،أمحد ب عبد احلليم" .اقتضاء الصراط املستقيم" .حتقيق :ناصر العقل( .بريوت:
ار عامل الكتب).
اب جزي" .تقريب الوصول إىل علم األصول" .حتقيق :عبد اهلل اجلبوري( .ط ،1األر ن :ار
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النفائس1422،هـ).
اب حجر العسقماين" .التلخيص احلبري" (ط ،1ار الكتب العلدية1419 ،هـ).
اب حجر العسقماين" .فتح الباري" .ترقيم :محدد فؤا عبد الباقي( .بريوت :ار املعرفة).
اب حز " .النبذ يف أصول الفقه" .حتقيق :محدد عبد العزيز ( .ط ،1بريوت :ار الكتب
العلدية1405 ،ه).
اب حز  ،علي ب أمحد " .امإحكا يف أصول األحكا " .حتقيق :أمحد شاكر( .ط،2
القاهرة :ار احلديث1404 ،ه).
اب قيق ،محدد ب علي" .إحكا امإحكا شرح عددة األحكا "( .عطبعة السنة احملددية).
اب رجب احلنبلي" .جاعع العلو واحلكم" .حتقيق :شعيب األرناؤوط( .ط ،7بريوت:
عؤسسة الرسالة1422 ،هـ).
اب عقيل ،أبو الوفاء" .الواضح" .حتقيق :عبد اهلل الرتكي( .ط ،1بريوت :عؤسسة الرسالة،
1420هـ ).
اب فارس" .عقاييس اللغة " .حتقيق :عبد السما هارون ( .ار الفكر1399 -هـ ).
اب قداعة ،عبد اهلل ب أمحد" .املغين" ( .عصر :عكتبة القاهرة).
اب قداعة ،عبد اهلل ب أمحد" .روضة الناظر وجنة املناظر" .حتقيق :عبد الكرمي الندلة.
(ط ،1الريا  :عكتبة الرشد1416 ،ه).
اب قيم اجلوزية" .عدارج السالكني" .حتقيق :محدد البغدا ي(.ط ،3بريوت :ار الكتاب
العريب 1416 ،هـ).
اب كثري" .تفسري القرآن العظيم ".حتقيق :محدد مشس الدي (ط ،1بريوت :ار الكتب
العلدية1419 ،هـ).
اب عنظور ".لسان العرب"( .ط ،3بريوت :ار صا ر1414 ،هـ).
اب جنيم ،زي الدي "األشباه والنظائر" حتقيق :زكريا عدريات( .ط،1بريوت :ار الكتب
العلدية 1419 ،هـ).
أبو بكر ب العريب" .احملصول" .حتقيق :حسني اليدري ،سعيد فو ة( .ط ،1عدان :ار
البيارق1420،هـ).
أبو احلسني البصري" .املعتدد" .حتقيق :خليل امليس(.بريوت :ار الكتب العلدية).
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أبو اخلطاب ،محفوظ الكلوذاين" .التدهيد" .حتقيق :عفيد أبو عدشة ( .ط1421 ،2ه).
شعيب األرنؤوط ،محدد قرة(.ط ،1ار الرسالة،
أبو او  ،السجستاين " .أيب او " .احملققَ :
1430هـ).
أبو شاعة املقدسي" .احملقق ع علم األصول" ( .ط ،2عؤسسة قرطبة1410 ،ه).
أبو املعايل اجلويين ،إعا احلرعني" .الربهان" .حتقيق :عبد العظيم الديب( .ط ،4عصر :ار
الوفاء1418 ،ه).
أبو املعايل اجلويين ،إعا احلرعني" .التلخيص" .حتقيق :عبد اهلل النيبايل ،شبري العدري( .ط،1
بريوت :ار البشائر ،بريوت :عكتبة الباز ،عكة1417 ،ه).
أبو يعلى الفراء ".املسائل الفقهية ع كتاب الروايتني والوجهني" .حتقيق . :عبد الكرمي
الماحم ( .ط ،1الريا  :عكتبة املعارف1405 ،هـ).
األشقر ،محدد ب سليدان" .أفعال الرسول  --و اللتها على األحكا الشرعية"( .ط،6
بريوت :عؤسسة الرسالة1424 ،هـ).
األصفهاين ،محدو ب عبد الرمح " .بيان املختصر شرح خمتصر اب احلاجب" .حتقيق :محدد
عظهر( .السعو ية :ار املدين1406 ،هـ).
أعري با شاه".تيسري التحرير "( .عصطفى البايب  -عصر1350 -ه).
الباجي ،أبو الوليد" ،إحكا الفصول يف أحكا األصول" حتقيق :عبد اجمليد تركي(.ط ،2ار
الغرب امإسماعي1415 ،ه).
الباقماين" .التقريب وامإرشا " .حتقيق :عبد احلديد أبو زنيد( .ط ،2عؤسسة الرسالة1418 ،هـ).
البخاري ،عبد العزيز" .كشف األسرار شرح أصول البز وي" ( .ار الكتاب امإسماعي).
البخاري ،محدد ب إمساعيل" .صحيح البخاري" .حتقيق :محدد ب ناصر ،ترقيم :محدد عبد
الباقي( .ط ،1ار طوق النجاة1422 ،ه).
الربعاوي" .الفوائد السنية يف شرح األلفية" .حتقيق :عبد اهلل عوسى( .ط ،1عصر :عكتبة
التوعية امإسماعية1436 ،هـ).
البز وي ،علي ب محدد ".أصول البز وي عع كشف األسرار" ( .ار الكتاب امإسماعي).
البيهقي ،أبو بكر" .السن الكربى" .حتقيق :محدد عطا( .بريوت :ار الكتب العلدية،
 1424هـ)
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التفتازاين".التلويح شرح التوضيح"(.عكتبة صبيح ،عصر)
التلدساين" .عفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول"( .ط ،1بريوت :عؤسسة الريان،
1419ه).
التلدساين ،عبد اهلل ب محدد" .شرح املعامل" .حتقيق :عا ل عبد املوجو  ،علي
ععو (.ط ،1بريوت :عامل الكتب1419 ،ه).
آل تيدية" .املسو ة" .احملقق :محدد محيي الدي عبد احلديد ( .ار الكتاب العريب).
اجلصاص ،أبو بكر" .الفصول يف األصول"( .ط ،2وزارة األوقاف الكويتية1414،ه).
اجلوهري" .الصحاح" .حتقيق :أمحد عطار( .ط ،4بريوت :ار العلم للدمايني 1407،هـ).
اجليزاين ،محدد ب حسني" .قاعدة األصل يف العبا ات"(.ط ،1ار اب اجلوزي1431 ،ه).
احلازعي ،أمحد ب عدر" .شرح القواعد واألصول اجلاععة"(.عصدر الكتاب :روس صوتية
عفرغة يف عوقع الشيخ).
احلدوي .أمحد عكي" .غدز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر"( .ط ،1ار الكتب
العلدية1405 ،هـ).
الدارقطين ،أبو احلس " .سن الدارقطين" .حتقيق :شعيب االرنؤوط( .ط ،1بريوت :عؤسسة
الرسالة1424 ،هـ).
الدبوسي" .تقومي األ لة" .حتقيق :خليل امليس(.ط،1بريوت :ار الكتب العلدية1420 ،ه).
الرازي" .احملصول عع نفائس األصول .حتقيق :عا ل عبد املوجو  ،علي ععو ( .ط،2
عكة ،الريا  :عكتبة الباز1418 ،ه).
الزبيدي" .تاج العروس" .حتقيق :جمدوعة ع احملققني ( ار اهلداية).
الزرقا ،أمحد ب محدد" .شرح القواعد الفقهية(.ط ،2عشق :ار القلم1409 ،هـ)
الزركشي ،محدد ب عبد اهلل" .البحر احمليط"(.ط ،1ار الكتيب1414 ،هـ).
الزركشي ،محدد ب عبد اهلل".املنثور يف القواعد الفقهية"( .ط ،2الكويت :وزارة األوقاف،
1405هـ)
زكريا األنصاري" .غاية الوصول يف شرح لب األصول"( .عصر :ار الكتب العربية).
السبكي ،تاج الدي " .األشباه والنظائر" (ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1411 ،هـ).
السبكي ،تاج الدي " .مجع اجلواعع عع الدرر اللواعع"( .ط ،1بريوت :ار صا ر ،أستانبول:
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عكتبة امإرشا 1428 ،ه).
السبكي ،تاج الدي " .عنع املوانع" .حتقيق . :سعيد احلدريي( .ط ،1ار البشائر،
1420ه).
السبكي ،تاج الدي " .رفع احلاجب ع خمتصر اب احلاجب" .حتقيق :علي ععو  ،عا ل
عبد املوجو ( .ط ،1لبنان :عامل الكتب1419 ،ه).
السبكي ،تقي الدي " .فتاوى السبكي"( .بريوت :ار املعرفة).
السبكي ،علي ب عبد الكايف ،وولده عبد الوهاب" .امإهباج يف شرح املنهاج للبيضاوي"،
حتقيق :أمحد الزعزعي ،نور الدي صغريي( .ط ،1ار البحوث وإحياء الرتاث1424 ،هـ).
السرخسي ،مشس األئدة" .أصول السرخسي"( .بريوت :ار املعرفة).
السعدي ،عبد الرمح  ".القواعد الفقهية"( .ط ،1جدة :ار اب اجلوزي1423 ،ه).
السعدي ،عبد الرمح  ".القواعد واألصول اجلاععة"( .عصر :عكتبة الرتبية امإسماعية).
السدرقندي" .امليزان يف أصول الفقه" .حتقيق :حيىي عرا  (.ط ،1بريوت :ار الكتب
العلدية1425 ،ه).
السدعاين ".قواطع األ لة" .حتقيق :محدد الشافعي( .ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية،
1418ه).
السيوطي ،جمال الدي " .األشباه والنظائر" (ط ،1ار الكتب العلدية1411 ،هـ ).
الشاطيب" .املوافقات" .حتقيق :عشهور آل سلدان( .ط ،1ار اب عفان1417 ،ه).
الشربيين" .عغين احملتاج إىل ععرفة ععاين ألفاظ املنهاج"( .بريوت :ار الفكر).
الشنقيطي ،محدد األعني" أضواء البيان"( .لبنان :ار الفكر 1415 ،هـ ).
الشنقيطي ،محدد األعني " .عذكرة أصول الفقه" .حتقيق :ساعي العريب( .ط ،1عصر :ار
اليقني1419 ،ه).
َمحَد السراح ،عبد الرمح
الشوشاوي".رفع النقاب ع تنقيح الشهاب" .حتقيق :أ ْ
اجلربي (.ط ،1الريا  :عكتبة الرشد1425 ،ه).
الشوكاين" .نيل األوطار" .حتقيق :الصبابطي( .ط ،1عصر :ار احلديث1413 ،هـ ).
الشوكاين ،محدد ب علي" .إرشا الفحول" ،حتقيق :أمحد عناية( .ط :1ار الكتاب العريب،
1419هـ ).
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الشريازي ،أبو إسحاق" .التبصرة" .حتقيق :محدد حس هيتو ( .عشق :ار الفكر،
1403ه).
صدر الشريعة ،احملبويب".التوضيح عع التلويح"( .عكتبة صبيح مبصر).
صفي الدي اهلندي".هناية الوصول" .حتقيق :صاحل اليوسف ،سعد السويح( .ط ،2عكة،
الريا  :عكتبة نزار الباز1419 ،ه).
الطويف ،سليدان ب عبد القوي" .شرح خمتصر الروضة" .حتقيق :عبد اهلل الرتكي( .ط،1
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