


  ٥خمتصر يف علم أصول الفقه    

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  املقدمة 

والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى ، احلمد هللا رب العاملني
  : وبعد، آله وصحبه أمجعني

فلم تكن الدعوة اإلسالمية يف هذه البالد دعوة توحيد ونبـذ  
بل هنضت بالفقه والتفقه وعملت جاهدة ، للشرك واخلرافة فحسب

، حىت استقام أوده وعلت مكانته، ة عنهعلى نشره ودفع غائلة اجلهال
  . وأقبل الناس إليه تعلما وتعليما

وهذا الكتاب أمنوذج جلهود علماء هـذه الـدعوة يف سـبيل    
وما جّره من خراب عقدي وفقهي إبـان  ، إصالح ما أفسده اجلهل

من بصرية : وعنوان ملا كان عليه هؤالء العلماء األخيار. تلك الفترة
  . على اخلوض يف غمار هذه العلوم النافعة وقدرة فائقة، نافذة

عسى اهللا تعاىل أن ينفع به ، وقد بذلت جهدا يف تقوميه وتقدميه
ومهـدت للـنص احملقـق     .كما نفع بتراث تلك الدعوة املباركة

  : مبطلبني
وفيه أربع  .حياة املؤلف الشيخ عبد اهللا مبطلبني: املطلب األول

  : مسائل
  . ه ومولده ونشأتهامسه وأسرت: املسألة األوىل
  . شيوخه وتالميذه: املسألة الثانية



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٦  

  . أعماله وثناء العلماء عليه: املسألة الثالثة
  . وفاته وأوالده ومؤلفاته: املسألة الرابعة
وفيه أربـع   .كتاب خمتصر يف علم أصول الفقه: املطلب الثاين

  : مسائل
  . عنوان الكتاب وتوثيق نسبته: املسألة األوىل

  . منهج املؤلف: لثانيةاملسألة ا
  . التعليقات على الكتاب: املسألة الثالثة
  . وصف النسخ اخلطية املعتمدة: املسألة الرابعة

من االعتماد على املصادر : وسلكت يف ذلك كله املنهج املعترب
  . وختريج األحاديث واآلثار، وعزو اآليات الكرمية، األصيلة

يف املسائل اليت أشـار   )١(إىل جانب بيان املذهب عند احلنابلة
كما وعلقت على ، أو خالف فيها املذهب، املؤلف فيها إىل خالف

وجعلت ما زاد على األصـل مـن   ، ما رأيت أنه حيتاج إىل تعليق
ونقلت يف اهلامش مجيع التعليقـات   .النسخ األخرى بني حاصرتني

  . املكتوبة على حواشي األصول اخلطية يف أماكنها املناسبة

                              
العالمة األصويل الفقيه عالء الدين ، أخذت يف ذلك بتصحيحات منقح املذهب) ١(

واإلنصاف يف معرفة ، يف كتابيه التحبري شرح التحرير) هـ٨٨٥ت(املرداوي 
  .الراجع من اخلالف



  ٧خمتصر يف علم أصول الفقه    

إال إن تبني يل صواب مـا يف  ، ت مبا جاء يف األصلوقد التزم
النسخ األخرى أو بعضها فإين أثبته وأنبه على ذلك يف موضعه مع 

  . اإلشارة إىل الفروق بني النسخ
وأن يوفقنا مجيعا إىل مـا  ، أسأل اهللا تعاىل أن ينفع هبذا اجلهد

 .حيب ويرضى وجيزي كل من أسهم يف نشره خري اجلزاء وأوفـاه 
وصلى اهللا وسلم على نبينـا  ، املوفق واهلادي إىل سواء السبيلواهللا 
  .حممد

 ***  



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٨  



  ٩خمتصر يف علم أصول الفقه    

  

  

  

  

  التمهيد 
  : وفيه مطلبان
  . حياة املؤلف الشيخ عبد اهللا أبا بطني: املطلب األول
  . كتاب خمتصر يف علم أصول الفقه: املطلب الثاين

 ***  



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ١٠  



  ١١خمتصر يف علم أصول الفقه    

  

  املطلب األول 

  حياةُ املؤلف الشيخ عبد اهللا أبا بطني 
  : فيه أربع مسائلو

   .امسه وأسرته ومولده ونشأته: املسألة األوىل
  . شيوخه وتالميذه: املسألة الثانية
  . أعماله وثناء العلماء عليه: املسألة الثالثة
  . وفاته وأوالده ومؤلفاته: املسألة الرابعة

***  
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  ١٣خمتصر يف علم أصول الفقه    

  املسألة األوىل

  امسه وأسرته ومولده ونشأته

  : امسه
عبد اهللا بن عبـد  ، أبو عبد الرمحن: صويلهو العالمة الفقيه األ

  . الرمحن بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد اهللا أبا بطني
  . )١(من آل مخيس من قبيلة عائذ

  : أسرته
: فوالـده  .آل أبا بطني من األسر العلمية املعروفة يف بالد جند

وجـده األعلـى الشـيخ عبـد الـرمحن      ، الشيخ عبد الـرمحن 
 .)٢(كتاب اجملموع فيما هو كثري الوقوعصاحب ) هـ١١٢١ت(

  . )٣(وكالمها من أهل العلم والفضل

                              
من ، من حمارب، ذرية عائذ بن سعيد: حدمهاأ، قبيلة عائذ هلا فرعان مؤتلفان) ١(

. من سبأ، من َمذِْحج، ذرية عائذ اهللا بن سعد العشرية، وهم األكثر: والثاين. مضر
مث تفرقوا بعد ذلك يف ، يف بالد اخلرج ونعام) الفرع الثاين(وكان موطنهم القدمي 
أما  .األول والظاهر أن من يف سدير منهم ينتمون إىل الفرع .سائر البالد النجدية
: ينظر. وبعضهم إىل الفضول، فانتسب عامتهم إىل بين حنيفة: ذرية عائذ بن ثعلبه

  .٤/٩٥األنساب ، واحملقق ٢/٤٠٩اجلمهرة ، الكليب
  .له نسخة خطية يف مكتبة الرياض السعودية) ٢(
، ٢/٥٠٢السحب الوابلة ، وابن محيد املكي، ١١٦التاريخ ، الفاخري: ينظر) ٣(

  . ١/٣٣٦روضة الناظرين ، والقاضي، ٦٢٧



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ١٤  

فكان هلذه األسرة الصاحلة احملافظة أثرها البالغ يف حبه للعلـم  
فجد واجتهد والزم العلماء حىت أدرك علما مجا وهو بعد  .والتعلم

يف ميعة صباه وريعان شبابه ن وأعانه على ذلك ما حباه اهللا مـن  
  . )١(اد وفهم ثاقب وفطرة نقيةذهن وقّ

  : مولده ونشأته
من إقليم سدير يف أواخر عـام   )٢(ولد املؤلف يف بلد الروضة

يف وقت مل يستتب فيه األمن هناك ومل يستقر للدعوة ، هـ١١٩٤
إال أنه استطاع بفضل اهللا تعاىل مث بعناية أسرته أن يتلقـى  . )٣(دولة

وتريب على األخالق الكرمية ، قسطا وافرا من العلم منذ صباه املبكر
  . )٤(ونعم بكنف أسرة كرمية فاضلة، واآلداب احلسنة

* * *  
                              

إمنا يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه : قال) ت بعد املائة(عن الشعيب رمحه اهللا ) ١(
وابن أيب الدنيا يف  ١/١٠٤أخرجه الدارمي يف السنن  .العقل والنسك: خصلتان

  ..٥٩العقل 
اض إىل الشمال من مدينة الري) وادي الفي(تقع بلد الروضة يف أعلى وادي سدير ) ٢(

، مث عمرها آل مزروع يف أواخر القرن العاشر، وقد كانت لبين العنرب) كم١٧٠(
: وسكنها معهم أسر كرمية من متيم وعائذ وباهلة والدواسر وغريهم ينظر

، ٤٧تاريخ بعض الوقائع يف جند ، وابن عيسى، ٢٦٢بالد العرب ، األصفهاين
ابن : أمرائها آل ماضيوينظر يف بعض أخبار  .١/٢٥البلدان النجدية ، واحملقق
  .٤/٢٨٧صحيح األخبار ، بليهد

، ١٤٧التاريخ ، الفاخري: ينظر بعض الوقائع بني أهل الروضة والبلدان اجملاورة) ٣(
١٤٩.  

إن أردمت الصادقني ففي البيوت : )هـ٤٨٩(قال ابن املظفر السمعاين رمحه اهللا ) ٤(
  .٣٦٧أخرجه السلفي يف معجم السفر  .القدمية



  ١٥خمتصر يف علم أصول الفقه    

  املسألة الثانية
  شيوخه وتالميذه

  : شيوخه
فحفظ القرآن الكـرمي  ، تلقى املؤلف العلم منذ نعومة أظفاره

وأخذ العلم عن علماء بلده مث عن علمـاء الوشـم   ، على يد والده
ومل مينعه اشـتغاله  ، يف الطلب والتحصيل ومل يزل جمدا. والدرعية

  . )١(بأعباء القضاء من مواصلة القراءة على من يلقاه من العلماء
  : ومن أبرز شيوخه

الشيخ حممد بـن عبـد اهللا بـن طـراد أبـا حسـني        -١
  ). هـ١٢٢٥ت(

  . )٢(الفقه واألصول واحلديث: وأخذ عنه يف الروضة
  . )هـ١٢٢٥ت(الشيخ محد بن ناصر بن معمر  -٢

  . )٣(الفقه والتوحيد: وأخذ عنه يف الدرعية
   .)هـ١٢٣٧ت(الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا احلصني  -٣

الفقه واألصول والتفسري واحلديث : وأخذ عنه يف شقراء الوشم
  . )٤(والتوحيد

                              
أثناء توليه للقضاء يف الطائف ، لى الشيخ حسني اجلعفري الشافعي النحوقرأ ع) ١(

  .٢/٦٣٢السحب الوابلة  ابن محيد: ينظر
  .٥٦عقد الدرر ، وابن عيسى ٢/٦٢٨السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ٢(
  .٥٦عقد الدرر ، ابن عيسى: ينظر) ٣(
  .٥٦درر عقد ال، وابن عيسى، ١/٤٦٤عنوان اجملد ، ابن بشر: ينظر) ٤(



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ١٦  

  ). هـ١٢٤٢ت(الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب  -٤
  . )١(توحيداحلديث والفقه وال: وأخذ عنه يف الدرعية

  ). هـ١٢٥٧ت(الشيخ أمحد بن حسن بن رشيد  -٥
الفقه واألصول والتفسـري واحلـديث   : وأخذ عنه يف الدرعية

  . )٢(وأجازة، والنحو البالغة
  ). هـ١٢٥٨ت(الشيخ حسني بن عبد الرمحن اجلعفري  -٦

  . )٣(النحو: وأخذ عنه يف بلد الطائف

  : تالميذه
، طالب يف كل بلد أقام فيهأخذ عن املؤلف طائفة كبرية من ال

وذلك ملا كان يتمتع به من العلم الواسع واألدب اجلـم والعنايـة   
، فـأحبوه وانتفعـوا بعلمـه    .الفائقة بالطالب والصرب على التعليم

وتوافدوا عليه ، وتسابقوا على القراءة عليه وحضور جمالسه العلمية
  . )٤(من كل مكان

  ، وصحيح مسلم، اريصحيح البخ: وكان مما قرأ عليه الطالب

                              
  .١/٣٣٦روضة الناظرين ، القاضي: ينظر) ١(
  .هـ٢٩/١٠/١٢٥٦وكانت اإلجازة بتاريخ ، ٥٦عقد الدرر ، ابن عيسى: ينظر) ٢(
: وفيه. ٥٦عقد الدرر ، وابن عيسى، ٢/٦٣٢ابن محيد ن السحب الوابلة : ينظر) ٣(

  .اجلعفري
  .١٣٩، ٢/٣٧جملد عنوان ا، وابن بشر، ٢/٦٣١السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ٤(
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وشـرح  ، )١(وشرح عقيدة السـفاريين ، واملنتقي للمجد بن تيمية
وبعض ، وشرح خمتصر التحرير يف أصول الفقه، )٢(املنتهى يف الفقه

  . كالتدمرية واحلموية والواسطية: كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية
  . )٣(فبعد العصر وبني العشائني: أما دروسه العامة

  : ذ عليهومن أشهر من تتلم
  ). هـ١٢٩١ت(الشيخ حممد بن عبد اهللا بن مانع  -١

يف الفقـه  : وقرأ عليـه ، وتزوج ابنته، ةالزمه يف شقراء وعنيز
  . )٤(واحلديث والتفسري وغريها

  ).هـ١٣٠٣ت(الشيخ علي بن حممد بن علي بن راشد  -٢
يف الفقـه واألصـول والتفسـري    : أخذ عنه يف عنيزة وأجازه

  . )٥(نحو والبالغةواحلديث وأصوله وال

                              
  .هـ١٣٨٢مطبوعة عام ، على هذا الشرح) ستة عشر تعليقة(للشيخ تعليقات ) ١(
  .يف مؤلفاته، حاشيته على شرح املنتهى: ينظر) ٢(
  .٢/٦٣٠السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ٣(
قرأه عليه عام ، اإلقناع: وكان مما قرأ عليه. ٥٧عقد الدرر ، ابن عيسى: ينظر) ٤(

علماء جند ، ابن بسام: ينظر .كما جاء يف آخر نسخته اخلطيةهـ  ١٢٥٨
٦/٢١٥.  

وكان مما ، هـ٢/٩/١٢٥٧وأجازه بتاريخ ، ٥٧ابن عيسى ن عقد الدرر : ينظر) ٥(
األوىل عام : قرأه عليه قراءة حبث ومراجعة مرتني، شرح املنتهى: قرأ عليه
هذا  هـ كما ذكر ذلك يف آخر نسخته من١٢٦١والثانية عام ، هـ١٢٥٦
  .هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة عام/ ط: ينظر. الكتاب
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  ). هـ١٣٢٦ت(الشيخ حممد بن عبد اهللا بن سليم  -٣
  . )١(يف شقراء وعنيزة: وأخذ عنه

  ). هـ١٣٢٩ت(الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى  -٤
  . )٢(يف شقراء وعنيزة: وأخذ عنه

***  

                              
  .٥٧عقد الدرر ، ابن عيسى: ينظر) ١(
  .٥٧عقد الدرر ، ابن عيسى: ينظر) ٢(



  ١٩خمتصر يف علم أصول الفقه    

  املسألة الثالثة

  أعماله وثناء العلماء عليه

  : أعماله
كان مرجع القضاة واملفـتني يف  و، توىل املؤلف أعماالً كثرية

فقد كان شيخه الشـيخ عبـد   ، وأول عمل زاوله يف شقراء. زمنه
  . )١(العزيز احلصني حييل عليه يف كثري من القضايا

قضاء ) هـ١٢٢٩ت(هـ أسند إليه اإلمام سعود ١٢٢٠وبعد عام 
أرسله إىل عمـان  ) هـ١٢٣٤ت(الطائف، ويف عهد عبد اهللا بن سعود 

يطل البقاء فواله القضاء يف بلدان الوشم، مث أضاف إليه قاضيا هناك فلم 
هــ قضـاء   ١٢٤٠يف عام ) هـ١٢٤٩ت(اإلمام تركي بن عبد اهللا 

  . )٢(سدير، فكان ميضي يف الروضة شهرين مث يعود للقضاء يف شقراء
  . هـ عينه قاضيا يف عنيزة ومجيع بلدان القصيم١٢٤٨ويف عام 

ـ ١٢٨٢ت(مث كلفه اإلمام فيصل بـن تركـي    عـام  ) هـ
حيث اعتـزل  . هـ١٢٧٠إىل عام ، هـ بالقضاء يف عنيزة١٢٥١
  . وعاد إىل شقراء، القضاء

، وكان طيلة هذه املدة الطويلة يقوم باإلمامة واخلطابة واإلفتاء
  . )٣(إىل آخر حياته

                              
  .٢/٦٣٠السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ١(
  .١٢٣، ٢/٣٧، ٤٦٦، ٤٢٤، ١/٣٦٤عنوان اجملد ، ابن بشر: ينظر) ٢(
، ١/٤٦٦عنوان اجملد ، وابن بشر، ٢/٦٣٠السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ٣(

  .٥٨، ٥٧عقد الدرر ، وابن عيسى، ٢/١٣٩
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  : ثناء العلماء عليه
فكان املستشار : متتع املؤلف مبكانة سامية عند اخلاصة والعامة

وصاحب الـرأي  ، )٢(ومرجع أهل العلم، )١(الة يف زمنهاملؤمتن للو
السديد والنظر الرشيد فيما كان يعـرض للنـاس مـن أزمـان     

  . )٣(ومشكالت
  . وقد نال الثناء من أهل عصره

الشيخ : )هـ١٢٩٠ت(يقول الشيخ عثمان بن عبد اهللا بن بشر
مالك قياد أدب العلـم  ، احملقق األوحد الفاضل، العامل النسك العامل

افتخـار العلمـاء الراسـخني ومفيـد     ، الك سري الورع واحللمس
  . )٤(الطالبني

فقيه : )هـ١٢٩٥ت(وقال الشيخ حممد بن عبد اهللا بن محيد 
جعل اهللا فيه مـن   .الديار النجدية يف القرن الثالث عشر بال منازع

  . فمهر يف الفقه وفاق أهل عصره، الفهم والذكاء وبطء النسيان
سنا ويستحضر استحضارا عجيبا، وكان جلدا وكان يقرر تقريرا ح

  على التدريس ال ميل وال يضجر وال يرد طالبا يف أي كتـاب، كرميـا   
                              

  . ٢٢٧، ٢/١٣٠عنوان اجملد ، ابن بشر: ينظر) ١(
ما كان يرده من استفتاءات من الشيخ عبد الرمحن بن حسن وغريه من : ينظر) ٢(

  . ٣٧٥، ٤/٣٦٣، ٢/٢٣٣جمموعة الرسائل واملسائل النجدية : العلماء
  . ٢٠٩، ٢/٢٦٧عنوان اجملد ، شرابن ب: ينظر) ٣(
  . ٢/٣٧، ١/٤٦٥عنوان اجملد ، ابن بشر) ٤(



  ٢١خمتصر يف علم أصول الفقه    

ومبوته فقد ، سخيا ساكنا وقورا دائم الصمت كثري العبادة والتهجد
  . )١(التحقيق يف مذهب اإلمام أمحد

***  

                              
  . ٦٣٣-٢/٦٢٩السحب الوابلة ، ابن محيد) ١(
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  املسألة الرابعة

  وفاته وأوالده ومؤلفاته

يف ، يف شقراء حاضرة بالد الوشـم  -عاىل رمحه اهللا ت -تويف 
. عن عمر ناهز التسعني، هـ١٢٨٢السابع من مجادى األوىل عام 

والقضاء والنصـح هللا  ، والدعوة واإلمامة، قضاها يف العلم والتعليم
فوافاه األجل وهو على هـذه   .ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

  . احلالة احلسنة والسرية العطرة

وهـم عبـد الـرمحن    : ألوالد أربعـة أبنـاء  وكان له من ا
ـ ١٣٠١(وعبد العزيز ) هـ١٢٨١ت( ، وإبـراهيم وعمـر  ) هـ

  . )١(وللثالثة األول عقب كثري
  : مؤلفاته

وترك مكتبة ) ٢(وكان حسن اخلط مضبوطة، كتب كتبا كثرية
  . )٣(من أشهر املكتبات اخلاصة يف جند

                              
وشجرة ، ٥٨عقد الدرر ، وابن عيسى، ٢/٦٣٣السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ١(

  . هذه األسرة
  . ٥٧وابن عيسى ن عقد الدرر ، ٢/٦٣٢السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ٢(
. هـ١٢٨٢الوصية اليت كتبها الشيخ يف الثاين عشر من ربيع الثاين عام : ينظر) ٣(

  ). والناظر عليها عبد الرمحن بن مانع، ومجيع الكتب وقف(وقد جاء فيها ما نصه 



  ٢٣خمتصر يف علم أصول الفقه    

  : ومن أشهر مؤلفاته
   .حاشية شرح املنتهى للبهويت -١

حاشية : )هـ١٣٤٣ت(قال ابن عيسى ، وتقع يف جملد ضخم
جردها من حواشي نسخته تلميذة وابن بنته الشـيخ عبـد   ، نفيسة

ـ ١٢٨٦ت(الرمحن بن حممد بن مانع  فجـاءت يف جملـد   ، )هـ
  . وهلا نسخة خطية يف مكتبة الصاحلية بعنيزة. )١(ضخم

  : حاشية الروض املربع للبهويت -٢

  . )٢(شيخ عبد اهللا العنقريوهلا نسخة يف مكتبة ال

  . حاشية على زاد املستقنع للحجاوي -٣

  . وهلا نسخة خطية يف مكتبة جامعة امللك سعود

  . شرح كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب -٤

  . )٣(له نسخة خطية يف إحدى املكتبات اخلاصة
                              

وهلا نسخة أخرى نقلت من حواشي نسخة تلميذه ، ٥٧عقد الدرر ، ابن عيسى) ١(
  . ١/٣ا يف حاشية العنقري كم، الشيخ علي بن عبد اهللا بن عيسى

نقل عنها الشيخ عبد اهللا العنقري يف حاشيته على الروض املربع ن ومساها ) ٢(
وهلا نسخة أخرى يف  .١/٣حاشية العنقري : ينظر .تقريرات على شرح الزاد

  . بقلم الشيخ علي بن عبد اهللا بن عيسى، مكتبة امللك فهد
ومساه ، اشيته على كتاب التوحيديف مقدمة ح) هـ١٣٩٢ت(وذكره ابن قاسم ) ٣(

  . تعليقا



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٢٤  

   .تأسيس التقديس يف الرد على ابن جرجيس -٥

نسخ خطية يف عدد من املكتبـات  وله ، هـ١٣٤٤طبع عام 
  . )١(اخلاصة والعامة

  . االنتصار يف الرد على ابن جرجيس -٦

  . بعناية احملقق، هـ١٤٠٩طبع حمققا عام 

  . خمتصر بدائع الفوائد البن القيم -٧

  . )٢(له نسخة خطية يف إحدى املكتبات اخلاصة

  . خمتصر إغاثة اللهفان البن القيم -٨

  . يف إحدى املكتبات اخلاصة وله نسخه خطية، مطبوع

  . خمتصر يف علم أصول الفقه -٩

  . ويأيت احلديث عنه يف املطلب الثاين، وهو هذا الكتاب

  . الرد على قصيدة الربدة للبوصريي -١٠

وله نسخ خطية يف بعـض املكتبـات   ، هـ١٤٢٢طبع عام 
  . اخلاصة والعامة

                              
  . ٥٧عقد الدرر ، ابن عيسى: ينظر) ١(
اختصر بدائع الفوائد يف حنو : وقال، ٢/٦٣٢السحب الوابلة ، ابن محيد: ينظر) ٢(

  . ٥٧عقد الدرر، وابن عيسى .نصفه



  ٢٥خمتصر يف علم أصول الفقه    

  . ناحلجة والربهان يف الرد على من قال خبلق القرآ -١١
  . )١()٢٥٥ - ٣/٢٣١(طبع ضمن كتاب الدرر السنية 

  . جمموعة كبرية من الفتاوى واملسائل والرسائل والردود -١٢
له فتاوى لو مجعت جلاءت يف جملـد ضـخم   : قال ابن عيسى

  . )٢(ويا ليتها مجعت فإهنا عظيم النفع، لكنها ال توجد جمموعة
والدرر ، نجديةوقد طبع بعضها يف جمموعة الرسائل واملسائل ال

  . وبقي كثرية منها مفرقا يف املكتبات العامة واخلاصة .السنية

                              
  . هـ١٢٦١وله نسخة خطية، بقلم تلميذه عبد العزيز بن عبد اللطيف، كتبها عام ) ١(
  . ٥٨عقد الدرر ، ابن عيسى) ٢(
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  ٢٧خمتصر يف علم أصول الفقه    

  

  

  املطلب الثاين

  كتاب خمتصر يف علم أصول الفقه
  : وفيه أربع مسائل
  . عنوان الكتاب وتوثيق نسبته: املسألة األوىل
  . منهج املؤلف: املسألة الثانية
  . التعليقات على الكتاب: املسألة الثالثة

  . وصف النسخ اخلطية املعتمدة: سألة الرابعةامل
* * *  
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  املسألة األوىل

  عنوان الكتاب وتوثيق نسبته

  : عنوان الكتاب
فهذا خمتصر : فقال، نص املؤلف يف ديباجة الكتاب على العنوان

  . يف علم أصول الفقه
  ). س(وعلى طُـّرة النسخة ، وهكذا كتب يف أول األصل

كمـا  ، أغفلنا اإلشـارة إىل ذلـك  ف) ع(و ) أ(أما النسختان 
  . أغفلت املصادر ذكره أو التنبيه عليه

  : توثيق نسبة الكتاب
فقد جاء يف  .بذكر مؤلف الكتاب) س(انفرد األصل والنسخة 

مجعـه عالمـة   : ما نصه) س(وعلى طُـّرة النسخة ، أول األصل
الشيخ عبد اهللا بن عبد ، الشيخ الفاضل املبجل شيخ مشاخينا، عصره
  . ن أبا بطنيالرمح

  . أثابه اهللا اجلنة مبنه وكرمه
أما املصادر اليت عنيت بالترمجة للمؤلف فلم تشر إليه، وليس لذلك 
فيما أرى أثر يف صحة نسبته، فإن األصل نقل من خط الشيخ عبـد اهللا  

  من خط ) س(، ونقلت النسخة )١()هـ١٣٥٠ت(ابن محد الدوسري 
                              

  . ١/٣٨٨روضة الناظرين ، القاضي: ينظر يف ترمجته) ١(
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وكتـب يف   )١()هـ١٣٦٨ت( الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم الربيعي
عبد الرمحن الناصر ، بقلم الفقري إىل اهللا: ما نصه) ع(آخر النسخة 

  .)٢()هـ١٣٧٦ت(بن سعدي 
وأكثـرهم  ، وهؤالء مجيعا من أعرف الناس بتراث أئمة الدعوة

كما أن املشتغلني بتراجم العلماء ليس مـن دأهبـم   ، عناية وتوثيقا
ذلك فإن للمؤلـف رسـالة   إىل جانب  .استقصاء املؤلفات وتتبعها

التعريفات الشرعية لألحكام اخلمسة األصولية وغريها من : بعنوان
األمر  .مجعت ما يف هذا الكتاب من التعريفات )٣(املهمات املرضية

  . الذي يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب إىل مؤلفه

                              
  . ١٤١الوراقة يف البالد السعودية ، احملقق: ينظر يف ترمجته) ١(
  . ٣/٢١٨علماء جند ، ابن بسام: ينظر يف ترمجته) ٢(
ان ضمن ويوجد هلا نسخة خطية هبذا العنو ٤/١١٤الدرر السنية ، ابن قاسم: ينظر) ٣(

  . جماميع رسائل املؤلف وفتاواه



  ٣١خمتصر يف علم أصول الفقه    

  املسألة الثانية

  ؤلفــج املــمنه

، مسـاه املؤلـف  هذا الكتاب خمتصر يف علم أصول الفقه كما 
وقوامه مقدمة وعشرة أبـواب   .فليس من شأنه البسط واالستيعاب

، خصص الباب األول للكالم على األحكـام وتوابعهـا   .وخامتة
  . واخلامتة يف احلدود، وجعل الباب العاشر يف الترجيح

وهو ترتيب يتوافق يف اجلملة مع كتاب التحرير يف األصـول  
ف خالف كتاب التحريـر يف  إال أن املؤل) هـ٨٨٥ت(للمرداوي 

وكان له نظره اخلاص ، ومل يلتزم باملذهب، )١(فقدم وأخر: مواضع
كما متيز بـالربط بـني املوضـوعات    ، وشخصيته العلمية املستقلة

والعناية بضـرب األمثلـة   ، املشتركة ومجع الكالم بعضه إىل بعض
  . وذكر الشواهد الفقهية

عد إضافة نافعة يف والكتاب وإن مل خيل من بعض امللحوظات في
  . خدمة هذا الفن واملشتغلني به

***  

                              
  . إىل غري ذلك، باب القياس وأخر باب احلقيقة واجملاز - مثال  -قدم ) ١(
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  املسألة الثالثة

  التعليقات على الكتاب

، حبشد من التعليقات املفيـدة ) س(و) ع(و ) أ(حفلت النسخ 
يف مـا  ) س(و ) أ(بدأت مع أول الكتاب واستمرت يف النسختني 
مث قلـت بعـد   ، بعد الكالم على السنة إىل الكالم على طرق العلة

مث انقطعـت  ، فعادت يف الباب الثالث وأول الرابع: ذلك وتباعدت
  .بعدمها سوى تعليقتني ذكرتا يف آخر اخلامتة

استمد معظمها مـن كتـاب   ، وهذه التعليقات حسنة صاحلة
وإن كنت ، ومؤلفها غري معروف. التحبري شرح التحرير للمرداوي

  . أرجح أهنا من إمالء املؤلف
واعتمدت على ما يف النسـخة  ، شيوقد أثبت مجيع هذه احلوا

  . لقدمها ومتامها وسالمتها من التحريف) أ(
***  
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  املسألة الرابعة

  وصف النسخ اخلطية املعتمدة

  : اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية
  . سطرا ٢٤ - ٢٣ومسطرهتا ، وتقع يف عشر ورقات: األوىل

تـاب  هـذا ك : وجاء يف صدرها، كتبت خبط مقروء واضح
الشـيخ الفاضـل   ، مجعه عالمة عصره، خمتصر يف علم أصول الفقه

الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن أبا بطني أثابه ، املبجل شيخ مشاخينا
 ١٠يف ، فرغت من رقمها: وكتب يف آخرها .اهللا اجلنة مبّنه وكرمه

ونقلتها من خط األخ عبد اهللا بن محد ، هـ١٣٣٧ربيع الثاين سنة 
  . د هللا على نعمه الظاهرة والباطنة وله احلمد واملنةواحلم .الدوسري

وهي نسخة جيدة كاملة ومصححة، حمفوظة يف إحدى املكتبات 
  . اخلاصة، إال أهنا خلت من ذكر الناسخ وختللها بعض البياضات

والنص علـى  ، لكماهلا وصحتها يف اجلملة، وقد جعلتها أصال
بد اهللا بـن محـد   وألهنا نقلت من خط الشيخ ع، عنواهنا ومؤلفها

الدوسري أحد القضاء املعروفني يف عهد امللك عبد العزيز رمحه اهللا 
  ). هـ١٣٧٣ت(

  . سطراً ٢٥ - ٢٣ومسطرهتا ، وتقع يف مثان ورقات: الثانية
نسخت خبط واضح، تامة مصححة إال أهنا خلت من ذكر املؤلف 

  ها والناسخ وتاريخ النسخ واألصل الذي نقلت عنه، وإن كان يبدو علي
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وأصلها حمفوظ يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بـن سـعود    .القدم
  ). أ(ورمزت هلا حبرف ، اإلسالمية يف الرياض

  . سطراً ٢٩-٢٦ومسطرهتا ، وتتألف من سبع ورقات: الثالثة
: وجاء يف آخرها ما نصه .تامة مصححة، كتبت خبط متفاوت

ـ  .عبد الرمحن الناصر بن سعدي، بقل الفقري إىل اهللا ر اهللا لـه  غف
ـ ١٣٣٦مجادى األوىل سنة  ١٩، ولوالديه وجلميع املسلمني . هـ

  ). ع(ورمزت هلا حبرف 
ومسـطرهتا  ، وعدد أوراقها إحدى عشرة ورقة تقريبا: الرابعة

  . سطرا٢٢ً-١٩
جاء يف أوهلا ، وهي تامة مصححة ومقابلة، كتبت خبط واضح

 مجعـه عالمـة  ، هذا كتاب خمتصر يف علم أصول الفقـه : ما نصه
الشيخ عبد اهللا بن عبد ، الشيخ الفاضل املبجل شيخ مشاخينا، عصره

: وكتب يف آخرها .أثابه اهللا اجلنة مبنه وكرمه آمني .الرمحن أبا بطني
لثمـان  ، فرغت من رقمها وزبرها يف شهر اهللا احملرم رجب مضـر 

  . هـ١٣٣٦وعشرين يوما خلت منه يف سنة 
ساكن بلدة ، الربيعي ونقلته من خط األخ عبد اهللا بن إبراهيم

   .عنيزة
سـنة  ) ذو القعـدة (ذا  ١٣يف ، ويذكر أنه فرغ من رقمهـا 

بلغ مقابلة وتصحيحا على األصل : مث كتب يف اهلامش. هـ١٣٣٤
  . اللهم إال ما زاغ منه البصر، املنقول منه حبسب الوسع والطاقة
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، أو أن أصلهما واحد) أ(ويظهر أن أصلها منقول من النسخة 
  ). س(ا حبرف ورمزت هل

عـن  ) س(وأول هذه النسـخة  ) ع(وقد وصلت إىل النسخة 
  . الشيخ عبد اللطيف بن سعود الصرامي وفقه اهللا، طريق

الشيخ ناصر بـن  ، كاملة عن طريق) س(ووصلت إىل النسخة 
وذلك بعد أن فرغت من نسخ الكتـاب   .سعود السالمة وفقه اهللا

ني اسـتكماال خلدمـة   فأعدت املقابلة على هاتني النسخت، وهتيئته
  . الكتاب قدر اإلمكان

***  
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  مناذج األصول املعتمدة 
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  صورة الصفحة األوىل من النسخة األصل
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  صورة الصفحة األخرية من النسخة األصل
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  )أ ( الصفحة األوىل من النسخة 
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  )ع ( الصفحة األوىل من النسخة 



  ٤٣خمتصر يف علم أصول الفقه    

  )س ( الصفحة األوىل من النسخة 
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  ٤٥خمتصر يف علم أصول الفقه    

  

  

  

  

  نص احملققال
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  ٤٧خمتصر يف علم أصول الفقه    

  )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا وحده على سوابغ نعمائه وتوابع آالئه، وصلواته 
، وأوليائه )٢(على سيدنا حممد خامت أنبيائه، وعلى آله وصحبه

  : وبعد
قريـب املنـال غريـب    ، )٣(فهذا خمتصر يف علم أصول الفقه

ـ ، )٤(املنوال وارتفـاع  ، الكافل ملن اعتمده إن شاء اهللا ببلوغ اآلم
  . ذروة الكمال

علم بقواعد يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية : هو )٥(و
  . )٦(الفرعية عن أدلتها التفصيلية

                              
  . وبه نستعني: زيادة) س(ويف . رمحه اهللا تعاىل املصنفقال : زيادة) س(األصل و) ١(
  . آل سيدنا حممد: )ع) (أ) (٢(
ما : األصل: )ع) (أ. (كثر معناهما قل لفظه و: املختصر: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٣(

معرفة األحكام الشرعية اليت : الفقه: )س) (ع( )أ( .والفرع عكسه، بين عليه غريه
  . طريقها االجتهاد

: غريب املنوال. أي نيال املقصود منه بسهولة: قريب املنال: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٤(
  . أي مل ينسج على منواله

  . ساقطة. و) س) (أ) (٥(
وهو حكم كلي ينطبق على جزئياته ، مجع قاعدة: القواعد: )س) (ع) (أ(ة حاشي) ٦(

أي كل مسألة بدليلها كأقيموا الصالة وآتوا : والتفصيلية .لتعرف أحكامها
) الشرح(والتعريف أخذه املؤلف من ابن احلاجب يف املختصر . هـا.الزكاة

 .الشرعية الفرعية القواعد يتوصل هبا إىل استنباط األدلة: وعند احلنابلة، ١/١٨
  . ١/١٧٣احلبري ، املرداوي: ينظر



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٤٨  

  . يف عشرة أبواب )١(وحتصر
  الباب األول

  يف األحكام وتوابعها 

 .واإلباحـة ، والكراهـة ، والندب، واحلرمة، الوجوب: )٢(هي
  . وتعرف مبتعلقاهتا

واحلرام  .ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركة: )٣(والواجب
  . )٤(بالعكس

. ما يستحق الثواب بفعله وال عقـاب يف تركـه  : )٥(واملسنون
  . )٦(واملكروه بالعكس

  . ما ال ثواب وال عقاب يف فعله وال تركه: واملباح

                              
  . وتنحصر: )ع) (أ) (١(
   .وهي: )ع) (٢(
  . فالواجب: )ع) (أ) (٣(
  . ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه: أي: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٤(
  .واملندوب: )ع) (أ) (٥(
  .  فعلهما يستحق الثواب بتركه وال عقاب يف: أي: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٦(
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  . )١(خالفا للحنفية، مترادفان: والفرض والواجب

  . وفرض كفاية، فرض عني: وينقسم الواجب إىل

، واملؤقت إىل مضيق. )٢(وإىل مطلق ومؤقت، وإىل معني وخمري
  . وموسع

   . )٣(واملسنون أخص منهما، مترادفان: واملندوب واملستحب

  . )٤(والباطل نقيضه، ما وافق أمر الشارع: والصحيح

  . )٦(أصله املمنوع بوصفه )٥(هو املشروع: والفاسد

                              
إال أن الفروع الفقهية بنيت  .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(

، وابن اللحام ١/٢٧٧شرح خمتصر الروضة ، الطويف: ينظر .على الفرق بينهما
  .٢/٨٣٥التحبري ، واملرداوي ٦٣والقواعد األصولية 

مثل : املؤقت: )س) (أ( .الذي مل يذكر له وقت: املطلق: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٢(
  . الصالة

املسنون ما الزمه الرسول عليه السالم وأمر به مع بيان ): س) (أ(حاشية ) ٣(
هـ .أ) عشر من السنة(كونه غري واجب، وقد تطلق السنة على الواجب حنو 

املرداوي، : ينظر: واملذهب عند احلنابلة ك أن السنة واملستحب مترادفان
  . ٢/٩٧٩التحبري 

. ما واق أمر الشارع كالصالة مع الطهارة: الصحيح: )س) (ع) (أ(ية حاش) ٤(
: أما يف املعامالت، وهذا يف العبادات. هـ.نقيضه كالصالة بال طهارة أ: والباطل

، املرداوي: ينظر .ما مل يترتب أثره عليه: والباطل، فالصحيح ما ترتب أثره عليه
  . ٣/١١٠٩التحبري 

  .الناسخسهو من : املمنوع: األصل) ٥(
  . كصوم األيام املنهي عن صومها: )س( )ع) (أ(حاشية ) ٦(
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  . )١(مرادف الباطل: وقيل
وعلى ما استوى ، )٢(وعلى املمكن، يطلق على املباح: زواجلائ

  . وعلى املشكوك فيه، فعله وتركه عقال
  . ما فعل أوال يف وقته املقدر له شرعا: واألداء
استدراكا ملـا سـبق لـه    ، ما فعل بعد وقت األداء: والقضاء
  . )٣(وجوب مطلقاً
  . خللل يف األول، ما فعل يف وقت األداء ثانيا: واإلعادة

والعزمية . )٤(مع بقاء مقتضى التحرمي، ما شرع لعذر: الرخصةو
  . خبالفها

                              
وما ورد من التفريق بني ، وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(

التحبري ، املرداوي: ينظر .الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إىل قوة اخلالف وضعفه
٣/١١١١ .  

  . ممكن: أي .األكل بالشمال جائز: حنو أن يقال: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٢(
فإنه ال يسمى قضاء إال ، خمرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها: )ع) (أ(حاشية ) ٣(

  . جتوزاً
الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى : )س) (ع) (أ(حاشية ) ٤(

هـ وأخذ املؤلف التعريف من اآلمدي يف اإلحكام .أ .التحرمي لو ال العذر
واملعىن  .ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح: وعند احلنابلة ١/١٣٢

  . ٣/١١١٧التحبري ، املرداوي: ينظر .متقارب
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  الباب الثاين

  ةـــيف األدل

، )١(ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل العلم باليقني: الدليل
  . )٢(وهو املطلوب

دلـيال   )٣(وقـد مسـي  ، فهو أمارة: وأما ما حيصل عند الظن
  . )٤(توسعاً

املقتضي لسـكون الـنفس إىل أن    ]ب/١[ هو املعىن: والعلم
  . )٥(متعلقه كما اعتقده
  ما ال ينتفي : فالضروري. )٦(واستداليل، ضروري: وهو نوعان

                              
  . يف األصل هكذا بالغري: يف اهلامش) س( .بالغري: )ع) (أ) (١(
ابن : ينظر .ولعل املثبت هو الصواب. ساقط) ع. (املعلول: )س) (أ(األصل ) ٢(

  . ١/١٩٨التحبري شرح التحرير ، رداويوامل ٣٣املختصر ، اللحام
  . تسمى: )ع( .يسمى: )أ) (٣(
أن الدليل يدخل فيه كل ما : املذهب عند احلنابلة ن وقول عامة أهل العلم) ٤(

املرادوي، : ينظر. يفيد القطع والظن، ألن العمل ال يتوقف على اليقني
  . ١/١٩٨التحبري 

معرفة املعلوم على ما : واختار أنه .ملعتزلةإىل بعض ا ١/٧٩نسبة أبو يعلي يف العدة ) ٥(
  . هو به

: واالستداليل .الذي حيصل بغري طلب: العلم الضروري: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٦(
  . عكسه
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  . بشك وال شبهة
جتـويز  : والـوهم  .جتويز راجح: والظن .مقابلة: واالستداليل

  . )١(واستواء التجويزين شك .مرجوح
فـإن   .من دون سكون الـنفس ، هو اجلزم بالشيء: واالعتقاد

  . )٢(و إال ففاسد، فصحيح: طابق
  . )٤(وقد يطلق اجلهل على عدم العلم، )٣(وهو اجلهل

  فصل

  . والقياس، واإلمجاع، والسنة، الكتاب: هي، واألدلة الشرعية
لإلعجـاز  ، هو القرآن املنزل على نبينا حممـد  : فالكتاب
  . بسورة منه

أن العادة للقطع ب، فما نقل آحادا فليس بقرآن: وشرطه التواتر
  . )٥(تقتضي التواتر يف تفاصيل مثله

                              
  . ال ترجيح ألحدمها: أي: )س) (ع) (أ(حاشية ) ١(
 .كاعتقاد أن اهللا مستو على عرشه بائن من خلقه: الصحيح: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٢(

  .عكسه: والفاسد
  . ألنه اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٣(
فيطلق عليه اجلهل : أما عدم العلم، يطلق اجلهل املركب على االعتقاد الفاسد) ٤(

  . ١/٢٥١التحبري ، املرداوي: ينظر .البسيط
وذلك ، وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إىل نقله: أي: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٥(

  . وألنه أصل سائر األحكام، مما تضمن من اإلعجاز الدالة على صدق املبلغ



  ٥٣خمتصر يف علم أصول الفقه    

، )٢(وهي ما عدا القـراءات السـبع  ، )١(وحترم القراءة بالشواذ
والبسملة آية من أول . )٣(وهي كأخبار اآلحاد يف وجوب العمل هبا

  . )٤(على الصحيح، كل سورة
  . مقابلة .واملتشابه .ما اتضح معناه: واحملكم

  . )٥(خالفا للحشوية، لهوليس يف القرآن ما ال معىن 
خالفـا لـبعض   ، وال ما املراد به خالف ظاهره من دون دليل

  . )٦(املرجئة

                              
جواز القراءة بالشواذ اليت صحت : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٣/١٣٧٩التحبري ، املرداوي: ينظر .سندا وإن كانت ال تصح الصالة هبا
هـ وصححه .اذ ما عدا العشر أالش: وقال البغوي: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٢(

  . ٣/١٣٨٦املرداوي يف التحبري 
  .ألن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٣(
أن البسملة آية مفردة أنزلت : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

ال يستحب ولذلك ، للفصل بني السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة
 ٣/٤٣٣واإلنصاف  ٣/١٣٧٤التحبري ، املرداوي: ينظر .اجلهر هبا يف الصالة

  . ١٣/٣٩٩جمموع فتاوى ابن تيمية : ينظر .واملذكور هنا اختيار ابن تيمية
، ٤/١٤٨درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية: ينظر .اجلهمية واملعتزلة: احلشوية) ٥(

٧/٣٥١ .  
 .ميان قول باللسان واعتقاد بالقلب ال يزيد وال ينقصمن زعم أن اإل: املرجئة) ٦(

  . ٧/٢٠٤جمموع الفتاوى ، ابن تيمية: ينظر
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  فصل

  . وتقريره، وفعله، قول النيب : والسنة

وجـوب  : فاملختار: وأما الفعل. )١(وهو أقواها، فالقول ظاهر
أو ، )٢(إال ما وضح فيه أمر اجلبلة. التأسي به يف مجيع أفعاله وتروكه

  . )٣(أنه من خصائصه كالتهجد واألضحيةعلم 

 )٤(هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغري ووجهـه : والتأسي اجلبلة
  . )٥(أو تركه كذلك، اتباعاً له

وما علمنـا حسـنه دون   . فظاهر فما علمنا وجوبه من أفعاله 
  وتركه . )٦(و إال فإباحة. وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة

                              
ألنه متفق على االستدالل به خبالف ، فريجع إليه عند التعارض: )س) (أ(حاشية ) ١(

  . الفعل
إذ ال خالف ، كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر: )س) (أ(حاشية ) ٢(

  . ح له وألمتهأن ذلك مبا
، داوياملر: ينظر .أن التهجد واألضحية سنة مؤكدة: املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٩/٤١٩، ٤/١٠٧اإلنصاف 
  . كونه فرضا أو نفال أو سنة أو مباحاً: )س) (أ(حاشية ) ٤(
  . بصورة ترك الغري له: أي) س) (أ(حاشية ) ٥(
إن : بلة فيما ال تعلم صفتههـ واملذهب عند احلنا.أ .كالصيد: )س) (أ(حاشية ) ٦(

، وياداملر: ينظر .وإن مل يقصد به القربة فهو مباح، قصد به القربة فهو واجب
   .١٤٧٥-٣/١٤٧١التحبري 
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وفعله ملـا هنـى عنـه يقتضـي     ، )١(به ينفي الوجوبملا كان أمر 
  . )٢(اإلباحة

بفعل من غـريه ومل   فإذا علم . التقرير: وأما القسم الثالث
وليس كمضي كافر إىل كنيسة  - )٣(ينكره وهو قادر على إنكاره

  . دل ذلك على جوازه، )٤(وال أنكره غريه -
: وفعلأو قول ، ومىت تعارض قوالن .وال تعارض يف أفعاله 

  ] أ/٢. [)٥(فالترجيح، فإن جهل التاريخ .أو خمصص، فاملتأخر ناسخ
  . وهي متواترة وآحاد .األخبار: وطريقنا إىل العلم بالسنة

وال حصـر   .خرب مجاعة يفيد بنفسه العلم بصـدقه : واملتواتر
  . )١(لعدده

                              
فلو أمرنا بأمر يف وقت معني مث مل يفعله يف ذلك الوقت ال : )س) (ع) (أ(حاشية ) ١(

  . علمنا أن الوجوب قد ارتفع، لسهو وال لكونه نفال
فلو هنانا عن قتل القمل يف الصالة مثال مث فعل ذلك اقتضى : )س) (ع) (أ(حاشية ) ٢(

  . فعله اإلباحة
أهـ  .إذ السكوت على املنكر مع تكامل شروطه ال جيوز: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٣(

  . ال حاجة إىل تقييده بالقدرة: ٣/١٤٩٣قال املرداوي يف التحبري 
  . ار الغريجلواز اإلنكار على إنك: )س) (أ(حاشية ) ٤(
والراجح إذا كان  .أ هـ وهذا هو املذهب عند احلنابلة .سيأيت بيانه: )أ(حاشية ) ٥(

ومحل الفعل على اخلصوصية ، تقدمي القول على الفعل: التعارض بني القول والفعل
وال تتعدى إىل غري الفاعل إال ، ألن األفعال ال صيغ هلا تعم، دون نسخ أو ختصيص

التحبري ، و املرداوي ١٩٨، ٤/١٢٧البحر احمليط ، يالزركش: ينظر .بدليل
  . ٤/٦٥٦شرح الكوكب املنري ، والفتوحي ٣/١٥٠١

بل خيتلف باختالف الوقائع واملخربين ، فال يتعني له عدد معني: )س) (أ(حاشية ) ١(
  .واملستمعني
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وحيصـل خبـرب الفسـاق    ، بل هو ما أفاد العلم الضـروري 
  . )١(والكفار

وجود  كما يف شجاعة علي ، ر املعىن دون اللفظوقد يتوات
  . )٢(حامت

وجيب العمـل  . )٣(وال يفيد إال الظن، مسند ومرسل: واآلحاد
، إىل النواحي )٤(يبعث اآلحاد من العمال إذ كان ، به يف الفروع

  . )٥(ولعمل الصحابة 
  ، وال فيما تعم به البلوى )٦(وال يؤخذ بأخبار اآلحاد يف األصول

                              
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(

: ينظر .ألن من شرطه بلوغهم عددا ميتنع معه التواطؤ على الكذب ٤/١٧٩٦
   .٤/١٧٧٧املصدر السابق 

حامت بن عبد اهللا بن سعد الطائي، والد عدي بن حامت أصحايب، كان جوادا ) ٢(
ابن كثري، البداية والنهاية : ينظر. ممدحا يف اجلاهلية، مات قبل بعثة النيب 

٣/٢٥٢ .  
خرب الواحد العدل يفيد الظن فقط : وقول عامة أهل العلم، احلنابلة املذهب عند) ٣(

  . ٤/١٨٠٨التحبري ، املرداوي: ينظر
  . ساقط .من العمال: )ع) (٤(
 .أمجع العلماء على العمل به يف الفتوى واحلكم والشهادة واألمور الدنيوية) ٥(

األمور الدينية على وجوب العمل به يف : وعامة أهل العلم، والذهب عند احلنابلة
   .١٨٣٢، ٤/١٨٢٨التحبري ، داوياملر: ينظر .أيضا

: ينظر. وحكاه ابن عبد الرب إمجاعا، يعمل به يف أصول الدين: املذهب عند احلنابلة) ٦(
الفرق بني : ٥/٨٨وقال ابن تيمية يف منهاج السنة . ٤/١٨١٧التحبري ، املرداوي

  . مسائل األصول والفروع بدعة حمدثة
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   .)٣)(٢(والبكرية )١(كخرب اإلمامية، علما
  . )٥(خالف، )٤(وفيما تعم به البلوى عمال كحديث مس الذكر

وفقد ، وعدم مصادمتها قاطعا، والضبط، العدالة: وشرط قبوهلا
  بأن حيكم : وثبت عدالة الشخص، )٧(الشهرة )٦(استلزام متعلقها

                              
نص على خالفة علي من بعده  يزعمون أن النيب ، فرق من الشيعة: ميةاإلما) ١(

  . ٢١الفرق بني الفرق ، البغدادي: ينظر .واالثىن عشر من ذريته
يرون أن البهائم ) هـ١٧٧ت(أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري ) ٢(

، بن القيما: ينظر .كما جحدوا الضرورة وكابروا احلس، واألطفال ال تأمل البتة
   .١/٢٨٧الشذرات ، وابن العماد، ١٩٥طريق اهلجرتني 

عبد العزيز : ينظر بعد رسول اهللا  قوهلم بالنص على إمامة علي : أي) ٣(
  . ٣/٣٦كشف األسرار ، البخاري

، ١٨١أخرجه أبو داود يف السنن، رقم : حديث الوضوء من مس الذكر) ٤(
ديث حسن صحيح، والنسائي هذا ح: وقال ٨٢والترمذي يف اجلامع، رقم 

، وأمحد يف املسند ٤٩٨، وابن ماجه يف السنن، رقم ١/٢١٦يف اجملتيب 
من حديث بسرة بنت . ١/١٣١، وصححه ابن حجر يف التلخيص ٦/٤٠٦

  .صفوان
أهـ واملذهب عند احلنابلة، وقول وعامة : بني األصوليني): س) (أ(حاشية ) ٥(

وما تعم به  ٤/١٨٣٨داوي، التحبري املر: ينظر. وجوب العمل به: أهل العلم
البخاري، كشف : ينظر. ما متس إليه احلاجة يف عموم األحوال: البلوى

  . ٣/٣٥األسرار 
  . كما لو ورد خرب آحادي بصالة سادسة، أخبا اآلحاد: أي: )س) (أ(حاشية ) ٦(
: ينظر .أن من شاعت عدالته فإنه يزكي باالستفاضة: املذهب عند احلنابلة) ٧(

  . ٤/١٩٢٣التحبري ، وياداملر
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  . )١(بشهادته حاكم يشترط العدالة
  . )٤(وبرواية العدل عنه: قيل .)٣(عامل بروايتهلعمل ال: )٢(والثاين

واجلـارح أوىل وإن كثـر    .ويكفي واحد يف التعديل واجلرح
  . )٦(ويكفي اإلمجال فيها من عارف، )٥(املعدل

ويرد ما خالف األصـول  ، ويقل اخلرب املخالف للقياس فيبطله
  .)٧(املقررة

                              
  . إذا كان يرى العدالة شرطاً: )س) (أ(حاشية ) ١(
  . سقط .الثاين: )ع) (٢(
حيصل به التعديل إذا علم : واملذهب عند احلنابلة، هذا الثالث مما حيصل به التعديل) ٣(

  . ٤/١٩٣٦املصدر السابق  .أن ال مستند للعمل غري روايته
: )ع) (أ( .وهو أضعفها .عدالته براوية العدل عنهحيكم ب: أي) س) (أ(حاشية ) ٤(

إن : ثالثها .هل هي تعديل على ثالثة أقوال، اختلف يف رواية العدل عن الراوي
. كانت عادته ال يروي إال عن عدل كانت عدالة روايته عن اجملهول و إال فال

عدل أن رواية ال: اهـ واملذهب عند احلنابلة .واشترط يف املزكي أن يكون عدال
، ٤/١٩٣٩التحبري ، املرداوي: ينظر .تعديل إن كان عادته ال يروي إال عن عدل

١٩٠٩..   
التحبري ، املرداوي: ينظر، وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٥(

٤/١٩٢٦ .  
إذا كان : أي .وال يذكر السبب، عدل أو فاسق: بأن يقول: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٦(

  .بأسباب اجلرح والتعديلاملزكي عارفا 
وهو ما أفاد العلم من األدلة العقلية والنصوص النقلية من : )س)(ع) (أ(حاشية ) ٧(

أن اخلرب مقدم : وقول عامة أهل العلم، هـ واملذهب عند احلنابلة.الكتاب والسنة أ
  . ٥/٢١٢٩التحبري ، املرداوي: ينظر .وإن خالف األصول
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  . ضابط )١(من عدل عارف، وجتوز الرواية باملعىن

  . )٢(وكافره، فوا يف قبل رواية فاسق التأويلواختل

  . )٣(متبعا لشرعه من طالت جمالسته للنيب : والصحايب

على املختار يف مجيـع   .إال من أىب، عدول وكل الصحابة 
  . )٤(ذلك

مث قراءة التلميـذ أو غـريه   ، قراءة الشيخ: وطرق الرواية أربع
  أو ظن أنه قد  )٦(]نومن تيق[، مث اإلجازة، )٥(مث املناولة، مبحضره

                              
  . والرواية باللفظ أوىل، األلفاظ على ما يقتضيه اللفظمبعاين : )س) (ع) (أ(حاشية ) ١(
، املرداوي: ينظر .أن رواية املبتدع الداعية إىل بدعته ال تقبل: املذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٤/١٨٨٣التحبري 
التحبري ، املرداوي: ينظر .مسلما الصحايب من لقي النيب : املذهب عند احلنابلة) ٣(

٤/١٩٩٦ .  
وحكي ، أن الصحابة عدول مطلقا: وقول عامة أهل العلم، احلنابلة املذهب عند) ٤(

   .٤/١٩٩٠التحبري ، املرداوي: اإلمجاع على ذلك ينظر
مسعت ما يف هذا الكتاب أو هو : صورة املناولة أن يقول: )س) (ع) (أ(حاشية ) ٥(

أخربنا أو حدثنا مناولة : ويقول عند الرواية .من سامعي أو من رواييت عن فالن
املرداوي : ينظر .أن جمرد املناولة ال تصح هبا الرواية: أهـ واملذهب عند احلنابلة

  . ٥/٢٠٦٣التحبري 
  . ساقط من األصل) ٦(



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٦٠  

وإن مل يـذكر  ، مسع مجلة كتاب معني جاز له روايته والعمل مبا فيه
  . كل حديث بعينه

  : تنبيه
و ، فإن تطابقا فصدق. )١(هو الكالم الذي لنسبته خارج: اخلرب
وإذا ركبت اجلملـة يف   .وقضية، مجلة: ويسمى اخلرب. إال فكذب

  . مسيت مقدمة، دليل
حبيـث  ، ف اجلملتني بالنفي واإلثبـات هو اختال: والتناقض
  . صدق أحدمها كذب األخرى: يستلزم لذاته

وجـه   ]ب/٢[ حتويل جزئي اجلملة علـى : والعكس املستوى
   .يصدق

  . جعل نقيض كل منهما مكان اآلخر: وعكس النقيض
  فصل

يف عصر علي  هو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد : واإلمجاع
  . أمر

  مل  ، وال كونه)٢(يف انعقاده انقراض العصر أنه ال يشترط: واملختار

                              
وما ذكره املؤلف  .كالم يدخله الصدق والكذب: اخلرب: املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ١٧٠٤، ٤/١٦٩٩التحبري ، املرداوي: ينظر .تعريف ابن احلاجب ومجاعة
، املرداوي: ينظر .يشترط لصحة اإلمجاع انقراض العصر: املذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٤/١٦١٧التحبري 
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  . )١(يسبقه خالف
  . وإن مل ينقل إلينا، )٢(وأنه البد له من مستند

  . أو اجتهادا، وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا

وأنه ال ينعقـد   .وانه ال يصح إمجاع بعد اإلمجاع على خالفه
  . وحدهموال بأهل املدينة ، وال باألربعة اخللفاء، )٣(بالشيخني

  . إذ هم بعض األمة: أصحابنا )٤(قال

  . )٥(]كذلك[وال بأهل البيت وحدهم : قال األكثر

                              
وإذا اختلف أهل العصر على قولني مثال واتفق أهل العصر الثاين : )س) (أ(حاشية ) ١(

هـ .فإن اإلمجاع يصري حبجة قاطعة أ، على أحدمها بعد أن استقر خالفهم
ال يرفع اخلالف وال يكون : مجع من أهل العلم وقول، واملذهب عند احلنابلة

  . ٤/١٦٥٢التحبري ، املرداوي: ينظر .إمجاعا
أو أمارة ظنية ، أو قياس قطعي، إما داللة قاطعة من نص متواتر: )س) (أ(حاشية ) ٢(

  . كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظين
  . أيب بكر وعمر: )أ(حاشية ) ٣(
هكذا بياض يف األصل ): س(هامش األصل و  ويف. له قال: يف مجيع النسخ) ٤(

واملذهب عند احلنابلة، . ولعل املثبت هو الصواب. قال اهـ: لعله) ع(و
املرداوي، التحبري : ينظر. أنه ال ينعقد بذلك: وقول عامة أهل العلم

٤/١٥٨١ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة )٥(

  ). س(و ) ع(و ) أ(إضافة من : وما بني احلاصرتني ٤/١٥٩٥
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ِلُيذِْهَب :: )٢(بدليل قوله، مجاعة معصومون: )١(قال أصحابنا
أهـل  «، ]٣٣: سورة األحزاب[اآلية  َعْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت

  . حنومها )٤(»ينإين تارك فيكم اخلرب«، )٣(»بييت كسفينة نوح
  وإذا اختلفت األمة على قولني جاز إحداث قول ثالث، ما مل يرفع 

                              
فإنه اختيار ابن . قال بعض أصحابنا: هكذا يف مجيع النسخ، والصواب) ١(

علي وفاطمة : ومراده بأهل البيت. تيمية وحده، كما نقل املرداوي
على أن . ٤/١٥٩٦املرداوي، التحبري : وجنالمها رضي اهللا عنهم، وينظر

 - وهو قول أهل السنة واجلماعة  - إلسالم ابن تيمية املعروف عن شيخ ا
، ٤/٢١ابن تيمية، منهاج السنة النبوية : ينظر. إنكار العصمة لغري النيب 

٨٣، ٧/٧٢ ..  
  ). س(و) ع(و ) أ(ليست يف : قوله) ٢(
والبزار يف  ١/١٣٩والصغري  ٣/٣٧الطرباين يف الكبري : أخرجه من حديث أيب ذر) ٣(

، وضعفه الذهيب، وصححه ٣/١٥٠حلاكم يف املستدرك وا، ٣/٢٢٣املسند 
من حديث ابن : وذكر له شواهد ضعيفة ٩/١٦٨واهليثمي يف جممع الزوائد 

: ٧/٣٩٥قال ابن تيمية يف منهاج السنة  .وأيب سعيد اخلدري، وابن الزبري، عباس
  . ال يعرف له إسناد صحيح

وأمحد يف  ٢٤٠٨مل أجده هبذا اللفظ، وأخرجه ملم يف الصحيح، رقم ) ٤(
من حديث أيب سعيد اخلدري وزيد  ٣٧١، ٤/٣٦٧و  ١٧، ٣/١٤املسند 

، . »إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وأهل بييت«: بن أرقم، بلفظ
، والطرباين يف املعجم الكبري ١٨٩، ٥/١٨٢وأخرجه أمحد يف املسند 

. إين تارك فيكم خليفتني«: ، من حديث زيد بن ثابت، بلفظ٥/١٧١
إسناده : ٩/١٦٣قال اهليثمي يف جممع الزوائد  »ب اهللا وعتريت أهل بييتكتا
على معىن احلديث يف منهاج السنة  اإلسالموانظر كالم شيخ . جيد
  . ٣/١١٤والطويف يف شرح خمتصر الروضة  ٧/٣١٨
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  . )١(األولني
  . )٢(إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث: وكذلك

، وإمـا  )٣(إما املشاهدة: وطريقنا إىل العلم بانعقاد االجتماع
النقل عن كل من اجملمعني أو عن بعضـهم مـع نقـل رضـي     

  . الساكتني
وعـدم ظهـور   ، بعدم اإلنكار مع االشتهار: اهمويعرف رض

  . حامل هلم على السكوت وكونه مما احلق فيه مع واحد
، وهو حجة وإن نقـل تـواترا  ، ويسمى هذا إمجاعا سكوتيا

  . )٤(وكذلك القول إن نقل آحاداً
  : لقولـه تعـاىل  ، )٥(فإن تواتر فحجة قاطعة يفسـق خمالفـه  

   ِْمنَِنيَوَيتَّبِْع غَْيـَر َسـبِيلِ الُْمـؤ]  ١١٥: سـورة النسـاء[ ،  
   َِوَتكُوُنوا ُشـَهَداَء َعلَـى النَّـاس]  ١٤٣: سـورة البقـرة[ ،  

                              
إذا اختلفت األمة على قولني حرم : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

   ..٤/١٦٣٨التحبري ، املرداوي: ينظر لثإحداث قول ثا
التحبري ، املرداوي: ينظر .ال جيوز إحداث تأويل ثالث: املذهب عند احلنابلة) ٢(

٤/١٦٥١ .  
  . ولعل املثبت هو الصواب. املشاهد: )س(األصل ) ٣(
أن اإلمجاع يثبت : وقول عامة أهل العلم، واملذهب عند احلنابلة. آحاد: األصل) ٤(

  . ٤/١٦٨٩التحبري ، املرداوي: ينظر .خبرب الواحد
أن منكر اجملمع عليه الضروري : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٥(

  . ٤/١٦٨٠التحبري ، املرداوي: ينظر .كافر .واملشهور
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ففيه تـواتر  . )٢)(١(»ال جتتمع أميت على ضاللة«: ولقول النيب 
ومثلـهم ال  ، وإلمجاعهم على ختطئة من خالف اإلمجـاع  .معنوي
  . على ختطئة أحد يف أمر شرعي إال عن دليل قاطع )٣(جيتمع

  فصل

محل معلوم على معلوم بـإجراء حكمـه عليـه    : والقياس
  . )٤(جبامع

، )٦(واىل قياس علة وقياس داللـة ، )٥(وينقسم إىل جلي وخفي
  . )٧(وإىل قياس طرد وقياس عكس

                              
  . وحنوه كثري: زيادة: )س) (ع) (أ) (١(
بو داود يف أخرجه أ .له طرق كثرية يعضد بعضها بعضا، قطعة من حديث مشهور) ٢(

 .٦/٣٩٦وأمحد يف املسند ، ٢٢٥٥رقم ، والترمذي يف اجلامع، ٤٢٥٣السنن 
  . ٢/٧١٦ختريج فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد : وينظر يف بقية التخريج

  . جيمع: )ع) (أ) (٣(
وعند  ٣/١٨٦كما يف اإلحكام لآلمدي ، أخذ املؤلف التعريف من الباقالين) ٤(

ابن : ينظر .واملعىن متقارب .ل يف حكم جبامع بينهمامحل فرع على أص: احلنابلة
   .٢٨٢الروضة ، قدامة

ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت : واجللي، هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف) ٥(
، الفتوحي: ينظر .ما كانت العلة فيه مستنبطة: واخلفي .العلة نصية أو جممعا عليها

  . ٤/٢٠٧شرح الكوكب املنري 
إذا كان اجلامع دليل العلة : وقياس الداللة، ما كان اجلامع فيه هو العلة: العلةقياس ) ٦(

  . ٤/٢٠٩شرح الكوكب ، الفتوحي: ينظر) الزم أو أكثر أو حكم(
 .افتراقهما: وقياس العكس، استواء الفرع واألصل يف العلة املستنبطة: قياس الطرد) ٧(

  . ٣/٢٢٢شرح خمتصر الروضة ، الطويف: ينظر
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وهـو حمجـوج بإمجـاع    ، وقد شذ املخالف يف كونه دليال
، والسكوت رضـا  ]أ/٣[ إذ كانوا بني قائس وساكت، الصحابة

  . )١(يةفاملسألة قطع

إذ فيها ما ال يعقل معنـاه  ، وال جيري القياس يف مجيع األحكام
ويكفي إثبات حكم األصـل   .والقياس فرع تعقل املعىن، )٢(كالدية
وإن مل يكن جممعا عليه وال اتفق عليه اخلصـمان علـى    )٣(بالدليل
  . )٤(املختار

  . أصل وفرع وحكم وعلة: وأركانه أربعة
وال معدوالً ، ون حكمه منسوخاأن ال يك: )٥(فشروط األصل
  . )٧(وال ثابتا بقياس، )٦(به عن سنن القياس

  ويف التغليظ ، مساواة أصله يف علته وحكمه: )٨(وشروط الفرع

                              
  . ٧/٣٤٨٩التحبري ، املرداوي: نظر يف اإلمجاع على ذلكي) ١(
  . ساقط .كالدية: )ع) (٢(
  . بالنص أو اإلمجاع، يعين األصل املقيس عليه: )س) (أ(حاشية ) ٣(
اشتراط توافق اخلصمني على حكم : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

  . ٧/٣١٦٥التحبري ، املرداوي: ينظر .األصل
  . مث ضرب عليه. ثالثة: كتب فوق السطر) أ() ٥(
  . كالشفعة والقسامة: )س) (أ(حاشية ) ٦(
  . إذ يؤدي إىل التسلسل: )س) (أ(حاشية ) ٧(
  . ثالثة: كتب فوق السطر) س) (أ) (٨(
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وأن ، )١(وأن ال تتقدم شرعية حكمه على حكم األصل، والتخفيف
  . )٢(ال يرد فيه نص

   .وال لغويا )٣(ال عقليا، أن يكون شرعيا: وشروط احلكم هنا
وأن ال يكون ، أن ال يصادم نصا وال إمجاعا: )٤(وشروط العلة

وأن ال خيالفـه يف التخفيـف   ، يف أوصافها ما ال تأثري له يف احلكم
وأن يطرد على ، وأن ال يكون مبجرد االسم إذ ال تأثري له، والتغليظ
  . )٦(وأن ينعكس على رأي، )٥(الصحيح

   .ومفردة ومركبة ،ويصح أن تكون العلة نفيا وأن تكون إثباتا
  . وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكون خلقا يف حمل احلكم

  ومىت . ويصح تقارن العلل وتعاقبها. وقد جييء من علة حكمان
                              

واملذهب عند . كقياس الوضوء على التيمم فال يصح اهـ: )س) (أ(حاشية ) ١(
التحبري ، املرداوي: ينظر .يشترط ذلكال : وقول عامة أهل العلم، احلنابلة

٧/٣٣٠٦ .  
ال يشترط انتفاء النص على احلكم : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٧/٣٣٠٤التحبري ، املرداوي: ينظر .الذي يراد إثباته بالقياس
  . كوجوب أو حترمي، حكم شرعي: أي: )س) (أ(حاشية ) ٣(
  . علق فوق السطر) س) (أ(ويف  .ستة: زيادة: )ع) (٤(
وهو وجود احلكم إذا ، أن الطرد: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٥(

  . ٧/٣٢٥التحبري ، املرداوي: ينظر .ليس شرطا يف صحة العلة: وجدت العلة
وهو نفي احلكم لنفي ، أن العكس: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٦(

  . ٧/٣٢٤٤التحبري ، املرداوي: ينظر .يف صحة العلةليس شرطا : العلة
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   .تعارضت فالترجيح
  : )١(وطرق العلة أربع على املختار

وذلك أن ينعقد على تعليل احلكـم بعلـة   . )٢(اإلمجاع: أوهلا
  . معينة

  . صريح وغري صريحوهو  .النص: وثانيها
، لعلة كذا: مثل. )٣(ما أيت فيه بأحد حروف التعليل: فالصريح
  . أو حنو ذلك، أو بأنه، أو فإنه، أو ألن، أو ألجل كذا

  . ما فهم منه التعليل ال على وجه التصريح: )٤(وغري الصريح
  . ويسمى تنبيه النص

جامعـت أهلـي يف هنـار    : جوابا ملن قال. اعتق رقبة: مثل
  . )٥(رمضان

                              
أن من طرق إثبات العلة أيضا : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

وسيشري املؤلف إىل  ٣٤٣٨، ٧/٣٤٢٩التحبري ، املرداوي: ينظر .الشبه والدوران
  . الشبه بعد ذلك

فكان ، عند ذكر األدلة الشرعيةسبق أن جعل املؤلف النص مقدما على اإلمجاع ) ٢(
  . حقه أن يقدم هنا أيضا

أن الصريح يشمل ما ال حيتمل : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٣(
، ٧/٣٣١٣التحبري ، املرداوي: ينظر .كالالم والباء، غري العلة احتماال مرجوحا

٣٣٢٤ .  
  . سهو من الناسخ. الصحيح: )س) (٤(
وأمحد يف ، ١٦٧١رقم ، ابن ماجه يف السنن: خرجه هبذا اللفظأ، نص حديث) ٥(

من  ٢/١٩والدارمي يف السنن ، ٢/١٩٠والدار قطين يف السنن ، ٢/٢٠٨املسند 
= 
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  . )١(اخلرب »أرأيت لو كان على أبيك دين«: وقريب منه

ال «: ومثـل ، )٢(»للراجل سهم وللفارس سـهمان «: ومثل
   .وغري ذلك )٣(»يقضي القاضي وهو غضبان

ويسـمى حجـة   ، السرب والتقسيم: أي طرق العلة: وثالثهما
إبطال التعليـل   )٥(]و[وهو حصر األوصاف يف األصل . )٤(اإلمجاع
إما ببيان ثبوت احلكـم  : فيتعني إبطال ما عداه .واحدا منهاهبا إال 
 ]ب/٣[ أو بعـدم ، )٧(كونه وصفا ضرورياً )٦(أو ببيان، من دونه

  . ظهور مناسبته

=                                
، ومسلم، ٦٧٠٩رقم ، البخاري: واصله يف الصحيحني حديث أيب هريرة 

  . ١١١١رقم 
ومسلم يف ، ٧٣١٥، ٦٦٩٩، ١٨٥٢رقم ، أخرجه البخاري يف الصحيح) ١(

من حديث ابن عباس  ٢٢٤، ١/٢١٢وأمحد يف املسند ، ١١٤٨رقم ، الصحيح
من حديث سودة رضي اهللا  ٦/٤٢٩وأخرجه أمحد يف املسند ، رضي اهللا عنهما

  .واللفظ له، عنهما
رقم ، ومسلم يف الصحيح، ٤٢٢٨، ٢٨٦رقم ، أخرجه البخاري يف الصحيح) ٢(

  . عن ابن عمر رضي اهللا عنهما بنحوه ١٧٦٢
، ١٧١٧ومسلم يف الصحيح رقم ، ٧١٥٨رقم ، رجه البخاري يف الصحيحأخ) ٣(

  . من حديث أيب بكرة  ٥٢، ٤٦، ٣٨، ٥/٣٦وأمحد يف املسند 
  .. ٤/١٦٣١التحبري ، املرداوي: ينظر .تقدم القول بأنه البد لإلمجاع من مستند) ٤(
  ).ع(إضافة من ) ٥(
  .بيان: )ع) (أ) (٦(
التحبري ، املرداوي: ينظر .طرديا: الصوابولعل  .هكذا يف مجيع النسخ) ٧(

٧/٣٣٥٨ .  
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اإلمجاع على تعليل احلكم يف : )١(وشرط هذا الطريق وما بعده
  . اجلملة من دون تعيني العلة

  . ناطوختريج امل، وتسمى اإلخالة .املناسبة: ورابعها

كاإلسكار يف حترمي  .تعيني العلة مبجرد إبداء مناسبة ذاتية: وهي
  . وكاجلناية العمد العدوان يف القصاص، اخلمر

  . )٢(أو مساوية، بلزوم مفسدة راجحة: وتنخرم املناسبة

يقضي العقل بأنه الباعـث  ، وصف ظاهر منضبط: واملناسب
  . )٣(على احلكم

كالسفر  . مالزمه ومظنتهاعترب: فإن كان خفيا أو غري منضبط
  . )٤(للمشقة

                              
  .أي طرق العلة: )أ(حاشية ) ١(
فيمن غص بلقمة وخشي املوت ومل جيد ما ينزهلا به : مثال ذلك): أ(حاشية ) ٢(

ففي حترميه مناسبة العقل، ولكن خيرم من املناسبة حصول مفسدة . إال اخلمر
ح من املناسبة، إذ حفظ النفس وهذه املفسدة أرج. وهي هالكه لو مل يشربه

اهـ املذهب عند احلنابلة، وقول .أوىل من حفظ العقل مع خشية اهلالك
املرداوي، التحبري : ينظر. أن املناسبة ال تنخرم بذلك: طائفة من أهل العلم

٧/٣٣٧ .  
ما : وعند احلنابلة. ٣/٢٧٠أخذ املؤلف التعريف عن اآلمدي يف اإلحكام ) ٣(

املرداوي، التحبري : ينظر. لرابط عقلي: وزاد بعضهم .تقع املصلحة عقبه
٧/٣٣٦٩ .  

  . ٧/٣٣٧٤التحبري ، املرداوي: ينظر .هذا تفريع علي التعريف الذي ذكره املؤلف) ٤(
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  . ومرسل، وغريب، ومالئم، مؤثر: أربعة أقسام )١(وهو
يف  )٢(وهو ما ثبت بنص أو إمجاع اعتبار عينـه : املؤثر: فاألول
، والية املال بالصـغر الثابـت باإلمجـاع    )٣(كتعليل .عني احلكم

وكتعليل وجوب الوضوء باحلدث اخلارج من السـبيلني الثابـت   
  . )٤(لنصبا

لكنه ، ما ثبت اعتباره بترتيب احلكم على وفقه فقط: واملالئم
كمـا ثبـت    .قد ثبت بنص أو إمجاع اعتبار عينه يف جنس احلكم

 .لألب والية نكاح ابنته الصغرية قياسا على والية املال جبامع الصغر
  . فقد اعترب عني الصغر يف جنس الوالية

جواز اجلمع يف احلضر ك .أو ثبت اعتبار جنسه يف عني احلكم
  . للمطر قياسا على السفر جبامع احلرج واملشقة

  . فقد اعترب جنس احلرج يف عني رخصة اجلمع
كإثبات القصـاص باملثقـل   . أو اعتبار جنسه يف جنس احلكم

  . جبامع كوهنا جناية عمد عدوان )٥(قياسا على احملدد

                              
  . أي املناسب: )أ(حاشية ) ١(
  . أي الوصف: )س) (أ(حاشية ) ٢(
  . كتعيني: األصل) ٣(
، ١٧٧، ١٣٧رقم ، يف الصحيح أخرجه البخاري: وهو حديث عبد اهللا بن زيد) ٤(

  .٤/٤٠وأمحد يف املسند ، ٣٦١رقم ، ومسلم يف الصحيح، ٢٠٥٦
، احلجاوي: ينظر .واملثقل ما يقتل بثقله، واحملدد هو ما يقتل حبده .احملدود: األصل) ٥(

  . ٤/٨٦اإلقناع 
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  . اجلناية يف جنس القصاص )١(]جنس[فقد اعترب 
، )٢(ما ثبت اعتباره مبجرد ترتب احلكم على وفقـه : والغريب

ومل يثبت بنص وال إمجاع اعتبار عينه وال جنسه يف عني احلكم وال 
علـى  ، )٣(جنسه كتعليل حترمي النبيذ باإلسكار قياسا على اخلمـر 

  . تقدير عدم ورود النص بأنه العلة يف حترمي اخلمر
: وهو ثالثة أقسام، ما مل يثبت اعتباره بشيء مما سبق: واملرسل

  . وملغي، وغريب، مالئم
لكنـه  ، ما مل يشهد له أصل معني باالعتبـار : فاملالئم املرسل

   .احلكمية ]أ/٤[ مطابق لبعض مقاصد الشرع
وكقتل الزنديق وإن ، كقتل املسلمني املتترس هبم حال الضرورة

حيرم على العاجز عن الوطء مـن تعصـي   : وكقولنا .أظهر التوبة
  . وأشباه ذلك، )٤(لتركه

  ، واملذهب )٦(باملصاحل املرسلة: )٥(وهذا النوع هو املعروف
                              

  . ٧/٣٤٠٤التحبري ، املرداوي: وينظر .إضافة يقتضيها السياق) ١(
  . املالحظة السابقة: ينظر .الوصف: ولعل الصواب .لنسخهكذا يف مجيع ا) ٢(
الشتراكهما يف علة ، فتثبت فيه احلرمة كما ثبتت يف اخلمر: )س) (أ(حاشية ) ٣(

  . التحرمي وهو اإلسكار
املرداوي : ينظر .يباح له النكاح، أن العاجز عن الوطء: واملذهب عند احلنابلة) ٤(

  . ٢٠/١٣واإلنصاف 
  .عند األصوليني: )س) (أ(حاشية ) ٥(
  .. وهي اليت ال يشهد هلا أصل: )س) (أ(حاشية ) ٦(
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  .)١(اعتباره
ما ال نظري له يف الشرع لكن العقل يستحسن : والغريب املرسل

املخوف  )٣(كأن يقال للباّت زوجته يف مرض موته. )٢(احلكم ألجله
فتورث منه قياسا على القاتل . )٤(يعارض بنقيض قصده: لئال ترث

جبامع كوهنما فعال ، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث، عمداً
  . حمرما لغرض فاسد

  . فإنه مل يثبت يف الشرع أن ذلك هو العلة يف القاتل وال غريه
فهو ما صادم النص وإن كان جلنسـه نظـري يف   : وأما امللغي

حيث هو ممن ، )٥(كإجياب الصوم ابتداء على املظاهر وحنوه. الشرع
   .)٦(زيادة يف زجره، عتقيسهل عليه ال

لكن النص منع اعتبـاره  ، فإن جنس الزجر مقصود يف الشرع
  . هنا فألغي

                              
: ينظر .أن املرسل املالئم ليس حبجة: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٧/٣٤٠٨التحبري ، املرداوي
أن الغريب املرسل : وقول عامة أهل العلم وحكي االتفاق، واملذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٧/٣٤١١التحبري ، املرداوي: ينظر .مردود
  . لزوجته يف مرضه) ع) (أ) (٣(
لكن العقل ، واملعارضة بنقيض القصد ال أصل هلا يف الشرع: )س) (أ(حاشية ) ٤(

  . يستحسن احلكم ألجله
  . كاجملامع يف رمضان: )س) (أ(حاشية ) ٥(
  . لصعوبة الصوم: )س) (أ(حاشية ) ٦(
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  . )١(وهذان مطرحان باتفاق
وهـو أن يـوهم الوصـف    : )٢(ومن طرق العلة الشبه: قيل
مـع التفـات    )٤(بأن يدور معه احلكم وجودا وعدما، )٣(املناسبة

  . الشارع إليه
وكما يقال يف تظهـري   .)٥(لى رأيفالكيل يف حترمي التفاضل ع

، فيتعني هلا املاء .جبامع كون كل منهما طهارة ترد للصالة، النجس
  . )٦(كطهارة احلدث

  : تنبيه
  . مخسة وعشرون نوعا: )٧(اعتراضات القياس

                              
، املرداوي: ينظر .ملرسل الذي ثبت إلغاؤه مردودعلى أن ا: أمجع أهل العلم) ١(

  . ٧/٣٤٠٧التحبري 
أنه يعلل به : وقول طائفة من أهل العلم، واملذهب عند احلنابلة: التشبيه: األصل) ٢(

  . ٧/٣٤٢٩التحبري ، املرداوي: ينظر .ويكون حجة
لفرع تردد ا: وعند احلنابلة ٣/٢٩٦أخذ املؤلف التعريف عن اآلمدي يف اإلحكام ) ٣(

: ينظر. إال أنه يشبه أحدمها يف أوصاف أكثر، بني أصلني فيه مناط كل منهما
  . ٧/٣٤٢٠التحبري ، املرداوي

  . أي الوصف: )س) (أ(حاشية ) ٤(
. وقول طائفة من أهل العلم يف كل مكيل جبنسه، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٥(

  . ١٢/٨اإلنصاف ، املرداوي: ينظر
الشرح ، ابن أيب عمر: ينظر .وقول عامة أهل العلم، ند احلنابلةهذا هو املذهب ع) ٦(

  .٢/٢٧٥األصناف ، واملرداوي، ٢/٢٧٥الكبري 
: وعند احلنابلة. ٢/٢٥٧يف خمتصر املنتهى ، أخذ املؤلف الترمجة عن ابن احلاجب) ٧(

  . ٧/٣٥٤٤التحبري ، املرداوي: ينظر .القوادح
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وهو نـوع  ، طلب بيان معىن اللفظ: وهو .االستفسار: األول
: ومن أمثلتـه  .بةوإمنا يسمع إذا كان يف اللفظ إمجال أو غرا. واحد

َحتَّـى َتـْنِكَح َزْوًجـا    أن يستدل املستدل بقـول اهللا تعـاىل   
هل هـو   .ما املراد بالنكاح: فيقال، ]٢٣٠: سورة البقرة[غَْيَرُه

  . الوطء أو العقد
ال  -يعين الوطء  - )٢(وألنه، )١(ظاهر يف العقد شرعا: وجوابه

  . يسند إىل املرأة
. )٣(خمالفة القياس للـنص : وهو .فساد االعتبار: النوع الثاين

ذبح من أهله يف حمله : يف ذبح تارك التسمية عمداً: أن يقال: مثاله
  . )٤(كذبح ناسي التسمية
وهو قوله ، ملخالفته النص، هذا فاسد االعتبار: فيقول املعترض

 :سورة األنعـام [َولَا َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه: تعاىل
١٢١ .[  

  ذكر « :هذا ما تذبح عبدة األوثان، بدليل قوله : فيقول املستدل

                              
اإلنصاف ، املرداوي: ينظر .عقد التزويج: عالنكاح يف الشر املذهب عند احلنابلة) ١(

٢٠/٧ .  
  . والكالم مستقيم بدونه .بياض مبقدار كلمة: يف مجيع النسخ) ٢(
خمالفة القياس : أن فساد االعتبار: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٧/٣٥٥٣التحبري ، املرداوي: ينظر .للنص أو اإلمجاع
أن من ترك التسمية عمدا مل تبح : وقول عامة أهل العلم، لةاملذهب عند احلناب) ٤(

  . ٢٧/٣٢٢اإلنصاف ، املرداوي: ينظر. ذبيحته
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  . وحنو ذلك )١(»اهللا على قلب املؤمن ّمسى أم مل يسم
  . )٢(فساد وضع القياس مبخصوص يف إثبات القياس: النوع الثالث

أن يقال : )٤(مثاله .قد ثبت بالوصف اجلامع نقيض ذلك احلكم )٣(بأنه
  . )٦(سح فيسن فيه التكرار كاالستجمارم: )٥(يف التغشي

ألنه ثبت كراهة اعتبـاره  ، املسح ال يناسب التكرار: فيقول املعترض
  . )٧(وهو التعرض لثقله، التكرار يف املسح على اخلف ملانع

أن يقول املستدل يف عـدم  : مثاله .منع ثبوت احلكم يف األصل: الرابع
  . )٨(للنجاسة الغليظة كالكلب وال يقبل الدباغ: قبول جلد اخلنزير للدباغ
  . ال نسلم ذلك يف الكلب: فيقول املعترض

                              
بلفظ ، وضعفه ٩/٢٤٠والبيهقي يف السنن ، ٤/٢٩٥أخرجه الدار قطين يف السنن ) ١(

يف ، وأخرجه الدار قطين .من حديث أيب هريرة ) اسم اهللا يف قلب كل مسلم(
وسعيد بن منصور يف السنن ، ٤/٤٨١الرزاق يف املصنف وعبد ، ٤/٢٩٥السنن 
املسلم فيه اسم اهللا وإن مل «عن ابن عباس رضي اهللا عنهما بلفظ ، ٩١٤رقم 

  . »يذكر التسمية
أنه يتناول ما ثبت اعتباره بنص أو : وقول عامة أهل العلم، واملذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٧/٣٥٦١التحبري ، املرداوي: ينظر .إمجاع
  . فإنه: األصل )٣(
  . ٧/٣٥٦٣التحبري ، املرداوي: ينظر .مثال على ما ثبت اعتباره باإلمجاع) ٤(
التحبري ، واملرداوي ٣٦٤املصباح املنري ، الفيومي: ينظر.مسح الرأس: التغشي) ٥(

٧/٣٥٦١ .  
أنه ال يستحب تكرار مسح الرأس يف : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٦(

  . ١/٣٥٨اإلنصاف ، املرداوي: ينظر .الوضوء
  . ٧/٣٥٦٣التحبري ، املرداوي: ينظر: لتلفه: ولعل الصواب، هكذا يف مجيع النسخ) ٧(
الشرح ، ابن أيب عمر: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٨(

  . ١/١٦٨اإلنصاف ، واملرداوي، ١/١٦٨الكبري 
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  . )١(بإقامة الدليل: وجواب
أن يكون اللفظ مترددا بني أمـرين  : وهو. التقسيم: اخلامس

  . أحدمها ممنوع منه
أن يقال يف قياس الصحيح احلاضر على املسافر واملريض : مثاله

  . )٢(بب التيمم وهو تعذر املاءوجد س: إذا تعذر عليه استعمال املاء
 أتريد أن تعذر املاء مطلقا سبب جلواز التـيمم : فيقول املعترض

  . أم تعذره يف السفر واملرض
  . بإقامة الدليل على اإلطالق: وجوابه .ممنوع منه: فاألول
أن مينـع  : وهـو  .منع وجود املدعي علة يف األصل: السادس
فضال عن أن ، ه علة يف األصلما ادعاه املستدل أن )٣(املعترض وجود
  . يكون هو العلة

 )٤(أن يقول املستدل يف املنع من تطهري الدباغ جلد الكلـب : مثاله
  يقبل جلده  يغسل من ولوغه سبعا فال )٥(حيوان: بالقياس على اخلنزير

                              
  .  األصلعلى احلكم يف: ) أ (حاشية ) ١(
الشرح ، ابن أيب عمر: ينظر. وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ١٧٣، ٢/١٦٨اإلنصاف ، واملرداوي، ٢/١٦٨الكبري 
  . من وجود: )ع) (أ) (٣(
  . ينظر ما تقدم يف االعتراض الرابع) ٤(
أن : مثاله .صللعل األنا منع وجود الذي هو علة يف األ: يف مجيع النسخ زيادة) ٥(

  . هفولعل الصواب حذ .يقال يف الكلب حيوان
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  . الدباغ كاخلنزير
ال نسلم ذلك يف اخلنزير يف أنه يغسـل مـن   : فيقول املعترض

  . )١(ولوغه سبعا
  . بإثبات طرق العلة يف اخلنزير: وجوابه
  . منع كون ذلك الوصف علة: السابع
ال نسلم كون اخلنزير يغسـل مـن   : أن يقول املعترض: مثاله
  . سبعاً هو العلة يف أن جلده ال يقبل الدباغ ولوغه

  . بإثبات العلة بأحد الطرق: وجوابه
ملستدل أن يبدي املعترض يف قياس ا: وهو .عدم التأثري: الثامن

  . )٢(وصفا ال تأثري له يف إثبات احلكم
مشركون : قول احلنفية يف املرتدين إذا أتلفوا أموالنا: ومن أمثلته
يف دار احلرب فال ضـمان علـيهم كسـائر     ]أ/٥[ أتلفوا أمواال
  . )٣(املشركني

                              
إحداهن ، واملذهب عند احلنابلة أنه جيب غسل جناسة الكلب واخلنزير سبعا) ١(

  . ٢/٢٧٧اإلنصاف ، املرداوي: ينظر. بالتراب
بأن الوصف ال : واحلنابلة يعربون عن عدم التأثري .هذا قسم من أقسام عدم التأثري) ٢(

  . ٧/٣٥٨٤التحبري ، املرداوي: ز ينظر مناسبة له
، املرداوي: ينظر .أن ما أتلف املرتد من شيء ضمنه: املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٢٧/١٥٧اإلنصاف 
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دار احلرب ال تأثري هلـا يف عـدم الضـمان    : فيقول املعترض
  . عندكم

أن : مثاله. اء املناسب إىل املصلحة املقصودةالقدح يف إفض: التاسع
إهنا احلاجة إىل ارتفـاع  : يقال يف علة حترمي مصاهرة احملارم على التأبيد

  . أن التحرمي املؤبد يقطع الطمع يف الفجور: ووجه املناسبة. احلجاب
بل قـد يكـون إفضـاء إىل     .ال نسلم ذلك: فيقول املعترض

  . لسده باب الزواج، الفجور
بأن رفع احلجاب على الدوام مع اعتقاد التحـرمي ال  : هوجواب

  . يبقى معه احملل مشتهى طبعا كاألمهات
  . إبداء مفسدة راجحة أو مساوية: وهو. القدح يف املناسبة: العاشر
: ومن أمثلته أن يقـال  .ترجيح املصلحة على املفسدة: وجوابه

  . )١(التخلي للعبادة أفضل ملا فيه من تزكية النفس
من إجياد : لكنه يفوت أضعاف تلك املصلحة: ل املعترضفيقو

  . وكسر الشهوة، وكف النظر، الولد
إذ هي حلفظ الدين وما ، مصلحة العبادة أفضل )٢(أن: وجوابه

  . ذكر حلفظ النسل
                              

أن االشتغال بالنكاح أفضل من : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(
، واملرداوي، ٢٠/١٤ الشرح الكبري، ابن أيب عمر: ينظر .التخلي لنوافل العبادة

  . ٢٠/٢٣اإلنصاف 
  . بأن: )س) (ع) (أ) (٢(
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كالرضـى يف   .عدم ظهور الوصف املدعي علة: احلادي عشر
  . والقصد والعمد يف األفعال، العقود

 )٢(كصفة .ه بصفة ظاهرة تدل عليه عادةضبط )١(أن: واجلواب
  .واستمال اخلارق يف القتل على العمدية، العقود الدالة على الرضى

  . )٣(الثاين عشر
عبارة عن ثبوت الوصف يف : وهو .النقض: )٤(]الثالث عشر[

  . صورة مع عدم احلكم فيه
وجود الوصف يف صورة النقض، أو مينع عـدم   )٥(]منع: [وجوابه
وذلك يكون بإبداء مانع يف حمل النقض اقتضـى نقـيض    .احلكم فيها

  احلاجة  )١(إذا أوردت على الربويات، بعموم )٦(احلكم، كما يف العرايا
                              

  .حذف أن: ولعل الصواب، هكذا يف مجيع النسخ) ١(
التحبري ، املرداوي: ينظر .كصيغة: هكذا يف مجيع النسخ ن ولعل الصواب) ٢(

٧/٣٦٠٥ .  
: نيوهو عند األولي .مل يذكر املؤلف اسم القادح وال وصفه، هكذا يف مجيع النسخ) ٣(

: ينظر .كالتعليل باحلكم واملصاحل. كون الوصف املدعي علة غري منضبط
  . ٧/٣٦٠٦التحبري ، املرداوي

  . اإلشارة إىل ذلك) س(، ويف هامش األصل، إضافة يقتضيها السباق) ٤(
  . ٧/٣٦٠٦التحبري ، املرداوي: ينظر .إضافة يقتضيها السياق) ٥(
، ابن قدامة: ينظر .رصا مبثله من التمر كيالبيع الرطب يف رؤوس النخل خ: العرايا) ٦(

  . ١٢/٦٣) مع الشرح(املقنع 
  . لعموم: )ع) (١(
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فاملصـلحة يف   .إىل الرطب وقد ال يكون عندهم مثر غـري التمـر  
  . وحنو ذلك، جوازها أرجح

إذ مفسدة هالكـه  ، وكتحرمي أكل امليتة إذا أورد عليه املضطر
  . مفسدة أكل املستقذرات أعظم من

وجود احلكمة املقصودة مـن  : وحاصله. الكسر: الرابع عشر
كما لو قيل يف الترخيص يف  .الوصف يف صورة مع عدم احلكم فيها

  . فيكسر بصفة شاقة يف احلضر، حلكمة املشقة: اإلفطار يف السفر
  . )٢(لعسر ضبط املشقة )١(مبنع وجود قدر احلكم: وجوابه

أو  .احلكم ]ب/٥[ مبنع وجود: ض يف أن جوابهفالكسر كالنق
القاتـل لثبـوت    )٣(كعدم قطع، منع عدم أو شرعية حكمته أرجح

  . القتل
كما إذا علل املستدل حرمة . املعارضة يف األصل: اخلامس عشر

فيقـول  . بالكيـل : فعارضه املعتـرض . بالطعم: )٤(]يف الربا[الربا 
  يكن  ومل بعادة زمن النيب  ال نسلم أنه مكيل، ألن العربة: املستدرك

                              
التحبري ، املرداوي: ينظر. احلكمة: ولعل الصواب، هكذا يف مجيع النسخ) ١(

٧/٣٢٣٩ .  
أن احلكمة اجملردة عن وصف ضابط : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٢(

وقد أمجع العلماء على أن من صنعته شاقة حضرا ال  .ل هباهلا ال يصح التعلي
  . ٣٣٧٤، ٣٢٣٨، ٧/٣١٩٤التحبري ، املرداوي: ينظر .يترخص

  . ٧/٣٢٤٠التحبري ، املرداوي: ينظر .ولعل املثبت هو الصواب .قتل: األصل) ٣(
  . ٧/٣٦٢٧التحبري ، املرداوي: ينظر .إضافة يقتضيها السياق) ٤(
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  . )١(بل كان موزونا .مئذ مكياليو
  . إن الكيل مؤثر: ومل قلت: أو يقول

وإمنا يسم حيـث يكـون    .هو املسمى املطالبة: وهذا اجلواب
  . )٢(وللمعارضة جوابات أخر .ثبوت العلة باملناسبة ال بالسرب

  . منع وجود الوصف يف الفرع: السادس عشر
 )٣(أمان صدر من أهله كاملأذون: ل يف أمان العبدأن يقا: مثاله

   .)٤(له يف القتال
  . ال نسلم أن العبد أهل لألمان: فيقول املعترض

أريد أنه مظنة لرعايـة  : بأن يقول، بيان معىن األهلية: وجوابه
  . املصلحة إلسالمه وعقله

بأن . املعارضة يف الفرع مبا يقتضي حكم األصل: السابع عشر
كرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت احلكم فعندي وصف ما ذ: يقول

  وهذا هو الذي يعين باملعارضة مبا تقدم من . آخر يقتضي نقيضه
                              

، املرداوي: ينظر .أن العلة يف حترمي ربا الفضل يف الرب الكيل: بلةاملذهب عند احلنا) ١(
  . ١٢/١٢اإلنصاف 

  . ٧/٣٦٣٢التحبري ، املرداوي: ينظر) ٢(
  . كالعبد املأذون) س) (ع) (أ(تصحيف : ذونونكاملأ: األصل) ٣(
الشرح ، ابن أيب عمر: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٤(

  . ١٠/٣٤١اإلنصاف ، واملرداوي، ١٠/٣٤١بري الك
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  . االعتراضات من قبل املعترض على املستدل
أو ، وهو إبداء خصوصية يف الفرع هي شـرط : الثامن عشر

ومرجـع هـذه القاعـدة إىل     .إبداء خصوصية يف الفرع هي مانع
  . )١(وقد مر،  األصلاملعارضة يف

وهـو   .اختالف الضابط يف األصـل والفـرع  : التاسع عشر
  . الوصف املشتمل على احلكمة املقصودة

أن يقول املستدل يف شهود الزور على القتـل إذا قتـل   : مثاله
  . )٢(تسببوا للقتل فيجب القصاص كاملكره: بشهادهتم

ويف  فإن يف األصل اإلكـراه ، الضابط خمتلف: فيقول املعترض
ومل يتحقق تساويهما يف املصلحة وقد يعترب الشارع ، الفرع الشهادة

  . أحدمها دون اآلخر
أو بأن  .بأن الضابط هو القدر املشترك وهو التسبب: وجوابه

  . وحنو ذلك .إفضاءه يف الفرع مثل إفضائه يف األصل أو أرجح
  . اختالف جنس املصلحة يف األصل والفرع: العشرون

  حيد باللواط كما حيد بالزنا، ألنه إيالج : ل املستدلأن يقو: مثاله
                              

  . ٤/٣٦٤٧التحبري ، املرداوي: ينظر) ١(
الشرح ، ابن أيب عمر: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٢٥/٣٢اإلنصاف ، و املرداوي، ٢٥/٣١الكبري 
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  . )١(فرج يف فرج مشتهي طبعا حمرم شرعاً
  . اختلفت املصلحة يف حترميهما: املعترض] أ/٦[ فيقول

وقد  .دفع رذيلته: ويف اللواط .منع اختالط النسب: ففي الزنا
  . يتفاوتان يف نظر الشارع

  . من دون تفاوت بيان استقالل الوصف بالعلية: وجوابه

دعوى املخالفة بني حكم األصل وحكم : احلادي والعشرون
  . الفرع

يف [: أو البيع على النكـاح ، أن يقاس النكاح على البيع: مثاله
  . جيامع يف صورة )٢(]عدم الصحة

يف  )٣(فإن معىن عدم املصـلحة ، احلكم خمتلف: فيقول املعترض
ومهـا   .حرمـة املباشـرة   ويف النكاح، البيع حرمة االنتفاع باملبيع

  . خمتلفان

وهو عدم ترتب املقصـود   .أن البطالن شيء واحد: واجلواب
  . من العقد عليه

                              
، ابن أيب عمر: ظرين .وقول طائفة من أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٢٦/٢٧١اإلنصاف ، واملرداوي، ٢٦/٢٧٢الشرح الكبري 
  . ٧/٣٦٥٨التحبري ، املرداوي: ينظر .إضافة يقتضيها السياق) ٢(
، واملرداوي) ع(ينظر هامس  .الصحة: ولعل الصواب، هكذا يف مجيع النسخ) ٣(

  . ٧/٣٦٥٨التحبري 
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دعوى املعترض أن وجود : وحاصله .القلب: الثاين والعشرون
اجلامع يف الفرع مستلزم حكما خمالفا حلكمه الـذي أثبـت بـه    

ألنه ، صوماالعتكاف يشترط فيه ال: حنو أن يقول احلنفي. املستدل
  . لبث فال يكون مبجرده قربة كالوقوف بعرفة

وهو  .)١(ال يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة: فيقول املعترض
  . )٢(كلها ترجع إىل املعارضة، أقسام

تسليم مدلول : وحاصله .القول باملوجب: الثالث والعشرون
أن يقول الشـافعي يف القتـل   : ومن أمثلته .الدليل مع بقاء النزاع

 .)٣(فال ينايف القصاص كالقتل باخلارق، قتل مبا يقتل غالبا: ملثقلبا
  . فريى القول املوجب
ألن حمـل  ، عدم املنافاة ليس مبحـل النـزاع  : فيقول املعترض

  . وحنو ذلك .هو وجوب القصاص ال عدم املنافاة للقصاص: النزاع
من شـرط  : وهو ما تقدم، سؤال التركيب: الرابع والعشرون

  .)٤(ن ال يكون ذا قياس مركبحكم األصل أ
                              

، ابن أيب عمر: ينظر .أهل العلم وقول طائفة من، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(
  . ٧/٥٦٦اإلنصاف ، و املرداوي، ٧/٥٦٦الشرح الكبري 

  . ٧/٣٦٦٢التحبري ، املرداوي: ينظر) ٢(
الشرح ، ابن أيب عمر: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٢٥/١٤اإلنصاف ، و املرداوي، ٢٥/١٥الكبري 
ما اتفق عليه اخلصمان لكن لعلتني : والقياس املركب .مل يتقدم ذكر ذلك) ٤(

وقول ، واملذهب عند احلنابلة. أو لعلة مينع اخلصم وجودها يف األصل، خمتلفتني
= 
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  .سؤال التعدية: اخلامس والعشرون
بكر فتجرب : أن يقول املستدل يف البكر البالغة: وذكروا يف مثاله

  . )١(كالصغرية
وما ذكرته وإن تعـدي   .هذا معارض بالصغر: فيقول املعترض

تعدي به احلكـم إىل   )٢(فما ذكرته قد .به احلكم إىل البكر البالغة
  . غريةالثيب الص
، االعتراضات قد يعدمها اجلدليون يف االعتراضـات  )٣(وهذان

بل راجعان إىل بعض ما تقـدم مـن   ، وليس أيهما اعتراضا برأسه
  . االعتراضات
إىل املعارضـة يف   ]ب/٦[ والثـاين  .راجع إىل املنـع : فاألول

  . وقد  تقدم بيان ذلك .األصل
  فصل

  وهو ما : قالوا. داللوهو االست: وبعض العلماء يذكر دليال خامساً

=                                
، املرداوي: ينظر .اشتراط موافقة اخلصمني على حكم األصل: عامة أهل العلم

  . ٧/٣١٦٥التحبري 
الشرح ، ابن أيب عمر: ينظر .لعلموقول عامة أهل ا، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٢٠/١٢٠اإلنصاف ، و املرداوي، ٢٠/١٢٠الكبري 
  . فقد: )ع) (٢(
  . فهذان) ع) (٣(
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  . )٢(وهو ثالثة أنواع، )١(ليس بنص وال إمجاع وال قياس علة
مـن  : مثل. )٣(تالزم بني احلكمني من دون تعيني علة: األول

  . )٤(صح ظهاره صح طالقه
حنو ثبوت الشيء يف وقته : وهو. )٥(االستصحاب للحال: الثاين
بعض الشـافعية يف  كقول . )٦(لفقدان ما يصلح للتغيري، لثبوته قبله

، يستمر فيها استصحابا للحـال األول : املتيمم يرى املاء يف صالته
  . )٧(ألنه قد كان وجب عليه املضي فيها قبل الرؤية

                              
اهـ وقد أخذ املؤلف هذا . فيدخل قياس الداللة): س) (أ(حاشية ) ١(

وعند . ٢/٢٨٠التعريف عن ابن احلاجب، يف كتاب خمتصر املنتهي 
املرداوي، : ينظر.  إمجاع وال قياسإقامة دليل ليس بنص وال: احلنابلة
  . ٨/٣٧٣٩التحبري 

واملذهب عند  .املصاحل املرسلة: وتقدم يف طرق العلة، ذكر املؤلف هنا ستة أنواع) ٢(
: ينظر. وسد الذرائع، أن منها أيضا االستقراء: وقول عامة أهل العلم، احلنابلة
  . ٣٨٣١، ٨/٣٧٨٨التحبري ، املرداوي

  . وقد تقدم عدم اعتباره، تدالل بالدورانهذا نوع من االس) ٣(
التحبري ، املرداوي: ينظر .بأن من صح طالقه صح ظهاره: مثل األصوليون) ٤(

وما ذكره األصوليون ، ألنه حمل اتفاق، ولعل ما ذكره املؤلف اقرب .٨/٣٧٤٧
: ينظر .فقد خالف بعضهم يف اعتبار ظهار الصيب والعبد والذمي .حمل اختالف
  . ٢٣/٢٤٦الشرح الكبري ، رابن أيب عم

  . ساقط. للحال: )ع) (٥(
أن استصحاب احلكم الثابت : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٦(

  . ٨/٣٧٦٣التحبري ، املرداوي: ينظر .باإلمجاع يف حمل اخلالف ليس حبجة
أيب  ابن: ينظر .بطالن صالته: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٧(

  . ٢/٢٤٦اإلنصاف ، و املرداوي، ٢/٢٤٦الشرح الكبري ، عمر
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مل يكـن قبـل    أن النيب : واملختار. شرع من قبلنا: الثالث
وأنه بعدها متعبد مبا مل ينسخ من الشـرائع  ، )١(البعثة متعبدا بشرع
  . )٢(لك عند عدم الدليل يف شريعتنافيجب األخذ بذ

عبارة عن دليـل يقابـل   : وهو. )٤(االستحسان: )٣(ومنه: قيل
  . )٥(القياس اجللي

وقد يكون ثبوته باألثر وباإلمجـاع وبالضـرورة وبالقيـاس    
  . وال يتحقق استحسان خمتلف فيه. )٦(اخلفي

                              
أنه كان متعبدا بشرع : املذهب عند احلنابلة، وقول طائفة من أهل العلم) ١(

املرداوي، التحبري : ينظر. من قبله مطلقا من غري تعيني واحد منهم بعينه
٨/٣٧٧٠ .  

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(
٨/٣٧٧٨ .  

  . الدليل: أي: )س) (أ(حاشية ) ٣(
: ينظر .أن االستحسان حجة: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

  .٨/٣٨١٨التحبري ، املرداوي
أخذ املؤلف هذا التعريف عن بعض احلنفية، كما يف كشف األسرار، ) ٥(

العدول : وعند احلنابلة. الستحسانوهو نوع من أنواع ا ٤/٣للبخاري 
املرداوي، التحبري : ينظر. حبكم املسألة عن نظائرها لدليل شرعي

٨/٣٨٢٤ .  
، ٤/٥كشف األسرار ، البخاري: ينظر .هذه أقسام االستحسان عند احلنفية) ٦(

  . ٨/٣٨٢٨التحبري ، واملرداوي
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وقول النيب ، )٢(فاألكثر أنه ليس حبجة: الصحايب )١(]قول[وأما 
 »املراد به املقلدون .وحنوه. )٣(اخلرب»...أصحايب كالنجوم .  

  : خامتة
  . )٤(إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل

   )١(أن كل ما ينتفع به من غري ضرورة عاجلة أو آجلة: واملختار
                              

  . ٨/٣٧٩٧التحبري ، املرداوي: ينظر. إضافة يقتضيها السياق) ١(
التحبري ، املرداوي: ينظر .أنه حجة: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٢(

٨/٣٨٠٠ .  
، وابن بطة يف ٧٨٣، رقم )املنتخب(أخرجه عبد بن محيد يف املسند ) ٣(

من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، وأخرجه ابن  ٧٠١اإلبانة، رقم 
، وابن ١/١٧٧تفقة ، واخلطيب يف الفقيه وامل٣/١٠٥٧عدي يف الكامل 

، وأخرجه القضاعي يف من حديث عمر  ٧٠٠بطة يف اإلبانة، رقم 
وأخرجه ابن عبد الرب يف  من حديث أيب هريرة  ١٣٤٦املسند رقم 

 من حديث جابر  ٦/٨٢، وابن حزم يف األحكام ٢/١١١اجلامع 
من حديث ابن عباس رضي اهللا  ٧٠٢=وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة رقم

أمحد، وابن عبد الرب، وابن حزم، وابن القيم، وابن امللقن : عفهعنهما وض
وابن القيم، إعالم املوقعني  ٤/١١٠٧أبو يعلي، العدة : ينظر. وغريهم

  . ٩/٥٨٤وابن امللقن، البدر املنري  ٢/٢٣١
أن العقل ال يوجب وال : املذهب عند احلنابلة، وقول طائفة من أهل العلم) ٤(

. أما استصحاب العدم األصلي ٢/٧١٦التحبري  املرداوي،: ينظر. حيرم
املصدر : ينظر. أنه حجة: فاملذهب عند احلنابلة، وقول عامة أهل العلم

  . ٨/٣٧٥٥السابق 
  . عاجل أو آجل: )ع) (١(
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  . توقف: وبعضهم .احلظر: وقيل. )١(فحكمه اإلباحة عقال
علمنا حبسن اإلنصـاف  ك، ما ذلك حاله )٢(أنا نعلم حسن: لنا

  . وقبح الظلم
  الباب الثالث 

  يف املنطوق واملفهوم

فإن أفاد معـىن ال   .ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق: املنطوق
: قيل .وداللته ظنية، و إال فظاهر .وداللته قطعية، فنص: حيتمل غريه
  . )٣(ومنه العام

  . وهو ما وضع له اللفظ خبصوص: إما صريح .مث النص
  . وهو ما يلزم عنه: ري صريحوإما غ

فإن قصد وتوقف الصدق، أو توقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه 
  َواْسـأَلِ   .)٤(»رفع عن أميت اخلطأ والنسـيان «مثل . فداللة اقتضاء

                              
أن األعيان املنتفع هبا والعقود : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٧٨٨، ٢/٧٦٥التحبري ، املرداوي: ينظر .وحنوها قبل الشرع مباحة
  . لعله حسن: وعلق يف اهلامش .جنس) أ) (٢(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٣(

٥/٢٣٣٨ .  
وله شاهد من حديث  .من حديث أيب بكرة ٢/٣٩٠أخرجه ابن عدي يف الكامل ) ٤(

رقم ، أخرجه ابن ماجة يف السنن .»أميت إن اهللا وضع عن«بلفظ ، ابن عباس
= 
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  . واعتق عبدك عين بألف] ٨٢: سورة يوسف[ الْقَْرَيةَ
: لتعليله لكان بعيـداً  )١(وقرن حبكم لو مل يكن، وإن مل يتوقف

جامعـت  : جوابا ملن قال .عليك الكفارة: حنو .)٣(وإمياء، )٢(فتنبيه
  . )٤(أهلي يف رمضان

  . )٥()إهنا ليست بسبع(

=                                
، ٤/١٧٠والدارقطين يف السنن ، ٧٢١٩رقم ، وابن حبان يف الصحيح، ٢٠٤٥

وصححه ووافقه  ٢/١٩٨واحلاكم يف املستدرك ، ١١/١٣٣والطرباين يف الكبري 
: وشاهد من حديث أيب ذر. ١٠/٦٠، ٧/٣٥٦والبيهقي يف السنن ، الذهيب

أخرجه : وشاهد من حديث احلسن .٢٠٤٣قم ر، أخرجه ابن ماجة يف السنن
  .١/٢٧٨سعيد بن منصور يف السنن 

  . أقحمت احلاشية يف املنت) ع( .ذلك اللفظ: )س) (أ(حاشية ) ١(
  . نص: زيادة: )س) (ع) (أ) (٢(
  . وإمياء: لعلة: وعلق يف اهلامش .وأما) أ) (٣(
لم ، ومس٢٦٠٠، ٣٠أخرجه البخاري يف الصحيح، رقم : أصله حديث) ٤(

من حديث أيب هريرة  ٢/٢٨١، وأمحد يف املسند ١١١١يف الصحيح، رقم 
 .  

، ٧٦رقم ، أبو داود يف السنن) إهنا ليست بنجس(أخرجه بلفظ : أصله حديث) ٥(
، ٥/٢٩٦صحيح وأمحد يف املسند ، وقال حسن ٩٢رقم ، والترمذي يف اجلامع

 ١/١٦٠ستدرك واحلاكم يف امل، ٢٩٩رقم ، وابن حبان يف الصحيح، ٣٠٩، ٣٠٣
مد يف املسند ؛ وعند أ، من حديث أيب قتادة ، وصححه ووافقه الذهيب

، ١/١٨٣واحلاكم يف املستدرك ، ١/٦٣والدار قطين يف السنن ، ٤٤٢، ٢/٣٢٧
إن «: قال أن النيب  من حديث أيب هريرة : ١/٢٤٩والبيهقي يف السنن 

  . »السنور سبع
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  . )١()أرأيت لو متضمضت مباء(
النساء ناقصات عقل «: كقوله، فداللة إشارة: وإن مل يقصد

متكث إحداهن شطر «: فال ]أ/٧[ وما نقصان دينهن: قيل »ودين
  . )٢(»دهرها ال تصلي

ولكـن املبالغـة   . فإن مل يقصد بيان أكثر احليض وأقل الطهر
  . تقتضي ذلك

  فصل

  . ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق: واملفهوم
: وهو .ويسمى مفهوم املوافقة، متفق عليه: األول: وهو نوعان

  . أن يكون املسكوت عنه موافقا للمنطوق به يف حمل احلكم
  فَلَا َتقُلْ : حنو. فهو فحوى اخلطاب: معىن األوىل )٣(فإن كان فيه

                              
: واحلديث .هـا.سأل عن القبلةجوابا ملن ): س) (أ(حاشية األصل ) ١(

، والنسائي يف السنن الكربى، ٢٣٨٥أخرجه أبو داود يف السنن، رقم 
، وابن حبان يف الصحيح، رقم ٥٢، ١/٢١، وأمحد يف املسند ٢٩٤٥رقم 

وصححه ووافقه الذهيب، من  ١/٤٣١، واحلاكم يف املستدرك ٣٥٤٤
  .حديث عمر 

رقم ، البخاري يف الصحيح »ودينما رأيت من ناقصات عقل «أخرجه بلفظ ) ٢(
من حديث أيب سعيد ، ٨٠رقم ، ومسلم يف الصحيح، ١٩٥١، ٤٦٢، ٣٠٤

من  ٢/٦٦وأمحد يف املسند ، ٧٩رقم ، وأخرجه مسلم يف الصحيح اخلدري 
  . حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما

  . أي املسكوت: )س) (أ(حاشية األصل ) ٣(



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٩٢  

فإنه يدل على حترمي ] ٢٣: سورة اإلسراء[ لَُهَما أُفٍّ َولَا َتْنَهْرُهَما
فهـو حلـن   : معىن األوىل وإن مل يكن فيه .الضرب بطريق األوىل

  . )١(اخلطاب
رة سو[إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا ِمائََتْينِ: حنو
لكن ال  .فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة] ٦٥: األنفال

  . بطريق األوىل
  . ويسمى مفهوم املخالفة، خمتلف فيه: والثاين
. أن يكون املسكوت عنه خمالفا للمنطـوق يف احلكـم  : وهو

  : وهو أقسام، )٢(ويسمى دليل اخلطاب
  . )٤(واألخذ به قليل، وهو أضعفها. )٣(مفهوم اللقب

  . )٦(واألخذ به أكثر، وهو أقوى. )٥(م الصفةومفهو
  . وهو فوقهما. )٧(ومفهوم الشرط

                              
   .أي معناه: )س) (أ(حاشية ) ١(
  . ٦/٢٨٩٣املرداوي ن التحبري : ينظر .واملثبت هو الصواب .احلكم: صلاأل) ٢(
  ).جعلت تربتها لنا طهورا(: حنو: )س) (أ(حاشية ) ٣(
، املرداوي: ينظر .أنه حجة: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

  . ٦/٢٩٤٥التحبري 
  . يف الغنم السائمة الزكاة: حنو: )س) (أ(حاشية ) ٥(
التحبري ، املرداوي: ينظر .املذهب عند احلنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة) ٦(

٦/٢٩٠٦ .  
  . من توضأ صحت صالته: )س) (أ(حاشية ) ٧(
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  . )٢(وهو أقوى منهما. )١(ومفهوم الغاية
وشرط  .مها منطوقان: وقيل .)٤(ومفهوم إمنا، )٣(ومفهوم العدد

أن ال خيرج الكالم خمرج : )٥(]به[األخذ مبفهوم املخالفة على القول 
أو غري ذلك ، متجددة أو تقدير جهالة وال لسؤال وحادثة، األغلب

  . مما يقتضي ختصيص املذكور بالذكر
  الباب الرابع

  يف احلقيقة واجملاز 

هي الكلمة املستعملة فيما وضعت له يف اصـطالح  : فاحلقيقة
  . ودينية )٧(]وشرعية[لغوية وعرفية واصطالحية : وهي. )٦(التخاطب

                              
  . مث أمتوا الصيام إىل الليل: )س) (أ(حاشية ) ١(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(

٦/٢٩٣٠ .  
وقول ، اهـ واملذهب عند احلنابلة. رفع القلم عن ثالثة: حنو: )س) (أ(حاشية ) ٣(

  . ٦/٢٩٤٠التحبري ، املرداوي: ينظر. أنه حجة: طائفة من أهل العلم
: ينظر .أهنا تفيد احلصر فهما: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

  . ٦/٢٩٥٣التحبري ، املرداوي
  . واإلضافة يقتضيها السياق. بياض) ع) (أ(ساقط  )س(األصل ) ٥(
  . ١/٣٨٢التحبري ، املرداوي: ينظر. قول مستعمل يف وضع أول: عند احلنابلة) ٦(
، واملرداوي ١/٤٩١شرح خمتصر الروضة ، الطويف: وينظر. ساقط من األصل) ٧(

  . ١/٣٨٩التحبري 



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٩٤  

ـ  .فمتباينـة : مث إن تعددت لفظا ومعـىن  دت معـىن  وإن احت
: )٢(]واحتـدت معـىن  [وإن تعـددت لفظـاً    .فمنفردة: )١(ولفظاً

فإن وضع اللفظ لتلـك  : وإن تعددت معىن واحتدت لفظاً .فمترادفة
كـاملوجود  ، املعاين باعتبار أمر اشتركت فيه فشككه إن تفاوتـت 

  . وإن مل تتفاوت فمتواطئ. للقدمي واحملدث
 .حيوان: هو اجلنسفإن اختلفت حقائق تلك املعاين ف: وحينئذ

  . وبعضهم يعكس .كإنسان: و إال فهو النوع
وإن وضع اللفظ الواحد للمعاين املتعددة ال باعتبـار أمـر   

للجارحـة  : كعـني . )٣(فهو املشترك اللفظـي : اشتركت فيه
  . )٤(واجلارية

  فصل

غري ما وضعت له يف  ]ب/٧[ هو الكلمة املستعملة يف: واجملاز
   .)٥(قرينة اصطالح التخاطب لعالقة مع

  . والعني للرؤية، كاليد للنعمة .مرسل: وهو نوعان
                              

  . لفظا ومعىن: )س)(ع) (أ( .)١(
   ).س)(ع)(أ(إضافة من ) ٢(
   .مشترك اللفظ: )ع) (٣(
  . ١/١٣٣شرح الكوكب ، الفتوحي: ينظر) ٤(
املرداوي، التحبري : ينظر. قول مستعمل بوضع ثان لعالقة: عند احلنابلة) ٥(

١/٣٩١ .  
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  . كاألسد للرجل الشجاع: واستعارة
أراك تقدم رجال : كما يقال للمتردد يف أمر .وقد يكون مركبا

  . وتؤخر أخرى
ستيفاء الكالم يف ذلك وال .جد جده: مثل .وقد يقع يف اإلسناد

  . فن آخر
  . واالشتراك محل على اجملازوإذا تردد الكالم بني احلقيقة 

وغـري  ، نفيه )١(وصدق، بعدم اطراده: ويتميز اجملاز من احلقيقة
  . )٢(ذلك

  الباب اخلامس 

  يف األمر والنهي 

على جهة االسـتعالء  ، أو حنوه، افعل: قول القائل لغريه: األمر
  . )٣(مريدا ملا تناوله
  إىل ذم عبد ، ملبادرة العقالء )٤(أنه للوجوب لغة وشرعا: واملختار

                              
  . وصحة) ع(.وصدق: وعلق يف اهلامش لعله .وصرف: )س) (أ(األصل ) ١(
  . ١/١٨٠شرح الكوكب املنري ، الفتوحي: ينظر) ٢(
، املرداوي: ينظر. اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول ممن هو دونه: احلنابلةعند ) ٣(

  . ٥/٢١٦٥التحبري 
أن األمر اجملرد عن قرينة حقيقة يف : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

  . ٥/٢٢٠٢التحبري ، املرداوي: ينظر .الوجوب
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ستدالل السلف بظـواهر األوامـر علـى    وال، مل ميتثل أمر سيده
  . الوجوب

  . وقد تردد صيغته للندب واإلباحة والتهديد وغريها جمازاً
وال على الفور وال ، )١(أنه ال يدل على املرة والتكرار: واملختار
  . وإمنا يرجع يف ذلك إىل القرائن .)٢(على التراخي

  . )٣(وإمنا يعلم بدليل آخر، القضاءوأنه ال يستلزم 
وكذا  .)٤(وتكريره حبرف العطف يقتضي تكرار املأمور به وفاقاً

  . )٥(من تعريف أو غريه: إال لقرينة .بغري عطف على املختار
فإذا ورد األمر مطلقا غري مشروط وجب حتصيل ما ال يتم إال 

  . )٦(حيث كان مقدوراً للمأمور .به
                              

األمر بال قرينة للتكرار حسب  أن: وقول طائفة من العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(
  . ٥/٢٢١١التحبري ، املرداوي: ينظر .اإلمكان

: ينظر. أن األمر املطلق يقتضي الفور: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٢(
  . ٥/٢٢٢٥التحبري ، املرداوي

: ينظر. أن القضاء باألمر األول: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٣(
  . ٥/٢٢٦٠التحبري ، ملرداويا

  . اتفاقاً: )ع) (٤(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٥(

٥/٢٢٧٢ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٦(

٢/٩٢٣ .  
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وال ، لـيس هنيـاً عـن ضـده    [الشيء أن األمر ب: والصحيح
  . )١(العكس

  فصل

علـى جهـة   ، أو حنوه )٢(]ال تفعل: قول القائل لغريه: والنهي
  . )٣(االستعالء كارها ملا تناوله

ويدل على قبح املنهي عنه . )٤(الدوام ال مقيدا: ويقتضي مطلقة
  . )٥(على املختار فيهما .ال فساده

  الباب السادس 

  إلطالق والتقييد يف العموم واخلصوص وا

  وال  من دون تعيني مدلوله. هو اللفظ املستغرق ملا يصلح له: العام
                              

أن األمر بالشيء هني عن : العلماملذهب عند احلنابلة، وقوله عامة أهل ) ١(
، ٥/٢٢٣٢املرداوي، التحبري : ينظر. ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده

٢٢٣٨ .  
  . ساقط من األصل) ٢(
، املرداوي: ينظر. اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه: عند احلنابلة) ٣(

  . ٥/٢٢٧٩التحبري 
التحبري ، املرداوي: ينظر .أهل العلم وقول عامة، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٤(

٥/٢٣٠٢ .  
أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٥(

  . ٥/٢٢٨٦التحبري ، املرداوي: ينظر .فساده



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ٩٨  

  . )١(عدده
. )٢(إخراج بعض ما تناوله العام: والتخصيص .خبالفه: واخلاص
والنكـرة  ، وأمساء االستفهام والشرط، ومجيع، كل: وألفاظ العموم

م اجلـنس  واملعرف بال، واجلمع املضاف املوصوف اجلنسي، املنفية
  . مفردا أو مجعاً

  . )٣(أن املتكلم يدخل يف عموم خطابه: واملختار

  . )٤(وأن جميء العام للمدح والذم ال يبطل عمومه

  . )٥(عام يف املأكوالت فيصح ختصيصه .ال أكلت: وأن حنو

  ، )٦(وأنه حيرم على املستدل العمل بالعام قبل البحث عن ختصيصه

                              
أو اللفظ الدال على مجيع أجزاء ماهية . ما عم شيئني فصاعدا: عند احلنابلة) ١(

  . ٥/٢٣١١التحبري ، املرداوي: ينظر .مدلوله
  . ٦/٢٥٠٩التحبري ، املرداوي: ينظر .قصر العام على بعض أجزائه: عند احلنابلة) ٢(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٣(

٥/٢٤٩٦ .  
ري التحب، املرداوي: ينظر. وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٤(

٦/٢٦٢٧، ٥/٢٥٠٢ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٥(

٥/٢٤٢٩ .  
جيب اعتقاد العموم والعمل به : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٦(

  . ٦/٢٨٣٥التحبري ، املرداوي: ينظر .يف احلال
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ال يـدخل  . يا أيها الناس: وأن حنو. )١(وأنه يكفي املطلع ظن عدمه
  . )٢(فيه من سيوجد إال بدليل آخر

 .وحنوه .الذين آمنوا ]أ/٨[وأن دخول النساء يف عموم يا أيها 
  . )٣(بنقل الشرع أو التغليب

وكذا عـود   .وأن ذكر حكم جبملة ال خيصصه ذكره لبعضها
  . )٤(تنيإذ ال تنايف بني ذلك يف الصور، الضمري إىل بعض أفراد العام

  . متصل ومنفصل: واملخصص
وبـدل  ، والغايـة ، والصـفة ، والشـرط ، االستثناء: واملتصل

  . )٥(البعض
أنه ال يصح تراخي االستثناء إال قدر تنفس أو بلـع  : واملختار

  . )٦(ريق
                              

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، ةهذا هو املذهب عند احلنابل) ١(
٦/٢٨٤١ .  

أن يا أيها الناس وحنوه يعم : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٢(
  . ٥/٢٤٩٤التحبري ، املرداوي: ينظر .الغائب واملعدوم إذا وجد وكلف لغة

يغلب فيه املذكر يعم  أن ما: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٣(
  . ٥/٢٤٧٦التحبري ، املرداوي: ينظر .النساء تبعا

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول طائفة من أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٤(
٥/٢٧٠٤ .  

أن بدل البعض ليس من : وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٥(
  . ٦/٢٥٣٠حبري الت، املرداوي: ينظر .املخصصات

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٦(
٦/٢٥٦٠ .  
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، )٢(وأنه من النفي إثبات والعكس، )١(أنه يصح استثناء األكثر
  . )٤(يعها إال لقرينةإىل مج )٣(وأنه بعد اجلمل املتعاطفة يعود

، والقيـاس ، واإلمجـاع ، والسنة، فهو الكتاب: وأما املنفصل
  . )٥(واملفهوم على القول به، والعقل

، أنه يصح ختصيص كل من الكتاب والسـنة مبثلـه  : واملختار
  . )٦(وسائرها واملتواتر باآلحادي

وال خيصص العام مبـذهب  ، )٧(وأنه ال يقصر العموم على سببه
  وال بالعادة وال بتقدير ما أضمر يف املعطوف مـع العـام    )٨(راويه

                              
: ينظر. ال يصح استثناء األكثر: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٦/٢٥٧٣التحبري ، املرداوي
التحبري ، املرداوي: ينظر .موقول عامة أهل العل، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(

٦/٢٦٠٦ .  
  . يعود) نسخة(ن : يرجع ز وعلق يف اهلامش: )ع) (٣(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٤(

٦/٢٥٩٠ .  
  . ٦/٢٦٦٤التحبري ، املرداوي: وينظر: تقدم القول باعتباره) ٥(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، بلةهذا هو املذهب عند احلنا) ٦(

٢٦٦٢، ٦/٢٦٥٠ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٧(

٥/٢٣٩١ .  
. أن مذهب الصحايب خيصص به العام: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٨(

  . ٦/٢٦٧٦التحبري ، املرداوي: ينظر
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  . )١(املعطوف عليه
، )٢(وأن العام بعد ختصيصه ال يصري جمازا فيما بقي بال حقيقة

، وال يصح تعارض العمومني يف قطعي، )٣(وأنه يصح ختصيص اخلرب
فإن جهـل  ، ويصح يف اخلاص والعام فيعمل باملتأخر منهما، قطعي

  . )٤(التاريخ اطرحا
يعمل باخلاص فيما تناوله وبالعـام فيمـا   : )٥(]بعضهم[وقال 

  . تقدم اخلاص أم تأخر أم جهل التاريخ، عداه
  فصل

  ومهـا  ، واملقيد خبالفه. )٦(ما دل على شائع يف جنسه: واملطلق
                              

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(
٥/٢٤٥٠ .  

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول طائفة من أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(
٥/٢٣٧٤ .  

 التحبري، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٣(
٦/٢٥١٤ .  

: ينظر. أن اخلاص يقدم مطلقا: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(
  . ٦/٢٦٤٤التحبري ، املرداوي

التحبري ، املرداوي: ينظر. واإلضافة يقتضيها السياق) س(و) أ(بياض يف األصل و) ٥(
٦/٢٦٤٥ .  

ما : احلنابلةوعند  ٢/١٥٥أخذ املؤلف التعريف عن ابن احلاجب يف املختصر ) ٦(
التحبري ، املرداوي: ينظر .تناول واحدا غري معني باعتبار حقيقة شاملة جلنسه

٦/٢٧١١ .  
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  كالعام واخلاص 
ال يف ، )٢(بالتقييـد إمجاعـا   )١(وإذا وردا يف حكم واحد عمل
وال حيث اختلف السبب واحتد . قاحكمني خمتلفني من جنسني اتفا

  . )٣(على املختار، اجلنس
  الباب السابع

  يف اجململ واملبني والظاهر واملؤول

  . تفصيال )٤(ما ال يفهم منه املراد: اجململ
  . ما يتبني به املراد باخلطاب اجململ: والبيان هنا .مقابله: واملبني

ة البيـان  وال يلزم شهر، ويصح البيان بكل من األدلة السمعية
إذ هـو  ، ويصح التعليق يف حسن الشيء باملـدح  .كشهرة املبني

  . )٥(إذ هو آكد من النهي، ويف قبحه بالذم .كاحلث
                              

   .حكم: )س) (ع) (أ)(١(
حيمل املطلق على : وقول عامة أهل العلم وحكي إمجاعا، املذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٦/٢٧٢٠التحبري ، املرداوي: ينظر .املقيد
إذا احتد احلكم واختلف السبب محل : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٦/٢٧٢٩التحبري ، املرداوي: ينظر.املطلق على املقيد
  . املراد به: )ع) (أ) (٤(
 .وقول عامة أهل العلم كما تقدم يف الباب السادس، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٥(

  . ٢٨١٤، ٥/٢٥٠٢التحبري ، املرداوي: وينظر
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، )١(أنه ال إمجال يف اجلمع املنكر إذ حيمل على األقل: واملختار
وال يف العـام  ، )٢(وال يف حترمي األعيان إذ حيمـل علـى املعتـاد   

األعمـال  «و، )٤(»صالة إال بطهورال «وال يف حنو ، )٣(املخصص
   .)٧)(٦(»رفع عن أميت اخلطأ والنسيان«و ، )٥(»بالنيات

وال جيوز تـأخري   .إذ املقصود املصلحة، وأنه جيوز تأخري التبليغ
إذ يلزم التكليف مبا ، البيان وال التخصيص عن وقت احلاجة إمجاعا

  . ال يعلم
  ، ألمر والنهيجواز ذلك يف ا: فاملختار .فأما عن وقت اخلطاب

                              
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، و املذهب عند احلنابلةهذا ه) ١(

٥/٢٣٦٦ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(

٦/٢٧٦٠ .  
وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم يف الباب ، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٥/٢٣٧٠التحبري ، داوياملر: وينظر .السادس
عن ابن عمر  ٣٩، ٢/٢٠وأمحد يف املسند ، ٢٢٤رقم ، أخرجه مسلم يف الصحيح) ٤(

  . رضي اهللا عنهما
: وأخرجه بلفظ مقارب عن عمر  ٥٤رقم ، أخرجه البخاري يف الصحيح) ٥(

، ١٩٧رقم ، ومسلم يف الصحيح، ٣٨٩٨، ٢٥٢٩، ١رقم ، البخاري يف الصحيح
  . ٤٣، ٢٥وأمحد املسند 

  . سبق خترجيه) ٦(
ويقتضي النفي عندهم نفي  .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٧(

  . ٦/٢٧٧٦التحبري ، املرداوي: ينظر .الصحة
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  ]. ب/٨[ )٢(وال جيوز ذلك يف األخبار، )١(وعلى السامع البحث
  فصل

 .وعلى ما يقابل اجملمـل ، يطلق على ما يقابل النص: والظاهر
  . )٣(وقد تقدم

صرف اللفظ عن : والتأويل .ما يراد به خالف ظاهره: واملؤول
. )٤(احقيقته إىل جمازه أو قصره على بعض مدلوالته لقرينة اقتضتهم

وبعيـدا فيحتـاج إىل   ، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدىن ُمـرّجح 
  . ومتعسفا فال يقبل، األقوى

  الباب الثامن

  يف النسخ

  . )٥(بينهما وهو إزالة مثل احلكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ
                              

  . ٦/٢٨٢٠املرداوي، التحبري : ينظر. هذا هو املذهب عند احلنابلة، وقول عامة أهل العلم) ١(
جواز تأخري البيان عن وقت اخلطاب : مة أهل العلموقول عا، املذهب عند احلنابلة) ٢(

  . ٦/٢٨٢٣التحبري ، املرداوي: ينظر. إىل وقت احلاجة مطلقا
التحبري ، املرداوي: ينظر .ما دل داللة ظنية وضعا أو عرفا: الظاهر عند احلنابلة) ٣(

٦/٢٨٤٧ .  
ريه محل ظاهر على حمتمل مرجوح بدليل يص: التأويل الصحيح عند احلنابلة) ٤(

  . ٦/٢٨٤٩التحبري ، املرداوي: ينظر. راجحا
التحبري ، املرداوي: ينظر .رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ: عند احلنابلة) ٥(

٦/٢٩٧٤ .  
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  . )١(جوازه وإن مل يقع اإلشعار به أوال: واملختار
خـف باألشـق   واأل، ونسخ ما قيد بالتأبيد وإىل غري بـدل 

ومفهـوم  ، والتالوة واحلكم مجيعا وأحدمها دون اآلخر، كالعكس
وكـذا العكـس إن مل يكـن    ، وأصله دونه، )٢(املوافقة مع أصله

  . )٣(فحوى
والزيادة على العبادة . )٤(وال جيوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله

  . )٥(]ليست نسخا[إن مل جيز املزيد عليه من دوهنا 
  . )٧(، ال للجميع على املختار)٦(ساقط اتفاقاًوالنقص منها نسخ لل

  . )٨(وال يصح نسخ اإلمجاع وال القياس إمجاعا

                              
 .أنه ال نسخ قبل علم املكلف باملأمور: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٦/٣٠٠٢التحبري ، املرداوي: ينظر
املرداوي ن  : ينظر .وقول عامة أهل العلم يف اجلميع، هب عند احلنابلةهذا هو املذ) ٢(

   .٣٠٧٩، ٣٠٢٩، ٣٠٢٢، ٣٠١٧، ٦/٣٠٠٦التحبري 
التحبري ، املرداوي: ينظر. وقول طائفة من أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٣(

٦/٣٠٨٠ .  
خ قبل دخل وقت جيوز النس: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

  . ٦/٢٩٩٧التحبري ، املرداوي: ينظر. الفعل
. وقول عامة أهل العلم، وهذا هو املذهب عند احلنابلة. زيادة يقتضيها السباق) ٥(

  . ٦/٣٠٩٥التحبري ، املرداوي: ينظر
  . فقط: ولعل الصواب .هكذا يف مجيع النسخ) ٦(
التحبري ، املرداوي: ينظر. العلموقول طائفة من أهل ، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٧(

٦/٣١٠٥ .  
  . ٦/٣٠٧٠التحبري ، املرداوي: حكاية اخلالف يف نسخ القياس: ينظر) ٨(
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 )٢(وال متـواتر باآلحـادي  ، )١(وال النسخ هبما على املختـار 
أو من أهـل   النيب  )٣(إما بالنص من: وطريقنا إىل العلم بالنسخ

ين من وإما أمارة قوية كتعارض اخلرب .اإلمجاع صرحيا أو غري صريح
فيعمل . مع معرفة املتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة، كل وجه

  . )٤(بذلك يف املظنون فقط على املختار
  الباب التاسع 

  يف االجتهاد والتقاليد 

استفراغ الفقيه الوسـع يف حتصـيل ظـن حبكـم     : االجتهاد
من يتمكن من استنباط األحكام الشرعية عـن  : والفقيه .)٥(شرعي

  . )٦(ماراهتا التفصيليةأدلتها وأ
                              

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ١(
٦/٣٠٦٤.   

التحبري ، وياملردا: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٢(
٦/٣٠٤١ .  

  . عن: )ع) (٣(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول طائفة من أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٤(

٨/٤١٢٩ .  
استفراغ : وعند احلنابلة .٢/٢٨٩أخذه املؤلف عند ابن احلاجب يف املختصر ) ٥(

  . ٨/٣٨٦٥التحبري ، املرداوي: ينظر .الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي
من عرف مجلة غالبة من األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها : الفقيه عند احلنابلة) ٦(

  . ١/١٦٥التحبري ، املرداوي: ينظر .التفصيلية باالستدالل
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من علوم : )١(وإمنا يتمكن من ذلك من حّصل ما حيتاج إليه فنه
  . ومسائل اإلمجاع، والسنة، واألصول والكتاب، )٢(الغريب

وأنه ال قطع ، )٣(باالجتهاد عقالً جواز تعبد النيب : واملختار
وأنه وقـع ممـن عاصـره يف غيبتـه     ، )٤(بوقوع ذلك وال انتفائه

وأن احلق يف القطعيات مع واحد واملخـالف خمطـئ   ، )٥(وحضرته
  . )٦(آمث

وأنه ال يلزم ، )٨(مصيب )٧(فكل جمتهد فيها: وأما الظنية العملية
  وأنه جيب عليه البحث عـن  ، )٩(اجملتهد تكرر النظر لتكرر احلادثة
                              

   .فيه: )ع) (١(
  . ٦/٣٨٧٥التحبري ، املرداوي: ينظر .العربية: والصواب، هكذا يف مجيع النسخ) ٢(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم ،هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٣(

٨/٣٨٩٠ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقوعه: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

٨/٣٨٩٣.  
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٥(

٨/٣٩١٢ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر. وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٦(

٨/٣٩٥٢ .  
  . منها: )س) (٧(
، أن احلق يف املسائل الظنية واحد: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٨(

التحبري ، املرداوي: ينظر .فمن أصابه فمصيب و إال فمخطئ مثاب على اجتهاده
٨/٣٩٣٢ .  

يلزم املفيت تكرير النظر عند : ول طائفة من أهل العلموق، املذهب عند احلنابلة) ٩(
  . ٨/٤٠٥٥التحبري ، املرداوي: ينظر .تكرار الواقعة
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وأنه ال جيوز له تقليد غريه ، )١(الناسخ واملخصص حىت يظن عدمهما
، )٢(هاد ولو أعلم منه ولو صحابيا وال فيما خيصهمع متكنه من االجت

  . وحيرم بعد أن اجتهد اتفاقا
فإن مل يظهر ، وإذا تعارضت عليه األمارات رجع إىل الترجيح

يرجع إىل  ]أ/٩[: وقيل .يقلد غريه: وقيل .خيري: فقيل .له رجحان
  . )٣(حكم العقل

  . وال يصح جملتهد قوالن متناقضان يف وقت واحد

  . متأول )٤(عن الشافعي وما حيكي

وبالعموم الشامل مـن  ، بنصه الصريح: ويعرف مذهب اجملتهد
وتعليله بعلة توجد يف غري ما نـص  [، ومبماثلة ما نص عليه، كالمه
  . وإن كان يرى جواز ختصيص العلة )٥(]عليه

                              
  . تقدم بيان ذلك يف الباب السادس) ١(
التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عن احلنابلة) ٢(

٨/٣٩٨٨ .  
: ينظر. التوقف حىت يتبني احلكم: من أهل العلموقول طائفة ، املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٨/٤١٣٣التحبري ، املرداوي
. كذا: علق) س(علق يف اهلامش كذا وجدت و ) أ(ويف ، ش: يف مجيع النسخ) ٤(

  . ٨/٣٩٥٥التحبري ، املرداوي: وينظر .وهو رمز لإلمام الشافعي
  . ما بينهما ساقط من األصل) ٥(
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  . )١(وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده
  . )٣(االجتهاد خالف )٢(ويف جواز نقض

  فصل 

وال  .)٤(هو اتباع قول الغري من دون حجة وال شبهة: والتقليد
  . وما يترتب عليها )٥(وال يف العلميات، جيوز التقليد يف األصول

وعلى  .وجيب يف العملية احملضة الظنية والقطعية على غري اجملتهد
  . وعدالته )٦(]يف عمله[املقلد البحث عن كمال مقلده 
 بلد إمام حمق ال جييز تقليـد كـافر   ويكفي انتصابه للفتيا يف

  . ويتحرى األكمل إن أمكنه، التأويل وفاسقه

                              
أن احلكم األول باق على ما : ل طائفة من أهل العلموقو، املذهب عند احلنابلة) ١(

: ينظر. لزم إعالمه) مل يعمل بفتواه(أما إذا مل يقلده  .إذا قلده، كان عليه
  . ٣٩٨١، ٨/٣٩٨٠التحبري ، املرداوي

ولعل املثبت هو  .لعله جمرى .وعلق يف اهلامش .حمري) س(جمرى : )ع) (أ(األصل ) ٢(
   ..الصواب

 .ال ينقض حكم يف مسألة اجتهادية: وقول عامة أهل العلم، نابلةاملذهب عند احل) ٣(
  . ٨/٣٩٧١التحبري ، املرداوي: ينظر

التحبري ، املرداوي: ينظر .أخذ مذهب الغري بال معرفة دليله: عند احلنابلة) ٤(
٨/٤٠١١ .  

  . واملثبت هو الصواب .العمليات: )س(األصل ) ٥(
  . ما بينهما ساقط من األصل) ٦(
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واألئمة املشهورون ، واألعلم من األورع، واحلي أوىل من امليت
  . أوىل من غريهم

  . )١(ويف وجوبه اخلالف .والتزام مذهب إمام معني أوىل اتفاقا
ـ    )٢(ببوبعد التزام من مجلة أو حكم معني حيرم االنتقـال بس

  . أهال للترجيح إال إىل ترجيح نفسه إن كان. )٣(على املختار، ذلك
بالعمـل  : وقيل .مع لفظ أو عمل: وقيل .ويصري ملتزما بالنية

 .باعتقاده صـحة قولـه  : وقيل .بالشروع يف العمل: وقيل .وحده
  . )٤(مبجرد سؤاله: وقيل

  . )٥(واختلف يف جواز تقليد إمامني فصاعداً
                              

، املرداوي: ينظر .ال جيب ذلك: وقول عامة أهل العلم، ملذهب عند احلنابلةا )١(
   .٨/٤٠٨٤التحبري 

  . حبسب: )س) (ع) (أ) (٢(
: ينظر .ال جيوز للعامي تتبع الرخص: املذهب عند احلنابلة ن وقول عامة أهل العلم) ٣(

  . ٨/٤٠٩٠التحبري ، املرداوي
أنه إذا عمل املقلد بفتوى : العلماملذهب عند احلنابلة، وقول عامة أهل ) ٤(

وإن مل يعمل بفتواه، فاملذهب عند احلنابلة، وقول . من أفتاه لزمه ذلك
املرداوي، التحبري : ينظر. أنه يلزم ذلك بالتزامه: طائفة من أهل العلم

٨/٤٠٩٥ .  
ال ترجيح يف املذاهب اخلالية عن : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٥(

وقول عامة أهل ، واملذهب عند احلنابلة .٨/٤١٤٦التحبري ، املرداوي: ينظر .دليل
: ينظر .واألخذ برخصه وعزائمه كما تقدم، العلم ك أنه ال يلزم التمذهب مبذهب

  . ٣٩٧٨، ٨/٤٠٨٦التحبري ، املرداوي
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ت بني قولني يف حكم على وجه ال يقول به أي وال جيمع مستف
  . القائلني

، وجيوز لغري اجملتهد أن يفيت مبذهب جمتهد حكاية مطلقا وخترجيا
  . )١(]للنظر[إن كان مطلعا على املآخذ أهال 
يأخـذ  : فقيل، غري امللتزم )٢(املستفيتوإذا اختلف املفتون على 

يأخـذ  : وقيـل . )٣(خيري: وقيل. مبا ظنه األصح: وقيل .بأول فتيا
قيل خيري يف  .باألخف يف حق اهللا تعاىل ويعمل باألشد يف حق العبد

  . )٤(حق اهللا سبحانه ويف حق العبد حبكم احلاكم
فاألقرب صحة ما فعله : ومن ال يعقل معىن التقليد لفرط عاميته

ويعامل يف ذلك مبذهب علماء ، معتقدا جلوازه ما مل خيرق اإلمجاع
  .واهللا أعلم .إليها جهته مث أقرب جهة

                              
: ينظر. وقول عامة أهل العلم، وهذا هو املذهب عند احلنابلة) ع(و ) أ(إضافة من ) ١(

  . ٨/٤٠٧٢التحبري ، رداويامل
  . املثبت هو الصواب .املستفتني: )س(األصل ) ٢(
  . ساقط .وقيل خيري: )ع) (٣(
التحبري ، املرداوي: ينظر .يتخري: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٤(

٨/٤٠٩٨ .  
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  الباب العاشر

  يف الترجيح

  . )٣(به على معارضها )٢(األمارة مبا تقوى )١(هو اقتران
  . للقطع عن السلف بإيثار األرجح؛ فيجب تقدميها

   .]ب/٩[وال تعارض إال بني ظنيني نقليني أو عقليني أو خمتلفني 
فريجح أحد اخلربين على اآلخر، لكثرة رواتـه، وبكونـه   

مبا يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه املباشـر أو صـاحب    أعلم
، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة )٤(القصة، أو مشافها

  رضي اهللا عنهم أو متقدم اإلسـالم، أو مشـهور النسـب،    
  ، أو بتحمله بالغا وبكثرة املزكني )٦(مبضعف )٥(أو غري ملتبس

                              
  . ٨/٤١٤١التحبري ، املرداوي: ينظر .واملثبت هو الصواب .أقرب: يف مجيع النسخ) ١(
  . يقوي: )ع) (س) (٢(
لعله ): س(و) أ(وعلق يف هامش األصل و. معارضتها: يف مجيع النسخ) ٣(

وعند . ٨/٤١٤١املرداوي، التحبري : ينظر. وهو الصواب. معارضها أهـ
املرداوي، التحبري : ينظر. تقوية أحد أمارتني على أحرى لدليل: احلنابلة أيضا

٨/٤١٤٠ .  
التحبري ، املرداوي: وينظر .ولعل املثبت هو الصواب .متهامسا: )س)(ع(األصل ) ٤(

٨/٤١٥٦ .  
  . متلبس: )س)(ع) (أ) (٥(
 .أن امللتبس مبضعف ال يؤثر يف روايته: وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٦(

  . ٨/٤١٥٩التحبري ، املرداوي: ينظر
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  . دل يف املرسلنيوبكونه عرف أنه ال يرسل إال عن ع، )١(وعدالتهم
واحلكـم علـى   ، )٣(علـى احلكـم   )٢(ويرجح اخلرب الصريح

  . )٤(العمل
  . سواء: وقيل )٦(]العكس: وقيل[، )٥(واملسند على املرسل: قيل
  . سواء

ومثل البخاري ومسلم على ، ويرجح املشهور ومرسل التابعي
  . غريمها

ويرجح النهي على األمر، واألمر على اإلباحة، واألقل احتمـاال  
األكثر، واحلقيقة على اجملاز، واجملاز على املشترك، واألقرب من على 

اجملازين على األبعد، واخلاص على العام، وختصيص العام على تأويـل  
  اخلاص، والذي مل خيصص على الذي خصص، والعام الشرطي 

                              
  . ٨/٤١٦٠التحبري ، اوياملرد: وينظر .واملثبت هو الصواب. وعدم التهم: األصل) ١(
  . واملثبت هو الصواب. الصحيح: األصل) ٢(
: ينظر.التعديل باحلكم أقوى: وقول طائفة من أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ٣(

  . ٤/١٩٣٤التحبري ، املرداوي
أن العمل خبري الراوي ال : املذهب عند احلنابلة، وقول عامة أهل العلم) ٤(

املرداوي، التحبري : ينظر. لم أن ال مستند له غريهيكون تعديال، إال أن يع
٤/١٩٣٦ .  

التحبري ، املرداوي: ينظر .وقول عامة أهل العلم، هذا هو املذهب عند احلنابلة) ٥(
٨/٤١٦٠ .  

  . ٨/٤١٦٠التحبري ، املرداوي: وينظر. ساقط من األصل) ٦(
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وما ومن واجلمع املعرف بالالم علـى  ، وغريمها، على النكرة املنفية
  . اجلنس املعرف به

رجح الوجوب على الندب، واإلثبات على النفـي،  وي
والدارئ للحد على الواجب له، واملوجب للطالق والعتـق  

  . على اآلخر
أو ، أو اخللفاء، أو ألهل املدينة، ويرجع اخلرب مبوافقته دليال آخر

  . لألعلم
ومبوافقته القياس، . وبتفسري رواته له، أو بقرينة بآخرة

أقوى  )٢(آلخر ظنيا، أو دليلهحكم أصله قطعيا وا )١(وبكون
نسخ باتفاق أو تكون علته أقـوى، لقـوة طريـق    . أو مل ُي

أو بأن يصحبها علة ، وجودها يف األصل أو طريق كوهنا علة
أخرى تقويها، أو يكون حكمها حظـراً أو وجوبـا دون   

  . معارضها
أو ، أو منتزعة من أصول كـثرية ، بأن تشهد هلا األصول )٣(أو

  .  أو أكثر الصحابةيعلل هبا الصحايب
  ، والثبويت على العـدمي ، ويرجح الوصف احلقيقي على غريه

                              
التحبري ، وياملردا: ينظر .ولعل املثبت هو الصواب .يكون: )س) (أ(األصل ) ١(

٨/٤٢٠٦ .  
التحبري ، املرداوي: ينظر .ولعل املثبت هو الصواب .دليال: )س(األصل ) ٢(

٨/٤٢٢٦ .  
  . واملثبت هو الصواب.و: )س(األصل ) ٣(
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   .واملنعكسة على خالفها، اجملردة والباعثة على األمارة
، والسـري علـى املناسـبة   ، واملطردة فقط على املنعكسة فقط

  . واملناسبة على الشبه
وبكون حكم الفـرع  ، ويرجح بالقطع بوجود العلة يف الفرع

ومبشاركته يف عني احلكم وعني العلة على ، )١(بالنص يف اجلملة ثابتا
وعني العلة مع جـنس  ، وعني أحدمها على اجلنسني .الثالثة األخر

  . احلكم على العكس
وال خيفي اعتبارها على الفطـن  ، الترجيح ال تنحصر/ ووجوه 

  ]. أ/١٠[مع توفيق اهللا عز وجل 
  )٢(]خامتة يف احلدود[ 

  . ما مييز الشيء عن غريه: حاحلد يف االصطال
كشف لفظ بلفظ أجلي منـه  : فاللفظي .وهو لفظي ومعنوي

  . مرادف له
  . وكالمهما تام وناقص .حقيقي ورمسي: واملعنوي

. ما ركب من جنس الشـيء وفصـله القـريبني   : واحلقيقي التام
  .كحيوان

                              
ال يشترط ثبوت حكم الفرع بنص : وقول عامة أهل العلم، املذهب عند احلنابلة) ١(

  . ٧/٣٣١٠التحبري ، املرداوي: ينظر .مجلة
  . بياض باألصل: ويف هامش األصل) ص(بينهما ساقط من األصل و ما ) ٢(
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أو مـع   .كنـاطق : ما كان بالفصل وحده: واحلقيقي الناقص
  سم ناطق كج: جنسه البعيد

كحيـوان  : ما كان باجلنس القريب واخلاصـة : والرمسي التام
  . ضاحك

ما كان باخلاصة وحدها، أو مع اجلنس : والرمسي الناقص
اليت ختـتص مجلتـها حبقيقـة     )٢(ال مع العرضيات. )١(البعيد

مـا ش علـى قدميـه،    : واحدة، كقولنا يف تعريف اإلنسان
القامة، ضاحك  ، مستوي)٣(]بادي البشرة[عريض األظفار، 

  . بالطبع
عن تعريف الشيء مبـا يسـاويه يف   : وجيب االحتراز باحلدود

وعن استعمال ، ومبا ال يعرف إال به مرتبة أو مراتب، اجلالء واخلفاء
  . بالنظر إىل املخاطب )٤(األلفاظ الغريبة

بكون ألفاظه أصـرح،  : ويرجح بعض احلدود السمعية على بعض
  اللغوي،  )٦(عمومه، ومبوافقته النقل السمعي أوبه أعرف، وب )٥(أو املعرفة

                              
  . كجسم ضاحك: )س) (أ(حاشية ) ١(
فصح  .فإن هذه العرضيات اخلمس ال توجد جمتمعة إال يف اإلنسان: )أ(حاشية ) ٢(

  . التعريف هبا
  . ما بينهما ساقط من األصل) ٣(
واملثبت . لعلة الغريبة: )س(و)أ(وجاء يف هامس األصل و .القريبة: يف مجيع النسخ) ٤(

  . ٨/٤٢٦٩التحبري ، املرداوي: ينظر. هو الصواب
  . املعرف: )ع) (أ) (٥(
  . املعرف: )ع) (أ) (٦(



  ١١٧خمتصر يف علم أصول الفقه    

، اللغوي)٢(ومبوافقته النقل السمعي أو، وبعمومه، به أعرف)١(املعرفة
، اخللفاء األربعة أو العلمـاء أو بعضـهم   )٣(وبعمل أهل املدينة أو

إىل غري ذلك  .وبدرء احلد، حكم احلظر أو حكم النفي )٤(وبتقرير
سليم وفهم مستقيم وتوفيق من الفتاح ال يعزب عمن له طبع  )٥(مما

  . واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم .العليم
والصالة على أشرف املرسلني نبينا حممد ، واحلمد هللا وحده)٦(

  . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً

                              
  . املعرف: )ع) (أ) (١(
  . ٨/٤٢٧٠التحبري ، املرداوي: ينظر .ولعل املثبت هو الصواب. و: )س(األصل ) ٢(
  . ٨/٤٢٧٠التحبري ، املرداوي: رينظ .ولعل املثبت هو الصواب. و: )س(األصل ) ٣(
، املرداوي: ينظر .ولعل املثبت هو الصواب، وبتقرر) أ(ويتقرر : )س(األصل ) ٤(

  . ٨/٤٢٧١التحبري 
  . ممن: )س) (أ) (٥(
  . من هنا إىل آخره ساقط: )أ) (٦(
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  فهرس املصادر واملراجع 
  . هـ١٤٠٩دار الراية، عام /اإلبانة، البن بطة احلنبلي، ط -١

مؤسسة النور / اإلحكام يف أصول األحكام، لسيف الدين اآلمدي، ط -٢
  . هـ١٣٨٧يف الرياض، عام 

العاصـمة يف  / األحكام يف أصول األحكام، البن حزم األندلسي، ط -٣
  . القاهرة
شركة الطباعة / إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية، ط -٤

  . ه١٣٨٨الفنية، عام 

دار هجر، عـام  / الب االنتفاع، لشرف الدين احلجاوي، طاإلقناع لط -٥
  . هـ١٤١٨

  . األنساب، للمحقق، خمطوط -٦

/ اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين املـرداوي، ط  -٧
  . هـ١٤١٩وزارة الشؤون اإلسالمية يف السعودية، عام 

ـ / البحر احمليط، لبدر الدين الزركشي، ط -٨ المية يف وزارة الشؤون اإلس
  .هـ١٤١٣الكويت، عام 

  . هـ١٤١٧دار هجر، عام / البداية والنهاية، لعماد الدين ابن كثري، ط -٩

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشـرح الكـبري،    -١٠
  . هـ١٤٢٥دار اهلجرة، عام / سراج الدين بن امللقن، ط

دار ليمامة للبحث / ين، طبالد العرب، للحسن بن عبد اهللا األصفها -١١
  . هـ١٣٨٨والترمجة والنشر يف الرياض، عام 



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ١٢٠  

  . البلدان النجدية، للمحقق، خمطوط -١٢
املؤيـة، عـام   / تاريخ الفاخري، حملمد بـن عمـر الفـاخري، ط    -١٣
  . هـ١٤١٩

تاريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند، إلبراهيم بن صاحل بن عيسـى،   -١٤
  . هـ١٤١٩املؤية، عام /ط

/ التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، لعالء الـدين املـرداوي، ط   -١٥
  . هـ١٤٢١مكتبة الرشد يف الرياض، عام 

  . هـ١٣٨٤اليماين، عام / التلخيص احلبري، البن حجر العسقالين ط -١٦
دار / أليب عيسـى الترمـذي، ط  ) سنن الترمذي(اجلامع، للترمذي  -١٧

  . هـ١٣٨٥الدعوى حبمص، عام 
مطبعة العاصمة، / بيان العلم وفضله، أليب عمر بن عبد الرب، ط جامع -١٨

  .هـ١٣٨٨عام 
مكتبة النهضة العربيـة،  / مجهرة النسب، أليب املنذر هشام الكليب، ط -١٩

  . هـ١٤٠٧عام 
كليـة الشـريعة يف   / حاشية الروض املربع، لعبد اهللا العنقـري، ط  -٢٠

  . هـ١٤٠٠الرياض، عام 
  . هـ١٤٠٨عام / ، لعبد الرمحن بن قاسم، طحاشية كتاب التوحيد -٢١
جامعـة  / درء تعارض العقل والنقل، لشيخ اإلسالم بن تيميـة ن ط  -٢٢

  . هـ١٤٠٣اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام 
عام /الدرر السنية يف األجوبة النجدية، مجع عبد الرمحن بن قاسم، ط -٢٣
  . هـ١٤١٤

دار الزاحم، عام / دامة املقدسي، طروضة الناظر وجنة املناظر، البن ق -٢٤
  . هـ١٤٢٤



  ١٢١خمتصر يف علم أصول الفقه    

روضة الناظرين عن مآثر علماء جند وحوادث السنني، حملمـد بـن    -٢٥
  . هـ١٤٠٣احلليب، عام / عثمان القاضي، ط

مؤسسة / السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة، البن محيد املكي، ط -٢٦
  . هـ١٤١٦الراسلة، عام 

السـيد حبمـص، عـام    / لسجستاين، طسنن أيب داود، أليب داود ا -٢٧
  . هـ١٣٨٨

شركة الطباعة العربية، عـام  / سنن أبن جماه، البن ماجه القزويين، ط -٢٨
  . هـ١٤٠٤

  . هـ١٣٨٦دار احملاسن، عام / سنن الدار قطين، لعلي الدار قطين، ط -٢٩
  . دار إحياء السنة النبوية/ سنن الدارمي، أليب حممد الدارمي، ط -٣٠
دار السـلفية، عـام   / منصور، لسعيد بـن منصـور، ط   سنن ابن -٣١
  . هـ١٤٠٣

  . هـ١٣٥٥اهلند، عام / السنن الكربى، أليب بكر البيهقي، ط -٣٢
مؤسسة الرسالة، عام / السنن الكربى ن أليب عبد الرمحن النسائي، ط -٣٣
  . هـ١٤٢٢

  . شجرة أسرة آل أبا بطني، إلبراهيم بن عبد الكرمي أبا بطني -٣٤
/ ت الذهب يف أخبار من ذهب، البـن العمـاد احلنبلـي، ط   شذرا -٣٥

  . هـ١٣٥٠القدسي، عام 
وزارة الشؤون اإلسالمية / الشرح الكبري، البن أيب عمر املقدسي، ط -٣٦

  . هـ١٤١٩يف السعودية، عام 
كلية الشريعة يف مكـة،  / شرح الكوكب املنري، للفتوحي احلنبلي، ط -٣٧

  . هـ١٤٠٠عام 



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ١٢٢  

وزارة الشـؤون  / روضة، البن عبد القوي الطويف، طشرح خمتصر ال -٣٨
  . هـ١٤١٩اإلسالمية يف السعودية، عام 

مؤسسة الرسالة، عـام  / شرح منتهى اإلرادات، ملنصور البهويت، ط -٣٩
  . هـ١٤٢١

صحيح األخبار عما يف بالد العرب من اآلثار، حملمد بن عبد اهللا بن  -٤٠
  . هـ١٣٧٢مطبعة السعادة، عام / بليهد، ط
دار / ، أليب عبد اهللا البخـاري، ط )مع فتح الباري(صحيح البخاري  -٤١

  . هـ١٤٠٠اإلفتاء يف السعودية، عام 
، عـام  مؤسسة الرسـالة / صحيح ابن حبان، البن حبان السبيت، ط -٤٢
  . هـ١٤٠٤

دار / صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشـريي، ط  -٤٣
  .هـ١٤٠٠اإلفتاء السعودية، عام 

  . هـ١٣٥٧املنريية، عام / طريق اهلجرتني، البن قيم اجلوزية، ط -٤٤
مؤسسة الرسالة، عـام  / العدة يف أصول الفقه، أليب يعلي احلنبلي، ط -٤٥
  . هـ١٤١٠

يما وقع يف جند من احلوادث يف آخر القرن الثالث عشر عقد الدرر ف -٤٦
  . هـ١٤١٩املؤية، عام / وأول الرابع عشر، إلبراهيم بن صاحل بن عيسى، ط

دار الرايـة، عـام   / العقل وفضله، أليب بكـر بـن أيب الـدنيا، ط    -٤٧
  . هـ١٤٠٩

/ علماء جند خالل مثانية قرون، لعبد اهللا بن عبد الرمحن البسـام، ط  -٤٨
  . هـ١٤١٩العاصمة، عام  دار

دارة امللـك عبـد   / عنوان اجملد يف تاريخ جند، لعثمان بن بشر، ط -٤٩
  . هـ١٤٠٢العزيز، عام 



  ١٢٣خمتصر يف علم أصول الفقه    

دار / فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرمحن بن حسـن، ط  -٥٠
  . هـ١٤٢٠عامل الفوائد، عام 

   .املدين يف مصر/ الفرق بني الفرق، لبعد القاهر البغدادي، ط -٥١
مطابع القصيم يف الريـاض،  / الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ط -٥٢

  .هـ١٣٨٩عام 
السنة احملمدية، عـام  / القواعد األصولية، لعالء الدين بن اللحام، ط -٥٣
  . هـ١٣٧٥

دار الفكـر عـام   / الكامل يف ضعفاء الرجال، البـن عـدي، ط   -٥٤
  . هـ١٤٠٥

دار / د العزيز البخـاري، ط كشف األسرار عن أصول البزدوي، لعب -٥٥
  . ه١٣٠٨السعادة يف استانبول، عام 

البايب / ، أليب عبد الرمحن النسائي، ط)سنن النسائي(اجملتيب للنسائي  -٥٦
  . هـ١٣٨٣احلليب، عام 
القدسي، عـام  / جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين اهليثمي، ط -٥٧
  . هـ١٣٥٢

مطـابع  / عبد الرمحن بن قاسـم، ط جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع  -٥٨
  . هـ١٣٨١الرياض، عام 

/ جمموعة الرسائل واملسائل النجدية، مجع سليمان بن سـحمان، ط  -٥٩
  . هـ١٣٤٤املنار مبصر، عام 

كلية الشريعة يف / املختصر يف أصول الفقه، لعالء الدين بن اللحام، ط -٦٠
  . هـ١٤٠٠مكة، عام 



  
علم أصول الفقه خمتصر يف   ١٢٤  

، جلمال الدين بن احلاجـب،  )عضدمع شرح ال(خمتصر ابن احلاجب  -٦١
  . هـ١٣٩٣مكتبة الكليات األزهرية ن عام / ط

اهلنـد، عـام   / املستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهللا احلاكم، ط -٦٢
  . هـ١٣٣٥

/ مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهللا أمحد بن حنبـل الشـيباين، ط   -٦٣
  . هـ١٣١٣امليمنية مبصر، عام 

مؤسسة الرسالة، / أليب بكر البزار، ط) ستاركشف األ(مسند البزار  -٦٤
  . هـ١٤٠٤عام 

مؤسسة الرسالة، عـام  / مسند الشهاب، أليب عبد اهللا القضاعي، ط -٦٥
  . هـ١٤٠٥

مكتبة / ، أليب حممد عبد بن محيد، ط)املنتخب(مسند عبد بن محيد  -٦٦
  . هـ١٤٠٨السنة، عام 
  . لتجارية مبكةاملكتبة ا/ معجم السفر، أليب طاهر السلفي، ط -٦٧
املكتـب اإلسـالمي عـام    / املعجم الصغري، لسليمان الطرباين، ط -٦٨
  . هـ١٤٠٥

وزارة األوقاف العراق، عـام  / املعجم الكبري، لسليمان الطرباين، ط -٦٩
  . هـ١٣٩٧

  ). مع الشرح الكبري(املقنع، البن قدامة املقدسي  -٧٠
جامعة اإلمام حممد / ة، طمنهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم ابن تيمي -٧١

  . هـ١٤٠٦بن سعود اإلسالمية، عام 
  . الوراقة يف البالد السعودية، للمحقق، خمطوط -٧٢

***  
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