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    ملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالةملخص الرسالة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبيـاء والمرسـلين وعلـى آلـه     
  :وصحبه أجمعين، أما بعد

" المسائل األصولية التي رجحها اإلمام الغزالي في كتابه: (فإن موضوع هذه الرسالة هو

  ).جمعا ودراسة" المنخول" مخالفًا ترجيحه لها في كتابه " المستصفى
  .وتنقسم الرسالة إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة

فقد اشتملت على أسباب اختيار الموضوع، والمنهج المتبـع فـي كتابتـه،     :أما املقدمة
  .وخطة البحث

  : فقد اشتمل على مبحثين: وأما التمهيد
  . ، وتحته ستة مطالب/ ترجمة مختصرة لإلمام الغزالي: المبحث األول -
اشتمل على نبذة مختصرة للتعريف بكتابي المنخول والمستصفى : يوالمبحث الثان -

ومكانتهما العلمية بين الكتب األصولية، وتصور عام لموضوعات كٍل منهمـا، والمـنهج   
بإيراد مميزاتـه  : العلمي الذي سار عليه اإلمام في كٍل منهما، والتقويم العلمي لكل منهما

  .وما استدرك عليه من ملحوظات
  : فقد اشتمل على فصلين: لرسالةوأما صلب ا

وفيه المسائل األصولية المتعلقة بالحكم الشرعي واألدلة الشـرعية،  : الفصل األول -
  . وتحته مبحثان

فيه المسائل األصولية المتعلقة بدالالت األلفاظ، واالجتهاد والتقليد : والفصل الثاني -
وثالثون مطلبا، مرتبةً على  والترجيح، وتحته مبحثان، ويندرج تحت هذين الفصلين سبع

  .تسلسل كتاب المستصفى
  .فقد لخصت فيها أهم النتائج التي تضمنها موضوع البحث: وأما اخلامتة

والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه   
  .وسلم أجمعين

  :المشرف:                             الطالبة   
  فضل اهللا األمين فضل اهللا/ فهد الجابري           د أريج
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Abstract 

Praise is for Almighty Allah, prayers and peace may be upon his last prophet 

Mohammed, and upon the prophet's family and followers as all. 

The research's title : The original issues given preference by Imam Al-

Ghazali, in his book " Al-Mostasfa" contrary to his preferences in " Al-Mankhoul" 

"a study and collection" 

The research is divided into an introduction, a preface, two chapters and a 

conclusion. 

The introduction shows the causes of choosing this subject, the method of 

the research, and the research's plan. 

The preface is divided into two parts :  

The first part is discussing the biography of Imam Al-Ghazali and divided 

into six points. 

The second part is a short braif about his books, Al-Mankhool and Al-

Mostasfa', their position among the original books, a general description of the two 

books, the method of Imam into these two books, and the scientific values of the 

two books. The features and notice on the two books. 

The research's context is divided into two chapters :  

The first chapter is about the original issues related the legal Sharei 

judgments and their the proofs. This chapter is divided into two points. 

The second chapter is about the original issues related word meanings, the 

traditions, jurisprudence, and given preferences. This chapter is divided into two 

parts with thirty seven points, ordered as they are in Al-Mostasfa. 

The conclusion of the research shows the most important findings of the 

research. 

Praise is for Almighty Allah, for his blessings. Pease and prayers my be upon 

his last messenger, his family and followers. 
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  .أسباب اختيار املوضوع: أوال

ا
ً
بع يف كتابة هذا البحث: ثاني

َّ
  .املنهج املت

ا
ً
  .خطة البحث: ثالث
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        املقـــدمـــــــــةاملقـــدمـــــــــةاملقـــدمـــــــــةاملقـــدمـــــــــة
        

الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مـن  
دي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه،  اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال ها يهد

  :وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
فإن علوم الدين من أولى وأفضل العلوم التي ينبغي علينا تحصيلها، والتي بها ننال سعادة 

  .الدنيا واآلخرة، وبنورها نهتدي من ظلمات الغواية إلى سبيل الرشاد
عالم الدين، ويسر عليهم الكشف عن دقائقه وأسراره، فكان من أهم وقد أيد اهللا بالعلماء م

هذه العلوم وأشرفها، وأحرى ما تصرف إليه الدواعي، هو علم أصول الفقـه، العلـم الـذي    
، فبه تعرف طرق استنباط األحكام العملية من أصعب مدارك العلوم، وأدقها مسلكًا يعتبر من

د الحالل والحرام، وهو من العلوم المهمة التي تمس الحاجـة  أدلتها التفصيلية، وبه تُبين معاق
  .تعلمها في عصرنا الحاضر؛ لبيان أحكام النوازل المستجدة في جميع المجاالت إلى

ولقد كان هذا العلم في مقدمة الفنون التي عني بها العلماء في كل زمان ومكـان؛ لـذلك   
دت كتبه بتعدد المـذاهب الفقهيـة، إذ   وتعدتوافرت جهود العلماء على تطويره والتأليف فيه، 

أصبح لكل إمامِ مذهبٍ من المذاهب مداركه في االستنباط، ونواحي االجتهاد لديه، فـي كـل   
  .مسألة أو قضية أصولية

ومن أبرز العلماء الذين انبروا لهذا العلم، وكانت له قدم راسخة فيه، بـل كـان جامعـا    
  ./ مد الغزالياألشتات العلوم والفنون، اإلمام أبو ح

عزمت على  -سبحانه -االستعانة به  أن من اهللا علي بدراسة العلم الشرعي، وبعد فبعد 
من أكابر علماء هـذا الفـن، ووسـمت بحثـي      الذي هوالكتابة في آراء هذا العالم النحرير،

" في  مخالفًا ترجيحه لها" المستصفى"المسائل األصولية التي رجحها اإلمام الغزالي في :(بـ

  ).جمعا ودراسة" المنخول
وال أدعي األولوية في بحث آراء هذا العالم، فقد سبقتني دراسات وبحوث في الكالم عن 

ـ  -حسـب علمـي   -محتوى ما يتضمنه بحثي لم تسبق الكتابة فيـه   ائه؛ لكنآر ض إال بع
، "منخـول ال"محمد حسن هيتو في تحقيقه لكتاب  رحمه اهللاإلشارات التي أشار إليها الدكتور

  .والتي أفادتني في جمع بعض هذه المسائل
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وسيشتمل الحديث في هذه المقدمة على أسباب اختيار الموضوع، والمنهج المتبـع فـي   
  .كتابة البحث، وخطة البحث

            
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ....أسباب اختيار املوضوعأسباب اختيار املوضوعأسباب اختيار املوضوعأسباب اختيار املوضوع: : : : أوال

  -:ختياري هذا الموضوع عدة أسباب، من أهمهاكان ال
مية؛ حيث يتكلم عن آراء عالم له مكانة كبيرة فـي  أهمية هذا الموضوع ومكانته العل -١

نفوس كثير من المسلمين قديما وحديثًا، والذي يمثل قمة الفكر األصولي، كما يمثـل  
  .أروع الثمار األصولية خالل قرونٍ عديدة" المستصفى"كتابه 

هـو  لما علمت أن اإلمام الغزالي ألف أحد هذين الكتابين في بداية حياته العلميـة و   -٢
، الذي كان متابعا في أغلب مسائله آلراء شيخه إمام الحرمين، عبـد  "المنخول"كتابه 

، ومدونًا ألفكاره، دون أن يزيد عليها أو ينقص، كما ذكر ذلك فـي  )١(الملك الجويني
 في آخر حياتـه العلميـة، وخـالف   " فىالمستص"وأنه ألف كتابه . )٢(آخر هذا الكتاب

الحرمين في كتابه  من آرائه التي وافق اكثير فحصل التبـاين  "المنخول" فيها إمام ،
فيهما؛ لما رأيـت ذلـك أردت    ن بشكل يمكن المقارنة بين آرائهبين آرائه في الكتابي

الوقوف على معرفة شخصيته األصولية، ومالحظة التدرج العلمي في فكـره عـن   
  .ين الناسطريق المقارنة بين مَؤلَّفَيه باعتبار شيوعهما وانتشارهما ب

شمول البحث؛ حيث لم يقتصر البحث على جزئية مستقلة، وإنما عم أغلب المسـائل   -٣
  .في جميع أبواب أصول الفقه مما يعود علي بالفائدة الكبيرة

الفائدة العلمية التي أستفيدها من خالل البحث والتنقيب، وتتبعِ المسـائل ودراسـتها    -٤
  .رى في المسألة، وتحقيق قول الغزالي فيهامقارنة مع المذاهب األصولية األخ

  .فهذه أهم األسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع

                                                 

في عصره،  الشافعية أئمةالي، يعرف بإمام الحرمين، من هو عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني، أبو المع  )١(
وغيرها، توفي سنة " البرهان في أصول الفقه"، "الشامل في أصول الدين"، "النهاية في الفقه: "صنف التصانيف منها

" شذرات الذهب"، )٢٢٢ -١٦٥/ ٥(للسبكي " طبقات الشافعية"، )٤٦٨/ ١٨" (الءسير أعالم النب:  "ينظر. هـ٤٧٨
)٣٤٢ - ٣٣٨/ ٥.(  

محمد حسن : ، تحقيق٦١٨: هـ، ص٥٠٥: لإلمام أبي حامد الغزالي ت" المنخول من تعليقات األصول: "ينظر ) ٢(
 .بيروت  - هـ، دار الفكر١٤١٩:هيتو، ط
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ا
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
بع يف كتابة هذا البحث: : : : ثاني

َّ
بع يف كتابة هذا البحثاملنهج املت
َّ
بع يف كتابة هذا البحثاملنهج املت
َّ
بع يف كتابة هذا البحثاملنهج املت
َّ
        ....املنهج املت

  -:وقد اخترت في بحثي اتباع المنهج اآلتي
  .في صلب البحث -أ

حسـب    -الي في كتابيـه تتبع المسائل األصولية التي اختلف فيها قول اإلمام الغز: أوالً
  ".المستصفى"، وترتيبها على حسب ورودها في كتابه -المستطاع

أذكر قولي اإلمام الغزالي  في الكتابين أوالً، ثم أذكر مذاهب األصوليين األخـرى  : ثانيا    
في المسألة من مصادرها ومراجعها المعتمدة، مع ذكر أهم األدلة، وبيـان وجـه   

وأوضـح المسـائل   . ة، وذكر مناقشات اإلمام الغزالي غالبـا الداللة لألدلة النصي
ثم أختم المسـألة  . بتحرير محل النزاع، أو ببيان المراد منها بالتعريف والتوضيح

  .ما أمكنني" المستصفى"بذكر سبب ترجيح اإلمام الغزالي لما اختاره في 
ن؛ لتعضيد هـذه اآلراء  الرجوع إلى المصادر األخرى التي لها عالقة بهذين الكتابي: ثالثًا

  .بقول له آخر إن وجد
  .شكليا أورد كل ما فيه خالف من المسائل بغض النظر عن كونه جوهريا أو : رابعا

  
  .في هوامش البحث -ب    

  .أعزو اآليات إلى سورها مرقمة -١
  أخرج األحاديث النبوية واآلثار من مصادرها، مع ذكر الكتاب والباب  -٢

  .فحة ورقم الحديثوالجزء والص    
فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي باإلحالة إلى موضعه فـي           

الكتاب، وإن كان في غيرهما ُأخرجه من المصادر األخرى مع ذكر ما قالـه أهـل   
  .الحديث في درجته صحةً وضعفًا ما استطعت

  .أوثق أقوال األصوليين من الكتب المعتمدة في كل مذهب -٣
  المعاني اللغوية لأللفاظ التي ترد في صلب البحث، مع توثيقها من  أبين -٤

  .كتب المعاجم اللغوية المعتمدة     
  ، موثقة التي ترد في صلب البحث ُأعرف بالمصطلحات األصولية الغريبة -٥
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  .من مصادرها ومراجعها المعتمدة     
  والجزء والصفحة، مع في حالة النقل من المصدر أو المرجع، أذكر اسمه  -٦

  ذكر اسم المؤلف، وتاريخ وفاته، والناشر، ومكان النشر، وتاريخ النشر،    
  .والمحقق إن وجد، ويكون ذلك عند أول ذكر للمصدر في البحث    

ـَ -٧ ، وتتضمن الترجمة ذكر اسم م ورد في صلب البحثأترجم ترجمة موجزة لكل عل
ن صفاته، ووفاته، مع ذكر مصادر ترجمته من العلم، ونسبه، وأهم مؤلفاته، وشيء م

  .لطبقات الخاصة لكل مذهب إن وجدكتب ا
  .في الفهارس -ج

  -:أعددت للبحث فهارس عامة تشتمل على ما يلي    
ـ  ،فهرس اآليات -أ   فـي  ون مرتبـة وفـق ورود السـورواآليات   وراعيت فيه أن تك

  البحث المصحف، مع ذكر أرقام الصفحات التي وردت فيهااآليات في
، مع ذكر أرقام الصفحات التـي ورد فيهـا   فهرس األحاديث واآلثار مرتبة هجائيا -ب

  .أو األثر في البحثالحديث 
  .، مع ذكر رقم الصفحة التي ورد فيها العلمفهرس األعالم مرتبة هجائيا -ج
وتـاريخ    فهرس المصادر والمراجع مرتبة هجائيا، مع مراعاة ذكر اسم المؤلـف،   -د

  .ته، واسم الناشر، ومكان النشر، وتاريخ النشر، والمحقق إن وجدوفا
  .فهرس الموضوعات مرتبة حسب ورودها في الرسالة -هـ

ا
ً
اثالث
ً
اثالث
ً
اثالث
ً
        ....خطة البحثخطة البحثخطة البحثخطة البحث: : : : ثالث

  .وتشتمل على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة

  .البحث   وفيها أسباب اختيار الموضوع، والمنهج المتبع في كتابته، وخطة  :املقدمة
  : ويشتمل على مبحثين :التمهيد

  :مطالب مختصرة لإلمام الغزالي، وفيه سبعة ترجمة: א������א�ول
  .مولده ونسبه ونشأته: المطلب األول
  .طلبه للعلم وشيوخه: المطلب الثاني
  .تدريسه وتالميذه: المطلب الثالث
  .عصره: المطلب الرابع
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  .تراثه العلمي: المطلب الخامس
  .عقيدته: المطلب السادس

  .وفاته: مطلب السابعال
��	�  :وفيه مطلبان، "المستصفى"و" المنخول" نبذة مختصرة للتعريف بكتابي: א������א�

  :، وفيه"المنخول" التعريف بكتاب: المطلب األول
  .أهمية الكتاب، ومكانته العلمية بين الكتب األصولية: أوالً
  .التصور العام لموضوعاته: ثانيا
  .ذي سار عليه الغزالي في كتابتهالمنهج العلمي ال: ثالثًا

  .التقييم العلمي لهذا الكتاب: رابعا
  :، وفيه"المستصفى " التعريف بكتاب : المطلب الثاني

  .أهمية الكتاب، ومكانته العلمية بين الكتب األصولية: أوالً
  .التصور العام لموضوعاته: ثانيا
  .تهالمنهج العلمي الذي سار عليه الغزالي في كتاب: ثالثًا

  .التقييم العلمي لهذا الكتاب: رابعا
وفيـه   المسائل األصولية المتعلقة بالحكم الشرعي، واألدلـة الشـرعية،   : الفصل األول

  :مبحثان
  :ثالثة مطالبالمسائل األصولية المتعلقة بالحكم الشرعي، ويشتمل على : א�������א�ول

  .تعريف الواجب: المطلب األول
  .لعزم على االمتثال أو البدل في الواجب الموسعاشتراط ا: المطلب الثاني
  .ى بالتكليفضتَقْالم: المطلب الثالث
��	�أحـد عشـر   المسائل األصولية المتعلقة باألدلة الشرعية، ويشتمل على : א������א�

  :مطلبا

  .تعريف النسخ: المطلب األول
  .تعريف الحديث المرسل: المطلب الثاني
  .ل بالحديث المرسلحكم االستدال: المطلب الثالث
  .تعريف اإلجماع: المطلب الرابع



 ك 
 

  .اعتبار وفاق العوام وخالفهم: المطلب الخامس
االعتداد بقول األصولي الذي ال يعرف تفاصـيل األحكـام الفقهيـة،    : المطلب السادس

  .والحافظ للفروع من غير معرفة باألصول في اإلجماع
  .حجية اإلجماع السكوتي: المطلب السابع

  .اشتراط انقراض عصر المجمعين: ب الثامنالمطل
  .حجية قول الصحابي: المطلب التاسع
  .حكم تقليد الصحابي: المطلب العاشر

  . االستصالح حجية:المطلب الحادي عشر
المسائل األصولية المتعلقـة بـدالالت األلفـاظ، واالجتهـاد والتقليـد      : الفصل الثاني

�:والترجيح، وفيه مبحثان �
سـبعة عشـر   مسائل األصولية المتعلقة بدالالت األلفاظ، ويشتمل على ال: א�������א�ول

  :مطلبا

  .مقتضى صيغة األمر: المطلب األول
  .األمر بعد الحظر: المطلب الثاني
  هل يقتضي مطلق األمر الفور أو التراخي؟: المطلب الثالث
  المأمور هل يعلم كونه مأمورا قبل التمكن؟: المطلب الرابع
  النهي هل يقتضي الفساد؟: سالمطلب الخام

  العام بعد التخصيص هل هو على الحقيقة أم المجاز؟: المطلب السادس
  .أقل الجمع: المطلب السابع
  .تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: المطلب الثامن
  .حجية مفهوم الصفة: المطلب التاسع
  .حجية مفهوم الشرط: المطلب العاشر

  .على األحكام �داللة أفعال النبي :  المطلب الحادي عشر
  .تعارض الفعلين: المطلب الثاني عشر
  .السبر والتقسيم: المطلب الثالث عشر
  .حجية الطرد والعكس: المطلب الرابع عشر



 ل 
 

  .اعتبار قوادح القياس من مباحث علم األصول: رالمطلب الخامس عش
  .تخصيص العلة: المطلب السادس عشر
  .ليل الحكم بأكثر من علةتع: المطلب السابع عشر
���	��ويشتمل علـى  االجتهاد والتقليد والترجيح، ب المسائل األصولية المتعلقة: א������א�

  :ستة مطالب

  .�وقوع اجتهاد النبي : المطلب األول
  .تصويب المجتهدين: المطلب الثاني
  .نص مسألة فيها حكم المجتهد إذا أخطأ: المطلب الثالث
  .وف العامي على من يصح إفتاؤهطريق وق: المطلب الرابع

  .ترجيح العلة القاصرة على المتعدية: المطلب الخامس
  .ترجيح العلة الناقلة على المقررة: المطلب السادس

  

  .وتحتوي على أهم نتائج البحث: الخاتمة
  .الحمد هللا ذي الفضل واالمتنان، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجالله وعظيم سلطانهو

 والدي...إلى من وضعاني على طريق العلم، ولم يتركا بابا لسعادتي إال ولجاهثم الشكر 
  .الكريمين

فضل اهللا األمين  /الدكتورالتقدير إلى مشرف الرسالة شيخي الفاضل وأتوجه بوافر الشكر 

 -الذي أعطاني الكثير من وقته، وساعدني بعلمه وتوجيهاته القيمة، وبذل وقته مع  فضل اهللا
فجزاه اهللا  وتمديد فترة اإلشراف، ،وتصحيحه وتقويمه البحث في مراجعة -اغله كثرة مش

  .عني خير الجزاء
، الذي لم يأل جهدا في إسداء علي بن صالح المحمادي /األستاذ الدكتورفضيلة  وأشكر كذلك

تياري للموضوع، وإعداد خطة البحث، فجزاه اهللا عني خير النصائح والتوجيهات أثناء اخ
  .الجزاء

على ما يقومون به من  -جامعة أم القرى -كما أشكر القائمين على ذلك الصرح العلمي
  .جهود مباركة في سبيل نشر العلم، وتيسيره لطالبه

في هذا البحث من أساتذة  ا أو قدم لي عونًانصح ليإال يفوتني أن أشكر كل من أسدى و 
  .وأصدقاء



 م 
 

عبد  /األستاذ الدكتورفضيلة الشيخ : ضلين هماوالشكر هللا تعالى بأن يسر لي شيخين فا

 عبد الرحمن بن محمد القرني /الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفضيلة الشيخ الدكتور
أن  أسأُل اَهللاو فبارك اهللا فيهما وفي علمهما، بقبول مناقشة هذه الرسالة،على تفضلهما 

  .ي خير الجزاء عنِّ اويجزيهم ايوفقهم
رت فإن الكمـال هللا وحـده،   صكنت وفقت فلله تعالى المنَّةُ والشكر، وإن أكن قَ فإن: وختاما

ومنه أستمد العون ا لوجهه الكـريم،  بدرك ما فاتني، وأسأله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالص
كما أسأله التوفيق والهداية، إنه سميع الدعاء مجيب.  



 ن 
 

        املوضوعــــاتاملوضوعــــاتاملوضوعــــاتاملوضوعــــاتفهرس فهرس فهرس فهرس 
  

  الصفحة  املوضـــــــــوع

  ٢  :ةــاملقدم

  ٣        .الموضوع اختيار أسباب: : : : أوال

  ٤  .كتابة البحثالمنهج المتبع في : ثانيا

  ٦  .خطة البحث: ثالثا

�."المستصفى"و" المنخول"ترجمة اإلمام الغزالي، ونبذة عن كتابيه :�التمهيد �١٠  

  ١١  :ترجمة مختصرة لإلمام الغزالي: א������א�ول

  ١٢  .نسبه ومولده ونشأته: المطلب األول

  ١٤  .طلبه للعلم وشيوخه: المطلب الثاني

  ١٦  .وتالميذهتدريسه : المطلب الثالث

  ١٨  .عصره: المطلب الرابع

  ٢١  .تراثه العلمي: المطلب الخامس

  ٢٨  .عقيدته: المطلب السادس

  ٣١  .وفاته: المطلب السابع

��	�  ٣٢  ".المستصفى"و" المنخول"نبذة مختصرة عن كتابي : א������א�

  ٣٣  ".المنخول"التعريف بكتاب : المطلب األول

  ٣٣  .نته العلمية بين الكتب األصوليةأهمية الكتاب، ومكا: أوالً

  ٣٤  .التصور العام لموضوعاته: ثانيا

  ٣٥  .المنهج العلمي الذي سار عليه الغزالي في كتابته: ثالثًا

  ٣٧  .التقييم العلمي لهذا الكتاب: رابعا

  ٤١  "المستصفى"التعريف بكتاب : المطلب الثاني

  ٤١  .الكتب األصوليةأهمية الكتاب، ومكانته العلمية بين : أوالً

  ٤٢  .التصور العام لموضوعاته: ثانيا

  ٤٣  .المنهج العلمي الذي سار عليه الغزالي في كتابته: ثالثًا

  ٤٥  .التقييم العلمي لهذا الكتاب: رابعا

  ٤٨  .المسائل األصولية المتعلقة بالحكم الشرعي، واألدلة الشرعية: الفصل األول

  ٤٩  . صولية المتعلقة بالحكم الشرعيالمسائل األ: א�������א�ول



 س 
 

  ٥٠  .تعريف الواجب: المطلب األول

  ٥٩  .الموسعالواجب اشتراط العزم على االمتثال أو البدل في : المطلب الثاني

  ٧٢  .المقتضى بالتكليف: المطلب الثالث

  ٨١  . المسائل األصولية المتعلقة باألدلة الشرعية: المبحث الثاني

  ٨٢  .يف النسختعر: المطلب األول

  ٩٥  .تعريف الحديث المرسل: المطلب الثاني

  ٩٧  .حكم االستدالل بالحديث المرسل: المطلب الثالث

  ١٠٩  .تعريف اإلجماع: المطلب الرابع

  ١١٣  .اعتبار وفاق العوام وخالفهم: المطلب الخامس

االعتداد بقول األصولي الذي ال يعرف تفاصيل األحكام : المطلب السادس
  .ية، والحافظ للفروع من غير معرفة باألصول في اإلجماعالفقه

١٢١  

  ١٢٨  .حجية اإلجماع السكوتي: المطلب السابع

  ١٣٥  .اشتراط انقراض عصر المجمعين: المطلب الثامن

  ١٤٤  .حجية قول الصحابي: المطلب التاسع

  ١٥٦  .حكم تقليد الصحابي: المطلب العاشر

  ١٦٦  . االستصالح حجية:المطلب الحادي عشر

المسائل األصولية المتعلقة بدالالت األلفاظ، واالجتهاد والتقليد : الفصل الثاني
�.والترجيح �

١٨٤  

  ١٨٥  .المسائل األصولية المتعلقة بدالالت األلفاظ: א�������א�ول

  ١٨٦  .مقتضى صيغة األمر: المطلب األول

  ٢٠٠  .األمر بعد الحظر: المطلب الثاني

  ٢٠٧  تضي مطلق األمر الفور أو التراخي؟هل يق: المطلب الثالث

  ٢١٧  المأمور هل يعلم كونه مأمورا قبل التمكن؟: المطلب الرابع

  ٢٢٤  النهي هل يقتضي الفساد؟: المطلب الخامس

  ٢٣٨  العام بعد التخصيص هل هو على الحقيقة أم المجاز؟: المطلب السادس

  ٢٤٨  .أقل الجمع: المطلب السابع

  ٢٦٠  .تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس :المطلب الثامن

  ٢٦٩  .حجية مفهوم الصفة: المطلب التاسع

  ٢٨٢  .حجية مفهوم الشرط: المطلب العاشر



 ع 
 

  ٢٩٣  .على األحكام �داللة أفعال النبي :  المطلب الحادي عشر

  ٣١٧  .تعارض الفعلين: المطلب الثاني عشر

  ٣٢٢  .السبر والتقسيم: المطلب الثالث عشر

  ٣٢٩  .حجية الطرد والعكس: المطلب الرابع عشر

  ٣٤٠  .اعتبار قوادح القياس من مباحث علم األصول:المطلب الخامس عشر

  ٣٤٢  .تخصيص العلة: المطلب السادس عشر

  ٣٥٦  .تعليل الحكم بأكثر من علة: المطلب السابع عشر

��	�  ٣٦٣  . لترجيحالمسائل األصولية في االجتهاد والتقليد وا: א������א�

  ٣٦٤  .�وقوع اجتهاد النبي : المطلب األول

  ٣٧٤  .تصويب المجتهدين: المطلب الثاني

  ٣٩٠  .حكم المجتهد إذا أخطأ النص: المطلب الثالث

  ٣٩٦  .طريق وقوف العامي على من يصح إفتاؤه: المطلب الرابع

  ٤٠٠  .ترجيح العلة القاصرة على المتعدية: المطلب الخامس

  ٤٠٥  .ترجيح العلة الناقلة على المقررة: لسادسالمطلب ا

  ٤١٠  . اخلامتـة

  ٤١١  .مالحق البحث

  ٤١٢  .فهرس اآليات الكريمة

  ٤١٨  .فهرس األحاديث واآلثار

  ٤٢١  .فهرس األعالم

  ٤٢٦  .فهرس المصادر والمراجع

  ٤٤٣  .فهرس الموضوعات

  .له وصحبه أجمعينوالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آ

  
 


