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 المقدمـــة

ستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ون
  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هـادي

إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسـوله  له، وأشهد أالّ 
 .وعلى آله وصحبه وسلمصلَّى اهللا عليه 
 :أما بعـد

علم أصول الفقه، فبواسطته تعلم األحكام، وبـه   فإن من أهم علوم الشريعة
يعرف احلالل من احلرام، ويعلم مراد اهللا ورسوله عليه الصالة والسالم، كمـا  

 .يعلم مشول هذه الشريعة الصاحلة لكل زمان ومكان
وكان هذا العلم حمطَّ نظر العلماء املدققني الذين فهموا نصـوص الشـريعة   

اتضح ذلك من خالل آرائهم الفقهية املبنية على املسائل دالالا، وقد واستوعبوا 
األصولية، ومن هؤالء األعالم حافظ املشرق اإلمام إسحاق بن راهويه املتـوىف  

فرغبت يف إبراز آرائه األصولية من خالل فقهـه، وآثـاره،   ). هـ٢٣٨(سنة 
م إلمـا اآلراء األصـولية ل : (ليكون ذلك عنواناً لرساليت يف مرحلة الدكتوراه

 ).-مجعاً وتوثيقاً ودراسة-إسحاق بن راهويه 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :ذا االختيار أسبابه ودوافعه اليت من أمهها ما يأيتهلوكان 
حامل لقب أمري  املكانة العلمية اليت يتمتع هبا اإلمام إسحاق بني العلماء، فهو -١

 .املؤمنني يف احلديث والفقه
لذي يربز آراء هذا اإلمام األصولية؛ لتكـون  إدراكاً مين لقيمة هذا البحث ا -٢
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 .ماثلة أمام اجلميع، ولتدل على أصالة علمه وعمق فهمه رمحه اهللا
دعم الدراسات التارخيية ألصول الفقه، وذلك أن عصر اإلمام إسحاق ميثل  -٣

مرحلة مهمة يف تاريخ هذا العلم؛ وذلك ألنه أخذ عن مؤسس علم أصـول  
 .اهللالفقه اإلمام الشافعي رمحه 

 :الدراسات السابقة

هناك دراسات علمية فقهية حبثت اجلانب الفقهي لإلمام إسحاق بن راهويه، 
 :ومل تبحث اجلانب األصويل، ومن هذه الدراسات

: إسحاق بن راهويه وأثره يف الفقه اإلسالمي، رسالة مقدمة من الباحـث  -١
ر عام الدكتوراه من جامعة األزهر مبص حممد مصطفى اخلطيب، لنيل درجة

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

: إسحاق بن راهويه وأثره يف الفقه اإلسالمي، رسالة مقدمة من الباحـث  -٢
مجال حممد باجالن، لنيل درجة الدكتوراه من جامعة بغداد، كلية الشريعة، 

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢طبعة عام 

طالل حممود سـلطان،  : فقه إسحاق بن راهويه، رسالة مقدمة من الباحث -٣
من جامعة أم القرى، كليـة الشـريعة والدراسـات     لنيل درجة الدكتوراه

 .اإلسالمية

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور  -٤
ة حتقيق جمموعة من الباحثني باجلامعـة اإلسـالمي  ) هـ٢٥١ت(املروزي 

 .هـ١٤٢٥باملدينة املنورة، طبعة عام 
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 :خطة البحث

 .، وخامتةمقدمة، وقسمني: قسمت البحث إىل
 :فقد تضمنت ما يلي أما املقدمة

االفتتاحية، وأسباب اختيار املوضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث، 
 .ومنهج البحث، والشكر والتقدير

א מ א:א מ א .א
 :ثالثة فصولوقد اشتمل على 

 .التعريف بعصره: األول الفصل
 :ثة مباحثثالوفيه 

 .احلالة السياسية: املبحث األول
 .احلالة االجتماعية: املبحث الثاين

 .احلالة العلمية :الثالثاملبحث 
 .حياة اإلمام إسحاق بن راهويه الشخصية والعلمية: الفصل الثاين

 :مباحث عشرةوفيه 
 .امسه ونسبه وكنيته: املبحث األول
 .التهورح والدته ونشأته العلمية: املبحث الثاين
 .شيوخه وتالميذه: املبحث الثالث
 :وفيه مطلبان

 .شيوخه: املطلب األول
 .تالميذه: واملطلب الثاين
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 .مكانته العلمية: املبحث الرابع
 .علمه وحفظه: املبحث اخلامس
 .أخالقه وصفاته: املبحث السادس
 .عقيدته: املبحث السابع
 .مذهبه واجتهاده: املبحث الثامن 
 :وفيه مطلبان
 .اجتهادهو مذهبه: لب األولاملط

 .يف انتشار مذهبه وانقراضه: واملطلب الثاين
 .آثاره العلمية: التاسعاملبحث 
 .وفاته: العاشراملبحث 

 .آراء اإلمام إسحاق بن راهويه األصوليةاملنهج يف تصنيف : الثالثالفصل 

א מ א:א אאא .מ
 .ابأربعة أبو وفيه
 .في األحكام واألدلة: الباب األول
 : ثالثة فصولوفيه 
 . يف األحكام: الفصل األول

 :مباحث ثالثةوفيه 
 .عند اإلمام إسحاق املكروهمعىن : املبحث األول
 .شروط املكلَّف: املبحث الثاين
 .الرخصة: املبحث الثالث



 المقدمـــة

 .املتفق عليهااألدلة : الفصل الثاين
 :مخسة مباحثمتهيد و وفيه

 .الكتاب: املبحث األول
 :وفيه ثالثة مطالب
 .مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بالقرآن الكرمي: املطلب األول
 .البسملة: املطلب الثاين
 .االحتجاج بالقراءة الشاذة: املطلب الثالث

 .ةنالس: املبحث الثاين
 :مطالب سبعةوفيه 

 .معىن السنة :املطلب األول
 .عند اإلمام إسحاق السنةة مكان: املطلب الثاين

 .مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بالسنة: الثالثاملطلب 
 .حكم من رد خرب اآلحاد: الرابعاملطلب 
 .االحتجاج باحلديث املرسل: اخلامساملطلب 
 .االحتجاج باحلديث الضعيف: السادساملطلب 

 .طرق التحمل وصيغ األداء: املطلب السابع
 .النسخ :املبحث الثالث

 :مطلبانوفيه 
 .حقيقة النسخ وحكمه :املطلب األول
 .أنواع النسخ: املطلب الثاين

 .اإلمجاع: الرابعاملبحث 
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 :مطلبانوفيه 
 .حجية اإلمجاع :املطلب األول
 .ومدى حجيته اخللفاء الراشدين اتفاق: املطلب الثاين

 . القياس: اخلامساملبحث 
 :مطلبانوفيه 

 .قياسحجية ال :املطلب األول
 .القياس يف احلدود والكفارات: املطلب الثاين

 .األدلة املختلف فيها: الثالثالفصل 
 :وفيه مثانية مباحث
 .قول الصحايب: املبحث األول

 :ثالثة مطالبوفيه 
 .تعريف الصحايب :املطلب األول
 .حجية قول الصحايب: املطلب الثاين
 .ول الصحايبمناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بق: املطلب الثالث

 .قول التابعي: املبحث الثاين
 .االستحسان: املبحث الثالث
 .االستصحاب: املبحث الرابع
 .املصلحة املرسلة: املبحث اخلامس
 .شرع من قبلنا: املبحث السادس
 .العرف :املبحث السابع
 .سد الذرائع: املبحث الثامن



 المقدمـــة

 .مباحث األلفاظ عند اإلمام إسحاق: الباب الثاني
 :فصول عةأربوفيه 

 .األمر والنهي: الفصل األول
 :مبحثانوفيه 

 .األمر: املبحث األول
 :مطلبانوفيه 

 .صيغة األمر اجملردة :املطلب األول
 .حصول اإلجزاء بفعل املأمور به: املطلب الثاين

 .النهي: الثايناملبحث 
 :ثالثة مطالبوفيه 

 .داللة النهي :املطلب األول
 .الفسادالنهي يقتضي : املطلب الثاين
 .النهي بعد اإلذن: املطلب الثالث

 .العام واخلاص: الثاينالفصل 
 :مبحثانوفيه 

 .العام: املبحث األول
 :أربعة مطالبوفيه 

 .العمل بالعام :املطلب األول
 .العام الوارد على سبب خاص: املطلب الثاين
 .دخول النساء يف اخلطاب العام: املطلب الثالث
 .بيد يف اخلطاب العامدخول الع: املطلب الرابع
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 .اخلاص: املبحث الثاين
 :سبعة مطالبوفيه 

 .العمل باخلاص :املطلب األول
 .من شروط االستثناء: املطلب الثاين
 .االستثناء إذا تعقب مجالً: املطلب الثالث
 .ختصيص القرآن بالقرآن: املطلب الرابع
 .ختصيص السنة بالسنة: املطلب اخلامس
 .ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد: املطلب السادس
 .التخصيص باإلمجاع: املطلب السابع

 .املطلق واملقيد: الفصل الثالث
 :ثالثة مباحثوفيه 

 .العمل باملطلق: املبحث األول
 .العمل باملقيد: املبحث الثاين
 .محل املطلق على املقيد: املبحث الثالث

 .املنطوق واملفهوم: الفصل الرابع
 :احثثالثة مبوفيه 

 .العمل باملنطوق: املبحث األول
 .العمل مبفهوم املوافقة: املبحث الثاين
 .العمل مبفهوم املخالفة: املبحث الثالث

 .في االجتهاد والتقليد والفتوى: الباب الثالث
 :وفيه ثالثة فصول
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 .يف االجتهاد: الفصل األول
 :ثالثة مباحثوفيه 

 .شروط االجتهاد: املبحث األول
 .وختطئته تصويب اجملتهد: يناملبحث الثا

 .مراعاة اخلالف: املبحث الثالث

 .يف التقليد: الفصل الثاين
 :مبحثانوفيه 

 .الفرق بني التقليد واالتباع: املبحث األول
 .تقليد اجملتهد جملتهد آخر: املبحث الثاين

 .يف الفتوى: الفصل الثالث
 :مبحثانوفيه 

 .العامل إذا زلّ يف فتواه: املبحث األول
 .اإلفتاء يف مسألة ال نص فيها: املبحث الثاين

 .التعارض والترجيح: الباب الرابع
 :فصالنوفيه 

 .التعارض: الفصل األول
 :مبحثانوفيه 

 .حقيقة التعارض: املبحث األول
 .طرق دفع التعارض: املبحث الثاين
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 .طرق الترجيح بني األدلة: الثاينالفصل 

 .اليت توصلت إليها من خالل البحثوتشتمل على أهم النتائج : اخلامتــة

 :وهي كما يلي: الفهارس العلمية
 .فهرس اآليات القرآنية -١

 .فهرس األحاديث النبوية -٢

 .فهرس اآلثار -٣

 .فهرس األعالم -٤

 .والكلمات الغريبةفهرس املصطلحات  -٥

 .فهرس األبيات الشعرية -٦

 .فهرس الفرق واألديان -٧

 .كن والبلدانافهرس األم -٨

 .فهرس املراجع -٩

 .ضوعاتفهرس املو -١٠

 :مصادر البحث

املظان اليت تنقل  أهممن  -رمحه اهللا-مجعت اآلراء األصولية لإلمام إسحاق 
 :آراءه الفقهية واألصولية ومن أهم هذه املظان ما يلي

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسـحاق بـن    -١



 المقدمـــة

 ).هـ٢٥١ت(منصور املروزي 
 ).هـ٢٧٩ت(يسى الترمذي سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن ع -٢
اختالف العلماء لإلمام أيب عبـد اهللا حممـد بـن نصـر املـروزي       -٣

 ).هـ٢٩٤ت(
اإلشراف على مذاهب أهل العلم أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنـذر   -٤

 ).هـ٣٠٩ت(
 .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف البن املنذر أيضاً -٥
 ).هـ٤٥٦ت(زم اإلحكام يف أصول األحكام أليب حممد علي بن ح -٦
 ).هـ٤٥٦ت(احمللى أليب حممد علي بن حزم  -٧
االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الـرب   -٨

 ).هـ٤٦٣ت(
 ).هـ٤٧٦ت(التبصرة يف أصول الفقه أليب إسحاق الشريازي  -٩
 ).هـ٤٧٦ت(شرح اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق الشريازي  -١٠
أليب املظفر منصور بن حممد السـمعاين   األدلة يف أصول الفقهقواطع  -١١

 ).هـ٤٨٩ت(
 ).هـ٥٠٥ت(الغزايل املستصفى أليب حامد حممد بن حممد  -١٢
احملصول يف علم األصول أليب عبد اهللا حممـد بـن عمـر الـرازي      -١٣

 ).هـ٦٠٦ت(
املغين ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة املقدسـي    -١٤

 ).هـ٦٢٠ت(
لسيف الدين علي بن أيب علي اآلمـدي   اإلحكام يف أصول األحكام -١٥
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 ).هـ٦٣١ت(
اجملموع شرح املهذب لإلمام أيب زكريـا حميـي الـدين النـووي      -١٦

 ).هـ٦٧٦ت(
شرح صحيح مسلم لإلمـام أيب زكريـا حميـي الـدين النـووي       -١٧

 ).هـ٦٧٦ت(
أبـو الربكـات    –املسودة يف أصول الفقه لثالثة مـن آل تيميـة    -١٨

، وحفيده )هـ٦٨٢ت(يم وابنه عبد احلل) هـ٦٥٢ت(السالم  عبد
 ).هـ٧٢٨ت(تقي الدين أمحد بن عبد احلليم 

 ).هـ٧٦٣ت(أصول الفقه لشمس الدين حممد بن مفلح احلنبلي  -١٩
 ).هـ٧٩٤ت(البحر احمليط يف أصول الفقه لبدر الدين الزركشي  -٢٠
فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن علي بن حجـر   -٢١

 ).هـ٨٥٢ت(العسقالين 
 ).هـ٨٨٥ت(تحرير للمرداوي التحبري شرح ال -٢٢
 ).هـ٩٧٢ت(شرح الكوكب املنري حملمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي  -٢٣

 :منهج البحث

 :عليه يف هذا البحث يف النقاط التالية رتِسيتلخص املنهج الذي 
 .ترتيب ما مت مجعه من املادة العلمية، حسب مباحث الرسالة: أوالً
بعـض  والـذي قـد نقلـه    -سحاق فيها رأي املسائل األصولية اليت لإلمام إ: ثانياً

 :يف هذه املسائل اخلطوات التالية اتبعتفإنين  -األصوليني يف كتبهم
 .ذكر رأيه مع التوثيق يف احلاشية -١



 المقدمـــة

بذكر األقوال األخرى يف  واكتفيتهلم،  لتيف حالة موافقته للجمهور استدل -٢
 .املسألة يف احلاشية مع التوثيق

من وافقه يف ذلك مع ذكر أدلته، وأدلـة   تذكريف حالة خمالفته للجمهور  -٣
فـإنين  اجلمهور، مع املناقشة والترجيح، وإذا عسر علي حتديـد اجلمهـور   

 .موافقته ألحدمها مع ذكر أدلة كل قول إن وجد ذكرت
 .عزو األقوال إىل قائليها من كتبهم إن تيسر -٤
يف هذه املسائل  املسائل األصولية املستنبطة من الفروع الفقهية، وقد اتبعت: ثالثاً

 :اخلطوات التالية
 .احلاشيةالتعريف باملسألة األصولية يف  -١
فـإنين   روايـة يف املسألة مع التوثيق، وإذا كانت له أكثر من  رأيهذكر  -٢

الرأي املشهور له، وأستخرج منه األصل الذي بىن عليـه تلـك    أذكر
 .احلاشيةيف  اأذكره والرواية األخرىاملسألة الفرعية، 

خالف العلماء يف املسائل الفقهية إال عند احلاجة؛ ألن القصد مل أذكر  -٣
 .إبراز آراء اإلمام إسحاق بدليلها

 .عدم االستطراد يف عرض األمثلة إذ املقام مقام متثيل، ال مقام حصر -٤
عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من السور بذكر رقم اآليـة، واسـم   : رابعاً

 .السورة
املصادر املعتمدة يف ذلـك، فـإن كـان     مناآلثار عزو األحاديث، و: خامساً

ما مل يكن قد ورد يف  احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها اكتفيت بذلك
 ، وإال قمـت بتخرجيـه مـن    عند احلاجة أذكرهفإين مسند اإلمام إسحاق 

 .مظانه



 المقدمـــة

 .التعريف باألعالم الوارد ذكرهم من املصادر املعتمدة: سادساً

 .ق واألماكن الواردة يف البحث من املصادر املعتمدةالتعريف بالفر: سابعاً

 .شرح الكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية الواردة يف البحث: ثامناً

 .وضع الفهارس العلمية، وقد تقدم ذلك يف اخلطة: تاسعاً

هذا، وإين أمحد اهللا عز وجل وأشكره كما ينبغي جلالل وجهـه وعظـيم   
ة هذا البحث وإمتامه، فما كان فيه من خـري  سلطانه على ما يسره يل من دراس

وصواب فمن اهللا عز وجل وحده، وما فيه من خلل ونقص وتقصري فمن نفسي 
 .اهللا الكرمي وأتوب إليهوالشيطان، وأستغفر 

أن أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل فضيلة الشـيخ   -يف اخلتام- يفوتينوال 
حفظه اهللا، على تفضله وتكرمـه   عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس/ الدكتور

رعاية ومودة أبوية، فقـد  به من  أوالينباإلشراف على هذه الرسالة، وعلى ما 
أفدت من توجيهاته الكرمية، وإرشاداته السديدة، ومالحظاته الدقيقة، فاهللا أسأل 
أن يثيبه وجيزيه أحسن اجلزاء، ويبارك له يف عمره وعلمه وأهله وماله إنـه ويل  

 .در عليهذلك والقا

فجزى اهللا اجلميع  ،إيلّ معروفاً أو صنعكما أشكر كل من أسدى إيلّ عوناً 
 .خري اجلزاء

إىل جامعة أم القرى على مـا  كما ال يفوتين أيضاً أن أتقدم بالشكر اجلزيل 
تبذله من نفع عميم وعطاء متجدد لألمة اإلسالمية، وأخص قسم الدراسـات  



 المقدمـــة

لثناء، فأسأله سبحانه أن جيزي القائمني عليهـا  العليا يف كلية الشريعة بالشكر وا
 .خري اجلزاء

كما أسأله سبحانه وتعاىل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعل هـذا  
 .العمل خالصاً لوجهه الكرمي، إنه هو الرب الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآلـه وصـحبه   
 .أمجعني

 



 
 
 
 
 

ÔÛaÞëþa@á@
אא

א
 :ثالثة فصولوقد اشتمل على  

 .التعريف بعصره: الفصل األول
حياة اإلمام إسحاق بن راهويـه الشخصـية   : الفصل الثاين

 .والعلمية
املنهج يف تصنيف آراء اإلمام إسـحاق بـن    :الفصل الثالث

 .راهويه األصولية
 



 
 
 
 
 

 

Þëþa@Ý—ÐÛa@
א

 :وفيه ثالثة مباحث  

 .احلالة السياسة: املبحث األول

 .احلالة االجتماعية: املبحث الثاين

 .احلالة العلمية: املبحث الثالث
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א א
 احلالة السياسة

، من سنة إحدى وستني ومائـة  -رمحه اهللا- هعاش اإلمام إسحاق بن راهوي
مشاهري القـرن الثَّـاين    من ن اهلجرة، فهو يعدإىل سنة مثان وثالثني ومائتني م

رمحـه  -، وكان ذَلك يف عهد اخلالفة العباسية، ولقد عاصر )١(اهلجري والثالث
الواِحد ِتلْـو   حياة مثانية من خلفاء بين العباس، الذين تعاقبوا على اِخلالفَة -اهللا

 :اآلخر وهم كاآليت
 ).هـ١٦٩-هـ١٥٨(من  )٢(املهدي -١
 ).هـ١٧٠-هـ١٦٩(من  )٣(هلاديا -٢

                                                 
، البدايـة والنهايـة   ٣٨٣ -١١/٣٥٨، سري أعالم النبالء ٣٥٥ -٦/٣٤٥تاريخ بغداد : ينظر) ١(

١٠/٣١٧. 
، وبويع باخلالفة )هـ١٢٧(أبو عبد اهللا حممد بن جعفر املنصور امللقب باملهدي، ولد سنة : هو )٢(

إطـالق  : من شهر ذي احلجة، وله أعمال جليلة من مجلتـها ) هـ١٥٨(بعد موت أبيه سنة 
السجناء، وإقامة الربيد بني املدينة ومكة واليمن، وبناء األحواض يف طريق مكة، وقام بتوسـيع  

احلرام، وكانت خالفته عشر سنني وشهراً واثنني وعشرين يوماً، وكان له من العمـر   املسجد
 .ثالث وأربعون سنة

 .١٥٣، ١٠/١٣٦، البداية والنهاية ٥/٥٠، الكامل البن األثري ٨/١٣٦تاريخ الطربي : ينظر 
سـنة   ويل اخلالفـة يف حمـرم   ،أبو حممد موسى بن حممد بن املهدي بن عبد اهللا املنصور: هو) ٣(

وكان شهماً خبرياً بامللك، قام بقتال الزنادقة فقتل منهم طائفة كثرية اقتداء بأبيه،  ،)هـ١٥٨(
 .غري ذلك، وله أربع وعشرون سنة: وكانت واليته سنة وثالثة أشهر، وقيل

، تـاريخ  ١٦٣ -١٠/١٦١، البداية والنهايـة  ٢١٣ -١٩٠ -٨/١٨٧تاريخ الطربي : ينظر 
= 
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 ).هـ١٩٣-هـ١٧٠(من  )١(الرشيدهارون  -٣
 ).هـ١٩٨-هـ١٩٣(من  )٢(األمني -٤
 ).هـ٢١٨-هـ١٩٨(من  )٣(املأمون -٥
 ).هـ٢٢٧-هـ٢١٨(من  )٤(املعتصم -٦

                                                 
= 

 .٢٧٩اخللفاء ص
هارون الرشيد بن املهدي حممد بن منصور، بويع له باخلالفة بعد موت أخيه موسى اهلادي : هو) ١(

 .بعهد من أبيه املهدي) هـ١٧٠(يف ربيع األول سنة 
". وكان حيج عاماً ويغـزو عامـاً  : "٣٦٩قال عنه اإلمام ابن حزم يف أمساء اخللفاء والوالة ص 

 .عشر يوماً، وله ست وأربعون سنة وكانت مدة واليته ثالثاً وعشرين سنة ومثانية
، البدايـة والنهايـة   ١٣٣ -٥/٨٢، الكامل البن األثري ٣٤٥ -٨/٢٣٠تاريخ الطربي : ينظر 

١٠/٢٢٢. 
ـ ١٩٣(أبو عبد اهللا حممد األمني بن هارون الرشيد، بويع له يف سنة : هو) ٢( ، وقتـل سـنة   )هـ

ته أربع سنني ومثانية أشهر ومخسة إثر خالف بينه وبني أخيه املأمون، وكانت خالف) هـ١٩٨(
 .أيام، وله سبع وعشرون سنة

، البدايـة  ١٦٣ -٥/١٣٤، الكامل البن األثـري  ٤٩٨ -٤٧٨ -٨/٣٦٥تاريخ الطربي : ينظر 
 .٢٥٣ -١٠/٢٥٢والنهاية 

أبو العباس عبد اهللا املأمون بن هارون الرشيد بن حممد املهدي، توىل اخلالفة بعـد أخيـه   : هو) ٣(
، وكان من )هـ٢١٨(، مات غازياً بأرض الروم، ودفن بطرسوس سنة )هـ١٩٨(نة األمني س

أتباع القول خبلق القرآن، ودعا إىل ذلك، ومحل الناس على هذا الرأي اخلاطئ، وكانت واليته 
 .عشرين سنة وأشهراً، ومات وله مثان وأربعون سنة

، الكامل البـن  ٣٧٠م ص، أمساء الوالة البن حز-٦٥ -٥٦٤ -٨/٥٢٨تاريخ الطربي : ينظر 
 .٢٢٢ -٥/٢١٩األثري 

ـ ٢١٨(أبو إسحاق حممد املعتصم بن هارون الرشيد، ويل اخلالفة يف رجب سـنة  : هو) ٤( ، )هـ
= 
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 ).هـ٢٣٢-هـ٢٢٧(من  )١(الواِثق -٧
 ).هـ٢٤٧-هـ٢٣٢(من  )٢(املتوكل -٨

م إسحاق من أزهى عصور اِخلالفَة العباسية، فهذه الفترة اليت عاش فيها اإلما
وأقواها أثراً يف التاريخ اإلسالمي بوجه عام، فقد ثبتت قواعدها، وامتد سلطاا 

واملـأمون،   الرشيدأيام   أيام املهدي، وتألَّقت حضارا، وعظمت هيبتها يفيف
يف عصري الواثـق  ا يف خالفة املعتصم، وظلَّت يف قوة وازدهار اوتتابع انتصار

 .واملتوكل
ذلـك   إال أنَّ )٣(ومل ختل البالد يف عصر اإلمام من الفنت واحلروب والثورات

                                                 
= 

، وكان له من العمر سبع وأربعون )هـ٢٢٧(وامتحن الناس خبلق القرآن، مات بسامراء سنة 
 .شهروثالثة عشر يوماً، وكانت واليته مثان سنني ومثانية أسنة 

 .٣٠٩ -١٠/٣٠٨، البداية والنهاية ٣٧١، أمساء الوالة ص ٨/٦٦٨تاريخ الطربي : ينظر 
، وعمره سـت  )هـ٢٢٧(أبو جعفر هارون بن املعتصم، ويل اخلالفة بعد وفاة أبيه سنة : هو) ١(

، )هـ٢٣٢(وعشرون سنة، واستمر يف عهده حمنة القول خبلق القرآن، تويف يف ذي احلجة سنة 
 .ته مخس سنني ومثانية أشهروكانت والي

، البدايـة والنهايـة   ٣٧٢، أمسـاء الـوالة ص  ١٥٤ -١٥١ -٩/١٢٣تاريخ الطربي : ينظر 
٣١٨ -١٠/٣١٠. 

أبو الفضل جعفر بن املعتصم بن الرشيد بن حممد املهدي، بويع له باخلالفة بعد أخيه الواثق : هو) ٢(
كر ما كان يفعله أبوه وأخوه من فتنة القول أنه أظهر السنة، وأن: ، ومن حماسنه)هـ٢٣٢(سنة 

بأمر من ابنه املنتصر، وكانـت  ) هـ٢٤٧(خبلق القرآن، وأخرج العلماء من السجن، قتل سنة 
 .واليته مخسة عشر عاماً غري شهرين، وقتل وهو ابن اثنني وأربعني عاماً، رمحه اهللا

 .٣٦٦ -١٠/٣٦٤ية والنهاية البدا٥/٢٧٨، الكامل البن األثري ٩/١٥٤تاريخ الطربي : ينظر 
ومن هذه الفنت والثورات خروج العلويني على بعض األقاليم؛ ألم يرون أنفسهم أحق باخلالفة ) ٣(

= 
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 .مل يؤثر على سالمة اخلالفة العباسية يف تلك احلقبة
فهـم   -الـب غيف ال-وكان النفوذ السياسي يف هذا العهد للعنصر الفارسي 

دعوا، ويف زمن املعتصم استعان  ساعدوا على قيام الدولة العباسية ونشر ينِذالَّ
 .)١(والعرب الفرس بينهم وبني اخلصومات ةكثر أثر سيء يف له كان باألتراك مما

 -٢١٤(فتـرة   )٢(وكانت الوالية يف خراسان آنذاك حتت عبد اهللا بن طاهر
 .)٤()هـ٢٣٠(الذي توىل بعده بأمر الواثق عام  )٣(، وابنه)هـ٢٣٠

، وجعله مـن  طاهرمبحبة وتقدير عبد اهللا بن وقد كان اإلمام إسحاق حيظى 
، ويسأله، ويستفسر منه فيوضح لـه،  ندمائه وخواص جملسه، وكان يرجع إليه

                                                 
= 

من العباسيني، واحلرب بني األخوين األمني واملأمون، كما ظهرت حركـات فكريـة منافيـة    
 .الباطنيةلإلسالم كالراوندية، وثورة الربامكة يف زمن الرشيد، والزنادقة و

، ٥/١٧٧، الكامل البن األثري ٢/٤٠١، مروج الذهب ٩/١١٦تاريخ الطربي : ينظر فيما تقدم 
، تـاريخ اخللفـاء   ٤٨ – ٩/٤٦، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلـوزي  ٢٤٦، ٢٣٦
، إسـحاق  ٣٥، ٢٠ركي ص ، أصول اإلمام أمحد لفضيلة الدكتور عبد اهللا الت٣٣٥، ٢٩٧ص
 .١٢حممد اخلطيب ص. د. أثره يف الفقه اإلسالميراهويه و ابن

 .ينظر املراجع السابقة) ١(
أمري املشرق أبو العباس عبد اهللا بن طاهر بن احلسني اخلزاعي كان املأمون واله الشـام، مث  : هو) ٢(

 ).هـ٢٣٠(خراسان، وكان شجاعاً مهيباً عاقالً جواداً كرمياً، تويف بنيسابور سنة 
 .٢/٦٨، شذرات الذهب ٧/٥، الكامل ٩/٤٨٣د تاريخ بغدا: ينظر 
سـنة يف   ةطاهر بن عبد اهللا بن طاهر، ويل خراسان بعد وفاة أبيه، واستمر مثاين عشـر : وهو) ٣(

 ).هـ٣٤٨(اإلمارة، تويف سنة 
 .٣/٢٢٢، األعالم ١٣٨و ١/١٣٠، دولة اإلسالم للذهيب ٦/٣٨١الكامل : ينظر 
 .٦/٣٨١، الكامل البن األثري ٩/٣٥٣، تاريخ بغداد ٥٩٦ -٨/٥٩٣تاريخ الطربي : ينظر) ٤(
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حـىت يف   )١(يأمره وينهاه، وكان ابن طاهر يقبل منه ويجلّه -رمحه اهللا-وكان 
  )٢(زمن حمنة العلماء يف القول خبلق القرآن كان موقفه ثابتاً ومؤيداً لإلمام أمحـد 

: -رمحـه اهللا –يف اإلنكار على القائلني خبلق القرآن، وكان يقول  -رمحه اهللا-
 -رمحـه اهللا –فكان ، )٣("خملوق وال غري خملوق فهو جهمي: ال أقول: من قال"
 .اإلسالم خلقاً ومنهجاً وأثراً ماً من أعالمعل

                                                 
 .ينظر املراجع السابقة) ١(
، إمام )هـ١٦٤(أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين، ولد ببغداد سنة : هو) ٢(

الً أفضل وال أعلـم  خرجت من بغداد فما خلفت هبا رج: "أهل السنة، قال عنه اإلمام الشافعي
ـ ٢٤١(املسند، واإلميان، والزهد، تويف سـنة  : ، من مؤلفاته"وال أفقه من أمحد بن حنبل ) هـ

 .ببغداد، وله سبع وسبعون سنة
 .٣٥٥ -١٠/٣٤٠، البداية والنهاية ١١/١٧٩، سري أعالم النبالء ٤/٤١٤تاريخ بغداد : ينظر 
 .١١/٣٧٦سري أعالم النبالء : ينظر) ٣(

، وكان من )هـ١٢٨(هم أتباع جهم بن صفوان، الذي قتل يف آخر ملك بين أمية سنة : واجلهمية
أن كالم اهللا حادث، وأن ال قدرة لإلنسان على الفعل أصالً، بل هو جمبور، وزعم أن : ضالالته

 .اجلنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما، ويفين ما فيهما
 .١/١١٣، امللل والنحل للشهرستاين ٢١١ص  الفرق بني الفرق للبغدادي: ينظر 
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א א

 احلالة االجتماعية
ـ  ر بتعـدد العناصـر الـيت يتـألف     متيزت احلياة االجتماعية يف هذا العص

إخل، فهـذه األجنـاس   ...من عـرب، وفُـرس، وتـرك، وروم   : تمعمنها اجمل
ال إلـه إال اهللا  : ارتبطت برابط اإلسالم، واجتمعت حتـت كلمـة التوحيـد   

 .)١(حممد رسول اهللا
وقد مشل  ،ومن املظاهر االجتماعية يف هذه الفترة اإلغراق يف الثراء والترف

راء، والوزراء مضرب املثل ماجملتمع، وكانت قصور اخللفاء، واألطبقة كبرية من 
 .وا يف أنواع الطعام، واللباس، وما لذّ من نعيم الدنيانيف حسنها وهبائها، كما تفن

، ومل )٢(وكان يف اجملتمع كثري من الفقراء ومتوسطي احلال من عامة النـاس 
د ضربوا أروع األمثلـة يف  يخلُ اجملتمع العباسي يف تلك احلقبة من علماء وزها

الذي عرف بزهده  -رمحه اهللا-الزهد والورع، وكان من بينهم اإلمام إسحاق 
أحـد أئمـة   : "وورعه وعزوفه عن أمور الدنيا، فقد وصفه علماء السري بقوهلم

 ،والورع ،والصدق ،واحلفظ ،والفقه ،املسلمني وعلماء الدين، اجتمع له احلديث
 .)٣("والزهد

                                                 
 .٣٩٨ -٢/٣٩٥، تاريخ اإلسالم ٣٤٠، ٣٣٥، ٣٠٨، ٢٩٧تاريخ اخللفاء ص :ينظر )١(
، ١٨٥ – ١/١٨٣، مقدمة ابن خلـدون  ٩/١٠، البداية والنهاية ١/١٠٠تاريخ بغداد : ينظر )٢(

 .٣٨أصول مذهب اإلمام أمحد ص
 .٢/٢٧٣، ذيب الكمال ٦/٢٤٥تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
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א א

 احلالة العلمية

رمحـه  -ازدهرت احلياة العلمية، والعلوم اإلسالمية يف عصر اإلمام إسحاق 
، وأخذ خلفاء بين العباس يشجعون احلركة العلميـة يف شـىت نواحيهـا،    -اهللا

والفقهاء، واحملـدثني،   ،العلماء يكرمونويضفون عليها ظالل رعايتهم، وكانوا 
م، ويقربو١(م إليهمواألدباء، وجيالسو(. 

 وقد تعددت مراكز العلم يف هـذا العصـر، وكثـرت، وكـان للعلـوم      
، كمـا  )٢(يف تفكري بعـض املسـلمني   -وخباصة فلسفة اليونان–املترمجة أثرها 

هذه املنـاهج علـى   تعددت أيضاً مناهج التفكري والبحث، وصار اخلالف بني 
  عصـر املـأمون   منــزلة كـبرية يف   )٣(أشده يف العراق، وبلغ نفوذ االعتزال

                                                 
 .٤٠، أصول مذهب اإلمام أمحد ص ٢/٣٢٣تاريخ اإلسالم  ، ٣٠٦تاريخ اخللفاء ص: ينظر )١(
وهي أكرب مكتبة أنشأها الرشـيد  " بيت احلكمة"أو " خزانة احلكمة"ومما ساعد يف ذلك إنشاء ) ٢(

 .ومناها املأمون
ـ  ١/٢٨٦٢، الوايف بالوفيات ٣٠١الفهرست البن الندمي ص : ينظر  ن خلـدون  ، مقدمـة اب

 .٣٤٨ -٢/٣٤٧، تاريخ اإلسالم ٢/١٧٧
، الذي اعتزل حلقة اإلمام احلسن البصري بعد )هـ١٣١ت(وهم أتباع واصل بن عطاء الغزال ) ٣(

 .خمالفته له يف حكم مرتكب الكبرية
أن القـرآن  و ،بنفي الصفات األزلية، وهو عندهم التوحيد، وأن كالم اهللا حمدث: وجيمعهم القول 

القدر، وأن العباد خالقون ألفعاهلم، ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد، وهـو عنـدهم    خملوق، ونفي
العدل، وأن مرتكب الكبرية خيرج من اإلميان وال يدخل يف الكفر، وهو املنـزلة بني املنــزلتني،  
= 
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 .)١(واملعتصم والواثق
اعة الـورق  صنويف هذا العصر نشطت حركة الترمجة والتأليف، وتقدمت 

 .)٢(لذلك صنعم اءنشإب الرشيدحيث أمر 

ويف هذا العصر شرع العلماء يف تدوين احلديث، والفقه والتفسري، وقد دون 

 العلـوم العربيـة   علم أصول الفقه، كما دونت املصنفات يف )٣(اإلمام الشافعي

 .)٤(والطبية والفلسفية

                                                 
= 

بوجوب التحسني والتقبيح العقلـيني، أي  : وإذا مات من غري توبة حكموا بتخليده يف النار، وقالوا
 .القدرية، والعدلية، وتصل فرقهم إىل عشرين فرقة: د الشرع، ويسمون أيضاًورقبل و

 .٨٥-١/٤٣، امللل والنحل للشهرستاين ٢١٠ ،١٣١، ٤٤للبغدادي ص  الفرق بني الفرق: ينظر 
، تاريخ اخللفاء ١٠/٢٧٥، البداية والنهاية ٣٠١، ٢١٢، ٢١٠الفهرست البن الندمي ص : ينظر )١(

 .٣٤٠، ٣٣٤، ٣٠٦ص 
 .٢/٩٥مقدمة ابن خلدون : ينظر) ٢(
أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بـن عثمـان بـن شـافع اهلـامشي القرشـي       : هو) ٣(

، أحد األئمـة األربعـة املشـهورين، وأول مـن وضـع      )هـ١٥٠(املطليب، ولد بغزة سنة 
 الرسـالة يف أصـول  : علم أصول الفقه باعتبار االسـتقالل ودون قواعـده، مـن مؤلفاتـه    

 ).هـ٢٠٤(الفقه، اختالف احلديث، واألم، تويف سنة 
، طبقـات الشـافعية الكـربى    ١/٣٦١، تـذكرة احلفـاظ   ٣/٣٠٥وفيات األعيان : ينظر 

 .١/١٩٢للسبكي 
الفلسفة عند اليونانيني هي احلكمة، فالفيلسوف هو صاحب احلكمة، والفالسـفة ال يؤمنـون   ) ٤(

 عز وجل األمساء والصفات، فمن قدمائهم أرسطو بالبعث وال بالنشور، كما أم ال يثبتون هللا
 .تلميذ أفالطون، ومن متأخريهم الفارايب وابن سينا

 .١/٣٥٩، منهاج السنة النبوية ٢/٥٧امللل والنحل للشهرستاين : ينظر 



 التعريف بعصره: الفصل األول

 ،)١(مـن أمثـال اإلمـام مالـك    وقد ظهر يف هذه احلقبة نوابغ العلمـاء،  
 ،)٤(والبخـاري  ،)٣(وابـن عيينـة   ،)٢(وسـفيان الثـوري   ،وأمحد ،والشافعي
، وغريهم من األئمة، ويف هـذا الوسـط العلمـي ظهـر اإلمـام      )٥(ومسلم

لَإسحاق بن راهويه عويف ذلك يقـول اإلمـام أمحـد    )٦(شار إليهماً شاخماً ي ،
 .)٧("إسحاق عندنا إمام: "... -رمحه اهللا-أمحد 

                                                 
أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن أيب عامر بن عمرو األصبحي، إمام دار اهلجرة، ولد سـنة  : هو) ١(

األئمة األربعة، وإليه ينسب املالكية، أمجعت األمة علـى علمـه، وورعـه،    ، أحد )هـ٩٣(
 ).هـ١٧٩(املوطأ، وتفسري غريب القرآن، ورسالة يف القدر، تويف سنة : وحفظه، من مؤلفاته

 . ١/٢٠٧، تذكرة احلفاظ ٣/٢٨٤، وفيات األعيان ١/١٠٤ترتيب املدارك : ينظر 
، إمام حافظ )هـ٩٦(مسروق الثوري  الكويف، ولد سنة أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن : هو) ٢(

 .يف خالفة املهدي) هـ١٦١(حمدث فقيه، تويف بالبصرة سنة 
 .١/٢٠٣، تذكرة احلفاظ ٢/١٢٧، وفيات األعيان ٦/٣٥٦حلية األولياء : ينظر 
ولـد  أبو حممد سفيان بن عيينة الكويف، مث املكي، اهلاليل بالوالء، من تـابعي التـابعني،   : هو) ٣(

، إمام حافظ جممع على صحة حديثه وروايتـه، تـويف مبكـة سـنة     )هـ١٠٧(بالكوفة سنة 
 ).هـ١٩٨(

 .٩/٩٧٤، تاريخ بغداد ٢/٣٩١، وفيات األعيان ٧/٢٧٠حلية األولياء : ينظر 
، اإلمـام  )هـ١٩٤(أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري، ولد سنة : هو) ٤(

 ).هـ٢٥٦(تويف سنة . اجلامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد: فاتهمن مؤل. احلافظ
 .٢/١٣٤، شذرات الذهب ٢/٥٥٥، تذكرة احلفاظ ١/٦٧ذيب األمساء واللغات : ينظر 
أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسـابوري، ولـد بنيسـابور سـنة     : هو) ٥(

صحيح مسلم، والعلل، والكىن، تويف سـنة  : مؤلفاته، حافظ من أئمة احملدثني، من )هـ٢٠٤(
 ).هـ٢٦١(

 .٢/١٥٠، تذكرة احلفاظ ٥/١٩٤، وفيات األعيان ١٣/١٠٠تاريخ بغداد : ينظر 
 .٢٦١تاريخ اخللفاء ص : ينظر) ٦(
 .،١١/٣٧٢، سري أعالم النبالء ١٤٨ -١٤٧الكفاية للخطيب البغدادي ص : ينظر) ٧(
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 :مباحث عشرةوفيه    
 .امسه ونسبه وكنيته:  املبحث األول
 .والدته ونشأته العلمية ورحالته:  املبحث الثاين
 . شيوخه وتالميذه:  املبحث الثالث
 .مكانته العلمية:  املبحث الرابع
 .علمه وحفظه:  املبحث اخلامس
 .أخالقه وصفاته:  املبحث السادس
 .عقيـدته:  املبحث السابع
 .مذهبه واجتهاده:  املبحث الثامن

 .آثاره العلمية:  التاسعاملبحث 
 .وفاته:  املبحث العاشر
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א א
 لقبهامسه ونسبه وكنيته، و

 )٢(بن إبراهيم بن مخلَد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطر )١(هو اإلمام إسحاق
عبيد اهللا بن غالب بن وارث بن عبيد اهللا بن عطية بن مرة بن كعب بن مهام  بنا

بن متيم التميمي،  )٣(أسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن
 .بورمث احلنظلي، املروزي، نزيل نيسا

 )٤(حممد بن: ويكىن بأيب يعقوب، وكان يكىن أبا حممد نسبة إىل أحد أوالده
 .إسحاق بن راهويه

                                                 
، اجلـرح  ٢/١٥٨، الكىن واألمساء للدواليب ١/٣٧٩كبري للبخاري التاريخ ال: ينظر يف ترمجته) ١(

، طبقـات الفقهـاء   ٩/٢٣٤، حلية األولياء ٨/١١٥، والثقات البن حبان ٢/٢٠٩والتعديل 
، ٧/٢٣، الكامل البن األثري ٦/٥٦، األنساب ٣٥٥ -٦/٣٤٥، تاريخ بغداد ٧٨للشريازي ص

، تذكرة ١/٤٢٦، العرب ٣٨٣ -١١/٣٥٨، سري أعالم النبالء ٢٠١ -١/١٩٩وفيات األعيان 
، ١٠/٣١٧، البداية والنهايـة  ٩٣ -٢/٨٣، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ٢/٤٣٣احلفاظ 

، ١/٤٤٢، كشـف الظنـون   ١/١٠٢، طبقات املفسرين للداوردي ٢/٢٩٠النجوم الزاهرة 
عبـد الغفـور   . اإلمام إسحاق وكتابه املسـند، د  ،١/٢٨٤، األعالم ٢/٨٩شذرات الذهب 

 .وما بعدها ٥٠بلوشي صال
، وابن عساكر يف ذيب تاريخ دمشـق،  ٥٨ص  كذا عند الدواليب يف الكىن) ابن بكر(: وقيل) ٢(

٢/٤١٢. 
 .٢/٤١٢ ، وذيب ابن عساكر٦/٣٤٧كذا يف تاريخ بغداد  )زيد بن مناة(: وقيل) ٣(
ه احلافظ قاضي نيسابور، أبو احلسن حممد بن إسحاق بن إبراهيم احلنظلي اإلمام العامل الفقي: هو) ٤(

 .، وقد قارب الثمانني)هـ٢٩٤(نيسابور، قتلته القرامطة بطريق مكة سنة 
 .١٣/٥٤٤، سري أعالم النبالء ١/٢٦٩، طبقات احلنابلة ٧/١٩٦اجلرح والتعديل : ينظر 
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 .ةهو نسبة إىل متيم بن مر: والتميمي
بفتح احلاء املهملة وسكون النون وفتح الظاء املعجمـة وبعـدها   : واحلنظلي

 .)١(الم، نسبة إىل حنظلة بن مالك، ينسب إليه بطن من متيم

واملَرنسبة إىل بلدة مرو اليت ولد هبا: زِيو. 

وعاش هبا يف  ،اليت نزل هبا اإلمام إسحاق )٢(نسبة إىل نيسابور: والنيسابوري

 .)٣(آخر حياته حىت تويف هبا

وشهرته ابن راهووالده ولـد يف طريـق مكـة     وإمنا اشتهر هبا؛ ألن، )٤(هي

أل األمري عبد اهللا بن طاهر راهويه؛ ألنه ولد يف الطريق، وقد س: املراوزة: فقالت

مل قيل لك ابن راهويه، وما معىن هذا، وهل تكـره أن  : اإلمام إسحاق فقال له

: يف طريق مكة، فقالت املراوزةاعلم أيها األمري أن أيب ولد : يقال لك ذلك؟ فقال
                                                 

 .١١/٣٥٩، وسري أعالم النبالء ٢٠١ -١/٢٠٠وفيات األعيان : ينظر )١(
بينها وبني الري مائة وستون فرسخاً، ومنها إىل سرخس أربعون من أحسن مدن خراسان، : نيسابور) ٢(

إـا  : ، وقيـل -فتحت يف عهد عثمان بن عفان  وقدوهي اليوم تقع يف شرق إيران،  فرسخاً،
، وألف يف تاريخ هذه املدينة أبو )هـ٥٤٨(، خرهبا التتر سنة -فتحت يف عهد عمر بن اخلطاب 

 .، وقد خرج منها من أئمة العلم من ال يحصى)تاريخ نيسابور(ه عبد اهللا احلاكم كتاباً مسا
 .٣٣٣ -٥/٣٣١، معجم البلدان ٦/٥٦األنساب للسمعاين : ينظر 
 .٢/٨٩، شذرات الذهب ١١/٣٥٩، سري أعالم النبالء ٦/٣٤٥تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
ـ ( -رمحه اهللا-يقول اإلمام السيوطي ) راهوية(ويف ضبط هذه الكلمة ) ٤( ): ١/٣٣٨ دريب الـراوي ت

مذهب النحاة يف هذا ويف نظائره فتح الواو وما قبلها، وسكون الياء مث هاء، واحملدثون ينحون "
 ".بضم ما قبل الواو وسكوا وفتح الياء وإسكان اهلاء وه: به حنو الفارسية فيقولون

 .٢/٢٥٨ذيب األمساء واللغات : وينظر 
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وكذلك  .)١(ألنه ولد يف الطريق، وكان أيب يكره هذا، وأما أنا فال أكرهه ؛راهويه

 .)٢(بذلك يدعى قرينه ورفيقهكان يكره أن  -رمحه اهللا–أمحد اإلمام 

                                                 
 .١١/٣٦٦سري أعالم النبالء . ٢/٣٧٩يب الكمال ، ذ٦/٣٤٧تاريخ بغداد : ينظر) ١(
 .املراجع السابقة: ينظر) ٢(
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 والدته ونشأته العلمية ورحالته

اختلفت الروايات يف تاريخ والدته إىل عدة روايات، فذكرت أكثر املصادر 
أنه ولد يف سـنة   )٢(، وذكرت بعض املصادر)١(أنه ولد سنة إحدى وستني ومائة

 .ثالث وستني ومائة
 .)٣(وجاء يف بعض الروايات أنه ولد سنة ست وستني ومائة

وأرجح هذه الروايات أنه ولد سنة إحدى وستني ومائة، ورجح هذه الرواية 
بعد أن ساق عن اإلمام البخاري أن إسحاق -فقال ، )٤(اإلمام اخلطيب البغدادي

                                                 
 .١١/٣٥٩، سري أعالم النبالء ٦/٦٠، األنساب للسمعاين ٦/٢٤٧تاريخ بغداد : ينظر) ١(
بسنده من طريق ابن املؤلـف حممـد بـن     ٢/١٨٥ولقد ساق هذه الرواية الدواليب يف الكىن ) ٢(

 .ه اهللا سنة ثالث وستني ومائةولد أيب رمح: إسحاق أنه قال
 .١/٢٠٠، وفيات األعيان ٢/٤١٣تاريخ ابن عساكر : ينظر 
: بسنده إىل موسى بن هارون أنه قـال  ٦/٣٤٧ذكر هذه الرواية اخلطيب البغدادي يف تارخيه ) ٣(

هو أكرب مين يف السن وغريه، وتعقب : من أكرب أنت أو أمحد؟ قال: قلت إلسحاق بن راهويه
وكان مولد أمحد بن حنبـل  : قلت: "طيب البغدادي هذه الرواية وضعفها حيث قالاإلمام اخل

فكيف يكون اإلمام أمحد بن حنبل أكرب منه، وقد " سنة أربع وستني ومائة، فيما يروي موسى
قد قدمنا أن مولده : "فقال ١١/٣٦٤ولد قبله؟ وكذا تعقبه اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء 

 ".موسى مل حيرر ذلكقبل هذا مبدة، ف
أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي، أحد أعالم احلفاظ ومهرة احلـديث،  : هو) ٤(

تاريخ بغداد، وكتاب الفقيه : ، وتفقه على فقهاء الشافعية، من مؤلفاته)هـ٣٩٢(ولد يف سنة 
 ).هـ٤٦٣(واملتفقه، تويف سنة 

= 
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 وهذا يدل علـى أن مولـده  ": )١(-راهويه تويف وهو ابن سبع وسبعني سنة بنا
. )٢("كان يف سنة إحدى وستني ومائة قبل مولد أمحد بن حنبل بـثالث سـنني  

 .أعلم واهللا
مـرو  : يف مدينة مرو خبراسان، وهـي الـيت تسـمى    -رمحه اهللا-وولد 
وقد كانت هذه املدينـة   ،اليت هي قاعدة بالد خراسان، ونشأ هبا )٣(الشاهجان

اإلمام أمحد،  :، منهموالعلماء خرجت كثرياً من األعيانتزخر بالعلم والعلماء، وأ
 .)٥(وغريهم ،)٤(املبارك وسفيان الثوري، وعبد اهللا بن

                                                 
= 
، شـذرات الـذهب   ٥/٨٧النجوم الزاهرة  ،٣/١٢لسبكي لطبقات الشافعية الكربى : ينظر 

٣/٣١١. 
 .٦/٣٥٥التاريخ الكبري للبخاري : ينظر) ١(
 .٣٥٥، ٦/٣٤٧تاريخ بغداد  )٢(
هي أشهر ): "٥/١١٢يف معجم البلدان (وهي مدينة كبرية مشهورة، قال فيها ياقوت احلموي ) ٣(

 .مرو الروذ مرو الشاهجان، متييزاً هلا عن: ، ويقال هلا"مدن خراسان وقصبتها
 ".مروي: "على غري قياس، والقياس أن يقال) مروزي(نفس السلطان، والنسبة إليها : ومعىن الشاهجان 
، وهبـا  وهذه املدينة فتحت سنة ثالثني من اهلجرة يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان  

بـن عبـد اهللا   بريدة بن احلُصـيب  : استقر مجع من الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم منهم
 .اهللا، واحلكم بن عمرو الغفاري وغريهم األسلمي، وكذا أخوه عبد

 .١٤٢اإلعالن بالتوبيخ للسخاوي ص: وينظر 
عبد اهللا بن املبارك بن واضح املروزي، موىل بين حنظلة، ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهـد،  : هو )٤(

مسع منه اإلمام . روى له اجلماعة مجعت فيه خصال اخلري، وقد صنف التصانيف الكثرية النافعة،
 ).هـ١٨١(إسحاق وهو صغري، فترك الرواية عنه لصغره، تويف يف رمضان سنة 

 .٣٧١ -٨/٣٣٦، سري أعالم النبالء ١٠/١٥٢، تاريخ بغداد ٨/١٦٢حلية األولياء : ينظر
 .١١٦ -٥/١١٢معجم البلدان : ينظر) ٥(
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يف كنف أبيه التقي الورع الذي قال فيه أمحـد بـن    -رمحه اهللا-وقد نشأ 
يف مجلة أبيات ميدح فيها اإلمام إسحاق فقال )١(باطيسعيد الر: 

أبوك إبراهيم محض ى  قَالت       اقبجم سسب وابن ٢(اقِد( 
فنشأ نشأة علمية منذ صغره، وقد كان حمباً للعلم وأهله، وحيضـر جمـالس   

صيب حـديث   والعلماء، وقد ذُكر أنه كان حيضر جملس عبد اهللا بن املبارك، وه
الس٣(هن، فترك الرواية عنه لصغر سن(. 

 مث  .)٤(عـن نفسـه   ذلـك  وقد بدأ تعليمه من الكُتاب كما ذكـر هـو  
 : قد الزم مشايخ بلده وبـذل جهـده يف تلقـي العلـوم عنـهم أمثـال      نه إ

ـ   )٥(عبد اهللا بـن املبـارك، والفضـل بـن موسـى      والنضـر بـن ش ،م٦(لي(،  

                                                 
الرباطي املروزي األشقر، نزيل نيسابور، ثقة حافظ، أبو عبد اهللا أمحد بن سعيد بن إبراهيم : هو) ١(

 ).هـ٢٤٦(روى عن اجلماعة سوى ابن ماجة وابن خزمية، مات سنة 
 .١/٢٩، ذيب التهذيب ٢/٥٣٨تذكرة احلفاظ ، ٤/١٦٥تاريخ بغداد : ينظر 
 .١/٢٣٥، طبقات الشافعية للسبكي ٩/٢٣٤حلية األولياء : ينظر) ٢(
 .٢/٨٩، شذرات الذهب ٦/٣٤٧تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
 .٦/٣٥٣تاريخ بغداد : ينظر) ٤(
أبو عبد اهللا الفضل بن موسى السيناين املروزي، ثقة ثبت صاحب سنة، قال فيـه اإلمـام   : هو) ٥(

مل أكتب عن أحد أوثق يف نفسي من الفضل بن موسى وحيىي بن حيـىي،  : إسحاق بن راهويه
 ).هـ١٩٢( روى له اجلماعة، تويف يف ربيع األول سنة

 .٧/٥٠٨، لسان امليزان ١٠٥ -٩/١٠٣، سري أعالم النبالء ٧/٣٧٢طبقات ابن سعد : ينظر
أبو احلسن النضر بن مشيل املازين العالّمة اإلمام احلافظ النحوي البصري، نزيل مرو وعاملها : هو) ٦(

ـ  تة وعاملها ثقة ثبت، وقد أكثر اإلمام إسحاق يف الرواية عنه، فله يف مسند عائشة عنه فقط س
 .، وله اثنتان ومثانون سنة)هـ٢٠٤(وتسعون حديثاً، وقد روى له اجلماعة، تويف سنة 

 .٧/٤٩٦، لسان امليزان ٣٣٢ -٩/٣٢٨، سري أعالم النبالء ٧/٣٧٣طبقات ابن سعد : ينظر
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 .)٢(وغريهم )١(وعمر بن هارون

mýyŠéZ@

الذين وهبـوا   ،، من العلماء اجلهابذة-رمحه اهللا-اإلمام إسحاق بن راهويه 
آلفاق، وقام برحالت عديدة  إىل بلدان شـىت،  حيام لطلب العلم، فطاف يف ا
ه، دون أن يفتر له عزم، أو تضعف عنده مهَّة، حىت ءمتجشماً مشقة السفر ووعثا

 .)٤(ت هباويبيعها أثناء سفره لكي يتقو )٣(نه ليعمل التككإ

وهـو ابـن ثـالث     ،فكان أول رحالته إىل العراق سنة أربع ومثانني ومائة
 .)٥(سنة وعشرين

، ولقـد ورد  )٦(احلجاز واليمن والشام ومصر إىل عت رحالته، فرحلمث تتاب
وذاكرهم، ومنها ما كان سـنة تسـع    ،اظ أهلهاة، وجالس حفّبغداد غري مر

وافقـت  ": حيث قـال  )٧(ليهوتسعني ومائة، كما نقل ذلك حممد بن حيىي الذُّ
                                                 

أبو حفص عمر بن هارون بن يزيد بن جابر البلخي الثقفي، اإلمام املقرئ احملـدث عـامل   : هو) ١(
 ).هـ١٩٤(اسع الرواية يف احلديث، تويف سنة خراسان، كان و

 .٧/٥٠١، ذيب التهذيب ٢٧٦ -٩/٢٦٧، سري أعالم النبالء ١١/١٨٧تاريخ بغداد : ينظر  
 .١/٢٣٣طبقات الشافعية : ينظر) ٢(
 ).تكك(مادة  ١٠/٤٠٦لسان العرب : مجع تكة، وهي رباط السراويل، ينظر: التكك) ٣(
 .١١/١٩٣سري أعالم النبالء : ينظر) ٤(
 .٢/٣٧٨، ذيب الكمال ٣٧٠ -١١/٣٦٩املرجع السابق : ينظر) ٥(
 .١/٢٩٠، النجوم الزاهرة ٦/٣٤٥تاريخ بغداد : ينظر) ٦(
لي مـوالهم  هأبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذويـب الـذُّ  : هو) ٧(

 وهو ممن روى تفسري اإلمام إسحاق، النيسابوري، كان أحد األئمة العراقيني واحلفاظ املتقنني،
 ).هـ٢٥٨(، تويف سنة )حديثاً ٣٤(، روى عنه البخاري )هـ١٧٢(ولد سنة 

= 
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 )١(ةإسحاق بن إبراهيم صاحبنا سنة تسع وتسعني ببغداد، اجتمعوا يف الرصـاف 
وغريمها، فكان صـدر   )٢(أمحد بن حنبل وحيىي بن معني: أعالم احلديث، فيهم

 .)٣("اجمللس إلسحاق، وهو اخلطيب
عن أمحد بـن سـلمة    )٤(ومن ذلك ما أورده اخلطيب البغدادي يف تارخيه

كنت أجالس بـالعراق  : مسعت إسحاق بن راهويه يقول": قال )٥(النيسابوري
احلـديث مـن طريـق      وأصحابنا، فكنا نتذاكرأمحد بن حنبل وحيىي بن معني

أليس قد : وطريق كذا؟ فأقول: فيقول حيىي بن معني من بينهم وطريقني وثالثة،
ما مراده؟ ما تفسريه؟ ما فقهـه؟  : نعم، فأقول: ونصح هذا بإمجاع منا؟ فيقول

 ". فيقفون كلهم إال أمحد بن حنبل
إىل ء رحلته مع اإلمام أمحـد  وقد التقى اإلمام إسحاق باإلمام الشافعي أثنا

                                                 
= 
 .٢/١٣٨، شذرات الذهب ٢٨٥، ١٢/٢٧٣ سري أعالم النبالء، ٣/٤١٥تاريخ بغداد : ينظر 
ء اجلامع عمرها املهدي، وأمر ببنا –وهي حملة باجلانب الشرقي من بغداد  –بضم أوله : الرصافة) ١(

 .٣/٤٦معجم البلدان : ينظر). هـ١٥٩(الكبري فيها سنة 
اإلمام حيىي بن معني بن عون الغطفاين، إمام اجلرح والتعديل ثقـة ثبـت، ولـد سـنة     : هو) ٢(

كل حديث ال يعرفه حيـىي فلـيس حبـديث، تـويف سـنة      : قال فيه اإلمام أمحد) هـ١٥٨(
 .باملدينة) هـ٢٣٣(

 .١١/٢٨٠، ذيب التهذيب ٤/٤١٠، ميزان االعتدال ١٤/١٧٧تاريخ بغداد : ينظر 
 .١١/٣٨١، سري أعالم النبالء ٦/٣٥١تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
)٤/٤١٩) ٤. 
ني مسـع مـن   نأبو الفضل أمحد بن سلمة بن عبد اهللا البزار النيسابوري، أحد احلفاظ املتق: هو) ٥(

 ).هـ٢٨٦(إسحاق بن راهويه ومن يف طبقته من املشاهري، تويف سنة 
 .١٣/٣٧٣، سري أعالم النبالء ٤/١٨٦، تاريخ بغداد ٢/٥٤اجلرح والتعديل : ينظر 
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يف االستفادة من املشايخ، ويف ذلك يقول وتتقوى صلته باإلمام أمحد  ،)١(احلجاز
تعال حىت أريك : لقيين أمحد بن حنبل مبكة فقال يل: -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق 

 .-رمحه اهللا- )٢(رجالً مل تر عيناك مثله، فأراين الشافعي
يا أبا : فقال يل أمحد. عي، وكنت ال أجالسهوكان أمحد جيالس الشاف: وقال
ه قريب من سـننا؟  ما أصنع به وسن: مل ال جتالس هذا الرجل؟ فقلت: يعقوب

وحيك هذا يفوت، وذلـك ال  : كيف أترك ابن عيينة وسائر املشايخ ألجله؟ قال
 .)٣(فذهبت إليه، وتناظرنا يف كراء بيوت أهل مكة: يفوت، قال إسحاق

اإلمـام  ، كما التقى خالل رحالته ب)٤(امليتة إذا دبغت كما ناظره يف جلود
                                                 

 .١/١٢١، املنهج األمحد ١/٢٣٦لسبكي لطبقات الشافعية الكربى ) ١(
، طبقـات الشـافعية   ٧٤، االنتقاء البن عبد الـرب ص ٢/٢٥١مناقب الشافعي للبيهقي : ينظر) ٢(

 .١/٢٣٦الكربى للسبكي 
جلست أنا وإسـحاق  : "ة اليت أسفرت عنها هذه املناظرة يقول اإلمام أمحد رمحه اهللاويف النتيج) ٣(

 ".يوماً إىل الشافعي فناظره إسحاق يف السكىن مبكة، فعال إسحاق يومئذ الشافعي
 .٢/٤١٤، ذيب تاريخ دمشق ٣٥١ -٦/٣٥٠تاريخ بغداد : ينظر 
أكرهـه وقـد   : ء منازل مكة؟ فقالسألت أيب عن شرا: "وكذا جاء عن عبد اهللا بن أمحد قال 

دار السجن  أي بشراء عمر -وقد رأيت الشافعي حيتج به : رخص يف ذلك قوم إىل أن قال
: فكان مذهبه على أن يرخص يف ذلك، وعاله ابن راهويه يف هذه املسألة يقـول  -للمسلمني

مسائل عبد اهللا : ينظر". كأن الشافعي احتج بالرخصة، وابن راهويه شدد فعاله باحلجة يف ذلك
 .٢٣٤عن أبيه اإلمام أمحد ص 

 .وذكر البيهقي والرازي والسبكي أن الذي عال يف هذه املناظرة هو اإلمام الشافعي، واهللا أعلم 
، مناقـب  ٢١٥-١/٢١٢املراجع السابقة، ومناقب الشـافعي للبيهقـي   : ينظر تفصيل هذه املناظرة يف 

 .١/٢٣٦للسبكي  ، طبقات الشافعية٢٧٣-٢٧٢الشافعي للرازي ص
 .١/٣٢٧طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ينظر يف تفصيل هذه املناظرة) ٤(
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 .باليمن )١(الرزاق الصنعاين عبد
وكان قرينه اإلمام أمحد بن حنبل يرافقه يف غالب رحالته، وكانت املذاكرة 

نا عنـد عبـد   كُ": -رمحه اهللا-بينهما مستمرة، ويف ذلك يقول اإلمام إسحاق 
فلم يكرب هـو وال   ،إىل املصلى يوم عيدفمضينا معه  ،الرزاق أنا وأمحد بن حنبل
وإين رأيتكما  ،والثوري يف هذا اليوم كربا )٢(رأيت معمراً: أنا وال أمحد، فقال لنا

حنن نرى التكبري، ولكـن  : فلم مل تكبرا؟ قلنا ،يف هذا اليوم مل تكربا، فلم أكرب
 .)٣("شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب

سـان،  اد إىل مسقط رأسـه خر اعلبلدان حال يف اوبعد هذا التجوال والتر
يف اآلفاق ث خراسان وفقيهها، فذاع صيته أصبح حمد ستوطن نيسابور، حىتاو

 .)٤(فصار مرجعاً للعلماء
 

                                                 
أبو بكر عبد الرزاق بن مهّام بن نافع احلمريي موالهم، الصنعاين، ثقة حافظ، عمي يف آخر : هو) ١(

ـ ٢١١(عمره فتغري، وروى له اجلماعة، له مصنف مشهور يف احلديث، تويف سنة  ، ولـه  )هـ
 .انون سنةمخس ومث

 – ٩/٥٦٣، سري أعالم النبالء ١/٣٦٤، تذكرة احلفاظ ١/١٩١ذيب األمساء واللغات : ينظر 
٥٨٠. 

معمر بن راشد األزدي احلراين البصري، أبو عروة، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، روى عن : هو) ٢(
ـ      نة األعمش وحممد بن املنكدر وزهري وخلق، وله اجلـامع املشـهور يف السـري، تـويف س

 ).هـ١٥٢(
 .١/٢٣٥، شذرات الذهب ١/١٩٠، تذكرة احلفاظ ٤/١٥٤ميزان االعتدال : ينظر 
 .١١/٣٧٣سري أعالم النبالء : ينظر) ٣(
 .١/٢١٦، ذيب التهذيب ٦/٣٤٦تاريخ بغداد : ينظر) ٤(
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א א
 شيوخه وتالميذه

 :وفيه مطلبان

 .شيوخه: املطلب األول
 .تالميذه: املطلب الثاين
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א א
 شيوخه

حمباً للعلم، فلذا كثرت رحالته العلمية،  -رمحه اهللا-م إسحاق لقد كان اإلما
ذين تتلمذ عليهم، ولعل مـن  الَّ )١(التقى من خالهلا جبمع غفري من العلماء حيث

 :أشهرهم
العي، أبو يحِمد، حمـدث الشـام،   بن الوليد بن صائد بن كعب الكَ بِقيةُ -١

تـويف سـنة    وايته،وإذا صرح تقبل رصدوق كثري التدليس عن الضعفاء، 
 .)٢(روى له البخاري تعليقاً واخلمسة .، وله سبع ومثانون سنة)هـ١٩٧(
ي وقاضـيها، ثقـة   الضيب الكويف، نزيل الر يزيدعبد احلميد بن جرير بن  -٢

وسعة علمه، روى  ،وحفظه ،لثقته ؛صحيح الكتاب، وقد رحل إليه احملدثون
 .)٣( )هـ١٨٨(له اجلماعة، تويف سنة 

٣- دة بن العالء بن حسان القيسي، أبو حممد البصري، ثقة فاضلوح بن عبار، 
له تصانيف يف السنن واألحكام، ومجع التفسـري، تـويف بالبصـرة سـنة     

 .)٤(من رجال اجلماعة ،)هـ٢٠٧( :، وقيل)هـ٢٠٥(
                                                 

 .١١/٣٥٩سري أعالم النبالء : ينظر) ١(
تـاريخ بغـداد   : وينظـر . النسـائي اإلمام البخاري، ومسلم، وأيب داود، والترمذي، و: وهم )٢(

 .٤٦٨ – ٨/٤٥٥، سري أعالم النبالء ١/٣٣١،  ميزان االعتدال ٧/١٢٣
 .١/٣١٩، شذرات الذهب ١٨- ٩/٩، سري أعالم النبالء ٧/٢٥٣تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
، ٧/٢١٧ ، لسان امليـزان ١/٣٤٩تذكرة احلفاظ : وينظر. اخلمسة مع ابن ماجة: واملراد باجلماعة) ٤(

= 
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 .)١(، أبو حممد الكويفسفيان بن عيينة بن أيب عمران -٤
٥- سعيد البصري، ثقـة   ان العنربي موالهم، أبوعبد الرمحن بن مهدي بن حس

، وهو ابـن  )هـ١٩٨(ثبت حافظ، عارف بالرجال واحلديث، تويف سنة 
 .)٢(ثالث وسبعون، من رجال اجلماعة

 .)٣(ر الصنعاينكعبد الرزاق بن مهّام بن نافع اِحلمريي، موالهم، أبو ب -٦
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، أبو عبد اهللا البصري، ثقة حافظ، روى له  -٧

كتب الستة، روى عنه اإلمام أمحد وإسحاق وآخرون، تويف سنة أصحاب ال
 .)٤()هـ١٨٧(
٨- عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوي، أبو حممد املدين اجلهين بالوالء، ثقة ِدر

كثري احلديث، أصله من خراسـان، ولـد باملدينـة، وتـويف هبـا سـنة       
 .)٥()هـ١٨٧(
 .)٦(عبد اهللا بن املبارك بن واضح املروزي -٩
عمر بن عبيد بن أمية الطنافسي الكويف احلافظ الثقة من قـدماء شـيوخ    -١٠

مل : اإلمام إسحاق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال اإلمـام أمحـد  
                                                 

= 
 ٤١٨و ١/٧٩ذيب الكمال. 

 ).٢٩(سبقت ترمجته يف ص ) ١(
 .٦/٢٧٩، ذيب التهذيب ٩/١٩٢، سري أعالم النبالء ٢/٨١٩و ١/٧٩ذيب الكمال : ينظر) ٢(
 ).٤٠(سبق ترمجته يف ص ) ٣(
 .٦/٣٤٦، ذيب التهذيب ٨/٣٢٨، سري أعالم النبالء ١/٢٧٠تذكرة احلفاظ : ينظر) ٤(
 .٧/٥٠٧، لسان امليزان ٣٢٧ -٨/٣٢٤، سري أعالم النبالء ٥/٤٢٤ طبقات ابن سعد: ينظر) ٥(
 ).٣٥(سبقت ترمجته يف ص ) ٦(
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 .)١()هـ١٨٥(بالكوفة أحداً أكرب منه، تويف سنة ندرك 
 .)٢(عمر بن هارون بن يزيد بن جابر البلخي -١١
١٢- رو وأبو حممد اهلمـداين  بيعي، أبو عمعيسى بن يونس بن أيب إسحاق الس

الكويف، اإلمام احلافظ احلجة، أكثر عنه اإلمام إسحاق حىت روى عنـه يف  
فقط مخسني حديثاً، روى لـه اجلماعـة، تـويف سـنة      )٣(مسند عائشة

 .)٤()هـ١٩١: (وقيل) هـ١٨٧(
١٣- ٥(يناين املروزيالفضل بن موسى الس(. 
علي اإلمام الثبت شيخ ل بن عياض بن مسعود التميمي املروزي، أبو يضالفُ -١٤

منـهم  ،اك، أخذ العلم عنه خلقاإلسالم، كان ثقة رجالً صاحلاً من النس: 
وابن املبارك، وقد روى له اجلماعة،  ،وإسحاق بن راهويه ،اإلمام الشافعي

 .)٦()هـ١٨٧(تويف سنة 
                                                 

 .٧/٤٨٠، ذيب التهذيب ٨/٢٩٨، سري أعالم النبالء ٦/٢٧٠طبقات ابن سعد : ينظر) ١(
 ).٣٧(سبقت ترمجته يف ص ) ٢(
 بكر الصديق عبد اهللا بن أيب عائشة بنت خليفة رسول اهللا  :أم املؤمننيهي الصحابية اجلليلة ) ٣(

أيب قحافة رضي اهللا عنهما القرشية التيمية، تكىن بأم عبد اهللا، تزوجها عليه الصالة والسالم قبل 

 ،علمـاً كـثرياً   اهلجرة بسنتني، وبىن هبا بعد اهلجرة، وهي من أفقه النساء، روت عن النيب 
ـ ٥٨( :وقيـل  ،)هـ٥٧( ولدت بعد البعثة بأربع سنني أو مخس، وتوفيت باملدينة سنة  ،)هـ

 .٨/١٣٩، اإلصابة ٧/١٨٨، أسد الغابة ٤/٤٣٥االستيعاب : ينظر. ودفنت بالبقيع
 .٨/٢٣٧، ذيب التهذيب ٤٣٥ -٨/٤٣٠، سري أعالم النبالء ١١/١٥٢تاريخ بغداد : ينظر) ٤(
 ).٣٦(سبقت ترمجته يف ص ) ٥(
 .٣٩٠ -٨/٣٧٢سري أعالم النبالء ، ٥٠ -٤/٤٧، وفيات األعيان ٨/٨٤حلية األولياء : ينظر) ٦(

= 
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 .)١(اإلمام حممد بن إدريس الشافعي -١٥
ويف اإلمام احلافظ الثقة، مروان بن معاوية بن احلارث بن أمساء الفزاري الك -١٦

ث عنـه اإلمـام   كان جواالً يف طلب احلديث، حد ،نزيل مكة، مث دمشق
وإسحاق، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، كان حيفظ حديثه  ،أمحد
 .)٢()هـ١٩٣(ة مبكة يف عشر ذي احلجة سنة أتويف فج ،كله

، أبـو  ان احلافظ العنربي التميمي البصريبن معاذ بن نصر بن حسمعاذ  -١٧
 .)٣()هـ١٩٦(، تويف يف ربيع اآلخر سنة ثقة ثبتاملثىن، قاضي البصرة، 

 .)٤(النضر بن مشيل املازين -١٨
ؤاسي اإلمام احلافظ حمدث العراق أبو سفيان ليح الروكيع بن اجلراح بن م -١٩

فله عنه يف مسند عائشـة   ،أكثر عنه اإلمام إسحاق ،الكويف، أحد األعالم
ولـه  ) هـ١٩٦(روى له اجلماعة، تويف سنة فقط مخسة وتسعون حديثاً، 

 .)٥(سبعون سنة
حيىي بن حيىي التميمي احلنظلي النيسابوري، أبو زكريا شيخ اإلسالم، وعامل  -٢٠

ما ": اإلمام إسحاق عنه خراسان، اإلمام احلافظ الثقة إمام أهل زمانه، قال
                                                 

= 
٣٩٠. 

 ). ٢٨(سبق التعريف به يف ص ) ١(
 .١٠/٩٦، ذيب التهذيب ٥٣ -٩/٥١، سري أعالم النبالء ١/٢٩٥تذكرة احلفاظ : ينظر) ٢(
 .٥٧ -٩/٥٤، سري أعالم النبالء ١/٣٢٤، تذكرة احلفاظ ٧/٢٩٣طبقات ابن سعد : ينظر) ٣(
 .)٣٦(سبقت ترمجته يف ص ) ٤(
 .١١/١٢٣، ذيب التهذيب ١٦٨ -٩/١٤٠، سري أعالم النبالء ١٣/٤٦٦تاريخ بغداد : ينظر) ٥(



 حياة اإلمام إسحاق بن راهويه الشخصية والعلمية: الفصل الثاني

ىي مات حي": ، وقال أيضاً"رأيت مثل حيىي بن حيىي وال أظنه رأى مثل نفسه
 ."يوم مات وهو إمام ألهل الدنيا

، وقد "ظهر ليحىي بن حيىي نيف وعشرون ألف حديث": وعنه أيضاً قوله
سالة الـيت  وصار أثرياً عندهم بسبب الر ،توثقت عالقة اإلمام إسحاق ببين طاهر

 .)١(وسلمها لألمري عبد اهللا بن طاهر ،كتبها له شيخه حيىي
ذين أخذ عنهم ، الَّ-رمحه اهللا تعاىل-هؤالء هم أشهر شيوخ اإلمام إسحاق 

ظهرت آثارها واضحة جلية يف صفاء ذهنه، العلم، فأفاد من ذلك فائدة كبرية، 
 .وسعة فقهه وعلمه

                                                 
، ـذيب التهـذيب   ٥١٩ -١٠/٥١٢، سري أعـالم النـبالء   ٨/٣١٠التاريخ الكبري : ينظر) ١(

 .٢/٥٩، شذرات الذهب ١١/٢٩٦
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א א
 تالميــذه

، وبلغت شهرته اآلفـاق،  -رمحه اهللا تعاىل-إسحاق حني ذاع صيت اإلمام 
منه، وتالميذه الذين أخذوا العلـم  رحل إليه الكثري من كبار احملدثني لالستفادة 

ولعل من أشهرهم)١(اًعنه كثريون جد ،: 
 .)٢(أمحد بن سلمة، أبو الفضل النيسابوري البزاز -١
ينار اخلراساين النسائي، أبـو  أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر بن د -٢

الرمحن، اإلمام احلافظ، أحد األئمة املربزين، واحلفاظ املتقنني، صاحب  عبد
نن الكربى والصغرى، وقد أكثر عن اإلمام إسحاق يف سننه، تويف سنة الس

 .)٣(، وله مثان ومثانون سنة)هـ٣٠٣(
اإلمام الفقيه احلـافظ   ،، أبو يعقوبجإسحاق بن منصور بن إبراهيم الكوس -٣

ودوا يف  ،الثقة، وهو الذي روى املسائل الفقهية عن اإلمام أمحد وإسحاق
على اإلمام إسحاق بن راهويه، تويف سـنة   كتاب مستقل، وهو الذي صلى

 .)٤()هـ٢٥١(
                                                 

ة ، طبقات الشافعي٣٨٣ – ١١/٣٥٩، سري أعالم النبالء ٣٥٥ – ٦/٣٤٥: تاريخ بغداد: ينظر) ١(
 .٩٣ – ٢/٨٣الكربى للسبكي 

 ).٣٨(سبقت ترمجته يف ص ) ٢(
، شذرات الذهب ١٣٥ -١٤/١٢٥، سري أعالم النبالء ٧٠١ -٢/٦٩٨تذكرة احلفاظ : ينظر) ٣(

٢/٢٣٩. 
، شذرات الـذهب  ٢٦٠ -١٢/٢٥٨، سري أعالم النبالء ٤٤٧ -٨/٤٤٦تاريخ بغداد : ينظر) ٤(

= 
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جعفر بن حممد بن احلسني، أبو الفضل النيسابوري، من الثقات األثبـات،   -٤
كان إسحاق احلنظلـي  ": ومن كبار أصحاب اإلمام إسحاق، وكان يقول

هم أول من أظهـر  جد": ، ويقول"على مجاعة من الشيوخ يف جملسه يرفعين
الس١()هـ٢٩٥(، تويف سنة "نة خبراسان(. 

احلسن بن سفيان بن عامر النسائي، أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوي،  -٥
مسع أكثر املسند من اإلمام إسـحاق، تـويف سـنة    فظ الثبت، اإلمام احلا

 .)٢()هـ٣٠٣(
داود بن علي بن خلف، أبو سليمان األصبهاين البغدادي، فقيه أهل الظاهر،  -٦

ومسع منه املسند والتفسري، وكان صاحب مذهب  ،سحاقارحتل إىل اإلمام إ
 بصرياً باحلـديث صـحيحه   مستقل، وتبعه مجع يعرفون بالظاهرية، وكان

 .)٣()هـ٢٧٠(، إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً، تويف ببغداد سنة هوسقيم
 احلافظ الثبـت، اإلمام  ،يناد أبو داود السجستاشعث بن شدسليمان بن األ -٧

 .)٤()هـ٢٧٥(سنة صاحب السنن، تويف 
ي، اإلمام احلافظ احلجة، أبو سعيد، صاحب معثمان بن سعيد بن خالد الدار -٨

                                                 
= 

٢/١٢٣. 
، سـري أعـالم النـبالء    ١/٣٩٦، ذيب الكمال ٢٥٠ ،١/٢٤٩ اإلكمال البن ماكوال: ينظر) ١(

٤٨-١٤/٤٦. 
، طبقـات الشـافعية   ١٦٢ -١٤/١٥٧، سري أعالم النـبالء  ١٣/١٦اجلرح والتعديل : ينظر) ٢(

 .٢٦٥ -٣/٢٦٣لسبكي ل
 .٢/١٥٨، شذرات الذهب ١٠٨ -١٣/٩٧، سري أعالم النبالء ٨/٣٦٩تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
 .٢٢١ -١٣/٢٠٣، سري أعالم النبالء ٩/٥٥تاريخ بغداد ، ٩/١٦١حلية األولياء : ينظر) ٤(
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واإلمـام   ،املسند الكبري والتصانيف، أخذ العلم عن اإلمام حيىي بـن حيـىي  
 .)١()هـ٢٨٠(إسحاق، تويف سنة 

٩- حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي موالهم، أبو العباس الساج، ر
النيسابوري، اإلمام احلافظ الثقة، وقد أكثر عن اإلمام إسحاق يف اين اخلراس

 .)٢()هـ٣١٣(الرواية، تويف سنة 
 .)٣()هـ٢٩٤ت(حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، احلنظلي،  -١٠
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي أبـو عبـد اهللا البخـاري     -١١

 .)٤()هـ٢٥٦ت(
ك الطائي النيسابوري، أبو عبد الرمحن، مقبول، حممد بن أفلح بن عبد املل -١٢

وهو أحد تالمذة اإلمام إسحاق، وهو ممن نقل آراءه الفقهية، واعتمد عليه 
 .)٥()سننه(اإلمام الترمذي يف نقل آراء اإلمام إسحاق الفقهية يف 

١٣- اق، الزاهد، مسع التفسـري  حممد بن عبد السالم بن بشار النيسابوري، الور
 .يف رمضان )٦()هـ٢٨٦(تويف سنة  ،قمن اإلمام إسحا

ـ   -١٤ ى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، أبـو عيس

                                                 
 .٢/١٦٧، شذرات الذهب١/٢٢١، طبقات احلنابلة ٣٢٦-١٣/٣١٩سري أعالم النبالء : ينظر) ١(
 -١٤/٣٨٨، سري أعالم النبالء ٢٥٢ -١/٢٤٨، تاريخ بغداد ٧/١٩٦اجلرح والتعديل : ينظر) ٢(

٣٩٨. 
 ).٣١(سبقت ترمجته يف ص ) ٣(
 ).٢٩(قت ترمجته يف ص سب) ٤(
 .٩/٦٦، ذيب التهذيب ٣/٢٢الكشاف للذهيب : مل أقف على سنة وفاته، وينظر) ٥(
 .٢/٢٤٩، تذكرة احلفاظ ٤٦١ -١٣/٤٦٠سري أعالم النبالء : ينظر) ٦(
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يف ) هـ٢٧٩(وغريمها، تويف سنة  الضرير، مصنف اجلامع والعلل سلميال
 .)١(رجب

حممد بن نصر بن احلجاج املروزي، اإلمام شيخ اإلسالم أبـو عبـد اهللا    -١٥
: يف احلديث، وقال فيه اإلمام إسحاق احلافظ، كان إمام عصره بال مدافعة

، وله كتـاب  "صلح أبو عبد اهللا املروزيل ءلو صلح يف زماننا أحد للقضا"
اإلمام إسحاق الفقهية، أكثر النقل فيه من آراء  )٢()الفقهاء اختالف آراء(

 .)٣()هـ٢٩٤(تويف سنة 
ـ   )٤(ليهمد بن حيىي بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الذُّحم -١٦ ابوري مـوالهم، النيس

وإمام أهل احلديث خبراسان ثقة  ،اإلمام العالمة احلافظ، عامل أهل املشرق
 .)٥()هـ٢٥٨(مأمون، وهو ممن روى تفسري اإلمام إسحاق، تويف سنة 

مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي أبو احلسن النيسـابوري صـاحب    -١٧
 .)٦()هـ٢٦١ت(الصحيح 

١٨- ال اإلمام احلافظ الكبري اموسى بن هارون احلمث العراقحلجة الناقد حمد، 
                                                 

 .٣٨٩–٩/٣٨٧ذيب التهذيب ، ١٣/٢٧٠، سري أعالم النبالء ٤/٢٧٨وفيات األعيان : ينظر) ١(
سالمية باملدينة، كليـة  حممد طاهر حكيم، رسالة ماجستري باجلامعة اإل. ق دوهو مطبوع بتحقي) ٢(

 .الشريعة، وطبعة أخرى بتحقيق صبحي السامرائي
، شـذرات الـذهب   ٤٠ -١٤/٣٣، سري أعالم النـبالء  ٣١٨ -٣/٣١٥تاريخ بغداد : ينظر) ٣(

٢/٢١٦. 
 ).٣٧(سبقت ترمجته يف ص ) ٤(
، ذيب التهـذيب  ٢٨٥ -١٢/٢٧٣ري أعالم النبالء ، س٤٢٠ -٣/٤١٥تاريخ بغداد : ينظر) ٥(

٢٧٨ -١١/٢٧٦. 
 ).٢٩(سبقت ترمجته يف ص ) ٦(
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 .)١(وله مثانون سنة) هـ٢٩٤(تويف سنة 
أبو سعيد التميمي موالهم  ،أمري املؤمنني يف احلديث القطّان ،ىي بن سعيدحي -١٩

 .)٢()هـ١٩٨(إمام أهل زمانه، تويف سنة  ،البصري
 .)٣()هـ٢٣٣ت(وهو من أقرانه  ،حيىي بن معني أبو زكريا -٢٠

ما ، وما ذكرته إن-رمحه اهللا تعاىل-إسحاق هؤالء هم بعض تالمذة اإلمام 
 .هو على سبيل املثال ال احلصر

 

                                                 
 .١١٨-١٢/١١٦، سري أعالم النبالء ١/٧٩، ذيب الكمال٥١-١٣/٥٠تاريخ بغداد : ينظر) ١(
 .١٨٨ -٩/١٧٥، سري أعالم النبالء ٨/٣٨٠، حلية األولياء ٧/٢٩٣طبقات ابن سعد : ينظر) ٢(
 ).٣٨(رمجته يف ص سبقت ت) ٣(
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א א א
 مكانته العلمية

عيفهو حامل لقب موفضله ماإلمام إسحاق من العلماء اجملمع على إمامته د ،
يف احلديث والفقه، وقد لقبه هبذا اللقب اإلمام أمحد بن حنبل وحيىي أمري املؤمنني 

إذا : "... -رمحـه اهللا –رمحهما اهللا، ويف ذلك يقول اإلمام أمحـد   )١(نيبن مع
 .)٢("فتمسك به: "ويف لفظ" حدثك أبو يعقوب أمري املؤمنني فحسبك به

 .)٤("أمري املؤمنني يف احلديث والفقه: "عنه )٣(وقال احلافظ ابن حجر
وقد شهد له كثري من علماء عصره، ومـن بعـدهم برسـوخه يف العلـم     

 :وى، ومن ذلكوالفت
ال أعلم وال أعرف إلسـحاق بـالعراق   ): "هـ٢٤١ت(قول اإلمام أمحد  -١

 .)٥("نظرياً

                                                 
 -٢/٣٨٣، ذيب الكمـال  ٦/٣٥١، تاريخ بغداد ٧٢معرفة علوم احلديث للحاكم ص: ينظر) ١(

 .٣٨٢، ٣٦٧ -١١/٣٦٦، سري أعالم النبالء ٣٨٤
 .املراجع السابقة: ينظر) ٢(
أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين الشافعي، شهاب الدين، احلافظ الكـبري، مـن   : هو) ٣(

 ).هـ٨٥٢(فتح الباري، وذيب التهذيب، واإلصابة، تويف سنة : مؤلفاته
 .٧/٢٧٠، شذرات الذهب ١/٨٧، البدر الطالع ٥٢٢طبقات احلفاظ للسيوطي ص : ينظر 
 .١٢٧ -٢/١٢٦تدريب الراوي  :وينظر ،٦هدي الساري ص )٤(
 .١١/٣٧٢، سري أعالم النبالء ١/٨٠ذيب الكمال : ينظر) ٥(
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ل عنـه؟  أمثل إسحاق يس: وسئل اإلمام أمحد عن إسحاق بن راهويه، فقال -٢
 .)١(إسحاق عندنا إمام من أئمة املسلمني

وإن كان خيالفنـا   ،إىل خراسان مثل إسحاق )٢(مل يعرب اجلسر: "وقال أيضاً -٣
 .)٣("فإن الناس مل يزل خيالف بعضهم بعضاً ،أشياء يف

٤- مل خيلف إسحاق يوم فارق مثلـه  ): "هـ٢٤٤ت( )٤(جروقال علي بن ح
 .)٥("خبراسان علماً وفقهاً

وافقت ابن راهويـه صـاحبنا   ): "هـ٢٥٨ت(لي هوقال حممد بن حيىي الذُّ -٥
حيىي بـن  و ،فيهم أمحد بن حنبل ،فاجتمع بالرصافة أعالم احلديث ،ببغداد
 .)٦("وغريمها، فكان صدر اجمللس إلسحاق وهو اخلطيب ،معني

واهللا لو كان إسحاق يف التابعني ): "هـ٣١١ت( )٧(وقال اإلمام ابن خزمية -٦
                                                 

، سري أعالم النبالء ١٠٨، طبقات الفقهاء ص١٤٨ -١٤٧لخطيب البغدادي صالكفاية ل: ينظر) ١(
١١/٣٧٢. 

 .وهو املضروب على ر سيحون) ٢(
 .١/٣٧١، سري أعالم النبالء ٢/٤١٤، ذيب تاريخ ابن عساكر ٦/٣٤٧تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
يروي عن ابن  علي بن حجر بن سعد بن أياس بن مقاتل من أهل مرو، متيقظ متقن، وهو: هو) ٤(

 ).هـ٢٤٤(املبارك وهشيم، تويف سنة 
 .٨/٤٦٨الثقات البن حبان : ينظر 
 .١١/٣٧٢سري أعالم النبالء : ينظر) ٥(
، سـري أعـالم النـبالء    ٦/٣٥١، تاريخ بغداد ١/٢٠٩اجلرح والتعديل البن أيب حامت : ينظر) ٦(

١١/٣٨١. 
: سابوري، احملدث احلافظ، مـن مؤلفاتـه  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي الني: هو) ٧(

 ).هـ٣١١(صحيح ابن خزمية، والتوحيد وإثبات صفة الرب، تويف سنة 
 .٢/٢٦٢، شذرات الذهب ١١/١٤٩، البداية والنهاية ٣/١٩طبقات الشافعية للسبكي : ينظر 
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 .)١("ألقروا له حبفظه، وعلمه، وفقهه
 راهويـه مـن   كان إسحاق بن): "هـ٣٥٤ت( )٢(وقال اإلمام ابن حبان -٧

 .)٣("ونظراً سادات زمانه فقهاً، وعلماً، وحفظاً،
إسحاق بن راهويه إمام عصره يف احلفـظ  ): "هـ٤٠٤ت( )٤(وقال احلاكم -٨

 .)٥("والفتوى
اإلمام اهلمام املشهور، ): "هـ٤٣٠ت( )٦(وقال أبو نعيم احلافظ األصبهاين -٩

كان إسـحاق لآلثـار   .. منشور ،مذكور أعالمه يف العامل ،باحلفظ والفقه
                                                 

 .١١/٣٧٢، سري أعالم النبالء ٦/٣٥٠تاريخ بغداد : ينظر) ١(
د البسيت التميمي، كان من أوعية العلم يف الفقه واللغـة واحلـديث   أبو حامت حممد بن أمح: هو) ٢(

 ).هـ٣٥٤(املسند الصحيح، والثقات، واجلرح والتعديل، تويف سنة : والوعظ، من مؤلفاته

 .٣/١٦، شذرات الذهب ٣/١٣١، طبقات الشافعية البن السبكي ٣/٥٠٦ميزان االعتدال : ينظر 

 .٨/١١٦الثقات له  )٣(

بد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه النيسابوري، احلافظ، إمام أهل احلديث أبو ع: هو) ٤(

املستدرك على الصحيحني، ومعرفة احلديث، وتاريخ علمـاء  : احلديث يف عصره، من مؤلفاته

 .بنيسابور) هـ٤٠٥: (، وقيل)هـ٤٠٤(نيسابور، تويف سنة 

، شذرات الـذهب  ٤/١٥٥كي ، طبقات الشافعية الكربى للسب٣/٤٠٨وفيات األعيان : ينظر 

٣/١٧٧. 

 .١١/٣٦٨سري أعالم النبالء : ينظر) ٥(

أمحد بن عبداهللا بن أمحد األصبهاين الشافعي، احلافظ، أحد األفذاذ الذين مجعوا بني الروايـة  : هو) ٦(

 ).هـ٤٣٠( ةحلية األولياء، وتاريخ أصبهان، ودالئل النبوة، تويف سن: والدراية، من مؤلفاته

، شـذرات الـذهب   ٤/١٨، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ١/٧٥ت األعيان وفيا: ينظر 

٣/٢٤٥. 
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 .)٢(.".)١(مثرياً، وألهل الزيغ والبدع مبرياً
ماً لَكان أحد أئمة املسلمني، وع): "هـ٤٦٣ت(وقال اخلطيب البغدادي  -١٠

من أعالم الدين، اجتمع له احلديث، والفقه، واحلفظ، والصدق، والورع، 
 .)٣("والزهد

هو اإلمام الكبري، شيخ املشـرق،  ): "هـ٧٤٨ت( )٤(وقال احلافظ الذهيب -١١
رأساً يف الفقه، من أئمة  سيد احلفاظ، قد كان مع حفظه إماماً يف التفسري،

 .)٥("االجتهاد
كان إسحاق من كبـار أئمـة االجتـهاد ومـن أعـالم      : "وقال أيضاً -١٢

 .)٦("احلفاظ
 -اهللا رمحـه -وقد كان : "ه عليهئيف ثنا) هـ٧٥١ت( )٧(وقال اإلمام ابن القيم -١٣

                                                 
 .أنه كان ألهل البدع مهلكاً باحلجة والربهان: هو املهلك، أي: املبري) ١(
 ).بور(مادة  ٤٥٢، القاموس احمليط ص ١٦/١٠٠شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر 
 .٩/٢٣٤حلية األولياء  )٢(
 .٦/٣٤٥تاريخ بغداد  )٣(
: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، مشس الدين، احلافظ اإلمام، مـن مؤلفاتـه  : هو) ٤(

 ).هـ٧٤٨(تاريخ اإلسالم، وميزان االعتدال، وسري أعالم النبالء، تويف سنة 
، شـذرات الـذهب   ٥١٧، طبقـات احلفـاظ ص   ٩/١٠٠طبقات الشافعية للسبكي : ينظر 

٦/١٥٣. 
 .٣٧٥و ١١/٣٥٨ سري أعالم النبالء )٥(
 .١٩٤العلو للذهيب ص : ينظر) ٦(
أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي، مشس الدين ابن قيم : هو) ٧(

قيم اجلوزية، الفقيه األصويل املفسر، الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وأخذ عنه، وتفنن يف علـوم  
= 
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والسنة، واجلاللة، واألمـر   ،والتفسري ،واحلديث ،رأس أهل زمانه يف العلم
بـبالد   )١(وأهـل البـدع   ،نهي عن املنكر، وكسر اجلهميةباملعروف وال

وعنه انتشر هناك، وقد  ،خراسان، وهو الذي نشر السنة يف بالد خراسان
كانت له مقامات حممودة عند السلطان يظفره اهللا تعاىل فيهـا بأعدائـه   

 .)٢("هـوخيزيهم على يدي
، أحد أئمة الدين، وأعـالم املسـلمني  ): "هـ٧٧١ت( )٣(وقال السبكي -١٤

 .)٤("والتقوى ،والورع ،واحلديث ،وهداة املؤمنني، اجلامع بني الفقه

                                                 
= 

خري العباد، والصواعق املرسلة، وأعالم املوقعني، تويف زاد املعاد يف هدي : اإلسالم، من مؤلفاته
 ).هـ٧٥١(سنة 

 .٦/١٦٨، شذرات الذهب ٢/٤٤٧، ذيل طبقات احلنابلة ٢/٢٧٠الوايف بالوفيات : ينظر 
 .من االبتداع، وهو الشيء املخترع ال على مثال سابق: البدعة يف اللغة) ١(
 ).بدع(مادة  ٨/٦، لسان العرب ٣/١١٨٣الصحاح : ينظر 
 .فهو بدعة كل ما أحدث يف الدين بعد النيب : ويف االصطالح 
 .١/٨١مشارق األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض : ينظر 
 .٣١ – ٢٧ص االعتصام للشاطيب : وينظر 
 .١٢٧حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ص  )٢(
ي الشافعي، تاج الـدين، اشـتغل   أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبك: هو) ٣(

اإلهباج، وقد أكمله بعد أبيه، ومجع اجلوامع، وطبقات الشافعية الكربى، : بالقضاء، من مؤلفاته
 ).هـ٧٧١(تويف سنة 

، البـدر الطـالع   ٦/٢٢١، شذرات الذهب ٣/١٠٤طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر 
١/٤١٠. 

 .٢/٨٣: طبقات الشافعية الكربى له) ٤(
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أحد األعالم وعلمـاء اإلسـالم   ): "هـ٧٧٤ت( )١(وقال اإلمام ابن كثري -١٥
 .)٢("واجملتهدين من األنام

فكل هؤالء األعالم وغريهم جممعون على إمامته، وفضله، ورسوخه يف العلم 
 .والفتوى

                                                 
أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، اإلمام احلافظ واملفسر واملؤرخ، : هو )١(

 ).هـ٧٧٤(البداية والنهاية، وتفسري القرآن العظيم، تويف سنة : الفقيه الشافعي، من مؤلفاته
، ١/١١٠، طبقـات املفسـرين للـداوودي    ٣/٨٥طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر 

 .٦/٢٣١الذهب شذرات 
 .١٠/١١٧البداية والنهاية  )٢(
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א א
 ظهعلمه وحف

أعجوبة من عجائب عصره، من حيـث الـذكاء    -رمحه اهللا تعاىل–كان 
 .والغزارة يف العلم، العجيباخلارق، واحلفظ 

مـا  : ")١(فكان من قوة حفظه ال يأخذ بيده كتاباً، قال أبو حيىي الشـعراين 
 . )٢("رأيت بيد إسحاق كتاباً قط، وما كان حيدث إال حفظاً

علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألـف   ىأمل: ")٣(افوقال أبو داود اخلفّ
حديث من حفظه، مث قرأها علينا، فما زاد حرفاً، وال نقص حرفـاً، فأعقـب   

 .)٤("فهذا واهللا احلفظ: "اإلمام الذهيب قائالً
 .)٦("ما رؤي أحفظ من إسحاق: ")٥(قال أبو زرعة

                                                 
حممد بن حيىي بن خالد املروزي املعروف بالشعراين، حدث عن اإلمام إسـحاق، ومسـع   : هو) ١(

 ).هـ٣١٣(التفسري منه، تويف سنة 
 .٥٣٢، ١٤/٥٣١، سري أعالم النبالء ٣/٢٨٢، اللباب ٣/٤٢٤تاريخ بغداد : ينظر 
 .١١/٣٧٥سري أعالم النبالء ، ٦/٣٥٤تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
 .بنيسابور) هـ٢٨٦(زكريا بن داود بن بكر أبو حيىي اخلفّاف النيسابوري، ثقة، تويف سنة : هو) ٣(
 .٤٦٣ -٨/٤٦٢، تاريخ بغداد ٣/٦٠٢اجلرح والتعديل : ينظر 
 .١١/٣٧٣سري أعالم النبالء : ينظر) ٤(
يد الرازي، من كبار حفاظ احلديث، قال عنه اإلمام احلافظ عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يز: هو) ٥(

، تـويف سـنة   "كل حديث ال يعرفه أبو زرعة لـيس لـه أصـل   : "اإلمام إسحاق بن راهويه
 .بالري) هـ٢٤٦(

 .٧/٣٠، ذيب التهذيب ٢/٥٥٧، تذكرة احلفاظ ١٠/٣٢٦تاريخ بغداد : ينظر 
 .٢/٣٨٣، ذيب الكمال ٦/٣٥١تاريخ بغداد : ينظر) ٦(
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ائة إنك حتفظ م: قيل يل: وقال األمري عبد اهللا بن طاهر إلسحاق بن راهويه
لكين ما مسعت شيئاً قط  ؟مائة ألف حديث ما أدري ما هو: ألف حديث؟ قال

 .)١(إال حفظته، وال حفظت شيئاً قط فنسيته
: مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقـول : "وقال حممد بن حيىي بن خالد

وأحفظ سبعني ألف حـديث  أعرف مكان مائة ألف حديث كأين أنظر إليها، "
ما معـىن حفـظ   : فقيل له" رةأربعة آالف حديث مزو، وأحفظ عن ظهر قليب

ه منها فلْياً: "رة؟ قالاملزو٢("إذا مر يب منها حديث يف األحاديث الصحيحة فَلَيت(. 
رزق من ما ط مع ـالعجب من إتقانه، وسالمته من الغل: ")٣(قال أبو حامت

 .)٤("حفظ
ظهر قلبه، فقال إنه أملى التفسري عن : فقلت أليب حامت: قال أمحد بن سلمة

وهذا أعجب، فإن ضبط األحاديث املسندة أسهل وأهون من ضـبط  : أبو حامت
 .)٥("ألفاظهاوأسانيد التفسري 

كـثرياً مـن   فشملت  ،العلمية هذا اإلمام اهتماماتولقد تعددت جوانب 
رمحه اهللا  )٦(، فهو رأس أهل زمانه يف العلم، واحلديث، والتفسري، والسنةالفنون

 .رمحة واسعة
                                                 

 .٢/٣٨٥ذيب الكمال : ينظر) ١(
 .٣٥٢، ٦/٣٥١تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
حممد بن إدريس بن املنذر بن ِمهران الغطفاين احلنظلي الرازي، أحـد األعـالم، حـافظ    : هو) ٣(

تاريخ : ينظر. هـ٢٧٥هـ، وقيل ٢٧٧تويف سنة . املشرق، كان بارع احلفظ، من أوعية العلم
 .٢/١٧١، شذرات الذهب ٢/٢٠٧كي ، طبقات الشافعية الكربى للسب٣/٧٣بغداد 

 .٤٣٥ -٢/٤٣٤، تذكرة احلفاظ ٣٧٤ -١١/٣٧٣سري أعالم النبالء : ينظر) ٤(
 .٣٧٤ – ١١/٣٧٣، سري أعالم النبالء ٣٥٤ -٦/٣٥٢ينظر تاريخ بغداد ) ٥(
 .١٢٧حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ص : ينظر) ٦(
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אא
 أخالقه وصفاته

 .)١(مل تذكر املصادر اليت رجعت إليها صفات اإلمام إسحاق اخلَلْقية
 :يلي ما اخلُلُقية فقد ذكر منها -رمحه اهللا تعاىل- أما صفات اإلمام إسحاقو
حني  )٢(وصف باخلَشية والتقوى، ويف ذلك يقول حممد بن أسلم الطوسي -١

: حداً كان أخشى هللا من إسحاق، يقول اهللا تعاىلما أعلم أ: "مات إسحاق

® $yϑ ¯Ρ Î) © y ǿƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈ yϑ n=ãèø9$#...〈)٤(...")٣(. 

موصـوفاً بالصـدق والـورع قـال      -رمحه اهللا-الصدق والورع، فكان  -٢
اجتمع له احلديث والفقـه واحلفـظ والصـدق    ... : "اخلطيب البغدادي

 .)٥(..."والورع
 .)٦("الورع والتقوى... اجلامع بني: "لسبكيوقال ا 

                                                 
، ٢/٨٨، طبقات الشافعية للسـبكي  ١١/٣٨٧لنبالء ، سري أعالم ا٦/٣٤٧تاريخ بغداد : ينظر) ١(

 .١٠/٣١٧البداية والنهاية 
حممد بن أسلم بن سامل بن يزيد الكندي الطوسي، كان من الثقات احلفاظ، كان يشـبه  : هو) ٢(

 ).هـ٢٤٢املسند تويف سنة : بأمحد بن حنبل، من مؤلفاته
 .٢٣٣، طبقات احلفاظ ص٢/٥٣٢تذكرة احلفاظ : ينظر 
 .٢٨، آية رة فاطرسو )٣(
 .١١/٣٧١، سري أعالم النبالء ٢/٤١٥، ذيب تاريخ دمشق ٦/٣٤٩تاريخ بغداد : ينظر) ٤(
 .٦/٣٤٥تاريخ بغداد  )٥(
 .٢/٨٦طبقات الشافعية له  )٦(
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بن إبراهيم أهل املشـرق  ساد إسحاق : "-رمحه اهللا-وقال اإلمام الدارمي  
 .)١("بصدقه

 .)٢("هو أحد األئمة ثقة مأمون: "وقال اإلمام النسائي
نـه اجتمـع   إبالزهد، قال مجع من أهل العلـم   -رمحه اهللا–كما وصف  -٣

، ويف ذلـك يقـول أبـو حيـىي     )٣(رع والزهدوالو... له احلديث والفقه
دته فيه فرداً، فـإذا جئـت إىل أمـر    جوإذا ذكرته يف العلم و: "الشعراين

 .)٤("الدنيا رأيته ال رأي له
متواضعاً أشد التواضع، حىت مع أقرانه، قـال   -رمحه اهللا–فكان : التواضع -٤

: حنبل؟ قالأنت أو أمحد بن  أكرب نم: "إلسحاق قلت: موسى بن هارون
٥("مين يف السن وغريه هو أكرب(. 

دخلت على عبد اهللا بن طاهر األمري، ويف كمي متـر  : "قال اإلمام إسحاقو 
إن مل يكن تركك للرياء من الرياء فما ! يا أبا يعقوب: آكله، فنظر إيل وقال
 .)٦("منك يف الدنيا أقلّ رياًء

 .غضبه ألجل احلق -٥
                                                 

 .١١/٣٧١، سري أعالم النبالء ٢/٤١٢، ذيب ابن عساكر ٦/٣٤٩تاريخ بغداد : ينظر) ١(
 .١١/٣٨١ أعالم النبالء ، سري٦/٣٥٠تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
 .ينظر املرجعني السابقني) ٣(
، طبقات الشافعية الكربى للسـبكي  ١١/٣٧٥، سري أعالم النبالء ٦/٣٥٤تاريخ بغداد : ينظر) ٤(

٢/٨٨. 
 .١١/٣٦٤، سري أعالم النبالء ٦/٣٤٧تاريخ بغداد : ينظر) ٥(
 .١١/٣٧٥، سري أعالم النبالء ٢/٤١٧ذيب تاريخ ابن عساكر : ينظر) ٦(
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كان إسحاق لآلثار مثرياً، : "رباً عن اإلمام إسحاققال أبو نعيم األصبهاين خم
 .)١("وألهل الزيغ والبدع مبرياً

يف –أنه ملا مسع كـالم داود األصـبهاين   : ومما يدل على غضبه ألجل احلق
 .)٢(أنكر عليه إنكاراً شديداًوهو يف بيته،  -مسألة خلق القرآن

 .قوة احلافظة -٦
، حبافظة قوية حىت -رمحه اهللا تعاىل-أنعم اهللا عز وجل على اإلمام إسحاق  

أمجع أهل العلم على أنه ثقة مأمون، وقد سبق بيـان ذلـك يف املبحـث    
 .)٣(السابق

رمحه اهللا -هذه هي أهم الصفات اخلُلُِقية اليت كان يتصف هبا اإلمام إسحاق 
 .يف حياته -تعاىل

التربيـة   ركتهمثّ لألثر الذي ت ،ما جبله اهللا عليه وهي صفات تدلُّ على عظم
 .-رمحه اهللا-اليت تلقاها يف بيت والده 

 

                                                 
 .٩/٢٣٤حلية األولياء  )١(
 .٢/٢٨٦طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ينظر) ٢(
 )٥٨(ينظر ص ) ٣(
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אא
 عقيـدتـه

، ومما يدل علـى  االعتقادالصاحل يف  على مذهب السلف -رمحه اهللا–كان 
 :متسكه مبنهج السلف الصاحل يف االعتقاد ما يلي

اإلميان قول وعمل، يزيد : "يف زيادة اإلميان ونقصانه -رمحه اهللا–قوله  -١
 .)١("وينقص، ينقص حىت ال يبقى منه شيء
هل لإلميان منتهى حىت : قلت إلسحاق": قال إسحاق بن منصور الكوسج

ال؛ ألن مجيع الطاعة من اإلميان، : مستكمل اإلميان؟ قال: يستطيع املرء أن يقول
وال ميكن أن يشهد باستكمال اإلميان ألحد إال لألنبيـاء صـلوات اهللا تعـاىل    

ألن األنبياء بياء صلى اهللا عليه وسلم باجلنة؛ أو من شهد له األنوسالمه عليهم، 
 .)٢("ذلك الذنب مصلى اهللا عليه وسلم وإن كانوا أذنبوا فقد غُفر هل

إن اهللا مسيع بسمع، بصري ببصـر، قـادر   : "ويف مسألة الصفات يقول -٢
 .)٣("درةـبق

≈⎯ß ® :قال اهللا عـز وجـل  : "ويف مسألة العلو يقول -٣ oΗ÷q§9$# ’n? tã Ä¸ öyèø9$# 

3“ uθ tG ó™ إمجاع أهل العلم أنه فوق العرش، ويعلم كل شيء أسـفل األرض   )٤(〉 #$
                                                 

، ٥٩٣، ٥٨٢السنة للخـالل ص   :وينظر ،٩/٤٨٤٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .٥/٩٦٤شرح اعتقاد أهل السنة لآللكائي 

 .٥٦٩السنة للخالل ص  :وينظر ،٤٧٣٧، ٩/٤٧٣٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .٢/٤٠٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ينظر) ٣(
 .٥: سورة طه، آية) ٤(
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 ،السابعة، ويف قُعور البحار، ورؤوس اجلبال، وبطون األودية، ويف كل موضـع 
أحاط بكل شيء علماً، وال  ،وما دون العرش ،كما يعلم ما يف السماوات السبع
 ،ال حبة يف ظلمات األرض إالّ قد عرف ذلك كلّهتسقط من ورقة إالّ يعلمها، و

 .)١("ال يعجزه معرفة شيء عن معرفة غريه ،وأحصاه
قولـه  : إلسحاق بن راهويـه : قلت: -رمحه اهللا– )٢(قال حرب الِكرماين

tΒ Üχθà6$ ® :تعاىل tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθøg ªΥ >π sW≈ n=rO ωÎ) uθèδ óΟ ßγ ãèÎ/# u‘ 〈)كيف تقـول فيـه؟   )٣ ،

ت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، وأبني حيثما كن: "قال
≈⎯ß ® :شيء يف ذلك قوله oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ $# 〈)٥()٤(. 

سألت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي : -رمحه اهللا-قال حرب الِكرماين  -٤
لة إىل السـماء  نعم، ينـزل اهللا كل لي: ينـزل اهللا إىل السماء الدنيا؟ قال: قلت

 .)٦(وكيف شاء ،الدنيا كما شاء
كفرت : أن بعض املتكلمني قال له: وورد عن إسحاق: "قال احلافظ الذهيب

                                                 
 .١٩٤، العلو للذهيب ص ١١/٣٧٠سري أعالم النبالء : ينظر) ١(
أبو عبد اهللا حرب بن إمساعيل بن خلف، احلنظلي، الِكرماين، فقيه حافظ : أبو حممد، وقيل: هو) ٢(

تـويف سـنة   . وكان فقيه البلد، وكان يكتب خبطه مسائل مسعها من اإلمام أمحد جليل مهيب،
 .-رمحه اهللا–) هـ٢٨٠(

 .٢٤٥ – ١٣/٢٤٤، سري أعالم النبالء ١٤٦ -١/١٤٥طبقات احلنابلة : ينظر 
 .٧: سورة اجملادلة، آية) ٣(
 .٥: سورة طه، آية) ٤(
 .١١/٣٧٠سري أعالم النبالء : ينظر) ٥(
 .٥/٣٩٢فتاوى ابن تيمية  جمموع: ينظر) ٦(
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 .)١("آمنت برب يفعلُ ما يشاء: فقال. برب ينـزل من مساٍء إىل مساء
وقد مضت : "ويف مسألة رؤية املؤمنني لرهبم عز وجل يوم القيامة يقول -٥
وهو من أعظم نعيم أهـل   ،بأنّ أهل اجلنة يرون رهبم رسول اهللا من  )٢(السنة
 .)٣("اجلنة
بني أهل العلم اختالف أنّ ليس : "مسألة القول خبلق القرآن يقولويف  -٦

فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجـل   ،القرآن كالم اهللا ليس مبخلوق
 .)٤(!"خملوقاً؟

وال غـري خملـوق فهـو     ال أقول خملـوق : من قال: "-رمحه اهللا-ويقول 
 .)٥("يـجهم

ولكن من رمحة اهللا بعبـاده  : "-رمحه اهللا- )٦(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                                 
 .١١/٣٧٦سري أعالم النبالء  )١(
أن ناساً قالوا يا رسول اهللا هل نـرى  : "-رضي اهللا عنهما–منها حديث أيب هريرة وأيب سعيد ) ٢(

ال يـا  : هل تضارونَ يف رؤية القمر ليلة البدر؟ فقـالوا : (ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا 
فإنكم ترونه : قال. ال: ضارون يف رؤية مشس ليس دوا سحاب؟ قالواهل ت: قال. رسول اهللا
 )".كذلك

 ٤٣٠ – ١٣/٤٢٩أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب وجوه يومئذ ناضـرة   
 ١٧١ -١/١٦٣، ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب معرفة طريف الرؤيـة  ٧٤٣٧برقم 
 .٣٠٢، ٢٩٩برقم 

 .٤٧١ -٢/٤٧٠، شرح أصول أهل السنة ٤/١٥٦ق بن راهويه مسند إسحا: ينظر) ٣(
 .١١/٣٧٦سري أعالم النبالء : ينظر) ٤(
 .املرجع السابق: ينظر) ٥(
أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين مث الدمشقي، تقي الدين، تفقه على : هو) ٦(

= 
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املسلمني أن األئمة الذين هلم لسان صدق مثـل األئمـة وغريهـم كمالـك     
كانوا ينكرون على أهل الكالم من ... وكالشافعي وأمحد وإسحاق... والثوري

ميان، وصفات الرب، وكانوا متفقني على ما كان اجلهمية قوهلم يف القرآن، واإل
عليه السلف من أنّ اهللا يى يف اآلخرة، وأنّ القرآن كالم اهللا غري خملـوق، وأنّ  ر

 .)١("اإلميان البد فيه من تصديق القلب واللسان
وهذا يدل داللة واضحة على التزام اإلمام إسـحاق مـذهب السـلف يف    

 .السلف وكبارهم رمحهم اهللا االعتقاد، وال غرو فهو من أئمة

                                                 
= 

هاج السنة النبوية، واالستقامة، ودرء من: مذهب اإلمام أمحد، وبرع يف مجيع العلوم، من مؤلفاته
 .رمحه اهللا) هـ٧٢٨(تويف سنة . تعارض العقل والنقل

 .٦/٨٠، شذرات الذهب ١/٤٦، طبقات املفسرين ٢/٣٨٧ذيل طبقات احلنابلة : ينظر 
شرح اعتقاد األهل السنة واجلماعة لاللكـائي  : ، وينظر٣٨٥كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ص  )١(

، ٥/١٨٣، ١/٤٧، فتح البـاري  ٢/٢٢١سري القرآن العظيم البن كثري ، تف١٧٦ – ١/١٧٣
٤٩٨، ٤٩٤، ٤٠٧، ٣٧٨، ١٣/٣٦٨. 
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אא
 مذهبه واجتهاده

 :وفيه مطلبان

 .مذهبه واجتهاده: املطلب األول

 .يف انتشار مذهبه وانقراضه: املطلب الثاين
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א א
 مذهبه واجتهاده

عيمن كبار أئمة االجتهاد، وإمام عصره  -رمحه اهللا تعاىل–اإلمام إسحاق  د
 .)١(فظ والفتوىيف احل

قد كان مع حفظه إماماً يف التفسري، رأساً يف الفقـه،  : "قال احلافظ الذهيب
 .)٢("من أئمة االجتهاد

، )٤(، أو اإلسـحاقية )٣(ةوقد كان هلذا اإلمام مذهب مستقل يعرف بالراهوي
 .وصار له أتباع، وكان على طريقة فقهاء أهل احلديث

اختيـار كاختيـار أيب    -أي إلسحاق– وله: "... عنه )٥(قال ابن عبد الرب
إالّ أنه أميل إىل معاين احلديث واتباع السلف حنو مـذهب أمحـد بـن     )٦(ثور

                                                 
 .١١/٣٧٢، سري أعالم النبالء ٢/٣٨١، ذيب الكمال ٦/٣٤٩تاريخ بغداد : ينظر) ١(

 .٣٧٥و ١١/٣٥٨سري أعالم النبالء  )٢(

 .٤٣أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ص : ينظر) ٣(

 .٢٤٠، خمتصر علوم احلديث ص ٥٨٤اسن االصطالح على تقدمة ابن الصالح ص حم: ينظر) ٤(

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمـري القـرطيب، اإلمـام    : هو) ٥(

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، واالستذكار ملـذاهب علمـاء   : احلافظ، من مؤلفاته

 ).هـ٤٦٣(اب يف أمساء األصحاب، تويف سنة األمصار، واالستيع

 .٣/٣١٤، شذرات الذهب ٣٥٧، الديباج املذهب ص ٦/٦٤وفيات األعيان : ينظر 

إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي، كان أحد األئمة يف عصره، صحب اإلمام : هو) ٦(
= 
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 .)١("لـحنب
كان إماماً مذكوراً مشهوراً من أهـل مـرو سـكن    : ")٢(وقال السمعاين

 .)٣("له أقوال واختيارات، وهو من أقران اإلمام أمحد ،نيسابور، وكان متبوعاً
وكان أبو زرعة، وأبو حـامت، وابـن   : "... سالم ابن تيميةوقال شيخ اإل

، وغريهم من أئمة السلف، والسنة، واحلديث يتفقون على مذهب أمحد، )٤(قتيبة
 .)٥("وإسحاق، ويقدمون قوهلما على أقوال غريمها

، )٦(والشافعي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق، وأبـو عبيـد  : "... وقال أيضاً

                                                 
= 

 ).هـ٢٤٠(سك، تويف سنة كتاب الطهارة، والصالة، والصيام، واملنا: من مؤلفاته. الشافعي

 .٢/٩٣، شذرات الذهب ٢/٥١٢، تذكرة احلفاظ ١/٢٦وفيات األعيان : ينظر 

 .١٠٨االنتقاء له ص  )١(

: من مؤلفاتـه . أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين اإلمام العالّمة الرحالة: هو) ٢(
 ).هـ٥٦٢(األنساب، وذيل تاريخ بغداد، تويف سنة 

 -٧/١٨٠، طبقات الشافعية الكـربى للسـبكي   ٤٦٥ -٢٠/٤٥٦أعالم النبالء  سري: ينظر 
 .٢١٠ -٣/٢٠٩، وفيات األعيان ١٨٥

 .٦/٥٦األنساب له  )٣(
أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، اإلمام النحوي اللغوي، كان فاضالً ثقـة،  : هو) ٤(

ديث، واملعارف، وأدب الكاتب، تويف تأويل خمتلف احل: يلقب خبطيب أهل السنة، من مؤلفاته
 ).هـ٢٧٦(سنة 

 .٢/١٦٨، شذرات الذهب ١/٢٥١، وفيات األعيان ١٠/١٧٠تاريخ بغداد : ينظر 
 .٢٣٣ -١٥/٢٣٢جمموع الفتاوى  )٥(
القاسم بن سالم اهلروي األزدي اخلزاعي بالوالء اخلراساين البغدادي، من كبار العلمـاء  : هو) ٦(

= 
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ملروزي، وداود بن علي، هـؤالء كلـهم فقهـاء    ثور، وحممد بن نصر ا وأبو
 .)١(" احلديث

 .)٢("ومن أرباب املذاهب املتبوعني إسحاق بن راهويه: "وقال ابن القيم
له طائفة  ،وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان  إماماً متبعاً: "وقال ابن كثري

 .)٣("اإلسحاقية :لكه يقال هلمسلدونه وجيتهدون على مقي
 .)٥(اإلمام إسحاق يف عداد األئمة املتبوعني )٤(يوكذا ذكر السيوط

من الفقهاء الذين يعتمـدون علـى    -رمحه اهللا–وقد كان اإلمام إسحاق 
الكتاب والسة، وآثار الصحابة ن    والتابعني هلم بإحسـان، وال يلجـؤون إىل

                                                 
= 

الغريب املصنف يف غريب احلديث، واألمثال، واألموال، : من مؤلفاتهباحلديث واألدب والفقه، 
 ).هـ٢٢٤(تويف سنة 

، طبقـات الشـافعية للسـبكي    ١٢/٤٠٣، تاريخ بغداد ١٠٧االنتقاء البن عبد الرب ص: ينظر 
٢/١٥٣. 

 .٢٥/٢٣٣جمموع الفتاوى  )١(

 .٩٤جالء اإلفهام ص  )٢(

 .٢٤٠ث ص خمتصر علوم احلديث مع شرحه الباعث احلثي )٣(

عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثمان، املصري، الشافعي، جالل الـدين  : هو) ٤(

األشباه والنظائر، والدر املنثـور يف التفسـري   : السيوطي، برع يف كثري من العلوم، من مؤلفاته

 ).هـ٩١١(باملأثور، وتدريب الراوي، تويف سنة 

، البدر الطـالع للشـوكاين   ٨/٥١، شذرات الذهب ١/٢٢٦الكواكب السائرة للغزي : ينظر 

١/٣٢٨. 

 .٢/٣٦١تدريب الراوي له  )٥(
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، وكانت أصول )١(-كما سيأيت بيانه يف مبحث األدلة-القياس إال عند الضرورة 
 .)٢(ام الشافعي وأمحد وإسحاق شبيهة بعضها ببعضاإلم

إن موافقة اإلمام أمحد لإلمـام  : "-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ن أصوله بأصوهلما أشبه منـهما  إالشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغريمها، و

بأصول غريمها، وكان يثين عليهما، ويعظمهما، ويرجح أصول مذهبهما علـى  
 .)٣("أصول مذهبه من ليست

 

                                                 
 .) ١٩٥(ص : ينظر) ١(

 .١/١٥٩مقدمة مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(

 .٣٤/١١٣جمموع الفتاوى  )٣(
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א א
 يف انتشار مذهبه وانقراضه

لإلمام إسحاق أنه بعد االنتهاء من الرحالت  تاليت ترمج )١(ذكرت املصادر
ومصـر عـاد إىل    ،والشـام  ،واليمن ،واحلجاز ،العلمية اليت قام هبا إىل العراق

وللمنــزلة   ،-رمحه اهللا تعـاىل –خراسان، واستوطن نيسابور إىل أن تويف هبا 
والفتوى، جعل مذهبه ينتشر  ،العظيمة اليت تبوأها اإلمام إسحاق يف العلم، والفقه

وهو أبو العباس سنة بعد وفاة آخر تالميذه،  مخس وسبعنييف خراسان حنواً من 
حممد بن إسحاق املعروف بالسراج الذي عد خامتة أصحابه، حيث تويف سـنة  

 .)٢()هـ٣١٣(
اليت كانت حيـةً   )٣(ب اإلمام إسحاق مع كثري من املذاهبوقد اندثر مذه

ملدة من الزمان، يسبب تضييع التالميذ واملتبعني له، واندثار الكتب املؤلفة فيـه  
 .)٤(وضياعها

 

                                                 
، ٢٧٠ – ١١/٣٦٩، سري أعالم النبالء ٢/٣٧٨، ذيب الكمال ٦/٣٤٥تاريخ بغداد : ينظر) ١(

 .١/٢٩٠، النجوم الزاهرة ١/٢٣٦لسبكي لطبقات الشافعية الكربى 
 .١١/٣٧٠سري أعالم النبالء : ينظر) ٢(
كمذهب سفيان الثوري، واألوزاعي، وابن جرير الطربي، وداود الظاهري، وسفيان بن عيينة، ) ٣(

 .٢/٣٦١تدريب الراوي : ينظر. والليث بن سعد
 .١/١٥٩م أمحد وإسحاق بن راهويه مقدمة مسائل اإلما: ينظر) ٤(
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אא
 آثاره العلمية

ترك اإلمام إسحاق ثروة علمية ضخمة يف علوم شىت، وقد نوه بذلك مـن  
 .)١(حاب التصانيفوعدوه من أص ،ترجم له

ر اليسري، ولعل تصانيف مل يصل إلينا منها إال النـزومن املؤسف أن هذه ال
كان يدفن كتبـه،   -رمحه اهللا تعاىل-السر يف ذلك يرجع إىل أن اإلمام إسحاق 

 .وقد فعل هذا بعض العلماء
وحممد بن حيىي هؤالء دفنوا  ،وابن املبارك ،إسحاق بن راهويه: "قال احلاكم

 .)٢("كتبهم
 :ومن الكتب اليت صنفها اإلمام إسحاق ما يلي

 .كتاب التفسري -١
، وقـد نـال إعجـاب    )٣(ذكر هذا التفسري كثري من أعالم السري والتراجم

                                                 
 .من البحث) ٣١(ينظر ص ) ١(
ن الدفن والغسل فعل هذا بكتبه ِم: "١١/٣٩٦قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء ) ٢(

فيها ويزيد فيهـا،   ةٌواِإلحراق ِعد ريغث قليلُ الدين، فَيدحمن احلفاظ، خوفاً من أن يظفر هبا م
ذلك إىل احلفاظ، أو أنَّ أصولَه كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث هبا أبـداً، وإمنـا    فينسب

فلهـذا   ،انتخب من أصوله ما رواه، وما بقي، فرغب عنه، وما وجدوا لذلك سوى اإلعـدام 
ة للسـبكي  ـات الشافعيـ، طبق٩/٢٤١حلية األولياء : وينظر". كتبه -رمحه اهللا-وحنوه دفن 

٢/٨٨. 
نهم اخلطيب البغدادي، وابن عسـاكر، واملـزي، والـذهيب، والـداودي، وابـن عمـاد       م) ٣(

= 
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 ، ومـن هـؤالء   )١(العلماء، وكان قد أماله على تالميذه عـن ظهـر قلبـه   
، )٢(أمحـد بـن سـلمة   وشعراين، وداود الظـاهري،  حممد بن حيىي ال: التالميذ
 .)٣(مـوغريه
 .يف احلديث" املسند"كتاب  -٢

، وكان قـد  )٥(، ويقع يف ست جملدات)٤(وقد نسبه إليه مجيع من ترجم له

                                                 
= 

 .احلنبلي، وغريهم
، سـري  ٢/٣٨٦، ذيب الكمـال  ٢/٤١٦، ذيب تاريخ دمشق ٦/٣٥٣تاريخ بغداد : ينظر 

، كشف الظنـون  ٢/٨٩، شذرات الذهب ١/١٠٢، طبقات املفسرين ١١/٣٧٣أعالم النبالء 
١/٤٤٢. 

، تـذكرة احلفـاظ   ٣٧٤ -١١/٣٧٣، سري أعالم النبالء ٣٥٤ -٦/٣٥٢بغداد  تاريخ: ينظر) ١(
٤٣٥ -٢/٤٣٤. 

، شذرات الـذهب  ١/١٠٢، طبقات املفسرين ٢/٤٢طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ينظر) ٢(
٢/٨٩. 

سحاق بن إياسني قاري جبمع تفسري اإلمام : وقد قام الباحث. وهذا التفسري من الكتب املفقودة) ٣(
هــ، بعنـوان   ١٤١٧يف رسالة علمية لنيل درجة املاجستري باجلامعة اإلسالمية عـام   راهويه

 .ودراسة وختريج اًمجع )مرويات اإلمام إسحاق بن راهويه يف التفسري(
 .منهم اخلطيب البغدادي، وابن عساكر، واملزي، والذهيب، وابن حجر، وغريهم) ٤(
 -٢/٣٨٦، ذيب الكمـال  ٢/٤١٦كر ، ذيب تاريخ ابن عسا٦/٣٥٤تاريخ بغداد : ينظر 

 .١٦٨٥و ٢/١٦٧٨، كشف الظنون ١/٣، املطالب العالية ١١/٢٧٤، سري أعالم النبالء ٣٨٧
، نـال بـه   )مسند عائشة رضي اهللا عنها(: عبد الغفور البلوشي اجمللد الرابع وهو/ وقد حقق د) ٥(

 .هـ١٤٠٥ -هـ١٤٠٤درجة الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية عام 
دمشـق يف فهـارس   ، والظاهرية ب١/١٤٦د بدار الكتب املصرية قسم فهارس احلديث ويوج 

 .٩٤٠١احلديث برقم 
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 .)١(، كما أملى التفسري-رمحه اهللا-أملى املسند من حفظه 
 .)٢(يف الفقه" السنن"كتاب  -٣
 .)٣(كتاب العلم -٤
 .)٤(اجلامع الكبري -٥
 .)٥(اجلامع الصغري -٦
 .)٦(املسائل كتاب -٧

 .رمحه اهللا تعاىل-الكتب اليت ذُكرت لإلمام إسحاق بن راهويه  أشهر هذه هي

                                                 
 .١١/٣٧٤، سري أعالم النبالء ٢/٣٨٦ذيب الكمال : ينظر) ١(
 .ذكره ابن الندمي، والداودي، والبغدادي) ٢(
عـارفني  ، هديـة ال ١/١٠٢، طبقات املفسرين للداودي ٣٢١الفهرست البن الندمي ص: ينظر 

١/١٩٧. 
 .ذكره احلافظ ابن حجر والروديين بإسناديهما عن املؤلف) ٣(
خللف مبوصول السلف للروديين ، صلة ا٥٨ص جتريد أسانيد الكتب املشهورة البن حجر : ينظر 

 .٢٩٩ص
، ـذيب التهـذيب   ١/٢٦٦، مناقب الشافعي للبيهقي ١٠٣ -٩/١٠٢حلية األولياء : ينظر) ٤(

 .٩٩وبيخ للسخاوي ص، اإلعالن بالت٢/١٦٦
 .ينظر املراجع السابقة) ٥(
، وهـو  ٢٠/٤٥٥، ذيب تاريخ دمشق ١/١١٣، طبقات احلنابلة ٦/٣٦٣تاريخ بغداد : ينظر) ٦(

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسـحاق بـن منصـور املـروزي     
نورة مـن جمموعـة مـن    وقد حقق هذا الكتاب باجلامعة اإلسالمية باملدينة امل). هـ٢٥١ت(

 .ويقع يف عشر جملدات ،الباحثني
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 وفـاتـه
ليلـة  : ، يف شعبان، قيل)١(سنة مثان وثالثني ومائتني -رمحه اهللا تعاىل-تويف 

ليلة األحد النصف من شـعبان،  : السبت ألربع عشرة خلت من شعبان، وقيل
، وصلى عليه )٢(وله سبع وسبعون سنةخلميس للنصف من شعبان، ليلة ا: وقيل

، وفيـه  كثري من الناس، وقد حزن لفراقه )٣(تلميذه إسحاق بن منصور الكوسج
 :)٤(يقول الشاعر

 ى األبِددى مسنبان ال تعش يف نصِفحـِداَألةَلَـييا هدةً ما هددتنا لَ
 :وقال آخر

ـ ه قرباً ويف لَبإسقاِئ  هيعنِص حابِلسي ِلاِلمِتاح فيوكَ ِدحـ ه ب ح٥(ر( 

رحم اهللا تعاىل اإلمام إسحاق رمحة واسعة، وجزاه على ما قـدم لإلسـالم   
 .واملسلمني خري اجلزاء

                                                 
 ". موته سنة ثالث وأربعني ومائتني"]: ١/١٠٩طبقات احلنابلة [قال القاضي أبو يعلى ) ١(
، ١/٢٠٠، وفيات األعيان -٦/٢٦٠، األنساب للسمعاين ٣٥٥ -٦/٣٥٤تاريخ بغداد : ينظر) ٢(

، اجلمع بني رجـال الصـحيح   ٢/٨٨كي ، طبقات الشافعية للسب١١/٣٧٧سري أعالم النبالء 
 .١/٢٩٠، النجوم الزاهرة ١/٢٩

 .٢/٣٨٨ذيب الكمال : ينظر) ٣(
، طبقـات  ١١/٣٧٧سري أعالم النبالء : ينظر هكذا يذكر يف كتب من ترجم له بدون نسبة، )٤(

 .،٢/٨٨الشافعية للسبكي 
 .بدون نسبة ٩/٢٣٤أورده أبو نعيم يف حلية األولياء ) ٥(
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א א

 اإلمام إسحاق بن راهويه األصولية )١(اءاملنهج يف تصنيف آر
بعد مجع آراء اإلمام إسحاق بن راهويه األصولية من مظاا ميكن تصـنيف  

 :هذه اآلراء على النحو التايل
آراء أصولية نص األصوليون على نسـبتها إىل اإلمـام إسـحاق ومـن     : أوالً

 :هذه اآلراء
 .)٢(إطالق لفظ الكراهة على التحرمي -١
ن القرآن، وأا من الفاحتة، ومـن مل يقرأهـا فصـالته    البسملة آية م -٢

 .)٣(فاسدة

                                                 
 .، وهو مبعىن النظر بالعني والقلب، واجلمع آراءىمصدر رأ :أي لغةالر) ١(
 ).رأى(مادة  ١٦٥٨، القاموس احمليط ص ٢/٤٧٢معجم مقاييس اللغة : ينظر 

 : عرف بتعريفات عدة منها :ويف االصطالح 
 ".استخراج صواب العاقبة" -١
 ".إدراك صواب حكم مل ينص عليه" -٢
 .٥٨، الكافية يف اجلدل ص ٥٢فصول للباجي ص ، إحكام ال١/١٨٤العدة : ينظر 
 .٣٠٧٢ – ٦/٣٠٧١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
باب مـا  ( ، سنن الترمذي٩/٤٨٥٢، ٢/٨٥٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٣(

، املغين ٢٠، أحكام البسملة للرازي ص ٢/١٤ ))بسم اهللا الرمحن الرحيم(جاء يف ترك اجلهر ب
، شرح الكوكـب املـنري   ٣/٤٣٤) باب صفة الصالة(، اجملموع ٢/١٥١) باب صفة الصالة(
٢/١٢٢. 
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 .)١(تكفري منكر خري الواحد -٣
 .)٢(العرض على الشيخ ال يعد مساعاً -٤
 .)٣(القراءة على احملدث إخبار -٥
 .)٤(املناولة املقرونة باإلجازة منحطة عن السماع -٦
 .)٥(قول الصحايب حجة، يقدم على القياس -٧
 .)٦(ف حديثأحاديث األحكام ثالثة آال -٨
 .)٧(حجية اإلمجاع -٩
 .)٨(محل املطلق على املقيد -١٠
 .)٩(من شروط اجملتهد معرفته بالناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة -١١
أن املصيب يف املسائل الفرعية واحد مـن اجملتهـدين، ومـن عـداه      -١٢

                                                 
، أصول الفقه البن مفلـح  ٢٤٥، املسودة ص ٢٣٦-٢/٢٣٠جامع بيان العلم وفضله : ينظر) ١(

 .٢٠-١/١٩، لوامع األنوار البهية ١/٣٥٣، شرح الكوكب املنري ٢/٤٩٤

 .٢/٣٤٩، قواطع األدلة ٢٦٠-٢٥٩يث للحاكم ص معرفة علوم احلد: ينظر) ٢(

 .املرجعني السابقني: ينظر) ٣(

 .٤/٣٩٤، البحر احمليط ٢/٣٣٤، اإلهباج٢٦٠-٢٥٩معرفة علوم احلديث للحاكم ص: ينظر) ٤(

، ٤/١١٩، إعالم املـوقعني  ٣٣٧، املسودة ص ٢/٧٤٢، شرح اللمع ٣٩٥التبصرة ص : ينظر) ٥(

 .٤/١٤٥٠أصول الفقه البن مفلح 

 .٢/٣٨٣، كشف األسرار للبخاري ٢/٣٨٨قواطع األدلة : ينظر) ٦(

 .٤٧٦-٤٧٢االعتصام للشاطيب ص : ينظر) ٧(

 .١١/٥٩٩فتح الباري : ينظر) ٨(

 .٦٠معرفة علوم احلديث للحاكم ص : ينظر) ٩(
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 .)١(ئـخمط
 .)٢(جيوز للعامل أن يقلّد عاملاً مطلقاً -١٣
 :وع الفقهية، ومنهاآراء أصولية مستنطبة من الفر: ثانياً
 .)٣(من شروط تكليف املكلف العقل وفهم اخلطاب -١
 .)٤(األخذ بالرخص الشرعية -٢
 .)٥(االحتجاج بالقراءة الشاذة -٣
من قول أو فعل، أو تقريـر،   إطالق لفظ السنة على ما أُثر عن النيب  -٤

                                                 
، ٤/٤٨٩، شرح الكوكب املـنري  ٤/١٤٨٧، أصول الفقه البن مفلح ٥٠٣املسودة ص : ينظر) ١(

 .٨/٣٩٣٤التحرير  التحبري شرح
، ٢/٣٨٤، املستصفى ٥/١٠٠، قواطع األدلة ٢/١٣٠١، شرح اللمع ٤٠٣التبصرة ص : ينظر) ٢(

، أصول الفقه البـن  ٤٦٨، املسودة ص ٤/٢٤٧، اإلحكام لآلمدي ٦/٨٣، احملصول ٢/٣٨٤
 .٤/٥١٦، شرح الكوكب املنري ٦/٢٨٦، البحر احمليط ٤/١٥١٦مفلح 

، اختالف العلمـاء  ١٩٤٧، ١٥٨٨، ٤/١٥٨٦بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : ينظر) ٣(
بـاب طـالق   (، و١/١٧٠) باب طالق السكران(، اإلشراف البن املنذر ١٤٤للمروزي ص

كتـاب  (، املغـين  ١/١٧٢) باب اخلطأ والنسيان يف الطالق(، و١/١٧٠) الصيب الذي مل يبلغ
 .٣٥٠، ٣٤٩، ١٠/٣٤٧) الطالق

، سـنن  ٥/٢١٥٦، ٧٣١، ٦٩٠، ٢/٤٤٣بـن راهويـه   مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : ينظر )٤(
) بني الصالتنيباب ما جاء يف اجلمع (، و٢/٤٣٠) باب ما جاء يف التقصري يف السفر(الترمذي 

باب ذكر الرخصة يف اجلمع بني املغرب (، األوسط ٥٥، اختالف العلماء للمروزي ص٢/٤٤١
باب صفة (، و١٣٢، ٣/١٢٧) رباب صالة املساف(، املغين ٤٢٦، ٢/٤٢٢) والعشاء يف السفر

 .٣٢٨، ٥/٥٢) احلج
) كتاب الكفارات(، املغين ٢٤٥٣ – ٥/٢٤٥٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

 .١٠/١٥) الكفارات
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، سواء وجد ذلك يف الكتاب، أو السنة، أو أو ما عمل به الصحابة 
 .)١(منهم كان اجتهاداً

 .)٢(السنة مبينة ملا يف القرآن -٥
 .)٣(السنة مستقلة بتشريع األحكام، وأا كالقرآن يف التحليل والتحرمي -٦
 .)٤(االحتجاج باحلديث املرسل -٧
 .)٥(االحتجاج باحلدث الضعيف -٨
 .)٦(حجية عمل اخللفاء الراشدين -٩
 .)٧(حجية القياس عند فقد النص -١٠

                                                 
 .٤٨٤٢، ٩/٤٧١٠، ٨/٤٠٥٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 .١/٣٥٠الباري ، فتح ٩/٤٧٤٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
، ١٦٧٥، ٤/١٥٣٧، ٤٠٩، ٤٠٦، ٢/٣٠٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويـه  : ينظر )٣(

، اختالف العلماء للمـروزي  ١/١٢٥) باب ما جاء يف الوضوء من حلوم اإلبل(سنن الترمذي 
كتـاب  (، اإلشراف البن املنذر ١/١٤٠) الوضوء من حلوم اإلبل(، األوسط البن املنذر ٢٥ص

 .١/٢٥١) باب ما ينقض الطهارة(، املغين ٢/٥٦٠، معامل السنن للخطايب ٤/٥٨ )النكاح
، ٩/٤٦٦٣، ٧/٣٥٠٩، ٤٦٩-٢/٤٦٧مسائل اإلمام أمحد وإسـحاق بـن راهويـه    : ينظر )٤(

 .٤/٣٢٠، الفتوحات الربانية ٢/٤٩٢) كتاب الديات(، األوسط ٤٦٩٦
، ٤/١٥٤٣، ٨٦٣، ٥٥٢ -٢/٥٥١ مسائل اإلمام أمحـد وإسـحاق بـن راهويـه    : ينظر )٥(

) كتاب احلدود(، و٢/١٤١) صفة الصالة(، املغين ٣/٩٤) صفة الصالة(، األوسط ٩/٤٦٩٦
 .٣/٢٧١) صفة الصالة(، اجملموع ١٢/٣٤١

 – ٧/٣٧٣١، ٣١٠٣، ٦/٣٠٩٨ ،٣/١٠٣٧ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويـه : ينظر )٦(
 .٥/٤٥٤) كتاب الزكاة(، اجملموع ٣٧٣٢

 .١/١٥٩ائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مقدمة مس: ينظر) ٧(
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 .)١(ات بالقياسصحة إثبات احلدود والكفار -١١
، )٤(، واملصاحل املرسلة)٣(، واالستصحاب)٢(االستحسان: حجية كل من -١٢

 .)٧(، وسد الذرائع)٦(، والعرف)٥(، وشرع من قبلنا)٤(املرسلة
                                                 

، ٣٧٥٧، ٧/٣٤٦٩، ١٢٦٥، ٣/١٢٠٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بـن راهويـه   : ينظر) ١(
، شرح السـنة  ٤/٦٠٩، معامل السنن ٢/٦٤٢) كتاب احلدود(، األوسط ٩/٤٨٣١، ٣٤٩٣
، ٤/٣٦٥) كتاب الصيام(، املغين ٢٤/٢٢٥) باب جامع القطع(، االستذكار ٣٢٣، ١٠/٣١٠
 .١٢/٤٥٥) احلدود(و

، سنن الترمذي ٦/٢٨١٩، ٣/١٢٣٦، ٢/٦٠٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(
، اختالف العلمـاء للمـروزي   ١/٤٣٠) باب ما جاء يف اجلماعة يف مسجد قد صلِّي فيه مرة(
 .٤/٣٦٧) كتاب الصيام(، و٣/١٠) باب اإلمامة(، املغين ٤٤ص

، اختالف العلماء للمروزي ٤/١٦٤٤، ٢/٥٨٨مام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإل: ينظر )٣(
باب العبـد يـأبق ولـه    (، و٨٧ – ١/٨٥) باب أحكام املفقود(، اإلشراف ٥١للمروزي ص

 .١/٨٨) زوجة
، ٩/٤٧٤١، ٦/٣٠٧٩، ٤٣٩، ٢/٣٣٥مسائل اإلمام أمحد وإسـحاق بـن راهويـه    : ينظر )٤(

) ب ذكر اجلمع بني الصالتني يف احلضـر با(، األوسط ٢/١٩٦) األطعمة(، اإلشراف ٤٨٨٤
 .١/٢٩٤) اآلنية(، اجملموع ١/١٢٨) اآلنية(، املغين ٢/٤٣٠

، األوسـط  ٧/٣٧٣٩، ٥/٢٢٨٧، ٤/١٥٢٧ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه: ينظر )٥(
 .١٠/١١٨) كتاب الصداق(، املغين ١/٤٢) باب املهور(، اإلشراف ٢/٤٧٢) الديات(

، ٩/٤٨٥٦، ٣٠٦٩ – ٦/٣٠٦٨، ٣/١٣٣٢مام أمحد وإسحاق بن راهويـه  مسائل اإل: ينظر )٦(
، األوسط ١/٢٢٨) باب ما جاء يف املستحاضة أنها جتمع الصالتني بغسل واحد(سنن الترمذي 

 .١٠/١٤٩) الصداق(، املغين ٢/٢٣٠) احليض(
، ٧/٣٢٦١، ٦/٢٦٢٥، ١٥٩٧، ٤/١٥٩٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويـه  : ينظر )٧(

كتـاب  (، و١٧٤-١٣/١٧٢) اجلهاد(، املغين ١/١٦٦) طالق املريض(، اإلشراف ٩/٤٧٤٦
= 
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 .)١(صيغة األمر املطلقة املتجردة عن القرائن تفيد الوجوب -١٣
 .)٢(حصول اإلجزاء بفعل املأمور به -١٤
 .)٣(صيغة النهي إذا جتردت عن القرائن اقتضت التحرمي -١٥
 .)٤(النهي يقتضي الفساد -١٦
 .)٥(النهي بعد اإلذن يدلُّ على التحرمي -١٧
 .)٦(العام إذا ورد على سبب خاص يبقى على عمومه -١٨

                                                 
= 

 .٣/٥، إعالم املوقعني ٣٣-١٤/٣١) القضاء
، اخـتالف  ٥/٢٠٧٤، ٥٥٩، ٥٢١، ٢/٢٧٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

يف بـاب العمـل   (، االستذكار ١٨٦، ٣/١٧٦) الصالة(سط و، األ٢٤العلماء للمروزي ص 
صـفة  (، و١/١٣٣) باب السـواك (، و١/١٦٦) باب فرض الطهارة(، املغين ٢/١٢) الوضوء
 .٥/١٣) احلج(، و٢/١٩٤) الصالة

، اختالف العلماء ٢١٥٩، ٥/٢٠٩٠، ٢/٦١٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
 .٤/١٤٤) الزكاة(، املغين ٤٥٩للمروزي ص 

، ٢٦٩٦، ٦/٢٦٧٤، ١٥٣٧، ٤/١٥١٨ اق بـن راهويـه  مسائل اإلمام أمحد وإسح: ينظر )٣(
، ١/٩٢) باب اآلنية(، املغين ١/٧٦) باب نكاح نساء أهل اجملوس(، اإلشراف ٣٠٦٩، ٣٠٦٩

 .٦/٣٠٠) باب املصراة(و
، ٥/٢١٩٣، ١٦٧٥، ٤/١٥٠١، ٢/٨٤١ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بـن راهويـه  : ينظر )٤(

، ٣/١٩١) جاء يف كراهية تزويج احملـرم باب ما (، سنن الترمذي ٣٠٦٩، ٦/٢١٩٣، ٢٣٠٢
، املغين ٤٥-١/٤٤) باب ذكر الشغار(، اإلشراف ٣/٤٠٢) باب ما جاء ال نكاح إال بويل(و
 .٩/٣٤٥) النكاح(

 .٤/١٥٤٩ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه: ينظر )٥(
باب مـا  (، سنن الترمذي ٤/١٩٨٦، ٢/٨٣٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(

، األوسـط  ١/١٤٠، تعظيم قدر الصـالة للمـروزي   ٤/٢٢١) جاء يف جلود امليتة إذا دبغت
= 



 آراء اإلمام إسحاق بن راهويه األصوليةالمنهج في تصنيف : الفصل الثالث

 .)١(دخول النساء والعبيد يف عموم اخلطاب ما مل يرد يف ذلك ختصيص -١٩
 .)٢(من شروط االستثناء االتصال باملستثىن منه، والنطق به -٢٠
 .)٣(نه يرجع إىل اجلميعاالستثناء إذا تعقب مجالً فإ -٢١
، )٥(، وختصـيص السـنة بالسـنة   )٤(جواز ختصيص القرآن بـالقرآن  -٢٢

 .)١(، وباإلمجاع)٦(وختصيص القرآن خبرب الواحد

                                                 
= 

، اجملمـوع  ١١/١٢٢) كتاب اللِّعان(، و١/٨٩) باب اآلنية(، املغين ٢/٢٦٨) كتاب الدباغ(
 .١/٢٧٤) باب اآلنية(

، ٣/١٢٠٦، ٣٨٦٨، ٨٦٨، ٢/٥٩٩مسائل اإلمام أمحـد وإسـحاق بـن راهويـه     : ينظر )١(
باب ما جاء (، و٤/٥٩) باب ما جاء يف املرتد(، سنن الترمذي ٨/٤١٠٤، ٣٤٨٢، ٧/٣٤٦٦

باب صـيام العبـد يف   (، اإلشراف ٣-٣/٢) اجلهاد(، األوسط ٤/١٤٢) يف أمان العبد واملرأة
، ٢٧-٣/٢٦) باب اإلمامـة (، املغين ٥/٣١٠، التمهيد البن عبد الرب ١/٢٢٧) كفارة الظهار

 .١٣/٧٥) كتاب اجلهاد(، و١٢/٢٦٤) ب املرتدكتا(، و١١/١٠٦) الظهار(و
، احمللـى البـن   ٢٤٦٥، ٥/٢٤٤٦، ٤/١٥٧٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .٤٨٥، ١٣/٤٨٤) األميان(، املغين ١٠/٢١٧) الطالق(حزم 
، سـنن  ٨/٤١٤٥، ٧/٣٣٨٠، ٥٩٨-٢/٥٩٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

، املغـين  ٩/٤٣٢) احلـدود (، احمللى ٤٦١-١/٤٦٠) اب ما جاء من أحق باإلمامةب(الترمذي 
 .١٩١-١٤/١٨٨) كتاب الشهادات(، و٣/٤٢) باب اإلمامة(

، املغـين  ٩١، السنة للمـروزي ص  ٤/١٥١٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
 .٣/٧٠، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ١١/٢٢٩) الِعدد(

، سـنن  ٨/٣٩٦٩، ٥/٢٢٦٠، ٣/١٠١٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بـن راهويـه   : ينظر )٥(
باب ما جاء (، و٣/٢٢٠) باب ما جاء يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح ملن يطوف(الترمذي 

باب زكـاة مـا   (، االستذكار ٤٦٦، اختالف العلماء للمروزي ص ٤/٢٢٢) يف أكل الضبع
 .٩/٢٤٠) خيرص من مثار النخيل واألعناب

، سنن ٣٤٩٤، ٧/٣٣٤٠، ١٧٠٦، ٤/١٥٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(
) باب ما جاء يف كم تقطع يد السارق(، و٤/١٨) باب ما جاء ال يقتل مسلم بكافر(الترمذي 

= 



 آراء اإلمام إسحاق بن راهويه األصوليةالمنهج في تصنيف : الفصل الثالث

 .)٢(حجية مفهوم املوافقة -٢٣
 .)٣(حجية مفهوم املخالفة -٢٤
 .)٤(العمل بقاعدة مراعاة اخلالف -٢٥
 .)٥(الفرق بني التقليد واالتباع -٢٦
ة إمنا يكون يف الظاهر فقط ال يف حقيقـة  التعارض بني األدلة الشرعي -٢٧

                                                 
= 

) باب الطالق باحلساب(، املغين ١٠/٣٥٠) الديات(، احمللى ١/٤٦) الديات(، األوسط ٤/٤١
 .١١/٤٦٦) اجلراح(، و١٠/٥٤٩) كتاب الرجعة(و، ١٠/٥٣٣

) احلـدود (، األوسـط  ٧/٢٣٦٦، ٤/١٥٩٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 .١١/١٩٧) كتاب الِعدد(، و١٠/١٥٣) كتاب الصداق(، املغين ٢/٧٨٢

بـن  ، التمهيد ال٥/٢٠٨٧، ١٢٦٥، ٣/١٢١٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
كتـاب  (، املغـين  ١٠/١١١) باب كفارة من أفطر يف رمضان(، االستذكار ٧/١٧٨عبد الرب 
 .١١/١٧، عمدة القاري ٤/١٥١، فتح الباري ٤/٣٧٣) الصيام

، ٨/٤٠٨٨، ٤/١٥٢١، ٣٠٧ -٢/٣٠٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بـن راهويـه   : ينظر )٣(
، معامل ٣/١٠٥) كتاب الشهادات(و، ١/٢٦١) باب ذكر املاء القليل خيالطه النجاسة(األوسط 

باب مـا حيـرم   (، و١/٣٩) به الطهارة من املاءباب ما تكون (، املغين ١/٥١السنن للخطايب 
 .١٤/١٤٦) كتاب الشهادات(، و٩/٥٥٤) نكاحه

، ٥/٢٣٧٣، ٣/١٢٤٢، ٦٨٥، ٢/٤٠٤مسائل اإلمام أمحد وإسـحاق بـن راهويـه    : ينظر )٤(
) كتاب السـفر (، األوسط ٣/١٤٥) احلجامة للصائمباب كراهية (، سنن الترمذي ٧/٣٧٣٨
بـاب صـالة   (، اجملمـوع  ٥/٢٣) كتاب احلج(، و٤/٣٥٠) كتاب الصيام(، املغين ٤/٣٥٨

 .٤/٣٦٥) املسافر
 .٤٢٥١، ٤٢٠٣-٨/٤٢٠٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(



 آراء اإلمام إسحاق بن راهويه األصوليةالمنهج في تصنيف : الفصل الثالث

 .)١(رـاألم
 .)٢(طرق دفع التعارض عند اإلمام إسحاق اجلمع، مث الترجيح، مث النسخ -٢٨

 -رمحـه اهللا –هذه هي أبرز آراء اإلمام إسحاق بن راهويه األصولية، وكان 
قد انتهج منهج أهل احلديث يف االجتهاد واالستنباط، وأصوله أشـبه بأصـول   

إن : "-رمحـه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،لشافعي، واإلمام أمحداإلمام ا
ن إموافقة اإلمام أمحد لإلمام الشافعي وإسحاق أكثر من موافقتـه لغريمهـا، و  

أصوله بأصوهلما أشبه منهما بأصول غريمها، وكان يثين عليهما، ويعظمهمـا،  
 .)٣("ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه

 .)٤(لكت يف هذه اآلراء منهج البحث السابقولقد س
 

                                                 
 .٢/٨٨٧ املرجع السابق: ينظر )١(
  . ٣٩٩ – ٣٧٤ص : ينظر )٢(
 .٣٤/١١٣جمموع الفتاوى : نظري) ٣(
 . ١٥ص : ينظر) ٤(
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 :مباحث ثالثةوفيه 
 .د اإلمام إسحاقمعىن املكروه عن: املبحث األول
 .شروط املكلَّف: املبحث الثاين
 .الرخصة :املبحث الثالث

 

                                                 
: حكمت عليـه بكـذا أي  : املنع والقضاء والفصل، يقال :األحكام مجع حكم، وهو يف اللغة )١(

 .منعته، وحكمت بني الناس قضيت بينهم وفصلت
 ).حكم(مادة  ١٤١٥، القاموس احمليط ص ١٢/١٤٠لسان العرب : ينظر 
خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفـني باالقتضـاء أو    :واحلكم الشرعي يف االصطالح هو 

 .التخيري أو الوضع
 :وينقسم إىل قسمني 

 .خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء أو ختيرياً: حكم تكليفي وهو: األول
حيحاً، حكم وضعي وهو خطاب اهللا تعاىل جبعل الشيء سبباً لشيء آخر أو مانعاً منه، أو ص: الثاين

 .أو فاسداً، أو عزمية، أو رخصة
، البحـر احملـيط   ١/٣٢٥، بيان املختصر ١/١٣١، اإلحكام لآلمدي ١/٦٥املستصفى : ينظر 

 .١/٥٤، فواتح الرمحوت ٤٣٤ – ١/٣٣٣، شرح الكوكب املنري ١/١٢٦



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

 

א א
 عند اإلمام إسحاق )١(روهمعىن املك

، وهذا كـثري يف  )٣)(٢(يرى اإلمام إسحاق إطالق لفظ الكراهة على التحرمي
                                                 

 ".حملبةيدلُّ على خالف الرضا وا"ضد احملبوب، مأخوذ من الكراهة، وهي أصل  :املكروه يف اللغة )١(
يـوم  : إن الكراهة مأخوذة من الكريهة وهي شدة احلرب، ومنه سمي يـوم احلـرب  : وقيل
، القـاموس  ١٣/٥٣٤لسان العرب  ،٥/١٧٢معجم مقاييس اللغة البن فارس : ينظر. الكريهة

 ).كره(مادة  ١٦١٦احمليط ص 

 :يطلق على أربعة أمور :ويف االصطالح
 .عر فاعله أن تركه خري من فعلهما ي عنه ي تنـزيه، وهو الذي أُش -١
ترك األوىل، كترك صالة الضحى، ويسمى مكروهاً ال لنهي عن الترك بل لكثـرة الفضـل يف    -٢

 .اـفعله
 .ما وقعت الشبهة يف حترميه، وإن كان غالب الظن حلّه، كأكل حلم الضبع -٣

≅‘ ®: احلرام، ومنه قوله تعاىل -٤ ä. y7 Ï9≡sŒ tβ% x. …çµ ã∞ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7 În/u‘ $ \δρ ãõ3tΒ 〈 )  سورة اإلسراء، آيـة

، اإلحكـام لآلمـدي   ٢١٦-١/٢١٥، املستصـفى  ١/٢١٥الربهان : ينظر. أي حمرماً )٣٨
 .١/٤٢٠، شرح الكوكب املنري ٢٩٧-١/٢٩٦، البحر احمليط ١/١٦٤

هو نفس خطاب الشارع الطالب للترك، واألثر الذي ترتب علـى التحـرمي   : واملراد من لفظ التحرمي )٢(
 .ه الفعل هو احلرمة، والفعل الذي تعلق به التحرمي واتصف باحلرمة هو احملرم أو احلرامواتصف ب

 .هو ما توعد بالعقاب على فعله شرعاً: واحلرام 
، اإليضاح ١/٣٨٦، شرح الكوكب املنري ١/١٥٣، اإلحكام لآلمدي ١/٧٦املستصفى : ينظر 

 .٢٧لقوانني االصطالح ص 
 .٣٠٧٢ -٦/٣٠٧١إسحاق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد و: ينظر )٣(



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

ملا سئل عن املكروهات، مـن   -رمحه اهللا-قال  -رمحهم اهللا- )١(كالم السلف
يعرف ينتهى إليه، ال جيـاوزه،   )٢(ليس ملا وصفت حد: "ف عليها أنها حراموق

يعجبنا : وغريه )٣(ولكن معىن املكروهات إىل التحرمي أقرب، وفيها قال ابن عمر
، ما يدلُّ أنّ املكروهات صـارت  )٤(أن يكون بيننا وبني احلرام، ستر من احلالل

                                                 
الكراهيـة يف كـالم   ]: "٣٢/٢٤١جمموع الفتاوى [ -رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(

 ".وغالباً يراد به التحرميالسلف كثرياً 
فالسلف كانوا يسـتعملون  ]: "٤٣-١/٣٩إعالم املوقّعني [ -رمحه اهللا–وقال اإلمام ابن القيم  

املتأخرون اصـطلحوا علـى    وأماالذي استعملت فيه يف كالم اهللا ورسوله، الكراهة يف معناها 
ختصيص الكراهة مبا ليس مبحرم، وتركه أرجح من فعله، مث محل من محل منهم كالم األئمـة  

 ".على االصطالح احلادث، فغلط يف ذلك
 ، حاشـية ابـن  ٣/١٠٠٨، التحبري شرح التحريـر  ١/٥٩، اإلهباج ١/٢١٦املستصفى : ينظر 

 .١/٢٢٤عابدين 
 .املنع: احلد لغة )٢(
 ).حدد(مادة  ٣٥٢، القاموس احمليط ص ٣/١٤٠لسان العرب : ينظر 
 :عرف بتعريفات عده منها: ويف االصطالح 
 .اختصاص احملدود بوصف خيلص له -١
 .هو اللفظ املوضوع ملعىن -٢
 .١/٣٥البن مفلح  ، أصول الفقه١٣، اإليضاح لقوانني االصطالح ص ١/٧٤العدة : ينظر 
أبو عبد الرمحن، عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العـدوي،  : هو الصحايب اجلليل )٣(

 ، كـان  أسلم مع أبيه قبل بلوغه، شهد اخلندق وما بعدها من املشاهد مع رسـول اهللا  
كة، وقيـل  مب  ه٧٣، وهو أحد املكثرين من الرواية، تويف سنة شديد االتباع آلثار الرسول 

 .ذلك غري
 .٢/٣٤٧، اإلصابة ٣/٢٢٧، أسد الغابة ٢/٣٤١االستيعاب : ينظر 
إين ألحب أن أدع بيين وبني احلرام، : "بلفظ ٦٤امع العلوم واحلكم ص ذكره ابن رجب يف ج )٤(

= 



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

 . )١(يف حد الشبهات

أن من اتقى الشـبهات فقـد اسـتربأ لدينـه     : (وقد صح عن النيب 
 .)٣(")٢()وعرضه

                                                 
= 

 ".سترة من احلالل، ال أفرقها
 .لُبس عليه: ر تشبيهاًااللتباس واِملثْلُ، وشبه علي األم :يف اللغة وهي ُشْبَهةمجع  )١(
 ).شبه(مادة  ٥٠٥-١٣/٥٠٣لسان العرب : ينظر 
 .هو ما مل يتيقن كونه حراماً أو حالالً :ويف االصطالح 
 .٥٣٨، الكليات ١٢٤التعريفات ص : ينظر 
، ٥٢بـرقم   ١/١٥٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه  )٢(

 .٢٠٥١برقم  ٤/٣٤٠احلالل بني واحلرام بني وكتاب البيوع، باب 
 ١٥٩٩بـرقم   ٣/٩٨٨ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات  

 .بروايات متعددة إحداها من رواية إسحاق بن راهويه
 .٣٠٧٢ -٦/٣٠٧١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

 

א א
 )١(شروط املكلَّف

، )٣(العقـل : املكلف شرعاً شرطان )٢(يشترط اإلمام إسحاق لصحة تكليف
 :، وقد أشار إىل ذلك يف عدة مسائل)٤(وفهم اخلطاب

  )٥(ذهـــب اإلمـــام إســـحاق إىل أنّ طـــالق الســـكران: األوىل

                                                 
 .علهاملكلّف هو الذي تعلّق حكم الشارع بف )١(
 .١/٤٩٩، شرح الكوكب املنري ١١/٣٤٤، البحر احمليط ١/٢٠١اإلحكام لآلمدي : ينظر 
 .إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي املشقة: التكليف يف اللغة )٢(
 ).كلف(مادة  ١٠٩٩، القاموس احمليط ص ٩/٣٠٧لسان العرب : ينظر 
 ". إلزام ما فيه مشقة: "ويف االصطالح هو 
 ".تضى خطاب الشرعإلزام مق: "أو هو 
 .١/٤٨٣، شرح الكوكب املنري ١/٣٤١، البحر احمليط ١/١٦١الفروق للقرايف : ينظر 
 .اشتراط العقل؛ ألنه آلة التمييز واإلدراك، فيخرج اجملنون فال يصح تكليفه )٣(
 .١/٨٠، شرح الكوكب املنري ١/١٨٠شرح خمتصر الروضة : ينظر 
، وهبذا الشرط خيرج الصيب؛ م للخطاب الذي يقود إىل االمتثالاملقصود به القدر الالزم من الفه )٤(

 .ألنه ال فهم له
، شـرح  ١/٢٢٠، روضة الناظر ١/٢٠١، اإلحكام لآلمدي ٢/٣٤٠أصول السرخسي : ينظر 

، شـرح  ١/٣٤٢، البحر احملـيط  ٢٢٦، تقريب الوصول ص ١/١٨٠خمتصر الروضة للطويف 
 .١/٤٩٩الكوكب املنري 

 .نقيض الصحو: خالف الصاحي، والسكر: ةالسكران يف اللغ )٥(
 ).سكر(مادة  ٥٢٤، القاموس احمليط ص ٤/٣٧٢لسان العرب : ينظر 
عرف بأنه غفلة تلحق اإلنسان مع فتور يف األعضاء مبباشرة بعض األسـباب  : ويف االصطالح 

= 



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

 .)١(ال يقع

كلما طلق السكران وكان سكره سكراً ال يعقل فـإنّ  : "-رمحه اهللا–ال ق
 .)٢("طالقه ال شيء

فأما طالق السكران فالذي نعتمد عليه إذا كان السكران : "-أيضاً-وقال 
مل يعقل أصالً يف سكره حني طلق أو أعتق، مث ذُكِّر فلم يـذكر، أن ذلـك ال   

فَذُكِّر أنك قد طلقت فذكر، فـإن  ولو كان سكراناً يعقل بعض العقل ... يلزمه
 .)٣("ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل

 .)٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن طالق الصيب ال يقع: الثانية
ما مل حيتلم أو يبلغ مخـس  : "حينما سئل عن طالق الصيب -رمحه اهللا–قال 

                                                 
= 

 .املوجبة هلا من غري مرض وعلة
 .املزيلةهو معىن يزول به العقل عند مباشرة بعض األسباب : وقيل 
 .١٣٣، التعريفات ص ٥٧٢-٤/٥٧١كشف األسرار للبخاري : ينظر 
، ١٤٤، اختالف العلماء للمروزي ص٤/١٥٨٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

 .١٠/٣٤٧) كتاب الطالق(، املغين ١/١٧٠) باب طالق السكران(اإلشراف البن املنذر 
 .٤/١٥٨٦ويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راه )٢(
 .املرجع السابق: ينظر )٣(
 .٤/١٥٨٨املرجع السابق : ينظر )٤(
–وهناك رواية أخرى عن اإلمام إسحاق أنه يقع إذا عقل ذلك، وجاوز اثنيت عشرة سنة قـال   

 ".إذا جاوز اثنيت عشرة سنة، وعقل الصالة، فطلق، وقع طالقة: "-رمحه اهللا
باب طالق الصيب الـذي  (، اإلشراف ٤/١٩٥٧هويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن را: ينظر 

 .١٠/٣٤٩) كتاب الطالق(، املغين ١/١٧٠) مل يبلغ



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

 .)٢(")١(عشرة سنة أو نبتت عانته
ال يقع؛ لكونه غري قاصـد   )٣(كْرهذهب اإلمام إسحاق إىل أن طالق املُ: الثالثة

 .)٤(وقوع الطالق، إمنا الذي قصده هو دفع األذى والضرر عن نفسه

سئل اإلمام إسحاق عن رجل حلف بالطالق أن ال يفعل كذا وكذا، مث : الرابعة
 .ففعل )٥(نسي
أرجو أن ال يلزمه شيء من الطالق والعتاق، إذا كان قـد ارتكـب   : "قال
 .)٦("ناسياً

كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطالق مث استيقن بعد : "يضاًوقال أ
أنه مل يعمله، فحكم ذلك كحكم النسيان؛ ألنه خطأ، وقد ضـم اخلطـأ إىل   

                                                 
 .هي الشعر النابت فوق الفرج، وتصغريها عوينة: العانة )١(
 .٣٤حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص : ينظر 
 .٤/١٥٨٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .إذا كان خياف القتل أو ضرباً شديداً: م إسحاقوحد املُكْره عند اإلما )٣(

 .١٥٨٨-٤/١٥٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر
) كتـاب الطـالق  (، املغـين  ١/١٧١) باب طالق املكره(املرجع السابق، واإلشراف : ينظر )٤(

١٠/٣٥٠. 

 .ضد الذكر واحلفظ :الناسي مأخوذ من النسيان وهو لغة )٥(
 ).نسا(مادة  ١٧٢٥، القاموس احمليط ص١٥/٣٢٢رب لسان الع: ينظر 
 .هو معىن يعتري اإلنسان بدون اختياره، فيوجب الغفلة عن احلفظ: ويف االصطالح 
 .٢٥٠، التعريفات ص ٤/٤٥٥كشف األسرار للبخاري : ينظر 
باب اخلطأ والنسـيان  (اإلشراف : ، وينظر٤/١٩٤٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٦(

 .١/١٧٢) طالقال يف



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

 .)٢(")١(النسيان يف احلديث

 .عليه ما يقضي من الصلوات؟ )٣(سئل اإلمام إسحاق عن املُغمى: اخلامسة

مه الذي أفاق فيـه، وإن أفـاق   ال يقضي إال صالة يو: "-رمحه اهللا–قال 
 .)٤(..."طلوع الشمس قضى الفجر قبل

                                                 
إن اهللا َوَضَع عن أُمـيت  : (قال عن النيب  -رضي اهللا عنهما–وهو ما روي عن ابن عباس  )١(

 ).اخلطأ والنْسيان وما اْسُتكرُهوا عليه
 .٢٠٤٥برقم ١/٦٥٩أخرجه ابن ماجة يف سننه، كتاب الطالق، باب طالق املكروه والناسي  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني : ، وقال٢/٢١٦واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطالق  

 .ومل خيرجاه
-٧/٣٥٦والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب اخللع والطالق، باب ما جاء يف طالق املكـره   

٣٥٧. 
 .٢/٥٧٣وابن عدي يف الكامل  
 .١/٦٥٩إرواء الغليل : ينظر -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .٤/١٩٤٩ن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق ب )٢(
 .مغمى عليه، وغُِمي عليه: فهو" أُغِْمي عليه: "هو املغشى عليه، وهو مرض، يقال: املُغمى عليه )٣(
، كشـف األسـرار   ٥١، حترير ألفاظ التنبيـه ص  )غما(مادة  ١٥/١٣٤لسان العرب : ينظر 

 .٤/٤٦٠للبخاري 
اختالف العلماء للمروزي : ، وينظر٦٩٢ – ٢/٦٩١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(

 .٥٠ص



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

 

א א
 )١(الرخصة
، ومن األمثلة اليت تدلُّ على ذلك )٢(يعمل اإلمام إسحاق بالرخص الشرعية

 :ما يلي

يرى اإلمام إسحاق أن القصر للمسافر شرع مـن بـاب الرخصـة     -١
 .)٣(للتخفيف ورفع احلرج

قلت لعمر بن : قال  )٤(روي عن يعلى بن أميةواستدل لذلك مبا 
                                                 

رخص الشرع لنا يف كذا، ترخيصاً، وأرخص : التسهيل يف األمر والتيسري، يقال: الرخصة لغة )١(
 .إرخاصاً، إذا يسره وسهله، والرخصة يف األمر خالف التشديد

 ).رخص(مادة  ٨٠٠، القاموس احمليط ص ٧/٤٠لسان العرب : ينظر 
 ".احلكم الثابت على خالف الدليل الشرعي، ملعارضٍ راجح"فهي  :ويف االصطالح 
، شـرح الكوكـب املـنري    ٢/٢٩٨، كشف األسرار للبخاري ١/٢٥٩روضة الناظر : ينظر 

١/٤٧٨. 
والرخص قد تكون واجبة كأكل امليتة للمضطر، وقد تكون مندوبة كقصر الصـالة الرباعيـة    )٢(

صالتني يف غري عرفة ومزدلفة، وهذا هـو مـذهب   للمسافر، وقد تكون مباحة كاجلمع بني ال
 .اجلمهـور

، شـرح  ١/٣٢٨، البحـر احملـيط   ١/٣٠٧، املوافقات ٢٦٣-١/٢٦٠روضة الناظر : ينظر 
 .١/٤٧٩الكوكب املنري 

، جامع األحكام للقـرطيب  ٢/٤٣٠) باب ما جاء يف التقصري يف السفر(سنن الترمذي، : ينظر )٣(
٥/٣٥٤. 

يعلَى بن أُمية بن أيب عبيدة بن همام التميمي احلنظلي، يكىن أبا خالد وقيل : لهو الصحايب اجللي )٤(
= 



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني
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 .)٣(اهللا هبا عليكم؛ فاقبلوا صدقته صدقة تصدق: عن ذلك، فقال رسول اهللا 
ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز اجلمع بني الصالتني، الظهر والعصـر،   -٢

واملغرب والعشاء تقدمياً أو تأخرياً يف وقت أيهما شاء يف حال السـفر واملطـر   
 .)٤(واملرض

وإمنا رخص له العذر يف املطر والسفر أن يقدم العشـاء  : "-رمحه اهللا-قال 

                                                 
= 

أبا صفوان، أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، وكان سخياً معروف بالسخاء، قُتل 
  هـ٤٧(إنه مات سنة : وقيل. بصفّني) هـ٣٨(سنة.( 

 .٦/٣٥٣، اإلصابة ٥/٥٤١، أسد الغابة ٤/١٤٧االستيعاب : ينظر 
 عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي، خليفـة  أبو حفص الفاروق: الصحايب اجلليل هو) ١(

، وهو أول من لقب بأمري املـؤمنني،  ، شهد الوقائع كلها مع الرسول رسول اهللا  خليفة
عشـرة   وأول من دون الدواوين، وأرخ باهلجرة، وضرب الدراهم، ولد بعد عام الفيل بثالث

 .هـ٢٣يف املدينة سنة   سنة، وأسلم سنة ست من البعثة، واستشهد
 .٤/٢٧٩، اإلصابة ١٩٢ -٤/١٥٦، أسد الغابة ٢/٤٥٨االستيعاب : ينظر 
 .١٠١سورة النساء، آية  )٢(
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسـافرين وقصـرها    )٣(

 .متعددة إحداها عن إسحاق بن راهويه بروايات ٦٨٦برقم  ١/٤٧٨
، سنن الترمـذي  ٧٣٢، ٧٣١، ٦٩٠، ٢/٤٤٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

، األوسط ٥٥، واختالف العلماء للمروزي ص ٢/٤٤١) باب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني(
بـاب  (، املغـين  ٤٢٦، ٢/٤٢٢) باب ذكر الرخصة يف اجلمع بني املغرب والعشاء يف السفر(

 .١٣٢، ٣/١٢٧) صالة املسافر



 في األحكام: الفصل األول/ اب األولالب/القسم الثاني

ت، جيمعهما مجيعاً، أو يؤخر العشاء واملغرب كذلك إىل ربع الليل حىت عن الوق
 .)١("جيمعهما مجيعاً، وهكذا سنة اجلمع

 :ومن أدلته يف ذلك

إذا ارحتل قبـل أن   كان النيب : "قال  )٢(ما روي عن أنس بن مالك -١
 تزيغ الشمس أَخر الظهر إىل وقت العصر، مث نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت

 .)٣("الظهر مث ركبصلَّى الشمس قبل أن يرتِحل 

الظهـر   صلى رسـول اهللا  : "قال -رضي اهللا عنهما- )٤(عن ابن عباس -٢
 .)٥("والعصر مجيعاً، واملغرب والعشاء مجيعاً يف غري خوف وال سفر

                                                 
 .٤٤٤-٢/٤٤٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
عشر  أنس بن مالك بن ضمضم األنصاري اخلزرجي، خدم رسول اهللا : هو الصحايب اجلليل) ٢(

هـ، ٩٠أبا محزة، تويف سنة  سنني، وهو أحد املكثرين من رواية احلديث، كناه رسول اهللا 
 .هـ٩٣: يلوق

 .موتاً بالبصرة --وهو آخر الصحابة  
 .١/٧١، اإلصابة ١/١٩٢، أسد الغابة ١/٨٩٨االستيعاب : ينظر 
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تقصري الصالة، باب يوخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل قبل ) ٣(

 .١١١١برقم  ٢/٦٧٨أن تزيغ الشمس 
فرين وقصرها، باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسا 

 .٧٠٤برقم  ١/٤٨٩
، ولد وبنـو هاشـم   عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، ابن عم النيب : الصحايب اجلليل: هو) ٤(

 .هـ٦٨بالشعب قبل اهلجرة بثالث سنني، حرب األمة وترمجان القرآن، تويف بالطائف سنة 
 .٤/٩٠، اإلصابة ٣/٥١٢ري أعالم النبالء ، س٣/١٣١االستيعاب : ينظر 
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر  )٥(

= 
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 .)١(ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز الرمي يوم النفْر قبل الزوال -٣

فإن رمى قبل الزوال يف اليوم األول والثاين أعاد الرمي، : "-رمحه اهللا–قال 
 .)٢("وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه

ذهب اإلمام  إسحاق إىل جواز الرمي عن الصـغري والكـبري إذا ضـعف     -٤
 .)٣(واملريض

: قـال  -رضي اهللا عنهما- )٤(واستدل لذلك مبا روي عن جابر بن عبد اهللا
ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصـبيان ورمينـا    سول اهللا حججنا مع ر

 .)٥("عنهم

                                                 
= 

 .٧٠٥برقم  ١/٤٨٩
 .٥/٣٢٨) باب صفة احلج(، املغين ٥/٢١٥٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 .٥/٢١٥٦ويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راه )٢(
 .٥/٥٢) كتاب احلج(، املغين ٥/٢١٦٤املرجع السابق : ينظر )٣(
جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلَمي املدين، يكىن أبا عبـد اهللا، أحـد   : هو) ٤(

تسع عشرة غزوة،  غزا مع رسول اهللا  ،، مناقبه كثريةاملكثرين من الرواية عن رسول اهللا 
علم يف املسجد النبوي، وكف بصره يف آخر عمره، وهو من آخر الصحابة موتاً وكان له حلقة 

 .هـ، وقيل غري ذلك٧٨باملدينة حيث تويف سنة 
 .١/٢٢٢، اإلصابة ١/٣٧٧، أسد الغابة ١/٢٩٢االستيعاب : ينظر 
 .٩٢٧برقم  ٣/٢٥٧أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب احلج  )٥(
 .٣٠٣٨برقم  ٢/١٠١٠الرمي عن الصبيان وابن ماجه يف سننه، كتاب احلج، باب  
، وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب احلج، باب يف الصيب يرمـى  ٣/٣١٤واإلمام أمحد يف املسند  

 .٣/٢٤٢عنه 
= 
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وألنه قد رخص للضعفة والنساء يف الرمي ليلة النحر إشفاقاً هبم، فكـذلك  
 .)١(الرمي عنهم

                                                 
= 
 .٥/١٥٦والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب احلج، باب حج الصيب  
 .١/٢٤٠ضعيف سنن ابن ماجه : ينظر -رمحه اهللا–وضعفه العالمة األلباين  
) باب صفة احلـج (، املغين ٢١٦٤، ٥/٢١٥١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

٣٧٩، ٥/٢٩٥. 
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 :مخسة مباحثمتهيد و وفيه

 . الكتاب: املبحث األول

 .السنة :املبحث الثاين

 .النسخ :املبحث الثالث

 .اإلمجاع :املبحث الرابع

 . القياس :املبحث اخلامس
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الشرعية اليت يستند إليها اجملتهد يف استنباط األحكـام الشـرعية،    )١(األدلة
 :تنقسم إىل قسمني

 .قسم متفق عليه، وقسم خمتلف فيه
 :هي )٢(فاألدلة املتفق عليها بني مجهور العلماء

 .كتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياسال
وهذه األدلة األربعة متفقة ال ختتلف، إذ يوافق بعضها بعضاً، ويصدق بعضها 

 .)٣(بعضاً؛ ألن اجلميع حق واحلق ال يتناقض
مسـألة وجـوب   –وقد مثّل هذا املعىن اإلمام إسحاق رمحه اهللا تعـاىل يف  

االستنشـاق فهمـا   وأما املضمضة و: "... حيث قال -املضمضة واالستنشاق
واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من اجلنابة ال فرق بينهما يف نص كتاب، أو 

 .)٤("سنة قائمة، أو قياس عليهما
                                                 

الدال واملرشد إىل املطلـوب، أو املوصـل إىل املقصـد،    : مجع دليل، والدليل يف اللغة: األدلة )١(
 .واهلادي، والكاشف

 ).دلل(مادة  ١١/٢٤٨لسان العرب : ينظر 
 .توصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربيما ي: ويف االصطالح 
 .٥٢-١/٥١، شرح الكوكب املنري ١٧١، إحكام الفصول للباجي ص ١/١٣١العدة : ينظر 
، شرح ٢٠/٤٠١، جمموع الفتاوى ٧٠، خمتصر ابن اللحام ص٥٥-١/٥٤الفقيه واملتفق : ينظر )٢(

 .٢/٥الكوكب املنري 
 .٣/١١٦إعالم املوقعني : ينظر )٣(
 .٢/٤٠٢مام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإل )٤(
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وأما األدلة املختلف فيها، فهي ما عدا ذلك، كقـول الصـحايب، وقـول    
التابعي، واالستحسان، واالستصحاب، واملصلحة املرسلة، وشرع مـن قبلنـا،   

 .لذرائعوالعرف، وسد ا
 .يف هذه األدلة -رمحه اهللا-ولكي يتضح رأي اإلمام إسحاق 

 :جعلت ذلك يف فصلني
 .فصل يف األدلة املتفق عليها، وفصل يف األدلة املختلف فيها
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א א
 الكتــاب

 
 :وفيه ثالثة مطالب 

احتجـاج اإلمـام إسـحاق    مناذج من : املطلب األول
 .بالقرآن الكرمي

 .البسملة: ثايناملطلب ال

 .االحتجاج بالقراءة الشاذة: املطلب الثالث
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א א
 )١(مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بالقرآن الكرمي

بالقرآن الكـرمي   -رمحه اهللا-األمثلة اليت تدلُّ على احتجاج اإلمام إسحاق 
 :حلصرفإنين سأقتصر على ذكر بعض النماذج، إذ املراد التمثيل ال ا كثرية؛ لذا

والسنة أن يتيمم لكل صالة، لقـول اهللا  : "-رمحه اهللا-قال اإلمام إسحاق  -١
öΝ ®: عز وجل n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tFsù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y7 ÍhŠ sÛ 〈)فعليـه الطلـب يف   )٢ ،

 .)٣("مل جيد تيمموقت كل صالة، فإذا 
 :وجه االستدالل باآلية

 ،واملسـافرين  ،األعذار مـن املرضـى  أنّ اهللا سبحانه وتعاىل رخص ألهل 
 .الطاهر، بشرط الطلب وقت كل صالة )٤(وفاقدي الوضوء التيمم بالصعيد

                                                 
*sŒÎ# ®: قرأت الكتاب قراءةً وقرآناً، قـال تعـاىل  : مصدر قرأ، يقال: القرآن لغة) ١( sù çµ≈ tΡù&ts% ôìÎ7¨?$$ sù 

…çµ tΡ#u™öè% 〈 ] ينظر. الضم واجلمع: قراءته، وأصل القراءة يف اللغة: ، أي]١٨سورة القيامة، آية :

 ).قرأ(مادة  ١/١٢٨، لسان العرب ١/٦٥الصحاح 
، املعجـز  كالم اهللا املنـزل على حممـد  : عرف بتعريفات كثرية أقرهبا أنه ويف االصطالح 

 .٢/٧، شرح الكوكب املنري ١/٤٤١البحر احمليط : ينظر. بنفسه، املتعبد بتالوته
 .٤٣سورة النساء، آية ) ٢(
يف وجوب طلب املاء والتيمم ، وينظر قول اإلمام إسحاق ٢/٤٠٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق  )٣(

 )التـيمم (، املغين ٢/٥٧ )التيمم(، األوسط ٣٤اختالف العلماء للمروزي ص: لكل صالة يف
 .٢/٢٩٧ )التيمم(، اجملموع ١/٣٤١

 :الصعيد يف كالم العرب يطلق على وجوه) ٤(
= 
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عنـد إحـداث الوضـوء،     )١(وأما عقـد النيـة  : "-رمحه اهللا-ويقول  -٢
# ®: والصالة فسنة؛ ألنه البد له من أن ينـوي ذلـك، لقولـه تعـاىل     sŒ Î) 

óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 : آلية، فخاطبهم مبـا عقلـوا، وكـذلك اجلنابـة    ا )٢(〉 #$

® βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã £γ ©Û $$sù 〈)٤(")٣(. 
 .)٥(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن العمرة واجبة كاحلج -٣

&θ‘ϑÏ?r#) ®: واستدل بقوله تعاىل uρ ¢kpt ø:$# nο t ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 〈)٦(. 
                                                 

= 
الطريق يسـمى  فالتراب الذي على وجه األرض يسمى صعيداً، ووجه األرض يسمى صعيداً، و 

 .صعيداً
›θßϑ£ϑu#) ®: ومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد يف قوله عز وجل  tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6ÍhŠ sÛ 〈 ]  ،سورة النسـاء

 yxÎ6óÁçFsù...®: التراب الطاهر وجد على وجه األرض، أو خرج من باطنها، ومنه قوله تعاىل، ]٤٣اآلية 

#Y‰‹Ïè|¹ $̧)s9y— 〈  ] املغـين  )صـعد (مـادة   ٢/٤٩٨الصحاح : ظرين]. ٤٠سورة الكهف، اآلية ،
 .٣٢، املطلع ص ١/٣٢٤) التيمم(

 .القصد: النية لغة) ١(
  .مطلق القصد إىل الفعل: واصطالحاً 
 .ربط القصد مبقصود معني: أو هي 
، األمنية يف إدراك )نوى(، مادة ١٧٢٨، القاموس احمليط ص٥/٣٦٦معجم مقاييس اللغة : ينظر 

 .٣/٢٨٤، املنثور يف القواعد للزركشي ٧النية للقرايف ص
 .٦سورة املائدة، اآلية ) ٢(
 .٦ة، اآلية دسورة املائ) ٣(
 .٢/٤٢١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق  )٤(
كتـاب  (، املغين ٧/٤٢٤ )احلجكتاب (، احمللى ٥/٢٠٧٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : ينظر) ٥(

 .٥/١٣ )احلج
 .١٩٦سورة البقرة، آية ) ٦(
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 :ووجه الداللة من هذه اآلية الكرمية
أمر بإمتام العمرة كما أمر بإمتام احلـج، وذلـك بـدليل    أن اهللا عز وجل 

عطفها على احلج، واألصل التساوي بني املعطوف واملعطـوف عليـه، لـذا    
  .)١(فإا تأخذ حكمه

أي على وجوب –ظننت أنّ أحداً ال يتابعين عليه : "قال اإلمام إسحاق
&θ‘ϑÏ?r#) ®: وبيان ذلك يف كتاب اهللا قوله -العمرة uρ ¢kpt ø:$# nο t ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 〈")أال )٢ ،

 .)٣("هللا حىت يكون استئنافاً" والعمرةُ"يرى من رآها تطوعاً قرأها 
كن فيـه  مل تذهب اإلمام إسحاق إىل أن احلج ماشياً أفضل من الراكب إذا  -٤

%š‚θè?ù'tƒ Zω ®: ، لقوله عز وجل)٤(مشقة y` Í‘ 〈)٦(بدأ بالرجال )٥(. 
ـنتني  إىل أنه ال -رمحه اهللا-ذهب  -٥  :لقولـه تعـاىل  . )٧(حيل الرضاع أكثر من س

® ßN≡t$Î!≡uθø9$#uρ z⎯÷èÅÊöãƒ £⎯èδy‰≈s9÷ρr& È⎦÷,s!öθym È⎦÷⎫n=ÏΒ%x. ( ô⎯yϑÏ9 yŠ#u‘r& βr& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπtã$|Ê§9$# 〈 )٨(. 
                                                 

 .٥/١٣ )احلجكتاب (املغين : ينظر) ١(
، ٢/١٢٢البحر احمليط أليب حيـان  : ينظر. بالنصب قرأ اجلماعة، وبالرفع قرأ الشعيب وأبو حيوة) ٢(

 .١٢خمتصر الشواذ البن خالويه ص 
 .٥/٢٠٧٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق  )٣(
 .٥/١٢٢)كتاب احلج( ، اإلشراف البن املنذر٥/٢١٤٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : ينظر) ٤(
 .٢٧سورة احلج، اآلية ) ٥(
 .رجاالً جيمع على رجل بإسكان اجليم، وهو خالف الراكب أي املاشي، فرجاالً أي مشاة) ٦(
 ).رجل(مادة  ١٩٠ص  ، املفردات١٢٩٧القاموس احمليط ص : ينظر 
، اإلشـراف البـن   ٩/٨٤، شرح السنة للبغوي ٤/١٧٣٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : ينظر) ٧(

 .١/٩٤) باب توقيت احلولني يف الرضاعة( نذرامل
 .٢٣٣سورة البقرة، اآلية ) ٨(
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فانقضـت، فقـد انقطـع     -أي الرضاع-فدل على أن احلولني متام مدا 
 .)١(حكمهـا

احلكم يف ذلك : "... يقول )٢(اليت أبت اللعانويف مسألة وجوب احلد على  -٦
 رت النار ووعظت، وإن مل تقركّفإن أبت ذُ ،ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن

 /äτu‘ô‰tƒuρ $pκ÷]tã z>#x‹yèø9$# βr& y‰pκô¶s? yìt/ö‘r& ¤N≡y‰≈pκy− «!$$Î#) ®:  مجت لقـول اهللا تلتعن رومل 

فلما مل تدرأ عن نفسها احلد ، )٤(احلدب: اآلية، والعذاب فسره أهل العلم )٣(〉

 .)٥("احلد باللعان بقي احلد
 

                                                 
 .٩/٨٤شرح السنة للبغوي : ينظر) ١(
ن؛ ألن كل واحد من الـزوجني  عاناً، مشتق من اللَّعالعن ِل: املباعدة، وهو مصدر: اللعان لغة) ٢(

كاذباً فتحصل اللعنـة  يلعن نفسه، ومسي به ألن كل واحد من الزوجني ال ينفك عن أن يكون 
 .عليه، وهي الطرد واإلبعاد

 )كتاب اللعان( ، املغين)لعن(مادة  ٣٨٩ -١٣/٣٨٨ب لسان العر ،٦/٢١٩٦الصحاح  :ينظر 
١١/١٢٠. 

شهادات مؤكدات بأميان من اجلانبني مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حـد  : واصطالحاً 
 .يف جانبها زىنالقذف يف جانبه، وحد 

 .٣٤٧املطلع ص ، ٨/٧٣ )كتاب اللعان( ملبدعا: ينظر 
 .٨سورة النور، اآلية ) ٣(
 .٢٣/١٦٧، التفسري الكبري للرازي ١٨/٨٥جامع البيان للطربي : ينظر) ٤(
 .٤/١٦٦٢ بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق )٥(
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א א
 البسملـة

يف البسملة، هل هي آية من أول كل سورة،  -رمحهم اهللا-اختلف العلماء 
أو من الفاحتة فقط، أو ليست آية مطلقاً، أو هي آيـة مسـتقلة فاصـلة بـني     

 .)١(السور؟

وآراء العلماء، البد من حترير حمل  عرض رأي اإلمام إسحاق يف املسألة وقبل
 :النـزاع، وهو كما يلي

أمجع العلماء على أنّ البسملة جزء آية من القرآن الكرمي يف سورة النمل،  -١
… ®: وهو قوله تعاىل çµ ¯ΡÎ) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ … çµ ¯ΡÎ) uρ ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ yϑôm§9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# 〈)٣)(٢(. 

 -)براءة(سوى سورة - أوائل سور القرآن كما أمجعوا على أا مرسومة يف -٢
يف زمن اخللفـاء   --يف مجيع مصاحف األئمة اليت أمجع عليها الصحابة 

 .)٤(الراشدين

                                                 
 .٤٧٣ – ١/٤٧٢، البحر احمليط ١/٢١٩اإلحكام لآلمدي : ينظر) ١(
 .٣٠ة سورة النمل، اآلي) ٢(
اجلـامع   ،٢/١٣املستصفى  ،١/٢٨٠أصول السرخسي  ،١/٨أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(

تفسـري   ،١/٤٩٢بيان املختصر ، ٣/٣٣٤ )باب صفة الصالة( اجملموع ،١/٩٣ألحكام القرآن 
 .١/٢٧القرآن العظيم 

ـ ٣٣٥ -٣/٣٣٤ )باب صفة الصالة( ، اجملموع١٧أحكام البسملة للرازي ص: ينظر) ٤( ول ، أص
 .٣١١ -١/٣١٠الفقه البن مفلح 
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الختالف  ؛وال من نفاها ،أنه ال يكفر من أثبتها يفوال خالف بني العلماء  -٣
 .)١(العلماء فيها

هة من اجلانبني يف مثـل  وقوةُ الشب: "-رمحه اهللا- )٢(قال اإلمام ابن احلاجب
 .)٣("منعت التكفري من اجلانبني )اهللا الرمحن الرحيم بسم(

وأما خالف العلماء فإنما وقع يف كوا آية من فاحتة الكتاب دون غريها، أو 
للفصل بني  ؛، أو هي آية مستقلة)راءةب(هي آية من أول كل سورة عدا سورة 

على أقوال خمتلفة وهي  الفاحتة وال غريها منالسور، أو أا ليست بآية أصالً ال 
 .)٤(كالتايل

، وأا آية من الفاحتـة،  )٥(أنّ البسملة آية من القرآن: يرى اإلمام إسحاق -١

                                                 
البـن مفلـح    ، أصول الفقه٤٧٣ -١/٤٧٢ر احمليط ، البح١/٢٢١اإلحكام، لآلمدي : ينظر) ١(

 .٢/١٢٥، شرح الكوكب املنري ١/٣١١
أبو عمرو، عثمان بن عمر أيب بكر بن يوسـف الكـردي املـالكي، يلقـب جبمـال      : هو) ٢(

، مـن  إماماً فاضالً فقيهاً أصـولياً متكلمـاً   -رمحه اهللا–كان الدين، وشهرته ابن احلاجب؛ 
منتـهى السـول واألمـل يف علمـي األصـول واجلـدل،       والكافية يف النحـو،  : مؤلفاته
 . ه٦٤٦، تويف سنة واملنتهى

 .٢/٨٦، الديباج املذهب ١٦٧، شجرة النور الزكية ص١٣/١٧٦البداية والنهاية : ينظر 
 .٢/١٩خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد  )٣(
 .١/٢٧، تفسري القرآن العظيم ٢٠أحكام البسملة للرازي ص : ينظر) ٤(
 .وابن املبارك ،والثوري ،والزهري ،والشعيب ،عطاء: وبه قال أكثر العلماء منهم) ٥(
، شـرح  ٣/٣٣٤  )باب صـفة الصـالة  ( ، اجملموع٢/١٥١ )باب صفة الصالة( املغين: ينظر 

 .١٣/٣٩٩، جمموع الفتاوى ٢/١٢٢الكوكب املنري 
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 .)١(ومن مل يقرأها فصالته فاسدة
رجل صلى الصلوات ومل : قلت إلسحاق: "قال إسحاق بن منصور املروزي

 .مع احلمد) بسم اهللا الرمحن الرحيم(يقرأ 
 .)٢("يعيد الصلوات: قال

 .)٤(، وأمحد يف رواية)٣(وهبذا قال اإلمام الشافعي
 :دليل ذلك

ومن وافقه يف كون البسملة آية  -رمحه اهللا-من أهم حجج اإلمام إسحاق و
 :من القرآن، وأا آية من الفاحتة ما يلي

                                                 
وقد سئل عن رجل ترك بسـم اهللا   اإلمام إسحاق قولهعن ) ١١/٣٦٩يف السري (نقل الذهيب ) ١(

منها فصالته فاسـدة؛ ألن   )م(أو  )س(أو  )ب(من ترك : "-رمحه اهللا-فقال  ،الرمحن الرحيم

 ".احلمد سبع آيات

، ٩/٤٨٥٢ ،٢/٨٥٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : وينظر يف نسبة هذا القول لإلمام إسحاق 

، ١/٢٠٥، معامل السنن ٣/١٢٣ )كتاب صفة الصالة( ، األوسط٢/١٣، سنن الترمذي ٤٨٥٤

، شرح السنة للبغوي ٤/٢٠٦ )باب القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه بالقراءة( االستذكار

بـاب  ( ، اجملموع٢٠للرازي ص ، أحكام البسملة٢/١٥١) باب صفة الصالة(، املغين ٣/٤٩

 .٢/١٢٢، شرح الكوكب املنري ٣/٤٣٤ ) ةصفة الصال

 .٤٨٥٤، ٩/٤٨٥٢، ٢/٨٥٦ بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق )٢(

 ، اجملمـوع ٢٠أحكام البسملة للرازي ص : ولإلمام الشافعي أقوال أخرى يف املسألة انظرها يف) ٣(

 .١/٤٧١، البحر احمليط ٤٣٥ -٣/٤٣٤ )باب صفة الصالة(

، شـرح  ٢/١٥١ )باب صـفة الصـالة  ( ، املغين٢/٤٨ )صفة الصالةباب ( اإلنصاف: ينظر) ٤(

 .١٢٤ -٢/١٢٢الكوكب املنري 
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رضـي اهللا  – )٢(من حديث أم سلمة )١(ما أخرجه اإلمام إسحاق يف مسنده -١
ÉΟ ®: إذا قرأ يقطع كان رسول اهللا : قالت -هاعن ó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# 

∩⊇∪ ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊂∪ 〈)٣(. 
(ô‰s ®: يف قوله تعاىل -رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس  -٢ s9 uρ y7≈ oΨ ÷ s?# u™ $Yèö7 y™ z⎯ ÏiΒ 

’ ÎΤ$sV yϑø9 $# tβ# u™ö à) ø9 $# uρ tΛ⎧ Ïà yèø9 ÉΟ ®: مث قـال . فاحتـة الكتـاب  : ، قال)٤(〉 #$ ó¡Î0 «!$# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∪ ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 : قال ابن عباس...  )٥(〉 ∪⊅∩ #$

                                                 
، وأبو ٦/٣٠٢، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ١٨٧٢برقم  ٤/١٠٣مسند إسحاق بن راهويه ) ١(

والترمذي يف سـننه يف  . ٤٠٠١برقم  ٤/٣٧داود يف سننه يف أول كتاب احلروف والقراءات 
واحلاكم يف املستدرك يف كتـاب  . ٢٩٢٧برقم  ٥/١٨٥اب فاحتة الكتاب كتاب القراءات، ب

 ".هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: "، وقال٢٣٢ -٢/٢٣١التفسري 
، والبيهقي يف سننه الكـربى يف كتـاب   ٦٨٨٤برقم  ٦/٢٥١وأبو يعلى املوصلي يف مسنده  

إسـناده  : "، وقـال ١/٣٠٧ سـننه  ، والدارقطين يف٢/٥٣الصالة، باب كيف قراءة املصلي؟ 
 ".صحيح وكلهم ثقات

 .٣/١٣، وصحيح سنن الترمذي ٦٢ -٢/٥٩يف اإلرواء  -رمحه اهللا-وصححه العالمة األلباين  
، هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو املخزوميـة،  أم املؤمنني زوج النيب : هي) ٢(

بعد ذلـك،   تزوجها رسول اهللا  --ملا تويف هاجرت مع أيب سلمة زوجها إىل احلبشة، و
ـ ٦١: هـ، وقيل٥٩وهي آخر أمهات املؤمنني وفاة، ودفنت باملدينة بالبقيع سنة  ينظـر  . هـ

 .٨/٢٢١، اإلصابة ٧/٣١٢، أسد الغابة ١/١٥االستيعاب 
 .٣ -١سورة الفاحتة، اآليات ) ٣(
 .٨٧سورة احلجر، اآلية ) ٤(
 .٢ -١سورة الفاحتة، اآلية ) ٥(
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 .)١(..."آية من كتاب اهللا" بسم اهللا الرمحن الرحيم"
: ت علي آنفاً سـورة فقـرأ  أنزل:(يقول مسعت رسول اهللا : قال عن أنس  -٣

≈ΡÎ) š̄$! ®بسم اهللا الرمحن الرحيم،  oΨ ø‹ sÜ ôã r& t rO öθs3 ø9  .احلديث )٣())٢(〉... #$
وإمجاعهم على كتابتها يف املصحف يف بداية كـل   --اتفاق الصحابة  -٤

يثبتوا فيه خبط القرآن غري القرآن،  مع إمجاعهم على أالَّ ،سورة خبط القرآن
 .)٤( بعدهم على هذا يف كل األعصارمث إمجاع املسلمني

 مسـتقلة أن البسملة آيـة  إىل  )٦(واإلمام أمحد يف رواية ،)٥(وذهب احلنفية -٢
                                                 

 راهويـه عـن   أخرجه احلاكم يف املستدرك يف كتاب فضائل القرآن من طريق إسـحاق بـن  ) ١(
الرزاق عن ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبري، عن ابن عبـاس رضـي اهللا عنـهما     عبد
 ".هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: ، وقال١/٥٥١

 ٢/٩٠ ب قراءة بسم اهللا الرمحن الـرحيم وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب الصالة، با 
 .٢٦٠٩برقم 

 .٢١١٧برقم  ٢٦٣ -٥/٢٦٢والبيهقي يف الشعب  
 .بنحوهكلهم  ٥٧ -١٤/٥٦والطربي يف تفسريه  
ال يتابع على حديثه، وقال ابن : قال عنه اإلمام البخاري املكي عبد العزيز بن جريج هويف سند 

 .الثقاتلني من الرابعة، وذكره ابن حبان يف : حجر
 .٦/٢٩٧ذيب التهذيب، ٧/١١٤، الثقات البن حبان ٦/٢٣التاريخ الكبري للبخاري: ينظر 
 .١سورة الكوثر، اآلية ) ٢(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل ) ٣(

 .٤٠٠برقم  ١/٣٠٠سورة سوى براءة 
  )باب صفة الصـالة ( اجملموع ،٢٩، أحكام البسملة ص ٣/١٦٧ البن عبد الرب التمهيد: ينظر) ٤(

٤٣٥ – ٣/٤٣٤. 
، كشـف األسـرار   ١/٢٨٠، أصول السرخسـي  ٩ -١/٨أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(

 .١/٧٢للبخاري 
، شرح الكوكـب  ١/٣١٢، أصول الفقه البن مفلح ٢/١٥١ )باب صفة الصالة( املغين: ينظر) ٦(

= 
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 .)١(ليست من أول كل سورة ال الفاحتة وال غريها ،فاصلة بني السور
 :ودليلهم

ال يعـرف   كان النيب : (قال -رضي اهللا عنهما-ما روى عن ابن عباس 
 .)٢(")بسم اهللا الرمحن الرحيم: "زل عليهفصل السورة حىت ينـ

أا نزلت للفصل وليس فيه : ففيه: "-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)٣("أا آية منها

إىل أن  )٦(واإلمام أمحـد يف روايـة   ،)٥(املالكيةو، )٤(وذهب بعض احلنفية -٣
                                                 

= 
 .٢/١٢٤املنري 

. ووصفه بأنه أعدل األقـوال يف املسـألة   -رمحه اهللا-ذا القول شيخ اإلسالم بن تيمية ونصر ه) ١(
 .٢٢/٤٠٦جمموع الفتاوى : ينظر

 .٧٨٨برقم  ١/٢٦٩أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الصالة، باب من جهر هبا ) ٢(
هذا حديث صـحيح  : "بنحوه، وقال ٣٤٤ -١/٣٤٣واحلاكم يف املستدرك يف كتاب الصالة  

 ".لى شرط الشيخني ومل خيرجاهع
والبيهقي يف سننه الكربى يف كتاب الصالة، باب الدليل على أن ما مجعته مصاحف الصـحابة   

رضي اهللا عنهم كله قرآن، وبسم اهللا الرمحن الرحيم يف فواتح السور سوى سورة بـراءة مـن   
 .٢/٤٢مجلته 

 .١٢٥٤٦برقم  ١٢/٨٢والطرباين يف املعجم الكبري  
 .١/١٤٩كما يف صحيح أيب داود  -رمحه اهللا–العالمة األلباين وصححه  
 .٢٢/٤٣٩جمموع الفتاوى ) ٣(
 .١/٩أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٤(
، اجلـامع  ٤/٢٠٥) باب القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهر فيـه بـالقراءة  ( االستذكار: ينظر) ٥(

 .١/٤٦٢، بيان املختصر ١/٩٦للقرطيب  ألحكام القرآن
 .هذه الرواية عن اإلمام أمحد نظر ويف ثبوت )٦(

= 
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 .البسملة ليست آية من القرآن إال يف سورة النمل

 :ومن أدلتهم
öθs9 ®: قوله تعاىل -١ uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «!$# (#ρß‰y` uθs9 ÏµŠ Ïù $Z≈ n=ÏF÷z$# # Z ÏW Ÿ2 〈)١(. 

 :وجه الداللة
بسـم اهللا  (فعلمنا أن  ،أن اهللا سبحانه وتعاىل قد نفى االختالف عن كتابه

 .)٢(لوقوع االختالف فيها ؛ليست من كتاب اهللا )الرمحن الرحيم
: يقول اهللا تعـاىل : (يقول مسعت رسول اهللا : قال  )٣(عن أيب هريرة -٢

قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما سأل، فـإذا قـال   

ــد ‰ß ®: العب ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ــاىل )٤(〉 #$ ــال اهللا تع ــدين : ق مح

 .احلديث )٥()...عبدي
                                                 

= 
 .٣/١٣٧٦، التحبري شرح التحرير ٢/١٢٤شرح الكوكب املنري : ينظر 
 .٨٢سورة النساء، اآلية ) ١(
، أحكام القرآن ٤/٢٢١ )باب القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهر فيه بالقراءة( االستذكار: ينظر) ٢(

 .١/٦البن العريب 
وهـو أحـد    وكين بأيب هريرة،عبد الرمحن بن صخر الدوسي اليماين، : ليلهو الصحايب اجل) ٣(

 باحلفظ، فكان مـن أحفـظ الصـحابة     املكثرين من رواية احلديث، وقد دعا له النيب 
 .هـ٥٧للحديث، تويف سنة 

 .٤/١٦٣، اإلصابة ٥/٣١٥، أسد الغابة ٤/٣٣٢االستيعاب : ينظر 
 .٢سورة الفاحتة، اآلية ) ٤(
ه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب وجوب القراءة بأم الكتاب يف كل ركعة أخرج) ٥(

 .٣٩٥برقم  ١/٢٩٦
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 :وجه الداللة
 .)١(من الفاحتة لعدها وبدأ هباآية ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(لو كانت : قالوا

فهذا احلديث صحيح صريح يف أـا  : "-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)٢("ليست من الفاحتة

 إن يف القرآن سورة ثالثون آيـة : (قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة  -٣
≈x8t ®وهـي  ) شفعت لرجل حىت غفر له t6s? “ Ï%©!$# Íν Ï‰ u‹Î/ à7 ù=ßϑø9 ، وهـي  )٤)(٣(〉 #$

 .)٥()بسم اهللا الرمحن الرحيم(ثالثون آية سوى 

 :مناقشة األدلة
 :نوقش أدلة كل فريق مبناقشات عدة، من أمهها

                                                 
، ٢٢٠ ،٤/٢٠٠ )باب القراءة خلف اإلمام فيما ال يجهـر فيـه بـالقراءة   ( االستذكار: ينظر) ١(

، أحكام البسـملة  ٢/١٥٢ )باب صفة الصالة( ، املغين١٥٩ -٣/١٥٨ البن عبد الرب التمهيد
 .٣٣للرازي ص

 .٢٢/٢٧٧جمموع الفتاوى : ينظر) ٢(
 .١سورة امللك، آية ) ٣(
، وأبـو داود يف  ١١٦٦٢برقم  ٦/١٩٦ي يف سننه، كتاب التفسري، سورة امللك ئأخرجه النسا) ٤(

، والترمذي يف سـننه، كتـاب   ١٤٠٠برقم  ٢/٥٧سننه، كتاب الصالة، باب يف عدد اآلي 
. حديث حسن: ، وقال٢٨٩١برقم  ٥/١٦٤سورة امللك فضائل القرآن، باب ما جاء يف فضل 

هذا حديث صحيح اإلسناد : "، وقال٤٩٨ -٢/٤٩٧واحلاكم يف املستدرك يف كتاب التفسري 
 ".ومل خيرجاه

 .٤٤٦ -٥/٤٤٥والبيهقي يف شعب اإلميان  
تبارك الذي "وابن حبان يف صحيحه، كتاب الرقائق، باب ذكر األمر باإلكثار من قراءة سورة  

كما يف صحيح  -رمحه اهللا–، وحسنه العالمة األلباين ٧٨٤برقم  ٨١ -٢/٨٠..." يده امللكب
 .سورة امللك) ١(، واآلية رقم ١٢٤٧برقم  ١/٢٦٣سنن أيب داود 

 .٣/٣٣٥ )باب صفة الصالة( ، اجملموع٢/١٥٣ )باب صفة الصالة( املغين: ينظر) ٥(
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 :أدلة الفريق األولمناقشة  -١
بأنه موقـوف  : حديث أم سلمة رضي اهللا عنها اعترض على االستدالل به –١

 .)١(وهو من رأيها ،عليها
 ô‰s)s9uρ y7≈oΨ÷s?#u™ $Yèö7y™ z⎯ÏiΒ ®: اهللا عنـهما يف قولـه تعـاىل    وأثر ابن عباس رضي -٢

’ÎΤ$sVyϑø9$# ...〈)بأنه ضـعيف؛ ألن مـداره علـى ابـن     : ميكن اجلواب عنه ،)٢

 .)٣(جريج، وهو ال يتابع على حديثه كما تقدم
بأن اإلمجاع منعقد على أن : اعترض على االستدالل به وحديث أنس  -٣

ولو كانت منها  )بسم  اهللا الرمحن الرحيم(آيات، بدون سورة الكوثر ثالث 

 .)٤(لكانت أربعاً

 :دليل الفريق الثاينمناقشة  -٢
اعترض على االستدالل بأثر ابن عباس رضي اهللا عنهما، بأن موضع الداللة 

وهذه صفة كل القرآن، وتقدير اهللا عـز   ،فأخرب بنـزوهلا" حىت ينـزل: "قوله

فإا ال تنــزل إال يف   ،سورة أخرى إال بالبسملة وجل ال يعرف بالشروع يف

 .)٥(أوائل السور
                                                 

 .٢/١٥٣ )باب صفة الصالة( املغين: ينظر) ١(

 .٨٧ ةورة احلجر، اآليس) ٢(

 .الرسالة هذه من) ١١٤(ص : ينظر )٣(

 .٢/١٥٣) باب صفة الصالة(املغين : ينظر) ٤(

 .وما بعدها ٣٣، أحكام البسملة للرازي ص٣/٣٣٨ )باب صفة الصالة( اجملموع: ينظر) ٥(
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 :الثالثالفريق  مناقشة أدلة -٣
اعتـرض علـى    ،احلـديث ...) قسمت الصالة: (حديث أيب هريرة  –أ 

 :االستدالل به من أوجه منها
 .الندراجها يف اآليتني بعدها يف احلديثأن البسملة مل تذكر  -١
 .هذا احلديث قبل نزول البسملة: قال لعل النيب  -٢
 قسمان الثناء والدعاء من غري اعتبار  -يف احلديث-أن املراد بالتنصيف  -٣

 .)١(لعدد اآليات
 .احلديث...) سورة ثالثون آية شفعت لقارئها: (وحديث أيب هريرة  –ب

 :اعترض على االستدالل به من أوجه منها
 .تصة هبذه السورةأن املراد ما سوى البسملَة؛ ألا غري خم -١
وحيتمل أن يكون هذا احلديث قبل نزول البسملة فيها فلما نزلـت   -٢

 .)٢(ضيفت إليها بدليل كتابتها يف املصحفأُ
 ،أن الكالم يف هـذه املسـألة حمتمـل    -والعلم عند اهللا-والذي يظهر يل 

رب ولالجتهاد فيها جمال، وميكن اجلمع بني هذه األقوال مبا قاله اإلمام ابن عبد ال
ب، غوكثر فيه الش ،طال دقَ والقول يف هذه املسألة بني املتنازعني: "-رمحه اهللا–

غريهـا   يف فاحتة الكتاب، أو) بسم اهللا الرمحن الرحيم(إنه من ترك : أقولُ بهوالذي 
قُمتأوالً فال حرج؛ ألنه مل يا دليلٌ مال معارض له وال إمجاع؛ ألنه  بإجياب قراء

                                                 
 .وما بعدها ٣٣، أحكام البسملة للرازي ص٣/٣٣٨ )باب صفة الصالة( اجملموع: ينظر )١(

 .املرجعني السابقني: ينظر )٢(
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مل، ومن قرأها يف فاحتة الكتاب أو غريهـا  أا آية إال يف سورة النال إمجاع يف 
 ، وعمل هبا مجاعةٌمرفوعةٌ عن النيب  فال حرج، فقد رويت يف ذلك آثار كثريةٌ

 .)١("ابن عمر، وابن عباس: من السلف منهم
اخلـالف يف البسـملة إىل    -رمحـه اهللا –وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ن إبل قد يقال ما قاله طائفة من العلمـاء  : "حيث قال. راءاتاالختالف يف الق
ا آية من القرآن يف بعض القراءات، وهي قـراءة الـذين   إكال القولني حق، و

يفصلون هبا بني السورتني، وليست آية يف بعض القراءات، وهي قراءة الـذين  
 .)٢("يصلون وال يفصلون هبا بني السورتني

*βÎ¨ ®: قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك sù ©!$# uθèδ © Í_ tóø9 $# ß‰Š Ïϑpt ø:$# 〈)هو(فإن لفظة  )٣( 

ـ  )٤(القراء أكثرمن القرآن يف قراءة  ، )٥(هم، وليست من القرآن يف قـراءة بعض
*βÎ¨ ®: حيث قرأ sù ©!$#  © Í_ tóø9 $# ß‰Š Ïϑpt ø:$# 〈)هـو (فبعض املصاحف فيه لفظـة   ،)٦(، 

 :)٨(راقي، ويف ذلك يقول صاحب امل)٧(وبعضها ليست فيه
                                                 

 .٤/١٨٥) باب ما جاء يف أم القرآن( االستذكار )١(

 .١٣/٣٩٩جمموع الفتاوى  )٢(
 .٢٤سورة احلديد، اآلية ) ٣(
 .٤٧٦تقريب النشر يف القراءات العشر ص : ينظر )٤(
 .املرجع السابق: ينظر .كنافع وابن عامر )٥(
 .املرجع السابق: ينظر) ٦(
 .٩٨، مراقي السعود للعالمة حممد األمني اجلكين ص ٥٦ص  صول الفقهمذكرة أ: ينظر) ٧(
نظم مراقـي  : عبد اهللا بن احلاج إبراهيم بن اإلمام العلوي الشنقيطي املالكي، من مؤلفاته: هو) ٨(

الرقي والصعود، وشرحه نشر البنود، وكتاب طلعة األنوار يف مصطلح احلديث،  ملبتغيالسعود 
= 
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ــو ــلِْل يسلَ ــز آِنرقُ عى الْتــب سةْلَم 
 هلَــقَن الِفِخــاِل هنــوكونهــا ِم

 رظَـــن راءِةِقـــى الْإلَـــ مهوبعضـــ
ذَوــاقِوِلِْل اك ــرب فــ  )١(رأي معتــ

فمن تواترت يف قراءته وجبت عليه يف الصالة وغريها، وتبطل بتركها أيـا  
 .)٢(كان وإال فال
؛ لذلك أبطل صالة من مل القراءة تواترت عنده -رمحه اهللا-حاق واإلمام إس

 .)٣(يقرأها مع الفاحتة كما تقدم

                                                 
= 

 .رمحه اهللا عمر يناهز الثماننيهـ عن ١٢٣٣تويف سنة 
حممد املختار الشنقيطي /، ومقدمة مراقي السعود حتقيق د١٦ -١٥مقدمة نثر الورود ص: ينظر 

 .١٦ -١٣ص
 .٩٨مراقي السعود ص  )١(
 .املرجع السابق: ينظر) ٢(
 .الرسالة هذه من) ١١١(ينظر ص ) ٣(
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א א
 )١(االحتجاج بالقراءة الشاذة

 .)٣)(٢(حيتج  بالقراءة الشاذة ويعمل هبا -رمحه اهللا تعاىل-اإلمام إسحاق 

إىل وجوب التتابع ذهب  -رمحه اهللا–أن اإلمام إسحاق : ومما يدلّ على ذلك
 .)٤(يف صيام الكفارة

                                                 
روضـة النـاظر   : ينظر. ن نقالً غري متواترالقراءة الشاذة عند األصوليني هي ما نقل من القرآ) ١(

 .١/٤٧٤، البحر احمليط ١/٢٦٩
كل قـراءة  ): "٥٤ -١/٥٣النشر يف القراءات العشر (فقد قال ابن اجلزري : وأما عند القراء 

وافقت رسم املصحف ولو احتماالً، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، وصح سـندها فهـي   
، وال جيوز إنكارها، بل هي من األحرف السبعة اليت نـزل  القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها
سواء كانت عن األئمة السبعة، أو عن العشرة، أو عـن   ،هبا القرآن، ووجب على الناس قبوهلا

، أو ضـعيفة غريهم من األئمة املقبولني، ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة، أطلق عليها 
 ".شاذة، أو باطلة

 .٢/١٣٣، شرح الكوكب املنري ٤٦٨ -١/٤٦٧يط البحر احمل: وينظر 
وذهب اإلمام مالـك،  . وهبذا قال اإلمام أبو حنيفة يف املشهور، واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد) ٢(

 .وأمحد يف رواية إىل أن القراءة الشاذة ليست حبجة
، شـرح  ١/٤٧٥، البحـر احملـيط   ١/٢٧٠، روضة الناظر ١/٢٨١أصول السرخسي : ينظر 

 .١/١٢٧، الضياء الالمع ٢/١٣٨املنري  الكوكب
 )كتاب الكفارات( ، املغين٢٤٥٣ -٥/٢٤٥٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٣(

١٠/١٥. 
 .املرجعني السابقني: ينظر) ٤(
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: -رضي اهللا عنهما– )٢(وابن مسعود ،)١(واحتج لذلك بقراءة أُيب بن كعب
ألنه كالم اهللا  ؛، وهذا إن كان قرآناً فهو حجة)٤)(٣("فصيام ثالثة أيام متتابعات"

ـ  وال من خلفه، وإن مل يكن قرآناً الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ة فهو رواي
تفسرياً، فظناه قرآناً، فثبتت  مسعاه من النيب  اإذ حيتمل أن يكون ؛عن النيب 

لآلية، وعلى كال التقـديرين   له رتبة اخلرب، وال ينقص عن درجة تفسري النيب 
 .)٥(فهو حجة يصار إليه

                                                 
ى أبا املنذر وأبا الطفيـل،  كنالصحايب اجلليل، أُيب بن كعب بن قيس بن عبيد األنصاري، ي: هو) ١(

، وحفظ عنه علماً كثرياً، شهد بدراً واملشـاهد كلـها،   مة، عرض القرآن على النيب أقرأ األ
هــ،  ٢٠: هـ، وقيـل ٣٠سنة : يسميه سيد املسلمني، اختلف يف وفاته قيل وكان عمر 

 .هـ يف خالفة عثمان ٣٠هـ، وصحح أبو نعيم أنه مات سنة  ٢٢: وقيل
 .١/١٦، اإلصابة ١/٢٣لعرب ا ،١/١٦١االستيعاب : ينظر 
عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل املكي، أبو عبد الرمحن، من : الصحايب اجلليل: هو) ٢(

السابقني إىل اإلسالم، ومن املهاجرين إىل احلبشة واملدينة، وهو أول من جهر بالقرآن، وأمسعـه  
 .باملدينة  ه٣٢سنة تويف  قريشاً، روى علماً كثرياً، وهو ممن مجع القرآن على عهد رسول اهللا 

 .٤/١٢٩، اإلصابة ١/٤٦١، سري أعالم النبالء ٣/١١٠االستيعاب : ينظر 
، ٧/٣٠أخرجها الطـربي يف تفسـريه    -رضي اهللا عنهما–قراءة أيب بن كعب وابن مسعود ) ٣(

 -٨/٥١٣ ، كتاب األميان والنذور، باب صيام ثالثة أيام وتقدمي التكفريالرزاق يف مصنفه وعبد
، كتاب األميان، باب يف الصيام ثالثة أيام يف كفـارة الـيمني   ن أيب شيبه يف مصنفه، واب٥١٤

التتـابع يف  : ، والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب األميان، باب٨٨ -٣/٨٧ يفَرق بينهما أم ال؟
حديث صحيح : وقال ٢/٣٠٣ ، كتاب التفسريواحلاكم يف املستدرك، ١٠/٦٠صوم الكفارة 

 .هاإلسناد ومل خيرجا
 .٢٤٥٣ -٥/٢٤٥٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٤(
 .١٠/١٥) كتاب الكفارات( املغين: ينظر) ٥(
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א א
 السنــة

 :وفيه سبعة مطالب

 .السنة معىن: املطلب األول
 .مكانة السنة عند اإلمام إسحاق  :املطلب الثاين
 .مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بالسنة :املطلب الثالث
 .اآلحادخرب حكم من رد : املطلب الرابع
 .االحتجاج باحلديث املرسل :املطلب اخلامس

 .االحتجاج باحلديث الضعيف: السادس املطلب
 .طرق التحمل وصيغ األداء : السابع املطلب
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א א
 معىن السنة

 :السنة يف اللغة
  .)١(الطريقة والسرية محيدة كانت أو ذميمة

 :طالقويف االصطالح هلا أكثر من إ

ومل يكـن مـن بـاب     كل ما ثبت عن رسول اهللا  :فعند الفقهاء –أ 
 .)٢(الفروض، فهي مبعىن املندوب

أو  ،قريـر أو ت ،أو فعل ،من قول ما أُثر عن النيب " :وعند احملدثني -ب
 .)٣("صفة خلْقية أو خلُقية، أو سرية

 ،أو فعـل  ،من قـول  ما صدر عن الرسول " :وعند األصوليني -جـ
 .)٤("تقرير أو

سـواء   -رضي اهللا عنهم–الصحابة  بهعلى ما عمل  -أيضاً-وتطلق السنة 
ملعىن ، وقد مثل هذا ا)٥(وجد ذلك يف الكتاب، أو السنة، أو كان اجتهاداً منهم

                                                 
 ).سنن(مادة  ١٣/٢٢٥، لسان العرب ٢١٣٩، ٥/٢١٣٨الصحاح : ينظر) ١(
 .٢/١٦٠، شرح الكوكب املنري ١٢٢ص  ، التعريفات١/٢٢٧اإلحكام لآلمدي : ينظر) ٢(
 .١/٦ث للسخاوي فتح املغي: ينظر) ٣(
 .٢/٢٢، شرح العضد ٤٩، البلبل يف أصول الفقه للطويف ص١/٢٢٧اإلحكام لآلمدي : ينظر) ٤(
 .٢/١٦٠، شرح الكوكب املنري ٧٦، ٤/٤املوافقات : ينظر) ٥(
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 :ومن ذلك -رمحه اهللا–اإلمام إسحاق 

سـورة كـذا وكـذا مـن     : ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز أن يقال -١
 .)١(القـرآن

هذا والذي ال إله غريه مقام الـذي  : "واحتج لذلك بقول ابن مسعود 
بل السـنة  "... : ويف ذلك يقول. واعترب قوله سنة. )٢("أُنزلت عليه سورة البقرة

 .)٣("ذلك سورة كذا وكذا، ملا سن ابن مسعود : الأن يق

 .)٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه جيوز للمصلي أن يقرأ يف املصحف -٢

 .واعتربه سنة )٥(-رضي اهللا عنها-واحتج لذلك بفعل عائشة 
وأما املصلي وحـده وهـو ينظـر يف املصـحف، أو     ": -رمحه اهللا–قال 

ان ذلك منـه إرادة أن خيـتم القـرآن،    يقلب الورق، أو يقلب له، وكل ما ك

                                                 
 .٩/٤٧١٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
ج، باب يكرب مع كل حصـاة  أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احل قول ابن مسعود  )٢(

، وكتاب فضائل القرآن، باب من مل ير بأساً أن يقول سـورة البقـرة   ١٧٥٠برقم  ٣/٦٧٩
، ومسلم يف صحيحه يف كتاب احلج، باب رمي مجرة العقبة ٧٠٥ -٨/٧٠٤وسورة كذا وكذا 
 .١٢٩٦برقم  ٢/٩٤٣... من بطن الوادي

 .٩/٤٧١٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
 .٤٨٤٢-٩/٤٨٤٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
 ، كتاب الصالة، باب اإلمام يقرأ يف املصـحف وقد أخرج ذلك اإلمام عبد الرزاق يف مصنفه )٥(

، كتاب الصالة، باب يف الرجل يؤم القوم وهـو يقـرأ يف   ، وابن أيب شيبة يف مصنفه٢/٤٢٠
بأسانيد متعددة، وقد أخرجه  ٢٢١، ٢٢٠صاحف ص، وابن أيب داود يف امل٢/٣٣٨ املصحف

 .٢/٢١٦اإلمام البخاري معلقاً يف كتاب األذان، باب إمامة العبد واملوايل 
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وقـد  . )١(أو يؤم قوماً ليسوا ممن يقرأون فهو سنة، كان أهـل العلـم عليـه   
 .)٢(..."فعلت ذلك عائشة رضي اهللا عنها

ذهب اإلمام إسحاق إىل أن من ذبح شاةً فرمى برأسـها فإنـه جيـوز     -٣
 .)٣(أكلهـا

واعترب قوهلما  -نهمارضي اهللا ع–وابن عباس  )٥)(٤(واحتج لذلك بقول علي
 .قوهلما سنة متبعة

                                                 
 .عطاء، واحلسن، وابن سريين، وابن شهاب، وحيىي بن سعيد األنصاري وغريهم: منهم) ١(
 ،٤٢٠، ٢/٤١٩ كتاب الصالة، باب اإلمـام يقـرأ يف املصـحف    مصنف عبد الرزاق: ينظر 

، ٢/٣٣٧ كتاب الصالة، باب يف الرجل يؤم القوم وهو يقرأ يف املصحف مصنف ابن أيب شيبة
 .٧٥، خمتصر قيام رمضان للمروزي ص ٣٣٨

 .٤٨٤٢ -٩/٤٨٤٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .٩/٩١) الذبائح(، اجملموع ٤٠٥٩-٩/٣٩٥٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
 .وهناك رواية عن اإلمام إسحاق إنها ال تؤكل 
 .١٣/٣٠٨) كتاب الصيد والذبائح(، املغين ٧/٤٤١) الذبائح(احمللى : ينظر 
علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، القرشي اهلـامشي، رابـع   : هو الصحايب اجلليل) ٤(

ة الزهراء، ولد قبل البعثـة بعشـر   ، وزوج ابنته فاطماخللفاء الراشدين، وابن عم رسول اهللا 
علـى   ، شهد مجيع املشاهد إال تبوك فقد استخلفه الرسول سنوات، وريب يف حجر النيب 

املدينة، توىل اخلالفة سنة مخس وثالثون من اهلجرة، وقُتل شهيداً سنة أربعـني مـن اهلجـرة،    
 .وكانت مدة خالفته أربع سنني ومثانية أشهر ونصف شهر

 .٤/١٠٠: ، أسد الغابة٤/٢٦٩، اإلصابة ٣/١٩٧يعاب االست: ينظر 
 .٤/٤٩١ ، كتاب املناسك، باب سنة الذبحأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه وقول علي  )٥(
 .٨/٤٠٥٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : وينظر 
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علي وابن عبـاس  : السنة يف ذلك أن تؤكل، قال ذلك": -رمحه اهللا-قال 
 .)١(..."رضي اهللا عنهما

 

                                                 
 .٨/٤٠٥٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
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א א
 مكانة السنة عند اإلمام إسحاق

مكانة عظمية عند اإلمام إسـحاق مـن حيـث     حتتلُّ السنة النبوية املطهرة
 .هي مبينة للقرآن الكرمي وموضحة له إذاالحتجاج هبا؛ 

 ما أحلّ اهللا عز وجل يف كتابه، وأحلّـه الرسـول   : "-رمحه اهللا-يقول 
فذلك بين ال جيوز إال التمسك به، وكذلك احلرام بين يف كتاب اهللا سـبحانه  

كي ينتهي النـاس   ؛إرادة اهللا سبحانه وتعاىل يف ذلك وتعاىل، وبين الرسول 
 .)١(..."عنه

فإذا أشكل على املسلم انقضاء عدة امـرأة ردهـا إىل   : "... ويقول أيضاً
 .)٢("الكتاب والسنة

، وحيذر من ترك شديد التمسك بسنة الرسول  -رمحه اهللا تعاىل-وكان 
فال يستوي : "... العمل بالسنة، اتباعاً ألقوال الرجال وآرائهم، ويف ذلك يقول

جرها مع من مل يسمع هبا، وإمنا احلجة على من فه -–من مسع سنة عن النيب 
ورغبة عنها إىل قول من ال يعلم علمها، وقد قال ابن  ،رد السنة بعينها استخفافاً

بكـم أو تعـذبوا،    )٣(كيف ال ختافون أن يخسف: -رضي اهللا عنهما-عباس 
                                                 

 .٩/٤٧٤٢ويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راه )١(
 .٤/١٩١٥املرجع السابق : ينظر) ٢(
)٣ (ِسفخاملكان ي فسسوفاً خاهللا به األرض أي: خ فسيف األرض، وخ ببه فيها،  :ذَه غاب

= 
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 .)٢)(١("، وقال فالن؟--قال رسول اهللا  :وأنتم تقولون
، أو التابعني هلم  إذا خالف ما جاء عن أصحاب النيب وكان يرى أن العامل

 .)٣(قوله نبإحسان فإنه جيب على املتعلمني هجرا

وهذا كله يدل داللة واضحة على عظم منـزلة السنة النبوية يف نفس اإلمام 
، وكيف ال يكون للسنة النبوية هذه املنـزلة العظيمـة يف  -رمحه اهللا-إسحاق 

اليت أخذ ! فكرة مجع األحاديث الصحيحة يف كتاب مستقل نفسه وهو صاحب
 .-رمحه اهللا-هبا اإلمام البخاري 

مـا   -أي البخاري-وقوى عزمه : "... -رمحه اهللا-قال العالمة ابن حجر 
: حيث قال ،مسعه من أستاذه أمري املؤمنني يف احلديث والفقه إسحاق بن راهويه

فوقع ذلـك  : ، قال البخاريل اهللا لو مجعتم كتاباً خمتصراً لصحيح سنة رسو
 .)٤("يف قليب، فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح

الثاين من القسم حفظه هلا كما مر يف الفصل  -أيضاً-وملكانة السنة يف نفسه 

                                                 
= 

oΨ$ ® :ومنه قول تعاىل ø |¡ sƒm ⎯Ïµ Î/ Íν Í‘# y‰Î/ uρ uÚö‘ F{  ].٨١: القصص[ 〉 #$

 ).خسف(مادة  ١٠٣٩،  القاموس احمليط ص ٩/٦٧لسان العرب  :ينظر 
، وابن عبد الرب ١/٣٣٧، وبنحوه أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ١/٩٥أخرجه الدارمي يف سننه ) ١(

، وابن حزم يف حجة ٣٧٨ -١/٣٧٧، واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه ٢/٢٣٩يف اجلامع 
 .بعدة أسانيد ٣٥٣ -٣٥٢الوداع ص 

 .٩/٤٨٣٦ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه: ينظر) ٢(
 .٩/٤٨٤٢املرجع السابق : ينظر) ٣(
 .٨هدي الساري البن حجر ص  )٤(
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 .)٢(..."ما رؤي أحفظ من إسحاق: "-رمحه اهللا-قال اإلمام أبو زرعة  ،)١(األول
أعرف مكـان مائـة ألـف    "...  :-رمحه اهللا-وهو الذي يقول عن نفسه 

 .)٣(..."حديث كأين أنظر إليها، وأحفظ سبعني ألف حديث عن ظهر قليب
مبينة جململ القرآن  -كما أسلفت -رمحه اهللا -والسنة عند اإلمام إسحاق 
θè=Å¡øî#) ®: يقول اهللا تبارك وتعاىل: "الكرمي، ومن أمثلة ذلك قوله $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ 

öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È, Ïù# t yϑø9 ، وأن )الغاية(يف اآلية حيتمل أن تكون مبعىن  )إىل( )٤(〉 #$

وعليه فتكون املرافق . )٦(")مع(أا مبعىن  )٥(، فبينت السنة)مع(تكون مبعىن 
 .مشمولة بالغسل

 .كما أا تأيت مؤسسة حلكم جديد مستقل مل يأت به القرآن الكرمي
 :ومن أمثلة ذلك ما يلي

                                                 
 .الرسالة هذه من )٥٨(ص : ينظر) ١(
 .٢/٣٨٣، ذيب الكمال ٦/٣٥١تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
 .٣٥٢ -٦/٣٥١تاريخ بغداد : ينظر) ٣(
 ).٦(سورة املائدة، اآلية ) ٤(
يف أحاديـث   من وصف وضوء النيب  الصحابة  يشري اإلمام إسحاق هنا إىل ما ورد عن) ٥(

 :متعددة، ومنها
يتوضأ  -–رأيت أبا هريرة : ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن نعيم بن عبد اهللا املُجِمر، قال 

فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، مث غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد، مث يده اليسرى حـىت  
، مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق، مث غسل رجلـه  أشرع يف العضد، مث مسح رأسه

 .احلديث..." يتوضأ هكذا رأيت رسول اهللا : اليسرى حىت أشرع يف الساق، مث قال
 .٢٤٦رقم  ١/٢١٦كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء  
 .١/٣٥٠فتح الباري : ينظر) ٦(
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 .)١(الوضوء من حلم اإلبل انتقاضاإلمام إسحاق إىل ذهب  -١
وإمنا  ،الوضوء من حلم اإلبل حكم شرعي مل يرد به القرآن الكرمي انتقاضو

فإنه يتوضـأ منـه    )٢(وأما حلم اجلَزور: "وردت به السنة، يقول اإلمام إسحاق
ـ   مستهمن مجيع ما  ملا استثين ،الوضوء كامالً على كل حال ك أن النـار؛ وذل
بعد ذلك يف كل مـا   ، مث رخص رسول اهللا )٣(الوضوء مما مست النار أوالً

 .)٦)(٥("إال حلم اجلزور )٤(مست النار

                                                 
 ، سنن الترمذي٤١٦ – ٤٠٩، ٤٠٦، ٢/٣٠٠محد وإسحاق بن راهويه مسائل اإلمام أ: ينظر) ١(

، األوسـط البـن   ٢٥، اختالف العلماء للمروزي ص ١/١٢٥ )باب الوضوء من حلوم اإلبل(
 ، اجملمـوع ١/٢٥١ )باب ما ينقض الطهارة( ، املغين١/١٤٠ )الوضوء من حلوم اإلبل( املنذر

 .٢/٥٨ )باب األحداث اليت تنقض الوضوء(
 .هو الذي يذبح اجلزور: ارواجلز. اجلُزر: البعري ذكراً كان أو أنثى، واجلمع: زوراجلَ) ٢(
 .البعري السمني الذي ينحر، ويسمى هبذا االسم البعري خاصة: وقيل 
 ).جزر(مادة  ٤/١٣٤لسان العرب : ينظر 
: يقـول  مسعـت رسـول اهللا   : قال أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن زيد بن ثابت ) ٣(

 .٩٠برقم  ١/٢٧٢الوضوء مما مست النار : كتاب الطهارة، باب). الوضوء مما مست النار(
شـاة مثَّ   أكل كتف أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما–أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ) ٤(

بـرقم   ١/٣٧١كتاب الوضوء، باب من مل يتوضأ من حلم الشاة والسـويق  . صلَّى ومل يتوضأ
 .٩١برقم  ١/٢٧٣نسخ الوضوء مما مست النار: صحيحه، كتاب احليض، باب مسلم يف ،٢٠٧

أتوضـأ   أن رجالً سأل رسول اهللا : "أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر بن مسرة ) ٥(
أتوضأ من حلوم اإلبـل؟،  : إن شئت فتوضأ، وإن شئت فال تتوضأ، قال: من حلوم الغنم؟ قال

 .احلديث." ..نعم، فتوضأ من حلوم اإلبل: قال
 .٩٧برقم  ١/٢٧٥الوضوء من حلوم اإلبل : كتاب احليض، باب 
 .٤٠٩، ٢/٤٠٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٦(
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، إىل أنه حيرم اجلمـع بـني املـرأة    -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق  -٢
 .)١(وعمتها، وبني املرأة وخالتها

سنة، وذلك ملـا  وهو حكم شرعي مل يرد يف القرآن الكرمي، وإمنا ورد يف ال
أن جيمع الرجل بـني املـرأة    رسول اهللا  ى": قال عن أيب هريرة  يرو

 .)٢("وعمتها، وبني املرأة وخالتها
 ، وأنـه يفـرق   )٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل حتـرمي نكـاح الشـغار    -٣

 .)٤(بني املتشاغرين
وإمنا وردت به السنة،  ،وحترمي نكاح الشغار حكم شرعي مل يرد يف القرآن

ـى عـن    أن رسـول اهللا  : "وذلك ملا روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

                                                 
 .٤/١٥٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ١(
بـرقم   ٩/٦٤ال تنكح املرأة على عمتـها  : أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب) ٢(

٥١٠١٩. 

حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكـاح  : ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب 

 .١٤٠٨برقم  ٢/١٠٢٨

يقال شغر الكلب يشغر شغراً إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وشغر البلد إذا : الشغار أصله الشغر) ٣(

 .للنكاح خال من الناس، وشغر املرأة يشغرها شغوراً وأشغرها إذا رفع رجليها

 ).شغر(مادة  ٥٣٥، القاموس احمليط ص٤/٤١٧لعرب لسان ا: ينظر 

 .أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه اآلخر وليته، وال صداق بينهما: واصطالحاً 

 .٣٢٣، املطلع ص٥/٩٣) كتاب النكاح( ، كشاف القناع٩/٦٦صحيح البخاري : ينظر 

 )كتاب النكاح( إلشراف على مذاهب العلماء، ا٤/١٦٧٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : ينظر) ٤(

 .٢/٥٦٠، معامل السنن للخطايب ٤/٥٨ )النكاح
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 .)١("ارـالشغ
ألحكـام   تأسيس النيب بوهذه األمثلة تدل على أنّ اإلمام إسحاق يقول 

 .)٢(سكت عنها القرآن

 

                                                 
، ومسـلم يف  ٥١١٢برقم  ٩/٦٦الشغار : أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب) ١(

 .١٤١٥برقم  ٢/١٠٣٤حترمي نكاح الشغار وبطالنه : كتاب النكاح، باب

العلم على أن السنة نه قد اتفق من يعتد به من أهل  اعلم أ: "-رمحه اهللا-قال اإلمام الشوكاين ) ٢(
 ...."املطهرة مستقلة بتشريع األحكام، وأا كالقرآن يف حتليل احلالل، وحترمي احلرام

، ولإلمام الشاطيب كالم نفيس يف هذا املعىن، انظره يف املوافقات ٦٨إرشاد الفحول ص : ينظر 
٣٤-٤/٩. 
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א א
 مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بالسنة

بالسـنة   -رمحه اهللا تعاىل-اق النماذج اليت تدل على احتجاج اإلمام إسح
 :النبوية كثرية جداً، ولكنين سأقتصر منها على ما يلي

 .)١(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن مس الذكر ينقض الوضوء -١

ذلك عـن   )٢(ملا صح ؛ا نرى منه الوضوءوأما مس الذكر فإن: "-رمحه اهللا-قال 
 .)٣("النيب 

                                                 
الوضوء مـن  ( ، األوسط٤٠٤، ٣٣٤، ٢/٣٠٠د وإسحاق بن راهويه مسائل اإلمام أمح: ينظر) ١(

، ١/١٢٩ )باب الوضوء من مس الذَّكر( ، سنن الترمذي٢١٢ -٢٠٦، ١/١٩٦ )مس الذكر
بـاب  ( ، اجملمـوع ١/٢٤٢ )باب ما ينقض الطهـارة ( ، املغين١/١٢٦معامل السنن للخطايب 

 .٢/٤١ )األحداث اليت تنقض الوضوء
من : (قال أن النيب  -رضي اهللا عنها–بنت صفوان  بسرةالترمذي يف سننه عن أخرجه اإلمام ) ٢(

سنن الترمذي، كتاب الطهارة، . هذا حديث صحيح: وقال). مس ذكره فال يصل حىت يتوضأ
 .٨٤، ٨٢برقم  ١٢٩، ١/١٢٦كر الذَّ الوضوء من مس: باب

بـرقم   ١/٤٢من مس الفـرج   الوضوء: وأخرجه اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب الطهارة، باب 
، ٤٧٩بـرقم   ١/١٦١، وابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ٥٨

، كتاب الطهارة، بـاب  ، وعبد الرزاق يف مصنفه٧٢، ١/٧١والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 
 .١١٣، ١/١١٢ الوضوء من مس الذَّكر

 .١/١٥٠ إرواء الغليل كما يف -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .٢/٤٠٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
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حىت يسـمع   ؛بالتأمني على اإلماماجلهر  لزومذهب اإلمام إسحاق إىل  -٢
 .)١(من يليه، وأما يف حق املأموم فيسن

–وأصـحابه   وأما اجلهر بآمني فإنه سنة من الـنيب  : " -رمحه اهللا-قال 
، وهو على )٣(، وذلك ليوافق تأمينهم تأمني املالئكة)٢(من بعده -رضي اهللا عنهم

 .)٤(..."اإلمام ألزم

إذا  كان رسول اهللا : "قال -- )٥(واحتج لذلك حبديث وائل بن حجر
                                                 

باب ما جاء ( ، سنن الترمذي٥٥٠ - ٢/٥٤٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 )صفة الصـالة ( ، األوسط٤ص  )صفة الصالة( ، اختالف العلماء للمروزي٢/٢٨ )يف التأمني

 ، اجملموع٢/١٦٠ )صفة الصالة( ، املغين٣/٥٩سنة للبغوي ، شرح ال٣/٣٤٢، احمللى ٣/١٣٢
 .٣/٣٣٥) صفة الصالة(

 .وأيب هريرة  ،وابن عمر ،منهم عبد اهللا بن الزبري) ٢(
، ، مصنف ابن أيب شـيبة ٩٧ – ٢/٩٦ ، كتاب الصالة، باب آمنيمصنف عبد الرزاق: ينظر 

صـفة  ( ، األوسـط ٤٢٧ -٢/٤٢٥ كتاب الصالة، باب ما ذكروا يف آمني ومن كان يقوهلا
 .٣/٣٣٥) صفة الصالة( اجملموع، ٢/١٦٠ )صفة الصالة( ، املغين٣/١٣١ )الصالة

إذا أمـن  : (قـال  أن النيب  أخرج اإلمام البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة ) ٣(
 ).اإلمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

 .٧٨٠برقم  ٢/٣٠٦ري، كتاب األذان، باب جهر اإلمام بالتأمني صحيح البخا 
 .٤١٠برقم  ١/٣٠٧صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب التسميع والتحميد والتأمني  
 .٥٥٠ -٢/٥٤٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
بلغـه   أبو هنيدة، وائل بن حجر الكندي احلضرمي، كان ملكاً عظيماً حبضرموت، فلمـا : هو) ٥(

مسلماً طائعاً غري مكره، راغباً يف اهللا ويف  ملكه، وض إىل رسول اهللا  ترك ظهور النيب 
 .يف آخر والية معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما رسوله، تويف 

 .٦/٣١٢، اإلصابة ٥/٤٥١، أسد الغابة ٤/١٢٣االستيعاب : ينظر 
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 .)٢("ورفع هبا صوته )آمني(: قال )١(﴿والَ الضآلِّني﴾قرأ 

 .)٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه يسن الوتر على الراحلة يف السفر -٣

 .)٤(..."السنة الوتر على الراحلة يف السفر: "-رمحه اهللا–قال 

 كـان الـنيب   : "قال -عنهمارضي اهللا –واحتج لذلك حبديث ابن عمر 

صـالة الليـل إال    )٥(يومئُ إمياء  السفر على راحلته حيث توجهت بهيصلي يف

 .)٦("ويوتر على راحلته ،الفرائض

                                                 
 ).٧(سورة الفاحتة، اآلية ) ١(
 .٩٣٢برقم  ١/٥٧٤التأمني وراء اإلمام : داود يف سننه، كتاب الصالة، بابأخرجه أبو ) ٢(
 .٢/١٢٢رفع اليدين حيال األذنني : والنسائي يف سننه، كتاب االفتتاح، باب 
 .٨٥٥برقم  ١/٢٧٨اجلهر بآمني : وابن ماجة يف سننه، كتاب إقامة الصالة، باب 
: ، قال الترمذي٢٤٨برقم  ٢/٢٧التأمني  ما جاء يف: والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب 

 .حديث وائل بن حجر حديث حسن
 .١/٢٨٤ كتاب الصالة، باب اجلهر بالتأمني والدارمي يف سننه 
 .وصححه ١/٣٣٤ كتاب الصالة والدارقطين يف سننه 
 .١/١٧٦صحيح سنن أيب داود : ، ينظر-رمحه اهللا–كما صححه العالمة األلباين  
باب ما جاء ( ، سنن الترمذي٢/٦٥٠اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  مسائل: ينظر )٣(

 .٣/٥١٧ )صفة الصالة( ، اجملموع٤/١٩٠، شرح السنة ٢/٣٣٦ )يف الوتر على الراحلة
 .٢/٦٥٠مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٤(
ة باليـد أو بـالرأس أو بـالعني أو    اإلمياء مصدر أومأ إىل الشيء إذا أشار إليه، وتكون اإلشار) ٥(

 .باحلاجب
 ).ومأ(مادة  ١/٢٠١، لسان العرب ١/٨٢الصحاح : ينظر 
 .١٠٠٠برقم  ٢/٥٦٧الوتر يف السفر : أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوتر، باب) ٦(
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 ه ءذهب اإلمام إسحاق إىل أنه إذا صلى اإلمام قاعداً فيصـلي مـن ورا   -٤
 .)١(قعوداً، وإن قدروا على القيام -أيضاً-

 .)٢("نة إذا صلى قاعداً أن يصلوا قعوداًالس: "-رمحه اهللا–قال 

يف  صلى رسول اهللا : أا قالت -رضي اهللا عنها–واحتج حبديث عائشة 
فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قيامـاً، فأشـار إلـيهم أن    )٣(بيته وهو شاك ،

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا : (اجلسوا، فلما انصرف قال
ربنا لك احلمد، وإذا صـلى  : مسع اهللا ملن محده، فقولوا: وا، وإذا قالرفع فارفع

 .)٤()جالساً فصلوا جلوساً

وهو ال يعلـم، فهـو    )٥(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه إذا اشترى مصراةً -٥

                                                 
باب ( ، سنن الترمذي٧٢٣، ٢/٧٠٦مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر) ١(

صـفة  ( احمللـى ، ١/٤٠٣، معامل السنن ٢/١٩٦ )ذا صلّى اإلمام قاعداً فصلُّوا قعوداًما جاء إ
 .٣/٦١) صفة الصالة(، املغين ٣/٤٢٢لسنة للبغوي ، شرح ا٣/١٠٢ )الصالة

 .٢/٧٢٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .عن فرس بتخفيف الكاف من الشكاية، وهي املرض، وكان سبب ذلك أنه سقط ) ٣(
 .٢/٢٠٩فتح الباري : ينظر 
بـرقم   ٢/٢٠٣إنما جعل اإلمام ليؤمتَّ بـه  : أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب) ٤(

٦٨٨. 
 .بنحوه ٤١٢برقم  ١/٣٠٩ائتمام املأموم باإلمام : ومسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب 
ها ومجع فلم حيلب أياماً، وأصل التصـرية حـبس   وحقن يف ثدي ،اليت صري لبنها: املُصراة هي) ٥(

 .املاء، يقال منه صريت املاء إذا حبسته
 .٢/٢٤٢، الفائق يف غريب احلديث ٤/٤٢٢صحيح البخاري : ينظر 
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 .)١(باخليار بني أن يقبلها أو يردها وصاعاً من متر

من متر، كما حكم الـنيب   يرد املُصراة ويرد معها صاعاً" :-رمحه اهللا-قال 
")٣)(٢(. 

 .)٤(معها حمرم مل يكن حىت ولو املرأة الزانية اإلمام إسحاق إىل نفي ذهب -٦

النفي سنة مسنونة ال حيل ضرب  األمثـال إلسـقاط   : " -رمحه اهللا-قال 
 .)٦)(٥(..."ألن النفي سنة النيب  ؛...النفي، بل تنفى بال حمرم كما جاء

                                                 
بـاب  ( ، املغـين ٢٥٨٥، ٢/٢٥٨٠مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر) ١(

 .٢١٧ – ٦/٢١٦ )املصراة
ال تصـروا  : (قـال رسـول اهللا   : قـال  ومسلم عـن أيب هريـرة   أخرج البخاري ) ٢(

إن شـاء أمسـك،   : اإلبل، والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظـرين بعـد أن حيتلبـها   
 ).وإن شاء ردها وصاع متر

 ٤/٤٢٢... النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر والغنم: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب 
 .٢١٥١برقم  ٤/٤٣١إن شاء رد املصراة ويف حلبتها صاع من متر  :، وباب٢١٤٨برقم 

 .١٥٢٤برقم  ٣/١١٥٩حكم بيع املصراة : وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب 
 .٢/٢٥٨٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٣(
 ، سنن الترمـذي ٣٧٣٥ -٧/٣٧٣٠مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .١٢/٣٢٤) كتاب احلدود( ، املغين٤/٣٦ )باب ما جاء يف النفي(
-وقد ثبت ذلك يف أحاديث متعددة منها ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن عبادة بن الصامت ) ٥(

-- قال رسول اهللا : قال) : ،البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة
 ).والرجم

 .١٦٩٠برقم  ٣/١٣١٦ زىنحد ال: بابصحيح مسلم، كتاب احلدود،  
 .٣٧٣١/ ٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٦(
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א א א
 )١(م من رد خرب اآلحادحك

يف هذه املسألة، وهذا النـزاع مـبين علـى    -رمحهم اهللا-العلماء  اختلف
حكم على  )٣(إنه يفيد العلم: فمن قال، )٢(مسألة إفادة خرب الواحد العلم أم الظن

مل  )٤(إنه يفيد الظن: ر؛ لكونه عندهم من احلجج العلمية، ومن قالفكمنكره بال
                                                 

 .اآلحاد مجع أحد مبعىن واحد، والواحد هو الفرد) ١(
 .)أحد(مادة  ٣/٧٠، لسان العرب ٢/٤٤٠الصحاح : ينظر 
 .املتواتر هو ما عدا: ويف االصطالح 
، شرح الكوكـب  ٢/٤٨٦البن مفلح  ، أصول الفقه١٦خطيب البغدادي ص الكفاية لل: ينظر 

 .٢/٣٤٥املنري 
، شـرح الكوكـب   ٤/١٨١٨للمرداوي  التحبري وشرح التحرير ،٤/٢٦٦البحر احمليط : ينظر) ٢(

 .٢/٣٥٣املنري 
وبه قال اإلمام أمحد يف رواية، وقد حكى هذا القول ابن خويز منداد عـن اإلمـام مالـك،    ) ٣(

 .الظاهري واختاره، وهو قول ابن حزم
شرح ، ٢٤٠، املسودة ص ٢/٣٢اإلحكام لآلمدي ، ١٠١ -١/٩٥البن حزم  اإلحكام: ينظر 

 .٣٥١ -٢/٣٤٧الكوكب املنري 
 .وبه قال مجهور األصوليني) ٤(
أنه يفيد العلم إذا احتفت بـه قرينـة أو أكثـر ترفعـه إىل     : وهناك قول ثالث يف املسألة وهو 

 .مرتبة العلم
ة والطويف من احلنابلة، وهو اختيار اآلمـدي، والغـزايل، وشـيخ اإلسـالم     وبه قال ابن قدام 

 .ابن تيمية
، ٢/١٧٢، الوصول إىل األصول البـن برهـان   ٢/١٣٦املستصفى و ،املراجع السابقة: ينظر 

= 
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ر، والعلة يف ذلك هي إمكان الكذب واخلطأ والسهو يف حيكم على منكره بالكف
فيبقـى اخلـرب    ،اخلرب، وما دام األمر كذلك فال يقطع بصدق املخرب وال بكذبه

 .مظنوناً

 .)١(يرى اإلمام إسحاق تكفري منكر خرب الواحد -١

عن حممد بن نصر املروزي أن اإلمام إسحاق بن راهويـه   )٢(نقل ابن حزم
مث رده بغري تقيـة فهـو    ،خرب يقر بصحته رسول اهللا من بلغه عن : "يقول
 .)٣("كافر

 .)٥(، وبه قال ابن حزم الظاهري)٤(وهبذا قال اإلمام أمحد يف رواية
                                                 

= 
شـرح الكوكـب املـنري     ،٤٨ -١٨/٤١، جمموع الفتاوى ٢٨٤ -٤/٢٨٢احملصول للرازي 

 .١٠٤مذكرة أصول الفقه ص ، ٢/١٢١، فواتح الرمحوت ٣٤٩ -٢/٣٤٨
، املسـودة  ٢٣٦ -٢/٢٣٠جـامع بيـان العلـم وفضـله     : ينظر يف نسبة هذا القول إليه يف) ١(

، لوامـع  ١/٣٥٣، شـرح الكوكـب املـنري    ٢/٤٩٤، أصول الفقه البن مفلـح  ٢٤٥ص 
 .٢٠ -١/١٩األنوار البهية 

ديـب، أصـويل، حمـدث    أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب، أ: هو) ٢(
 .مث انتقل إىل القول بالظاهر ونفي القول بالقياس ،حافظ، كان يف بداية أمره شافعياً

احمللى باآلثار، والفصل يف امللل واألهواء والنحل، واإلحكام يف أصول األحكـام،  : من مؤلفاته 
 .هـ٤٥٦تويف رمحه اهللا سنة 

، الفـتح املـبني   ١٤٦ص  ة النحو واللغةبلغة يف تراجم أئم، ال٣/٢٩٩شذرات الذهب : ينظر 
١/٢٤٣. 

 .١/٩٧اإلحكام يف أصول األحكام  )٣(
 .٢/٣٥٢، شرح الكوكب املنري ٢/٤٩٤، أصول الفقه البن مفلح ٢٤٥املسودة ص : ينظر) ٤(
 .١/٩٧اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر) ٥(
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 .)١(وذهب مجهور األصوليني إىل أنه ال يكفر جاحده مطلقاً -٢

دون غريها، وهـذا   )٢(التفصيل، وهو كفر من جحد أحاديث الصفات -٣
 .)٣(بلةلبعض احلنا

أن ذلك خيتلـف بـاختالف    –واهللا تعاىل أعلم  –والراجح يف هذه املسألة 
 .وباختالف أحوال األشخاص الرادين للخرب ،األخبار

ن اخلرب ألفأخبار اآلحاد الصحيحة ليست على درجة واحدة من الصحة، مث 
 اخلرب الذي تلقته األمة بالقبولواحملتف بالقرائن خيتلف عن غريه مما مل حيتف هبا، 

 .خيتلف عن اخلرب الذي اختلفوا فيه، وحنو ذلك من الفروق

وكذلك األمر خيتلف باختالف األشخاص، فقد يكون الشخص جمتهـداً،  
فيظن أن هذا اخلرب الصحيح قد عارضه ما هو أقوى منه، أو أنه مل يصح عنده، 

 .)٤(أو يعتقد نسخه، وحنو ذلك من األمور اليت يكون هبا الشخص معذوراً

                                                 
 -٢/٦٧٤بخاري ، كشف األسرار لل١/٢٩٢، أصول السرخسي ٩٠١ -٣/٨٩٨العدة : ينظر) ١(

 .٢٤٥، املسودة ص ٢/١٠٣، شرح خمتصر الروضة ١/٦٥٦، بيان املختصر ٦٧٧
املشهور من مـذهب  : "١٢/٤٨٥يف جمموع الفتاوى  -رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢(

اإلمام أمحد، وعامة أئمة السلف تكفري اجلهمية، وهم املعطلة لصفات الرمحن، فإن قوهلم صريح 
ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قوهلم جحود الصانع، ففيه جحود الرب،  يف مناقضة

وهلذا كفر من يقول إن القرآن خملوق، وإن  ،...وجحود ما أخرب به عن نفسه على لسان رسله
اهللا ال يرى يف اآلخرة، وإن اهللا ليس على العرش، وإن اهللا ليس له علم، وال قدرة، وال رمحـة،  

 ".ذلك من الصفاتوال غضب، وحنو 
 .٢٠ -١/١٩، لوامع األنوار البهية ٢٤٥املسودة ص : ينظر) ٣(
 .٢٠/٢٣٢جمموع الفتاوى : ينظر) ٤(
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إن املرء قد جيهل السنة فيكون له قـول  : "-رمحه اهللا-مام الشافعي قال اإل
خيالفها، ال أنه عمد خالفها، وقد يفعل املرء وخيطئ يف التأويل، ومثل هـذا ال  

 .)١("يكفر وال يفسق ملكان العذر
وهلذا كان الصواب أن من رد اخلرب الصحيح كمـا  : ")٢(جاء يف املسودةو

أن  ط الناقل أو كذبه، العتقـاد الـراد  اعتقاداً لغل --كانت ترده الصحابة 
ال يقول هذا، فإن هذا ال يكفر وال يفسـق،   الدليل قد دل على أن الرسول 

غري واحد  --وإن مل يكن اعتقاده مطابقاً، وقد رد غري واحد من الصحابة 
 ".من األخبار اليت هي صحيحة عند أهل احلديث

 :ق خبرب الواحد، ما يليومن أمثلة احتجاج اإلمام إسحا
ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز املسح على اجلـوربني وإن مل يكونـا    -١
 .)٣(منعلني

ومسح علـى   توضأ النيب : قال -– )٤(واحتج حبديث املغرية بن شعبة
                                                 

 .٢١٥ص  الرسالة )١(
 .٤٨٠ – ٤٧٩خمتصر الصواعق املرسلة ص : ، وينظر٢٤٧املسودة آلل تيمية ص  )٢(
باب ( ، سنن الترمذي٢٨٨ -٢/٢٨٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

باب املسـح علـى اجلـوربني    ( ، األوسط١/١٦٨ )ما جاء يف املسح على اجلوربني والنعلني
 .٢/٣٧٤ )باب املسح على اخلفني( ، املغين١/٤٦٤ )والنعلني

املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي، أبو عيسى، أسلم قبل : هو) ٤(
 ، تويف هدها وبيعة الرضوان، كان من املقربني عند عمر بن اخلطاب عمرة احلديبية، وش

 .هـ٥٠سنة 
 .٦/١٣١، اإلصابة ٥/٢٦١، أسد الغابة ٩ -٤/٧االستيعاب : ينظر 
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 .)١(اجلوربني والنعلني
 .وعمل به خرب آحاد ،وهذا احلديث الذي متسك به اإلمام إسحاق

 .)٢(اق إىل أن مس الذكر ينقض الوضوءذهب اإلمام إسح -٢
مـن  : (قال أن النيب  –رضي اهللا عنها  – )٣(واحتج لذلك حبديث بسرة
 .)٤()مس ذكره فال ُيَصلِّ حىت يتوضأ

 .وهذا احلديث الذي احتج به اإلمام إسحاق خرب آحاد

                                                 
برقم  ١١٣ -١/١١٢املسح على اجلوربني : أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الطهارة، باب) ١(

١٥٩. 
بـرقم   ١/١٦٧يف املسح على اجلوربني والنعلني : بابوالترمذي يف سننه يف كتاب الطهارة،  

 .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال٩٩
 ١/١٨٥ما جاء يف املسح على اجلوربني والنعلني : وابن ماجة يف سننه يف كتاب الطهارة، باب 

 .٥٥٩برقم 
 .٤/٢٥٢واإلمام أمحد يف املسند  
 .١/٣١ترمذي كما يف صحيح سنن ال -رمحه اهللا-وصححه العالمة األلباين  
 ، سنن الترمذي٤٠٤، ٣٣٤، ٢/٣٠٠مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

، ١/١٩٦ )باب الوضوء من مس الـذَّكر ( ، األوسط١/١٢٩ )باب الوضوء من مس الذَّكر(
، ١/٢٤٢ )باب مـا يـنقض الطهـارة   ( ، املغين١/١٢٦، معامل السنن للخطايب ٢١٢ -٢٠٦
 .٢/٤١ )اب األحداث اليت تنقض الوضوءب( اجملموع

بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية األسدية، وهي ابنـة  : هي) ٣(
أخي ورقة بن نوفل، كانت من املبايعات املهاجرات السابقات إىل اإلسالم، روى عنها مروان 

 . بن احلكم، وعروة بن الزبري، وسعيد بن املسيب، وغريهم
 .٨/٣٠، اإلصابة ٧/٤٤، أسد الغابة ٤/٣٥٨االستيعاب : ينظر 
 ).١٣٥(يف ص سبق خترجيه ) ٤(
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 .)١(ذهب اإلمام إسحاق إىل وجوب التسمية عند الوضوء -٣
ال (: قال رسول اهللا : قال -– )٢(عيد بن زيدواحتج لذلك حبديث س

 .)٣()ُوُضوء لمْن ملْ يذكُر اْسَم اهللا عليه
 .خرب آحاد -رمحه اهللا-وهذا احلديث الذي احتج به اإلمام إسحاق 

                                                 
باب ما جاء ( ، سنن الترمذي٢/٢٦٤مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

، معامل السـنن  ١/٣٦٨ )باب التسمية عند الوضوء( ، األوسط١/٣٨ )يف التسمية عند الوضوء
) باب صفة الوضـوء (، اجملموع ٢/١٤٥) باب السواك وسنة الوضوء(، املغين ١/٧٥للخطايب 

١/٣٩٥. 
وكان صـهر   ،--سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي ابن عم عمر بن اخلطاب : هو) ٢(

أخته فاطمة بنت اخلطاب، أسلم قدمياً هو وامرأته فاطمة، وكان مـن املهـاجرين    عمر زوج
 .هـ، وقيل غري ذلك٥٠سنة   املبشرين باجلنة، تويفاألولني، وهو من العشرة 

 .٣/٩٦، اإلصابة ٤٥٨ -٢/٤٥٥، أسد الغابة ١٨٢ -٢/١٧٨االستيعاب : ينظر 
، ١٠١بـرقم   ١/٥٧أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب يف التسمية على الوضوء  )٣(

 .٢٥برقم  ١/٣٨الوضوء  والترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف التسمية عند
 .٤٠/٧٠، ٣/٤١، ٢/٤١٨واإلمام أمحد يف املسند  
 .١/١٨٧والدارمي يف سننه، كتاب الطهارة، باب التسمية يف الوضوء  
 ".هذا حديث صحيح اإلسناد: "، وقال١/١٤٦واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة  
 .١/٤٣الوضوء  والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب الطهارة، باب التسمية على 
مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر -رمحه اهللا–وصحح هذا احلديث اإلمام إسحاق  

٢/٣٨١. 
والظاهر أن جممـوع األحاديـث   ): "١/٧٥تلخيص احلبري ( -رمحه اهللا–قال اإلمام ابن حجر  

 ".حيدث منها قوة تدل على أن له أصالً
، صـحيح سـنن   ١٢٣-١/١٢٢الغليـل   إرواء: ينظر -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  

 .١/٢١داود  أيب
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 -رمحـه اهللا تعـاىل  -وهذه األمثلة وغريها تدلُّ على قبول اإلمام إسحاق 
 .ألخبار اآلحاد، واحتجاجه هبا
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א א
 )١(االحتجاج باحلديث املرسل

بشـرط أن يكـون    )٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل االحتجاج باحلديث املرسل
                                                 

أطلقه وأمهله،  :أي أرسل الشيء: اسم مفعول من اإلرسال، وأصله من قوهلم: ل يف اللغةسراملُ) ١(
قطعاً متفرقني، وحيتمل أن يكون أصله من : رساالً، أيأجاء القوم : وحيتمل أن يكون من قوهلم
 .و االستئناس والطمأنينة إليه، وجيمع املرسل على مراسل ومراسيلاالسترسال إىل اإلنسان، وه

 ١١/٢٨١لسان العرب  ،٢/٣٩٢معجم مقاييس اللغة ، ١٢/٣٩٣ذيب اللغة لألزهري : ينظر 
 ).رسل(مادة 

 :خيتلف تعريف املرسل عند احملدثني عن تعريفه لدى الفقهاء واألصوليني: واصطالحاً 
 .قال رسول اهللا : إىل التابعي، ويقول التابعي ويه احملدث بأسانيد متصلةالذي ير هو :عند احملدثني -١
 .١/٢٨٣، توضيح األفكار للصنعاين ٣٢معرفة علوم احلديث للحاكم ص : ينظر 
 .قول غري الصحايب، قال رسول اهللا : وعند الفقهاء واألصوليني هو -٢
، تيسري ٢/١٢٣إلحكام لآلمدي ، ا١/٦٣٢، الربهان ٥٨الكفاية للخطيب البغدادي ص : ينظر 

 .٣/١٠٢التحرير 
، أو فعله مما مل يسـمعه أو  ما أخرب به الصحايب عن قول الرسول : وأما مرسل الصحايب هو 

 .يشاهده، إما لصغر سنه، أو تأخر إسالمه، أو غيابه
 .١/٦٢اجملموع : ينظر 
 .ومرسل الصحايب مقبول عند مجاهري األمة 
، فـواتح  ٧/٦، فتح الباري ١/٣٠ي على مسلم ، شرح النوو١/٣٥٩أصول السرخسي : ينظر 

 .٢/١٧٤الرمحوت 
 .وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية )٢(
واحلديث املرسل الذي له ما يوافقه أو ): "٦/٤٧الفتاوى الكربى (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

= 



 األدلة المتفق عليها: الفصل الثاني/ الباب األول/القسم الثاني

راويه ثقة عنده، أو أن يكون هذا املرسل أقوى من غريه، أو أن يأخذ به بعـض  
، ومما يدل على ذلك )١(أهل العلم، أو أن يكون هذا املرسل مما يشد بعضه بعضاً

 :ما يلي

 .)٢(ن من كل ناحيةوام إسحاق إىل أن جريان املسجد أربعذهب اإلم -١

                                                 
= 

 ".الذي عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء
 .ري احملدثني إىل أن احلديث املرسل ضعيف، ال حيتج بهوذهب مجاه 
 :ويف املسألة أقوال أخرى تنظر يف 
، مقدمة ٢٧٢، املنخول ص ٣٢٦، التبصرة ص ١/٤، التمهيد البن عبد الرب ٤٦٥الرسالة ص  

، جـامع التحصـيل يف   ٣٨٠، شرح تنقيح الفصول ص ١/١٣٢صحيح مسلم بشرح النووي 
، ٢/٥٧٤، شرح الكوكب املنري ٤/٢٩٣، البحر احمليط ٤٨ – ٤٧ أحكام املراسيل للعالئي ص

 .٢/١٧٤فواتح الرمحوت 
، شروطاً أربعة لقبول املرسـل  ٤٦٣ – ٤٦١ص  يف الرسالة -رمحه اهللا–ذكر اإلمام الشافعي ) ١(

 : وهي
أن يكون املُرسل من كبار التابعني، فأما من بعد كبار التابعني الذين كثرت مشاهدم لـبعض   -١

 .ال أعلم منهم واحداً يقبل مرسله: ، فقد قال عنهمصحاب رسول اهللا أ
 .أن يكون املرسل إذا مسى من روى عنه مل يسم جمهوالً، وال مرغوباً عن الرواية عنه -٢
 .أن يكون املرسل إذا شارك أحداً من احلفاظ يف حديث مل خيالفه -٣
 :احد من أربعة أمورأن يكون للحديث املرسل شاهد يزكي قبوله، وذلك بو -٤
 .أن يكون احلفاظ املأمونون قد رووا معناه مسنداً إىل النيب  –أ 
 .أن يوافقه مرسل غريه ممن قبل العلم عنه -ب
 .أن يوافقه قول لبعض الصحابة، فإن هذه املوافقة دليل على أن املرسل له أصل معترب -جـ
 .ن يفيت مبثله كثري من أهل العلمأ -د
 .٤٦٩ – ٢/٤٦٧ل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مسائ: ينظر) ٢(
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أوصـاين  : (قال أن النيب  -رضي اهللا عنها-واحتج لذلك حبديث عائشة 
جربيل عليه السالم باجلار إىل أربعني داراً، عشرة من ههنا، وعشرة من ههنـا،  

 .وهو حديث مرسل ،احلديث )١(...)وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا
 ".)٣)(٢(وإن مل يكن متصالً اعتبِر به، وأخذ به األوزاعي: "إسحاق قال اإلمام

 .)٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن الدية تعطى يف ثالث سنني، كل سنة ثلثاً -٢
أنه جعل الدية يف األعطيـة يف   --واحتج لذلك بأثر عمر بن اخلطاب 

                                                 
الرجل يقول ثلث مايل إىل فـالن  : أخرجه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب الوصايا، باب) ١(

 . ، وحكم على إسناده بالضعف٢٧٦ -٦/٢٧٥ ... يضعه حيث أراه اهللا
 .١٤٢برقم  ١٠/٣٨٥وأبو يعلى يف مسنده  
وهو  ،رواه أبو يعلى عن شيخه حممد بن جامع العطار" ):٨/١٦٨الزوائد جممع (قال اهليثمي يف  

 ".ضعيف
 .١٤٣برقم  ١٩/٧٣والطرباين يف املعجم الكبري  
عن ابن شهاب الزهري، قال احلافظ ابن حجر يف التلخـيص   ٢٥٧وأبو داود يف املراسيل، ص  

 .رجاله ثقات: عن هذا اإلسناد ٣/١٠٧
هذا سند رجالـه  : ")١/٢٩٥سلسلة األحاديث الضعيفة (يف  -اهللا رمحه–قال العالمة األلباين  

 ".أن يأخذ به: ثقات، ولوال إرساله حلكمت عليه بالصحة، وعلى من يقول بصحة املرسل
 .٤١٤  -٤/٤١٣نصب الراية : وينظر 
هاً أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن يحمد األوزاعي، إمام أهل الشام، أحد أئمة الدنيا فق: هو )٢(

مسند األوزاعي، والسنن يف الفقه، : وعلماً، وورعاً وحفظاً، وهو من تابعي التابعني، من مؤلفاته
 .هـ ببريوت١٥٧سنة  -رمحه اهللا-تويف 

 .٣/٣٢٠، األعالم ٣/١٢٧، وفيات األعيان ٧٦طبقات الفقهاء ص : ينظر 
  .٨/٥٣٦ )كتاب الوصايا( ابن قدامة يف املغين: ن األوزاعيعنقل ذلك ) ٣(
 .٤٦٩ -٢/٤٦٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : وينظر 
كتاب ( ، األوسط٣٥١٠ -٧/٣٥٠٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٢/٤٩٢ )الديات
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الثلث فهو ثالث سنني، والنصف والثلثني يف سنتني، والثلث يف سنة، وما دون 
 .)١("من عامه

فهـو   ألنه وإن مل يكن اإلسناد متصالً عن عمـر  : "قال اإلمام إسحاق
 .)٢("أقوى من غريه

ذهب اإلمام إسحاق إىل كراهة مصافحة النساء عجوزاً كانت أو غـري   -٣
 .)٣(عجوز

كان إذا بايع ال يصافح النساء إال وعلـى يـده    واحتج لذلك أن النيب 
 .ث مرسلوهو حدي. )٤("ثوب

                                                 
بـرقم   ٩/٤٢٠ ، كتاب العقول، باب يف كـم تؤخـذ الديـة   أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه) ١(

 .٩/٢٨٤ ، كتاب الديات، باب الدية يف كم تؤدي؟بة يف مصنفه، وابن أيب شي١٧٨٥٨
 .٨/١٠٩تنجيم الدية على العاقلة : والبيهقي يف السنن الكربى، يف كتاب الديات، باب 
 .٣٧ -٤/٣٦التلخيص احلبري : وينظر 
وهذا إسناد ضعيف، مـن أجـل   : "٧/٣٣٧يف إرواء الغليل  -رمحه اهللا–قال العالمة األلباين  

 ".فإنه ضعيف، مث هو منقطع بني الشعيب وعمر األشعث،
 .٣٥١٠ – ٧/٣٥٠٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .٤٦٦٤ – ٩/٤٦٦٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
ابن : وقد أخرجه ،ن طريق قيس بن أيب حازمعهذا احلديث من عدة طرق مرسلة، فروي  يرو) ٤(

، وابن عبـد الـرب يف التمهيـد    ١٠٥ -١٠٤ص  ، واخلالل يف السنة٨/٦ الطبقات د يفسع
١٢/٣٤٤. 

، كتاب أهل الكتـاب،  ن طريق إبراهيم النخعي، وقد أخرجه عبد الرزاق يف مصنفهعوروى  
 .١٢/٢٤٣، وابن عبد الرب يف التمهيد ٨/٦، وابن سعد يف الطبقات ٦/٩ باب بيعة النساء

، وأبـو داود يف املراسـيل   ٨/٥، وأخرجه ابن سـعد يف الطبقـات   ن طريق الشعيبعوروى  
 . ٢٧٤ ص

= 
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 .)٢)(١(ذهب اإلمام إسحاق إىل القول جبواز صالة التسبيح -٤
 .)٤(بذلك  )٣(أمر العباس واحتج لذلك أن النيب 

                                                 
= 
 .٤/٣٣٧، السلسلة الضعيفة ١٣/٢١٧، ١٣/٥٠٥، ٨/٥٠٥فتح الباري : ينظر 
صالة التسبيح مسيت بذلك لكثرة التسبيح فيها، وهي أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة فاحتـة  ) ١(

بحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا س: الكتاب، وسورة، وبعد الفراغ من القرآن يقال
أكرب مخس عشرة مرة، مث يركع املصلي ويقوهلا وهو راكع عشراً، مث يرفع من الركوع ويقوهلا 
عشراً، مث يسجد ويقوهلا عشراً، مث يرفع رأسه من السجود ويقوهلا عشراً، مث يسـجد ويقوهلـا   

س وسبعون يف كل ركعة، يفعل ذلك يف أربـع  عشراً، مث يرفع رأسه، ويقوهلا عشراً فذلك مخ
 .ركعات

 .١١/٢٠٦، فتح الباري ٢/٥٥١ )صالة التسبيح( املغين: ينظر 
 .٤/٣٢٠، الفتوحات الربانية ٩/٤٦٩٦مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٢(
، كان  العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أبو الفضل، عم النيب: هو) ٣(

أجود قريش كفّاً، وأوصلهم رمحاً، وقد كان رئيساً يف قومه زمن اجلاهلية، وإليه كانت عمارة 
 .هـ٣٢املسجد احلرام والسقاية قبل اإلسالم، تويف باملدينة سنة 

 .  ٤/٣٠، اإلصابة ٣/١٦٣، أسد الغابة ٢/٣٥٨االستيعاب : ينظر
 أمنحك، أال أَحبوك، أال أفْعلُ بك؟ عشر خصالٍ إذا أال أُعطيك، أال: يا عماه: يا عباس: "فقال )٤(

احلديث بطوله، وقد أخرجه أبـو داود يف سـننه، يف   ..." أنت فَعلت ذلك غَفَر اُهللا لك ذنبك
 .١٢٩٧برقم  ٢/٦٧صالة التسبيح : كتاب الصالة، باب

 .٣٥١ -٢/٣٤٧صالة التسبيح : والترمذي يف سننه يف كتاب الصالة، باب 
 ".هذا حديث غريب من حديث أيب رافع: "وقال 
 ".غري حديث يف صالة التسبيح وال يصح منه كبري شيء عن النيب  يوقد رو: "وقال أيضاً 
 ٤٤٣ -١/٤٤٢صالة التسبيح : وابن ماجة يف سننه يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب 

 .١٣٨٦برقم 
صالة التسبيح إن صح اخلرب فإن يف القلب من : وابن خزمية يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب 

= 
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ال أرى بأساً إن استعمل صالة التسبيح على ما جاء أن : "-رمحه اهللا-قال 
، وإن بعضهم قد أسنده، أمر العباس بذلك، ألنه يروى من أوجه مرسالً النيب 
 .)١("عضه بعضاً، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكرويشد ب

رمحه اهللا -ومن خالل ما تقدم من هذه األمثلة يتبين جبالء أن اإلمام إسحاق 
يقبل احلديث املرسل وحيتج به، وذلك حلرصه علـى التمسـك بسـنة     -تعاىل

، والعمل هبا، ومع هذا فإنه مل حيتج باحلديث املرسل إذا كان راويه الرسول 
 .اًضعيف
 .)٢(الصـالة  مل حيتج حبديث إجياب الوضوء من الضحك يف يدل على هذا، فإنه ومما

                                                 
= 

 .٢/٢٢٣ شيئاًهذا اإلسناد 
 ".واحلق أن طرقه كلها ضعيفة: "٢/٧قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص  
 ".صالة التسبيح مل يصح فيه حديث: باب: "٢/٥٦٦وقال العجلوين يف كشف اخلفاء  
، ومشكاة ٢٤١ -١/٢٤٠أيب داود  كما يف صحيح سنن -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  

 .٤١٩ -١/٤١٨املصابيح 
جاء فيها حديث حسن يف كتـاب الترمـذي   : "٢/١وقال النووي يف ذيب األمساء واللغات  

 ".وغريه
 ".هذه الطرق كلها ال تثبت: وأعدها ابن اجلوزي من املوضوعات، وقال 
 .١٨٣ -٤/١٧٦، عون املعبود ٤٧٠ -٢/٤٦٥البن اجلوزي  املوضوعات: ينظر 
 .٩/٤٦٩٦مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )١(
يصلي بأصحابه يوماً فجاء رجل ضرير البصر فوقع  كان النيب : وهو حديث أيب العالية قال) ٢(

مـن  : (قال ، فلما انصرف رسول اهللا يف ركية فيها ماء، فضحك بعض أصحاب النيب 
 ).ضحك فليعد وضوءه مث ليعد صالته

، وابن ٢/٣٧٦ ، كتاب الصالة، باب الضحك والتبسم يف الصالةأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
= 
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 .)٢("مرسل )١(إنه حديث منقطع": وقال عنه

                                                 
= 

، ١/٣٨٨ ، كتاب الصالة، باب من كان يعيـد الصـالة مـن الضـحك    أيب شيبة يف مصنفه
 .١/١٦٨والدارقطين يف سننه 

ة والبيهقي يف السنن الكربى يف كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مـن القهقهـة يف الصـال    
١/١٤٦. 

هذا حديث مرسل، ومراسيل أيب العالية ليست بشيء، كان ال يبايل : "قال البيهقي بعد أن رواه 
 ".عمن أخذ، كذا قال حممد بن سريين

 .٥٤ -١/٤٧، نصب الراية ٢/٨٢، ١/٢٤٦جممع الزوائد : وينظر 
 .أو ذكر فيه رجل مبهم ،هو الذي سقط من إسناده رجل: املنقطع) ١(
 .١/١٥٨، شرح ألفية العراقي له ٥٧البن الصالح ص  احلديثعلوم : ينظر 
 .٢/٤١٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٢(
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א א
 )١(االحتجاج باحلديث الضعيف

يقبل احلديث الضعيف وحيتج به، ويقدمه  -رمحه اهللا تعاىل-اإلمام إسحاق 
يوجد يف الباب ما يدفعه،  بأاللعمل مقيد عنده ، وهذا ا)٢(على الرأي واالجتهاد

                                                 
وة والصحة، فالضم لغـة قـريش،   خالف الق -بضم الضاد وفتحها–من الضعف : الضعيف) ١(

 .معاًوالفتح لغة متيم، ومها لغتان ملدلول واحد، ويستعمالن لضعف البدن، وضعف الرأي 
 ).ضعف(مادة  ٩/٢٠٣، لسان العرب ١/٤٨٢ب اللغة ذي: ينظر 
 .هو احلديث الذي مل جتتمع فيه صفات القبول: واصطالحاً 
عدالـة  : وصفات احلديث الصحيح هي. ١/٤٩٢البن حجر  النكت على ابن الصالح: ينظر 

. ن العلة القادحةالرواة، ومتام ضبطهم، واتصال سند احلديث، وسالمته من الشذوذ، وسالمته م
كما أنه البد من توافر هذه الشروط للحديث احلسن؛ إال أن ضبط رواته أو أحدهم أخف من 

 .ضبط رواة احلديث الصحيح
 .أما احلديث الذي مل جتتمع فيه صفات احلديث الصحيح، وال صفات احلديث احلسن فهو الضعيف 
 .١/١٧٩تدريب الراوي ، ٢٠التقيد واإليضاح ص : ينظر 
 .روي هذا عن اإلمام أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد )٢(
وذهب بعض احملققني من أهل العلم إىل أن احلديث الضعيف ال يعمل به مطلقاً، وإليه ذهـب   

 .اإلمام حيىي بن معني، والبخاري، ومسلم وغريهم
إىل  وذهب بعض العلماء إىل االحتجاج باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال فقط، ونسب هذا 

 .اجلمهور
 :ينظر يف املسألة 
، ٢١٣، ٥٦، الكفاية للخطيب البغـدادي ص  ٢/٢١١اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  

= 
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 .وأال يكون يف سنده متهم عنده، فإن وجد شيء من ذلك فإنه ال حيتج به

 :ويعمل به ما يلي ،ومما يدل على أن اإلمام إسحاق يقبل احلديث الضعيف

إىل العمل بصالة التسبيح، واحتج  -)١(كما تقدم-ذهب اإلمام إسحاق  -١
 .بذلك --العباس أمر  بأن النيب 

بعضهم قد أسنده، ويشـد   ، وإنَّألنه يروى من أوجه مرسالً: "وعلل بقوله
 .)٢("بعضه بعضاً، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر

واحلق أن طرقـه كلـها   : "، قال احلافظ ابن حجر)٣(وهو حديث ضعيف
 .)٤("ضعيفة
علـى  وضع اليد الـيمىن  : ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ من سنة الصالة -٢

 .)٥(اليسرى يف الصالة حتت السرة
إنّ من السنة يف الصالة : "أنه قال --وحجته يف ذلك، ما روي عن علي 

                                                 
= 

، ٣٣-١/٣١، إعالم املـوقعني  ٢٧٣، املسودة ص ٨٣ – ١/٧٦شرح صحيح مسلم للنووي 
 .١/٤٥، ضعيف اجلامع الصغري للعالمة األلباين ١/٢٦٧فتح املغيث للسخاوي 

 .من الرسالة) ١٥١(ص  :ينظر) ١(
 .٩/٤٦٩٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 ).١٥١(سبق خترجيه يف ص ) ٣(
 .٢/٧تلخيص احلبري : ينظر) ٤(
) صـفة الصـالة  ( ، األوسـط ٥٥٢ -٢/٥٥١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٥(

 اجملمـوع ، ٢٠/٢٢١قـرطيب  ، اجلامع ألحكام القرآن لل٢/١٤١ )صفة الصالة( ، املغين٣/٩٤
 .٤/١١٤، شرح مسلم للنووي ٣/٢٧١) صفة الصالة(
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 .)١("وضع األكف على األكف حتت السرة

 .)٢("حتت السرة أقوى يف احلديث، وأقرب إىل التواضع: "وعلل بقوله

احلافظ  وهذا احلديث الذي استند عليه اإلمام إسحاق حديث ضعيف، قال
 .)٣("إسناده ضعيف: "ابن حجر

ـ    -٣ ون ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ العدد الذي تنعقد بـه اجلمعـة أربع
 .)٤(اإلمام مع

                                                 
وضع اليمىن : ، وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب١/١١٠أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(

، ويف سنده عبد الرمحن بن إسحاق الكويف وهـو  ٧٥٦برقم  ١/١٧٤على اليسرى يف الصالة 
مسعت أمحد بن حنبل يضعف عبد الرمحن بن : "١/١٧٤ سننه ضعيف، قال اإلمام أبو داود يف

 ".إسحاق الكويف
 .١/٢٨٦وكذا أخرجه الدارقطين يف سننه  
وضع اليدين على الصدر يف الصالة مـن  : والبيهقي يف السنن الكربى، يف كتاب الصالة، باب 

 .٢/٣١السنة 
 .١/٣٩١ لشمال، كتاب الصالة، باب وضع اليمني على اوابن أيب شيبة يف مصنفه 
اتفقوا على تضعيفه؛ ألنه من رواية عبد الرمحن بـن  : "٣/٢٧٢قال اإلمام النووي يف اجملموع  

 ".إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة اجلرح والتعديل
نصب الرايـة  : وينظر. ٧١ -٢/٧٠كما يف إرواء الغليل  -رمحه اهللا–وضعفه العالمة األلباين  

٣١٤ -١/٣١٣. 
 .٥٥٢ -٢/٥٥١اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل  )٢(
 .٢/٢٦٢فتح الباري : ينظر) ٣(
شـرح  ، ١/٦٤٦، معامل السنن ٨٦٤ -٢/٨٦٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٤(

 .٤/٣٧٣) كتاب اجلمعة( اجملموع ،٤/٢١٩السنة 
عشر من غري  معة اثناالعدد الذي تنعقد به اجلأن : وهناك رواية أخرى عن اإلمام إسحاق وهي 

= 
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وا أربعـني رجـالً   غلبالسنة أن يكون أهل القرى إذا : "قال اإلمام إسحاق
 .)١("فصاعداً أن يصلي هبم بعضهم وخيطب

: أنه قال -رضي اهللا عنهما- وحجته يف ذلك ما روي عن جابر بن عبد اهللا
مضت السنة أن يف كل ثالثة إمام، ويف كل أربعني فما فوق ذلـك مجعـة،   "

 .)٢("وأضحى، وفطر؛ وذلك أم مجاعة
وهذا احلديث الذي احتج به اإلمام إسحاق حديث ضعيف، قـال اإلمـام   

 .)٤("ال حيتج مبثله: "عن هذا احلديث )٣(البيهقي
 .)٥(إىل أن من تزوج ذات حمرم عمداً يقتلذهب اإلمام إسحاق  -٤

                                                 
= 

 .٢/٤٩٠نقلها احلافظ ابن حجر يف الفتح . اإلمام
 .٨٦٤ -٢/٨٦٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
، والبيهقي يف سننه ٢/٤ ، كتاب اجلمعة، باب ذكر العدد يف اجلمعةأخرجه الدارقطين يف سننه) ٢(

، ٣/١٧٧ية وجبت عليهم اجلمعـة  الكربى، كتاب اجلمعة، باب العدد الذين إذا كانوا يف قر
 ".تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف: "وقال

 .٢/٥٩تلخيص احلبري : وينظر. ٣/٦٩كما يف إرواء الغليل  -رمحه اهللا-وضعفه العالمة األلباين  
أمحد بن احلسني بن علي، أبو بكر البيهقي، من أئمة احلديث، وكان أوحد أهل زمانه يف : هو) ٣(

: والتضيف، وكان ممن نصر مذهب اإلمام الشافعي، ومن مؤلفاتـه  ،والفقه ،واحلفظ ،اإلتقان
 .هـ بنيسابور٤٥٨السنن الكربى، واملعرفة يف السنن واآلثار، وكتاب اخلالفيات، تويف سنة 

 .٣/٣٠٤، شذرات الذهب ١/٢٠، وفيات األعيان ٣/٣طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ينظر 
 .٢/٥٩تلخيص احلبري : ، وينظر٣/١٧٧ى السنن الكرب: ينظر) ٤(
 ، سنن الترمـذي ١٧٣٠، ٤/١٥٤٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٥(

، املغـين  ٤/٦٠٣، معامل السنن للخطـايب  ٤/٦٢ )يا خمنث: باب ما جاء يف من يقول آلخر(
 .١٢/٣٤١) كتاب احلدود(
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، وهـذا  )١()من أتـى ذات حمـرم فـاقتلوه   : (وحجته يف ذلك قوله 
 .احلديث ضعيف

وهذه األمثلة كلها تدل على قبول اإلمام إسـحاق للحـديث الضـعيف،    
على الرأي واالجتهاد بشرط أال يوجد يف البـاب مـا    وتقدميهواحتجاجه به، 

ده متهم عنده، فإن وجد شيء من ذلك فإنه ال حيـتج  يدفعه، وأال يكون يف سن
 :به، ومن أمثلة ذلك

حلـديث الـذي احـتج بـه اإلمـام      إن اإلمام إسحاق مل يقبـل ا  -١
ــو ــة أب ــه اهللا- )٢(حنيف ــن الضــحك يف  -رمح ــوء م ــألة الوض  يف مس

                                                 
لترمذي يف سننه، كتاب احلدود، باب ما جاء يف من ، وا١/٣٠٠أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(

 .٤/٦٢يا خمنث : يقول آلخر
 ".ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإبراهيم بن إمساعيل أحد رواته يضعف يف احلديث: "وقال 
 .١٨وضعفه أيضاً احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب ص 
ذات حمرم ومـن أتـى هبيمـة    كما أخرجه ابن ماجة يف سننه، كتاب احلدود، باب من أتى  

هذا احلـديث صـحيح   : "، وقال٤/٣٩٧، واحلاكم يف املستدرك يف كتاب احلدود ٢/٨٥٦
 ".اإلسناد ومل خيرجاه

والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب احلدود، باب من وقع على ذات حمرم لـه، أو علـى ذات    
، وضـعفه  ٨/٢٣٧مي زوج، أو من كانت يف عدة زوج بنكاح، أو غري نكاح مع العلم بالتحر

 .٨/٢٣٧ابن التركماين كما يف اجلوهر النقي 
 .٨/٢٢وضعف العالمة األلباين هذا احلديث كما يف إرواء الغليل  
فقيه أهل العراق، وإمام  -رمحهم اهللا تعاىل–النعمان بن ثابت الكويف، أحد األئمة األربعة : هو) ٢(

النـاس يف الفقـه   : "مام الشافعي يف حقهأصحاب الرأي، وإليه ينسب املذهب احلنفي، قال اإل
املسند يف احلديث، الرد على القدرية، املخارج يف الفقـه،  : من مؤلفاته ".عيال على أيب حنيفة

= 
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؛ ألنه حـديث ضـعيف، وذلـك بسـبب االنقطـاع      )٢(-كما مر- )١(الصالة
 .)٣(الـواإلرس

رضـي اهللا  -فإن اإلمام إسحاق مل يأخذ حبديث ابـن عمـر   وكذلك  -٢
ضربة للوجه، وضربة لليـدين إىل  : التيمم ضربتان: (قال أن النيب  -عنهما
: قـال  -رضي اهللا عنهما– )٦(حبديث عمار بن ياسر )٥(وإمنا أخذ. )٤()املرفقني

                                                 
= 

 . ه١٥٠تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 
 .١/٨٦، الطبقات السنية ١/٤٩ملضيئة اجلواهر ا، ٦/٣٩٠سري أعالم النبالء : ينظر 
 )القهقهة يف الصالة( ، بدائع الصنائع١٧٢ -١/١٧١ )دث يف الصالةباب احل( املبسوط: ينظر) ١(

١/٣٢. 
 .من الرسالة) ١٥٢(ص : ينظر) ٢(
 .٢/٤١٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
، والدارقطين يف سننه، كتاب الطهـارة،  ١/٢٨٧أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب الطهارة،  )٤(

، والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب الطهارة، باب كيف التـيمم  ١٨٢ -١/١٨٠باب التيمم 
١/٢٠٧. 

وحديث ابن عمر ال يصح؛ ألن حممد بن ثابت العبدي : "١/٢٣٠قال اخلطايب يف معامل السنن  
 ".ضعيف جداً ال حيتج حبديثه

 .١٦١ -١/١٦٠وضعفه احلافظ ابن حجر كما يف التلخيص  
 .١/١٨٥اإلرواء  األلباين كما يف العالمة وكذا 
باب ( ، سنن الترمذي٣٧٧ -٢/٣٧٦مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

، ١٩/٢٨٢ البن عبد الرب ، التمهيد٢/٥١ )صفة التيمم( ، األوسط١/٢٦٩ )ما جاء يف التيمم
 .٢/٢١٣) التيمم( اجملموع، ١/٣٢١ )التيمم( املغين

ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العبسي، أبو اليقظان حليف بين  عمار بن: الصحايب اجلليل هو) ٦(
مير  خمزوم، كان من السابقني األولني هو وأبوه، وممن عذب يف اهللا هو وأسرته، وكان النيب 

= 
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مترغُ يف حاجة، فأجنبت، فلم أجد املاء، فتمرغت يف الصعيد كما  بعثين النيب 
إنما كان يكفيك أن تقـول  : "، فذكرت ذلك له، فقالالدابة، مث أتيت النيب 

مث ضرب بيديه األرض ضربةً واحدة، مث مسح الشمال على اليمني، " بيدك هكذا
 .)١("وظاهر كفَّيه ووجهه

مـتكلم   -رضي اهللا عنـهما –وسبب ذلك يرجع إىل أن حديث ابن عمر 
؛ إنما هو عن  ليس بصحيح عن النيب : "-رمحه اهللا–، قال اإلمام أمحد )٢(فيه

 .)٣("ابن عمر، وهو عندهم حديث منكر
 .)٤("حديث باطل: "قال اإلمام أبو زرعة

أن النيب  -–وكذلك فإن اإلمام إسحاق مل يقبل حديث ابن مسعود  -٣
 فقـال  ال، إال نبيذ متر،: قال) ؟ماء )٦(هل يف إداوتك: ()٥(قال له ليلة اِجلن :

                                                 
= 

مث  ، وهو ممن هاجر إىل املدينة، وشهد املشاهد كلها،)صرباً آل ياسر موعدكم اجلنة: (فيقولعليهم 
 .سنة ٩٣، وعمره  ه٣٧سنة  بصفني مع علي بن أيب طالب  شهد اليمامة، قتل 

 .٤/٢٧٣، اإلصابة ٤/١٣٩، أسد الغابة ٣/٢٢٧االستيعاب : ينظر 
 .٣٦٨برقم  ١/٢٨٠أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب التيمم ) ١(
 .١/١٥٠، نصب الراية ١٦١ -١/١٦٠تلخيص احلبري : ينظر) ٢(
 .ينظر املرجعني السابقني) ٣(
 .١/٣٢٢ )التيمم( املرجعني السابقني، واملغين: ينظر )٤(
أتـاين  : (قال . إىل اجلن لدعوم إىل اإلسالم، وتعليمهم القرآن ليلة ذهاب النيب : وهي) ٥(

صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب اجلهـر  ). داعي اجلن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن
 .٤٥٠برقم  ١/٣٣٢ ح والقراءة على اجلنيبالقراءة يف الصح

 .ة وحنوها، ومجعها أداوىحطيغري من جلد يتخذُ للماء كالسإناٌء ص: اإلداوة بالكسر) ٦(
 .١/٣٣النهاية يف غريب احلديث : ينظر 
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 .)١("وتوضأ به) مثرة طيبة وماء طهور(
 .)٢(وذهب إىل عدم جواز الوضوء بالنبيذ

 :يرجع إىل ثالثة أمور -–وعدم قبوله حلديث ابن مسعود 
 قال اإلمـام . )٣(أنه حديث ضعيف، وقد أطبق علماء السلف على تضعيفه: األول
 .)٥("دثنيحديث ابن مسعود ضعيف بإمجاع احمل: "-رمحه اهللا– )٤(النووي
رجلٌ جمهول عنـد   )٦(وأبو زيد: "قال الترمذي. ألن يف سنده جمهول: الثاين

                                                 
 .٨٤برقم  ١/٦٦أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ ) ١(
 .٨٨برقم  ١/١٤٧ما جاء يف الوضوء بالنبيذ  والترمذي يف سننه يف أبواب الطهارة، باب 
 .٣٨٤برقم  ١/١٣٥سننها، باب الوضوء بالنبيذ وابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة و 
 .٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٠٢، ١/٣٩٨واإلمام أمحد يف املسند  
 ".وقد أطبق علماء السلف على تضعيفه: "٢/٤٢٢قال احلافظ ابن حجر يف الفتح  
 .٣٦ص  باين كما يف ضعيف سنن ابن ماجةة األلوضعفه العالم 
باب ما جاء ( ، سنن الترمذي٢/٣١٦مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(

 .١/٢٧١ )كتاب الطهارة( ، احمللى١/١٤٨ )يف الوضوء بالنبيذ
 .٢/٤٢٢فتح الباري : ينظر) ٣(
زامي، النووي، الفقيه الشـافعي احلـافظ   حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلأبو زكريا : هو) ٤(

اجملموع شرح املهذب مل يتمه، وروضة الطـالبني، وريـاض الصـاحلني    : من مؤلفاته .الزاهد
 .هـ٦٧٦تويف رمحه اهللا سنة . وغريها

،طبقـات  ٢/١١٦٢، طبقات الشـافعية لإلسـنوي   ٥/١٦٥طبقات الشافعية للسبكي : ينظر 
 .٢/١٥٣الشافعية البن قاضي شهبة 

 .املرجع السابق: ، وينظر١/٩٣ )باب ما جيوز من املياه وما ال جيوز( اجملموع: ينظر )٥(
 .يقال إنه املَخزومي موىل عمرو بن حريث، وال يعرف امسه، جمهول، من الثالثة: أبو زيد) ٦(
 .٩/٣٨٠، لسان امليزان ١٢/١١٣ التهذيب ذيب: ينظر 



 األدلة المتفق عليها: الفصل الثاني/ الباب األول/القسم الثاني

 .)١("أهل احلديث، ال يعرف له رواية غري هذا احلديث

مل أكُن مع رسول : قال -–أخرج اإلمام مسلم عن ابن مسعود : الثالث

احلـديث،  مما يؤكد ضعف هـذا   )٢("ليلة اجلن، ووِددت أني كنت معه اهللا 

 .وعدم قبول اإلمام إسحاق له

وهذا كله يدل داللة واضحة على أن اإلمام إسحاق ال يقبل كل حـديث  

 .ضعيف، وإمنا له يف ذلك ضوابط ومعايري يسري عليها

إن العامل إذا مل يعرف الصحيح والسـقيم والناسـخ   : "قال اإلمام إسحاق

 .)٣(..."واملنسوخ من احلديث ال يسمى عاملاً

أن نقـد األحاديـث    على وقد اتفق أهل احلديث: ")٤(بن السمعاينوقال ا

، وما ردوه فهـو املـردود   ،مقصور على قوم خمصوصني، فما قبلوه فهو املقبول

معني البغدادي، اهللا أمحد بن حنبل الشيباين، وأبو زكريا حيىي بن  عبد أبو: وهم

                                                 
 .١/١٤٧ )النبيذباب ما جاء يف الوضوء ب( سنن الترمذي )١(

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب اجلهر بالقراءة يف الصبح والقراءة على اجلـن  ) ٢(

 .١/١٩ )باب أحكام املياه( املغين: وينظر. ٣٣٣ -١/٣٣٢

 .١٠٦معرفة علوم احلديث ص  )٣(

حلنفي مث الشافعي، منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد، أبو املظفر السمعاين التميمي، ا: هو) ٤(

 .الشافعي، من أعالم أهل السنة يف عصره

 .هـ٤٨٩قواطع األدلة، واالصطالم، والتفسري، تويف رمحه اهللا سنة : من مؤلفاته 

 .١/٢٧٣، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ٤/٢١لسبكي لطبقات الشافعية الكربى : ينظر 
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بـن إبـراهيم   ، وأبو يعقوب إسـحاق  )١(احلسن علي بن عبد اهللا املديين وأبو

 .)٢(..."احلنظلي

                                                 
لبصري املعروف بابن املديين، أحد علي بن عبد اهللا بن جعفر السعدي موالهم أبو احلسن ا: هو) ١(

كان علماً يف الناس يف معرفة احلديث والعلـل،  : األئمة األعالم وحفاظ اإلسالم، قال أبو حامت
 .هـ٢٣٤تويف رمحه اهللا سنة 

، تـذكرة احلفـاظ   ١/٣٥٠، ذيب األمسـاء واللغـات   ٤٧٣ -١/٤٥٨تاريخ بغداد : ينظر 
٢/٤٢٨. 

 .٢/٤٠٧قواطع األدلة  )٢(
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א א
 )٣()٢(وصيغ األداء )١(طرق التحمل

 :وفيه ثالثة مسائل

 :العرض على الشيخ ال ُيَعد مساعاً: املسألة األوىل

، وبه قـال  )٤(مساعاً يعدذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ العرض على الشيخ ال 
                                                 

 .أي محله: حتمل الشيء: مصدر: حمل يف اللغةالت )١(
 .ما كان على ظهر أو رأس: واحلمل 
 ).محل(مادة  ١١/١٧٤لسان العرب : ينظر 
 .والتحمل عند علماء احلديث مقابل األداء، وهو أخذ احلديث عن الشيخ بشروط 
د حممـو . ، تيسري مصطلح احلديث د٢/٤، تدريب الراوي ١٦٣التقييد واإليضاح ص : ينظر 

 .١٥٧الطحان ص 
أي : أدى الشيء: قضاه، واألداء أيضاً يطلق على اإليصال، يقال: من أدى دينه تأدية: األداء لغة )٢(

 .أوصلـه
 ).أدا(مادة  ٢٦-١٤/٢٤لسان العرب : ينظر 
 .رواية احلديث: ويف اصطالح احملدثني هو 
 )١(املراجع السابقة حاشية رقم : ينظر 
السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، واإلجـازة،  : إىل مثانية وهيأوصلها أهل العلم ) ٣(

 .واملناولة، والكتابة، واإلعالم، والوصية، والوجادة
، والتقييـد  ٢/٤٠٦النـاظر  ، وروضة ٣/١٢٠، واإلحكام لآلمدي ١/١٦٥املستصفى : ينظر 

 .٦٣ -٢/٨، وتدريب الراوي ٢٠٢ -١٦٦ص واإليضاح
، ٢٦٠ -٢٥٩معرفة علوم احلديث للحـاكم ص  : القول لإلمام إسحاق يف ينظر يف نسبة هذا) ٤(

= 
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 .)٢)(١(مجهور أهل املشرق وخراسان

 :ومن أدلتهم

َنضَر اهللا امرءاً مسع منا حديثاً فبلَّغُه، فرب مبلَّغ أحفـظُ مـن   (: قوله  -١
 .)٣()سامع

 :وجه الداللة
ندب إىل مساع قوله وحفظه وأدائه كما مسعه، فـدل أنَّ جمـرد    أن النيب 

                                                 
= 

 .٢/٣٤٩قواطع األدلة 
 .وقد صححه ابن الصالح، والعراقي، والزركشي، والسيوطي) ١(
، ٢/٢٦، فـتح املغيـث   ٤/٣٨٣، البحر احملـيط  ٢٥٠ -٢٤٩مقدمة ابن الصالح ص : ينظر 

 .١٥ -٢/١٤تدريب الراوي 
شافعي، والزهري، والبخاري وغريهم إىل أنّ العرض مساوٍ للسماع يف وذهب اإلمام مالك وال) ٢(

 .املرتبة والقوة والصحة
وشعبة بن احلجاج وغريهم إىل أنّ العرض أعلى من  ،وذهب اإلمام أبو حنيفة، والليث بن سعد 

 .السماع
، كشـف  ٧٣ -٧١، اإلملاع ص ٣٧٦ -١/٣٧٥وأصول السرخسي  ،املراجع السابقة: ينظر 

 .٢/٦٦، نشر البنود على مراقي السعود ٤١ -٣/٤٠للبخاري  األسرار
 .٢٣٢برقم  ١/٨٥أخرجه ابن ماجة يف سننه يف املقدمة باب من بلغ علماً ) ٣(
بـرقم   ٣٤ -٥/٣٣والترمذي يف سننه، كتاب العلم، باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع  

قدمة، باب االقتداء بالعلماء ، والدارمي يف سننه، يف امل"حديث حسن صحيح: "، وقال٢٦٥٧
١/٨٧. 

 .١٨٣، ٥/٣٩، و٨٢، ٤/٨٠وأمحد يف املسند  
 .١/٤٥وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا كما يف صحيح سنن ابن ماجة  
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 .)١(العرض ال يكون مساعاً
 .)٢()نكمَتْسَمُعونَ وُيْسَمُع منكم وُيْسَمُع ممن مسَع م: (وقوله  -٢

 :وجه الداللة
 .)٣(مل يذكر غري السماع، فدل على أفضليته أن النيب 

 :القراءة على احملدث إخبار: املسألة الثانية

، وبه قال اإلمـام  )٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن القراءة على احملدث إخبار

الشافعي، واألوزاعي، والثوري، ومجهور أهل املشرق، وهـو مـذهب أكثـر    

 .)٦)(٥(ديثأصحاب احل
                                                 

 .٢/٣٤٩، قواطع األدلة ٢٦٠ -٢٥٩معرفة علوم احلديث ص : ينظر) ١(
 .٣٦٥٩برقم  ٤/٦٨ أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم )٢(
 .١/٣٢١واإلمام أمحد يف املسند  
 .١/١٧٤واحلاكم يف املستدرك، كتاب العلم، باب فضيلة مذاكرة احلديث  
 .١٠/٢٥٠والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة  
نن خلفاً عـن  وابن حبان يف صحيحه، كتاب العلم، باب ذكر اإلخبار عن مساع املسلمني الس 

 .١/٢٦٢سلف 
 .٣٩٠-٤/٣٨٩السلسلة الصحيحة : ينظر -رمحه اهللا-وصححه العالمة األلباين  
 .٢/١١٧، فتح املغيث ٢/٣٥٠قواطع األدلة : ينظر )٣(
، ٢٦٠ -٢٥٩معرفة علوم احلـديث للحـاكم ص   : ينظر يف نسبة هذا القول لإلمام إسحاق) ٤(

 .١/١٣٤، فتح الباري ٢/٣٤٩قواطع األدلة 
 ، تـدريب الـراوي   ٢٥٢ -٢٥١مقدمة ابـن الصـالح ص   ، ٢/٣٤٩قواطع األدلة : ينظر) ٥(

 .١٧ -١٦ص
وذهب اإلمام حيىي بن حيىي، وابن املبارك، وأمحد بن حنبل، والنسائي إىل أنه ال جيوز أن يقـول  ) ٦(

= 
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لفظ صاحل  )أخربنا(أن لفظ : ولعل حجة اإلمام إسحاق ومن وافقه يف ذلك

، )التحديث(أعم من لفظ  )اإلخبار(ملا حدث به الشيخ، وملا قُرئ عليه، فلفظ 

 .)١(فكل حتديث إخبار وال عكس

: أخربنا، وإذا قرأ عليك فقل: إذا قرأت على العامل فقل: قال اإلمام الشافعي

 .)٢(حدثنا

                                                 
= 

 .مطلقاً" أخربين"أو  ،"حدثين"
" حـدثين "إىل أنه جيوز إطـالق   موسفيان بن عيينة وغريه ،ومالك ،وذهب اإلمام أبو حنيفة 

 .وأنه كالسماع من لفظ الشيخ ،"أخربين" أو

، تدريب الـراوي  ٣٩٠ -٤/٣٨٩، البحر احمليط ٢٥٢ -٢٥١مقدمة ابن الصالح ص : ينظر 

 .١٧ -١٦ص

 -٢٢٧، االقتراح يف بيان االصطالح البن دقيق العيـد ص  ٢٩٤الكفاية للخطيب ص : ينظر) ١(

٢٢٨. 

 .٤/٣٩٠يط البحر احمل: ينظر) ٢(
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 .منحطة عن السماع )٢(املقرونة باإلجازة )١(املناولة: املسألة الثالثة

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ املناولة املقرونة باإلجازة منحطَّة عن السـماع  
 .)٥)(٤(، وهو مذهب اجلمهور)٣(والقراءة

                                                 
 .نول، والنوال العطاء: العطية مصدر من الفعل نال ينول نوالً، وأصله :املناولة لغة) ١(
 ).نول(مادة  ١١/٦٨٣، لسان العرب ٥/١٨٣٦الصحاح : ينظر 
 .إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من مروياته مع إجازته به صرحياً أو كناية: واصطالحاً 
 .٢/٩٩فتح املغيث : ينظر 
، هأن يدفع الشيخ إىل الطالب أصل مساع: على أنواع اإلجازة على اإلطالق، ومن صورهاهي أ) ٢(

عني، أو أجزت لك روايته  فاروههذا مساعي، أو رواييت عن فالن، : أو فرعاً مقابالً به، ويقول
 .خذه، وانسخه، وقابل به، مث رده إيلَّ أو حنو هذا: عني، مث ميلِّكه إياه، أو يقول

: ويقـول  ،أن يدفع إليه الطالب مساعه فيتأمله الشيخ، وهو عارف متيقظ، مث يعيده إليه: ومنها 
 .هو حديثي، أو رواييت فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني

، إرشاد طالب ٢٧٨ص  ، مقدمة ابن الصالح٢/١٠١املغيث  ، فتح٦٤ص  نزهة النظر: ينظر 
 .٣٩٤ -١/٣٩٣احلقائق للنووي 

، اإلهبـاج  ٢٦٠-٢٥٩معرفة علوم احلـديث ص  : ة هذا القول لإلمام إسحاق يفينظر يف نسب) ٣(
 .٢/٩٩فتح املغيث  ،٤/٣٩٤البحر احمليط ، ٢/٣٣٤

 .والزركشي ،والسخاوي ،والنووي ،وابن الصالح ،وقد صححه احلاكم) ٤(
، ٢/٥٩٥ن مفلـح  ، وأصول الفقه الب١/٣٩٦املراجع السابقة، وإرشاد طالب احلقائق : ينظر 

 .٢/٥٠٦، شرح الكوكب املنري ١٩٥ص  تقييد واإليضاحوال
وقتادة وغريهم إىل أنّ املناولة املقرونة باإلجـازة   ،والزهري ،واألوزاعي ،وذهب اإلمام مالك) ٥(

 .حالَّة حمل السماع
، ٧٩، اإلملـاع ص  ٢/٢١٨، جامع بيان العلم وفضـله  ٢٥٧معرفة علوم احلديث ص : ينظر 

 .٢/٤٦وتدريب الراوي ، ١٩٤التقييد واإليضاح ص 
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 :ودليلهـم
مطلقـاً بـدون لفـظ    " أخربين، أو حدثين فالن: "أنّ الراوي اجملاز لو قال

أن الراوي اجملاز مسع ذلك من الشيخ مباشرة، : ألشعر ذلك اللفظ اجملرد )جازةإ(
 .)١(وهذا كذب

 

 

                                                 
، التقييـد واإليضـاح   ٢/٢٠٩، شرح خمتصر الروضة للطـويف  ٢/٤٠٨روضة الناظر : ينظر) ١(

 .١٩٥ ص
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א א
 النسخ

 :مطلبانوفيه 

 .حقيقة النسخ وُحكمه: املطلب األول

 .أنواع النسخ: املطلب الثاين
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א א
 حقيقة النسخ وُحكمه

 .هتلْقَن :الكتاب أي تخسن: النقل، يقال :النسخ لغة
 .)١(أزالته :أي ،لَّالِظ مسالش ِتخسن: يقال ،اإلزالة :والنسخ

 .)٢(رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه :ويف اصطالح األصوليني
رمحه اهللا –قول اإلمام إسحاق  ومن األمثلة اليت تبني معىن النسخ اصطالحاً،

، )٤(بال شك ملا ثبت يه وحترميه بعد إحاللـه حرام : ")٣(يف نكاح املتعة -تعاىل
                                                 

 ).نسخ(مادة  ٣/٦١، لسان العرب ٥/٤٢٤يس اللغة معجم مقاي: ينظر) ١(
، شرح الكوكب املـنري  ٤/٦٤، البحر احمليط ٢/٥٣، أصول السرخسي ٣/٧٧٨العدة : ينظر) ٢(

، ١/٦٩واملستصـفى   ،اك تعريفات أخرى للنسخ انظرها يف املراجـع السـابقة  ، وهن٣/٥٢٦
 .٣١٠تقريب الوصول صو

خذي هـذه  : حتديد مدة الزواج بوقت معني مقابل جعل مادي كأن يقول: معىن نكاح املتعة) ٣(
 .العشرة وأمتتع بِك مدة معلومة فتقبله

 .٥٣٤، التعريفات الفقهية للربكيت ص ٢٤٦ص  التعريفات: ينظر 
كنا : قاال -رضي اهللا عنهما-وسلمة بن األكوع  ،حديث جابر: ومما يدل على أنه كان حالالً) ٤(

 ).إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا: (فقال ،فأتانا رسول اهللا  ،يف جيشٍ
عن نكاح املتعة أخـرياً   أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ي رسول اهللا  

 .٥١١٨، ٥١١٧برقم  ٧٢ -٩/٧١
ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ، مث أبيح مث نسخ،  

، ومن األحاديث الدالة على حترميه بعد ١٤٠٥برقم  ٢٠/١٠٢٢واستقر حترميه إىل يوم القيامة 
= 
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مع أن املتعة كانت بـالويل والشـهود    ،)١(ونسخ ذلك العدة واملرياث والطالق
 .)٢( " واإلعالن إىل أجل مسمى

، ومن )٣(ولقد أمجع العلماء على جواز النسخ ووقوعه يف الكتاب والسنة
: بسنده قال )٤(ائيفقد أخرج النس -رمحه اهللا تعاىل–بينهم اإلمام إسحاق 
 عن ابن عباس ... حدثنا إسحاق بن إبراهيم : ، قال)٥(أخربنا زكريا بن حيىي

                                                 
= 

ني قد كنت أذنت لكم إ: يا أيها الناس: (حديث الربيع بن سبرة اجلهين عن أبيه مرفوعاً: ذلك

منُهن شيٌء  هيف االستمتاع من النساء، وإنّ اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عند

 ).فلُيَخلِّ سبيلُه، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً
 .١٤٠٦برقم  ٢/١٠٢٥أخرجه مسلم يف صحيحه يف املوضع السابق  
 ،واألحكام املتعلقة بالنكاح مـن الطـالق  : "٧/٨٧ )كاحكتاب الن( قال ابن مفلح يف املبدع) ١(

إذ هي الزمة للنكاح الصـحيح،   ؛والتوارث ال جتري فيه، فدل على أنه ليس بنكاح ،والظهار
 ".وانتفاء الالزم يدل على انتفاء امللزوم

 .٤/١٥٤٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
، شـرح  ١/١٥٦، تفسري ابـن كـثري   ١/٢٩٢لناظر ، روضة ا١/٢٤٥الفقيه واملتفقه : ينظر) ٣(

 .٣٦١ -٣/٣٦٠، أضواء البيان ٣/٥٣٥الكوكب املنري 
أمحد بن شعيب بن علي بن سنان اخلراساين، النسائي، اإلمام احلافظ أحد األئمة املربزين، : هو) ٤(

 .واحلفاظ املتقنني، واألعالم املشهورين
 .هـ٣٠٣، تويف رمحه اهللا سنة علي السنن الكربى والصغرى، وخصائص : من مؤلفاته 
 .٣٠٦، طبقات احلفاظ ص ٢/٦٩٨تذكرة احلفاظ : ينظر 
يف  متبحـر زكريا بن حيىي بن سلمة السجزي، نزيل دمشق، ثقة حافظ، : أبو عبد الرمحن هو) ٥(

 .هـ، وله أربع وتسعون سنة٢٨٩احلديث، وهو أحد تالميذ اإلمام إسحاق، تويف سنة 
 ـذيب ، ٥٠٨ -١٣/٥٠٧، سري أعـالم النـبالء   ٥/٣٨٥ابن عساكر ذيب تاريخ : ينظر 

 .٣/٣٣٤ التهذيب
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‡tΒ ô$ ®: يف قوله تعاىل -رضي اهللا عنهما– |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρr& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& 

!$yγ Î=÷W ÏΒ 〈)وقال )١ :® # sŒ Î) uρ !$oΨ ø9 £‰t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθä9$s% 

!$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& ¤ tI ø ãΒ 〈)اآلية )٢. 

θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â™!$t±o„ àM#) ®: وقال Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9 فأول ما نسخ  )٣(〉 #$

 .)٥(..." )٤(من القرآن القبلة
 .لكتاب والسنةفهذه النصوص وغريها تدل على جواز النسخ ووقوعه يف ا

                                                 
 .١٠٦: سورة البقرة، آية) ١(
 .١٠١: سورة النحل، آية) ٢(
 .٣٩: سورة الرعد، آية) ٣(
فكان أول ما : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  ١١/٥٤٨سريه تفأخرج الطربي يف ) ٤(

كان أكثر وملا هاجر إىل املدينة  لة، وذلك أن رسول اهللا نسخ اهللا عز وجل من القرآن القب
فاستقبلها  ،ففرحت اليهود بذلك ،أمره اهللا عز وجل أن يستقبل بيت املقدس ،ا اليهودهأهل

فكان  ،حيب قبلة إبراهيم عليه السالم بضعة عشر شهراً فكان رسول اهللا  رسول اهللا 

“ô‰s% 3 ®: تعاىليدعو وينظر إىل السماء فأنزل اهللا تبارك و ttΡ |== s)s? y7Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ( 

y7 ¨ΨuŠÏj9uθ ãΨ n= sù \' s#ö7Ï% $ yγ9|Ê ös? 4 ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù 

öΝä3yδθ ã_ ãρ …çν tôÜx© 〈   من سورة البقرة) ١٤٤(اآلية. 

 .١/٢٦٣، تفسري القرآن العظيم البن كثري ١/١٦١لبغوي معامل التنـزيل ل: وينظر 
 .٦/١٨٧أخرجه النسائي يف سننه الكربى، كتاب الطالق، باب ما استثىن من عدة املطلقات ) ٥(
بـرقم   ٢/٢٥٩وأبو داود يف سننه، كتاب الطالق، باب نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث  

 .بلفظ خمتصر ٢١٩٥
 .رمحه اهللا–أللباين واحلديث صححه العالمة ا 
 .١٦٢ -٧/١٦١، إرواء الغليل ٢/٧٤١صحيح سنن النسائي : ينظر 
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א א
 أنواع النسخ

على جواز نسخ الـتالوة دون احلكـم، وبـالعكس،    العلماء اتفق مجهور 
 .)١(ونسخهما معاً

 :نسخ التالوة واحلكم معاً -١

 .)٢(معاً واحلكم التالوة منسوخة فإا آية التحرمي بعشر رضعات، :مثال ذلك
ما نزل مـن القـرآن عشـر    كان في: "قالت -رضي اهللا عنها–عن عائشة 

 فتـويف رسـول اهللا    ،رضعات معلومات حيرمن، مث نسخن خبمس معلومات
 .)٣("وهن فيما يقرأ من القرآن

: املذكورة فقـال  -رضي اهللا عنها- وقد أخذ اإلمام إسحاق برواية عائشة
وأما املصتان فال شك يف ذلك أما ال حيرمان شيئاً، وكذلك لو كـان أربـع   "

أن القرآن  -رضي اهللا عنها–ملا فسرت عائشة  ،رم حىت تتم مخساًمصات مل حت
فتويف  ،مث صرنا إىل مخس رضعات: قالت ،نزل بعشر رضعات معلومات حترمن

                                                 
، شرح الكوكب املـنري  ١/١٢٣، املستصفى ٢/٧٨، أصول السرخسي ٣/٧٨٠العدة : ينظر) ١(

 .٣٠٩شرح تنقيح الفصول ص ،١/٢٩٤روضة الناظر ، ٣/٥٥٣
، شرح الكوكب ٤/١٠٤يط ، البحر احمل٣٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣/٧٨٢العدة : ينظر) ٢(

 .٣/٥٥٧املنري 
برقم  ٢/١٠٧٥أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب التحرمي خبمس رضعات ) ٣(

١٤٥٢. 
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 .)٢)(١("وهن مما يقرأ من القرآن رسول اهللا 

 :نسخ التالوة دون احلكم -٢

 .نسخ آية الرجم: ومن أمثلته
بـاحلق،   --نَّ اهللا بعث حممداً إ: "... قال --فعن عمر بن اخلطاب 

، فقرأناهـا وعقلناهـا   )٣(وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل اُهللا آية الـرجم 
ورمجنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمـانٌ أن   ووعيناها، رجم رسول اهللا 

واهللا ما جند آية الرجم يف كتاب اهللا، فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا، : يقول قائل
إذا  ،إذا أُحصن من الرجـال والنسـاء   زىنمن  لرجم يف كتاب اهللا حق علىوا

 .)٤(..."أو االعتراف ،أو كان احلبلُ ،قامت البينة

                                                 
 سنن الترمـذي : ، وينظر١٦٢١، ١٦٢٠، ٤/١٦١٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(

 .٣/٤٥٦ )باب ما جاء ال حترم املصة وال املصتان(
أن النسخ خبمس رضـعات  ): "١٠/٢٩شرح صحيح مسلم ( -رمحه اهللا-قال اإلمام النووي  )٢(

تويف وبعض الناس يقرأ مخس رضعات، وجيعلها قرآنـاً متلـواً،    تأخر إنزاله جداً، حىت إنه 

النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأمجعوا على  بلغهملكونه مل يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما 

 ."أن هذا ال يتلى

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة : "كان فيما أنزل: أنه قال --عن عمر بن اخلطاب ) ٣(

 ".نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم

حلدود، ، وابن ماجة يف سننه يف كتاب ا٢/٨٢٤أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب احلدود  

 .٨٥٤ -٢/٨٥٣باب الرجم 

 .٥/١٨٣ملسند واإلمام أمحد يف ا 

، ٦٨٢٩برقم  ١٢/١٤٠ أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب االعتراف بالزىن) ٤(
= 
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فالرجم واجب على الزاين احملصن رجالً كان أو امرأة، وإليه ذهب عامة أهل 
 .)٢(، ومن بينهم اإلمام إسحاق)١(العلم من الصحابة والتابعني

 :أدلتهمومن 
فـالرجم يف كتـاب اهللا   . السـابق  --حديث عمر بـن اخلطـاب   

ه باقٍ، واللفظ مرتفعكْمـول اهللا   ؛حم رسجِلر  ً٣(مـاعزا(،  ـةوالغامدي)٤(، 
                                                 

= 
 .٦٨٣٠برقم  ١٢/١٤٨إذا أحصنت  وباب رجم احلُبلى من الزىن

 .١٦٩١برقم  ٣/١٣١٧ ومسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب رجم الثيب يف الزىن 
 )احلـدود ( ، املغـين ١١/٢٣٤ )احلدود( ، احمللى١/٤٢٨ )داحلدو( األوسط البن املنذر: ينظر) ١(

 .١٢/١٢٠، فتح الباري ١١/١٨٩، شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٣٠٩
، معـامل السـنن   ٧/٣٤٦٣ومسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  ،املراجع السابقة: ينظر) ٢(

 .١٠/٢٨٦، شرح السنة للبغوي ٤/٥٧٠للخطايب 
املدنيني، وهـو الـذي كتـب لـه      ي، صحايب مشهور معدود يفماعز بن مالك األسلم: هو) ٣(

 --فرجم  ،تائباً منيباً زىنكتاباً بإسالم قومه، وهو الذي اعترف على نفسه بال اهللا  رسول
 -رضـي اهللا عنـهما  –كما ثبت ذلك يف الصحيحني وغريمها من حديث جابر وابن عبـاس  

 .ن امسه غريب وماعز لقبإ: وغريمها، ويقال
 .٦/١٦، اإلصابة ٢/٤٠، جتريد أمساء الصحابة ٣/٤٠١االستيعاب : ينظر 
بـرقم   ١٢/١١٩وحديثه أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب رجم احملصـن   

 .٦٨٢٤برقم  ١٢/١٣٨هل يقول اإلمام للمقر لعلك ملست أو غمزت : ، وباب٦٨١٤
وبعض طرقه من رواية  بالزىنومسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب من اعترف على نفسه  

 .١٦٩٢برقم  ١٣٢١ -٣/١٣١٧اإلمام إسحاق 
وهي بغني معجمة ودال مهملة، وهي بطن من : "١١/٢٠١قال النووي يف شرح صحيح مسلم ) ٤(

 ".جهينة
 وحديثها أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب من اعترف علـى نفسـه بـالزىن    

= 
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 .)٢)(١(واليهوديني

 :نسخ احلكم وبقاء التالوة -٣

 :، ومثال ذلك)٣(وهو غالب ما يف القرآن من املنسوخ
=| ®: قال تعاىل -١ ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) u |Øym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθyϑø9 $# βÎ) x8 t s? # · ö yz èπ §‹ Ï¹ uθø9 $# 

Ç⎯ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθù=Ï9 t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ 〈)وذلـك   )٥(، فهذه اآلية الكرمية منسوخة بآية املواريـث )٤
 .)٦(باتفاق السلف

βÎ) x8 ®: قال اهللا تبارك وتعاىل: "قال اإلمام إسحاق t s? # · ö yz èπ§‹ Ï¹ uθø9 $# Ç⎯ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθù=Ï9 

t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ 〈)الوصية هلم،  )األقربون(وبقي  ،بالفرض هلما )الوالدان(، مث نسخ )٧
                                                 

= 
 .١٦٩٦، ١٦٩٥برقم  ١٣٢٤ -٣/١٣٢٢

 ١٢/١٣١حديث رجم اليهوديني أخرجه البخاري يف كتاب احلدود، باب الرجم يف الـبالط  ) ١(
 .٦٨١٩برقم 

وبعض طرقه من  وأهل الذمة يف الزىن،ومسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب رجم اليهود،  
 .١٧٠٠، ١٦٩٩برقم  ٣/١٣٢٦رواية اإلمام إسحاق 

، شـرح  ٢/٧٨أصول السرخسي : يف هذا املثال، وينظر ٣/٥٥٥شرح الكوكب املنري : ينظر) ٢(
 .١٠٥ -٤/١٠٣، البحر احمليط ٣٠٩تنقيح الفصول ص

 .١٠/٢٩شرح صحيح مسلم : ينظر) ٣(
 .١٨٠: سورة البقرة، آية) ٤(

Ïµ÷ƒuθt/L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ â ®: قال تعاىل) ٥( ß̈‰¡9$# $£ϑÏΒ x8ts? βÎ) tβ%x. …çµs9 Ó$s!uρ 4 βÎ*sù óΟ©9 ⎯ä3tƒ …ã&©! Ó$s!uρ ÿ…çµrOÍ‘uρuρ 

çν#uθt/r& ÏµÏiΒT|sù ß]è=›W9$# 4 βÎ*sù tβ%x. ÿ…ã&s! ×οuθ÷zÎ) ÏµÏiΒT|sù â ß̈‰¡9$# 〈   من سورة النساء) ١١(اآلية. 

 .٢٠/٣٩٧، جمموع الفتاوى ٤/٩٩األم : ينظر) ٦(
 .١٨٠: سورة البقرة، آية) ٧(
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 .)١("حرض اهللا عز وجل على ذلك
#Èβ ® :وقوله تعاىل -٢ s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n=ô¹ r& uρ 

(#θàÊ Ì ôã r' sù !$ yϑ ßγ÷Ψ tã 3 ¨β Î) ©! $# tβ$Ÿ2 $ \/# §θ s? $ ¸ϑ‹ Ïm§‘ 〈)٢(. 
بـن  -حدثنا إسـحاق   :-عن نسخ هذه اآلية-قال حممد بن نصر املروزي 

: )٤(أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عـن قتـادة  : قاال )٣(وحممد بن رافع -راهويه
® Èβ# s% ©! $# uρ $yγ ÏΨ≈ uŠ Ï?ù'tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ 〈 ٦)(٥(نسختها احلدود: اآلية، قال(. 

                                                 
 .٨/٤٢٦٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .١٦: سورة النساء، آية) ٢(
أبو عبد اهللا حممد بن رافع القصريي النيسابوري اإلمام احلافظ احلجة، ممن عين بالسنن علماً : هو )٣(

 .هـ٢٤٥سنة  -رمحه اهللا–علماً وعمالً، تويف 
 .٢١٨-١٢/٢١٤، سري أعالم النبالء ١/٢٩٧، طبقات احلنابلة٧/٢٥٤اجلرح والتعديل: ينظر 
اب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، الضرير، املفسر، كـان  أبو اخلط: هو) ٤(

ما يف القرآن آيـة إال  : مسعت قتادة يقول: أحفظ أهل البصرة، قال معر بن راشد -رمحه اهللا–
وقد مسعت فيها شيئاً، ومع حفظه وعلمه باحلديث كان رأساً يف العربية واللغة وأيـام العـرب   

 .هـ بواسط١١٧: وقيل ،هـ١١٨سنة  -ه اهللارمح–تويف  ،والنسب
 .٩/٣١٣، البداية والنهاية ٤/٨٥، وفيات األعيان ٧/٢٢٩طبقات ابن سعد : ينظر 

 .سورة النور من) ٢( اآلية 〉 ..._ÏΒ ;οt$ù#y$)èπu‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà$Î#ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ sπs ®: تعاىل كقوله) ٥(

البكر بالبكر جلد مائة ونفْي سنة . قَد جعل اُهللا هلُن سبيالً. خذُوا عني. ا عنيخذُو: (وقوله  
 ).والثَّيب بالثَّيب، جلد مائة والرجم

 .١٦٩٠برقم  ٣/١٣١٦ أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، باب حد الزىن 
 .٢٣٦السنة حملمد بن نصر املروزي ص  )٦(
 .٤/٢٩٨، والطربي يف تفسريه ١/١٥١رجه عبد الرزاق يف تفسريه وقد أخ 
 .٢/٢٣٠وذكره السيوطي يف الدر املنثور  
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 :نسخ الُسنة بالسنة -٤

 :ومن أمثلته
حرام بال شك ملـا  : ")١(-كما تقدم–قول اإلمام إسحاق يف نكاح املتعة  -١

 .، وهو من قبيل نسخ السنة بالسنة)٢(..."ثبت يه وحترميه بعد إحالله
: عن جابر بن عبد اهللا قال... حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال اإلمام مسلم -٢

أن نتـزود   فأمرنا رسول اهللا  ،كُنا ال منسك حلوم األضاحي فوق ثالث
 .)٤)(٣("فوق ثالث :يعين"ونأكل منها  ،منها

 

                                                 
 ).١٧١(ينظر ص ) ١(
 .٤/١٥٤٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب األضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكـل  ) ٣(

 .١٩٧١برقم  ٤/١٥٦٢... ثالث يف أول اإلسالم وبيان نسخه حلوم األضاحي بعد
وقـال مجـاهري العلمـاء يبـاح األكـل      : "١٣/١٢٩قال اإلمام النووي يف صحيح مسلم ) ٤(

وهـذا مـن    ،...والنهي منسوخ هبذه األحاديث املصـرحة بالنسـخ   ،واإلمساك بعد الثالث
 ".نسخ السنة بالسنة
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א א א
 اإلمجـاع

 :مطلبـانوفيه 

 .حجية اإلمجـاع: املطلب األول

 .اتفاق اخللفاء الراشدين ومدى حجيته: املطلب الثاين
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א א
 )١(حجية اإلمجـاع

أن اإلمجـاع حجـة، وأصـل مـن      -رمحـه اهللا -يرى اإلمام إسحاق 
أصول األدلة الشرعية اليت يسـتنبط منـها األحكـام الفقهيـة، فـال جيـوز       

 .)٣()٢(خمالفته واخلروج عنه
 :وحجته يف ذلك ما يلي

                                                 
 : على معنيني يطلق: اإلمجاع يف اللغة) ١(

þθ#) ®: العزم، ومنه قوله تعاىل: أحدمها ãèÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& 〈 ]أعزموا :أي] ٧١آية : سورة يونس. 

 .اتفقوا عليه :أمجع القوم على كذا، أي: االتفاق، ومنه قوهلم: ثانيهما
 ).مجع(مادة  ٨/٥٧، لسان العرب ٣/١١٩٩الصحاح  :ينظر 

يف عصر من العصور بعد وفاته على حكم مـن   حممد  اتفاق جمتهدي أمة: ويف االصطالح 
 .األحكام الشرعية

، ٤/٢٠، احملصـول  ١/٢٦١حكام لآلمـدي  ، اإل١/١٧٣املستصفى  ،٤/١٠٥٧العدة  :ينظر 
 .٣٢٢شرح تنقيح الفصول ص

م، ومل خيالف يف ذلك إالّ من ال يعتد بقوله كالنظَّا -رمحهم اهللا تعاىل–وبه قال مجهور العلماء  )٢(
 .والرافضة، واخلوارج

، الربهـان  ٣٤٩، التبصـرة ص  ٢/٦٦٦، شرح اللمـع  ٤/١٠٦٤، العدة ٢/٤املعتمد : ينظر 
، ٣٢٤، شرح تنقيح الفصـول ص ٣/١٩٠، قواطع األدلة ١/٩٥، أصول السرخسي ١/٤٣٤

 .٢/٢١٣، شرح الكوكب املنري ٤/٤٤٠البحر احمليط 
 ).١٨٤(األمثلة الدالة على ذلك يف ص ، وينظر يف٤٧٦-٤٧٢االعتصام للشاطيب ص: ينظر) ٣(



 األدلة المتفق عليها: الفصل الثاني/ الباب األول/القسم الثاني

 .)٢)(١()ال جتتمع أميت على الضاللة: (قوله  -١
قال رسـول اهللا  : قال عن أيب هريرة  )٣(أخرج اإلمام إسحاق يف مسنده -٢

) :احلديث...) اهللا أجاركم من ثالث لن جتمعوا كلكم على ضاللة إن. 
 مسعت رسول اهللا  :قال عن أيب هريرة  )٤(كما أخرج أيضاً يف مسنده -٣

                                                 
بـرقم   ٢/١٣٠٣أخرجه هبذا اللفظ ابن ماجة يف سننه يف كتاب الفنت، باب السواد األعظـم  ) ١(

بـرقم   ٤/٤٦٦، والترمذي يف سننه يف كتاب الفنت، باب ما جاء يف لـزوم اجلماعـة   ٣٩٥٠
 ".هذا حديث غريب من هذا الوجه: "، وقال عنه٢١٦٧

كمـا قـال    ،ديث مجع من الصحابة بألفاظ متعددة، وطرقه ال ختلو من نظروقد روى هذا احل 
 .٢٢احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث املنهاج ص 

 .-رمحه اهللا–واحلاصل أنَّ احلديث صحيح جملموع هذه الطرق كما قال العالمة األلباين  
 .١٨٤٨برقم  ١/٢٧٣، صحيح اجلامع ٦٢ – ٥٧املعترب للزركشي ص :ينظر 
–، عـن حممـد بـن القاسـم الطوسـي      ٩/٢٣٨ذكر ذلك عنه أبو نعيم يف حلية األولياء ) ٢(

 .-تلميذ اإلمام إسحاق
 .٤٧٦االعتصام للشاطيب ص : وينظر 
)٤٠٣، ١/٣٨٩) ٣. 
برقم  ٤/٤٥٢وقد أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الفنت واملالحم، باب ذكر الفنت ودالئلها  

 .، عن أيب مالك األشعري٤٢٥٣
يف : هذا احلديث منقطع، وقال ابن حجر: قال يف املنار: "٢/١١١ل املناوي يف فيض القدير قا 

إسناده انقطاع، وله طرق ال خيلو واحد منها من مقال، وقال يف موضع آخر سنده حسن، وله 
 ".شاهد عند أمحد، ورجاله ثقات، لكن فيه راو مل يسم

 .٣/١٤١تلخيص احلبري : ينظر 
داود  أيب، ضـعيف  ١/٣٤٦اجلامع الصغري وزيادته : ينظر. -رمحه اهللا–أللباين وضعفه العالمة ا 

١/٤٢١. 
)١٩٣ – ١/١٩٢) ٤. 
وقد أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور  

= 
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 ).من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة مات ميتة جاهلية: (يقول
واإلمام إسحاق يرى أن املراد باجلماعة يف هذه األحاديـث أئمـة العلـم    

اختلف الناس يف ف: "-رمحه اهللا- )١(الشاطيب اإلمام ويف ذلك يقولواالجتهاد، 
 :جلماعة املرادة يف هذه األحاديث على مخسة أقوالمعىن ا
 ...من أهل اإلسالم )٢(أا السواد األعظم -١
أا مجاعة أئمة أهل العلم اجملتهدين، فمن خرج مما عليه األمة مـات ميتـة    -٢

علهم اهللا حجة على العاملني، وذلك أن العامة جاهلية؛ ألن مجاعة العلماء ج
 .، وهي تبع هلا)٣(وإليها تفزع يف النوازل ،منها تأخذ دينها

وممن قال هبذا عبد اهللا بن املبارك، وإسحاق بن راهويه، ومجاعة من السلف، 
 .)٤(..."وهو رأي األصوليني

                                                 
= 

 .١٨٤٨برقم  ٣/١٤٧٦الفنت، ويف كل حال، وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، الغرناطي، الشهري بالشاطيب، فقيه، أصويل : هو) ١(

 .هـ٧٩٠االعتصام، واملوافقات يف أصول الفقه، تويف سنة : مفسر، حمدث، لغوي، من مؤلفاته
، الفـتح املـبني   ٢٣١، شجرة النور الزكيـة ص  ٤٦نيل االبتهاج بتطريز الديباج ص : ينظر 

٢/٢٠٤. 
 .٧٧السنة للمروزي ص : ينظر )٢(
 .مجع نازلة، وهي املصيبة الشديدة: النوازل يف اللغة) ٣(
 ).نزل(مادة  ٥/٤١٧، معجم مقاييس اللغة ٥/١٨٢٩الصحاح : ينظر 
 .الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نص أو اجتهاد: ويف االصطالح هي 
 .٩٠لقحطاين ص مسفر ا. منهج استنباط أحكام النوازل لفضيلة د: ينظر 
 : ، وهي٤٧٥ -٤٧٣وهناك آراء أخرى ذكرها اإلمام الشاطيب يف االعتصام ص ) ٤(

 .أن اجلماعة هي الصحابة -٣"
= 
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 :به ما يليومن األمثلة الدالة على احتجاج اإلمام إسحاق باإلمجاع والعمل 
يف النوم فإن  )١(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن من نام وهو قاعد حىت استثقل -١

  )٢(عليه الوضوء
إلمجاع أهل العلم كلهم أن من أغمي : "وحجته يف ذلك اإلمجاع حيث قال

 .)٤)(٣("عليه فقد زالت طهارته
مل ولقد أمجعوا يف الصالة على شـيء  : "قال اإلمام إسحاق يف شأن الصالة -٢

 .)٥("جيمعوا عليه يف سائر الشرائع
 .)٦(زوجها إذا مات تغسلذهب اإلمام إسحاق إىل أنه جيوز للمرأة أن  -٣

 :وحجته يف ذلك اإلمجاع، حيث أمجع العلماء على جواز ذلك
                                                 

= 
 .هي مجاعة أهل اإلسالم إذا اجتمعوا على أمر، فواجب على غريهم من أهل امللل اتباعهم -٤ 
 ".أن اجلماعة مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا على أمر -٥ 
 ).ثقل(مادة  ١١/٨٨لسان العرب : مستغرقاً يف نومه فاقداً حلواسه، ينظر :أي) ١(
باب ما ( ، سنن الترمذي٨٢٥ -٨٢٣، ٢/٢٩٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(

، ١/١٤٧ )باب الوضوء من النـوم ( ، األوسط البن املنذر١/١١٤ )جاء يف الوضوء من النوم
 .٢/٤٢٣، عمدة القاري للعيين ٢/٧٣ )إذا قام إىل الصالة باب الوضوء النائم( االستذكار

أمجعوا على إجياب الطهارة على مـن زال  ): "١/١٥٥ )باب الطهارة( األوسط(قال ابن املنذر ) ٣(
 ".عقله جبنون أو إغماء

 .١٥٤ -١٥٣، ١/١٤٩اإلقناع يف مسائل اإلمجاع للفاسي : ينظر 
 .٢/٨٢٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
 .٨/٢٠٧اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )٥(
، ٣٣٦ – ٥/٣٣٤ )اجلنائز( ، األوسط٣/١٣٧٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٦(

 .٥/١٥٠ )اجلنائز( اجملموع
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 تغسـل أمجع أهل العلم على أن للمرأة أن : "-رمحه اهللا- )١(قال ابن املنذر
 .)٢("زوجها إذا مات

والشفعة حـق جعلـه   : "للشريك )٣(إسحاق يف مسألة الشفعة قال اإلمام -٤
، وهو أصل على حدته، ال يعقل باملقـاييس، إمنـا هـو    )٤(رسول اهللا 

                                                 
أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر بن اجلارود، النيسابوري، أحد أئمة اإلسالم، اجملمـع  : هو) ١(

األوسط يف السنن واإلمجاع : من مؤلفاته. ، ثقة حجة، منتسب إىل مذهب الشافعيةعلى إمامته
 .هـ٣١٨: واالختالف، واإلشراف على مذاهب أهل العلم، واإلمجاع، تويف رمحه اهللا سنة

 -٢/٣٧٤طبقات الشافعية لألسنوي  ،١٢٨ -٢/١٢٦طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ينظر 
 .٢/٢٨٠، شذرات الذهب ٣٧٥

 ،١٩٩-٨/١٩٨  )باب غسل امليـت ( االستذكار :وينظر ،٣٣٦ -٥/٣٣٤ )اجلنائز(األوسط  )٢(
 .٢/٥٨١، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ٣/٤٦٠  )اجلنائز( املغين

 .الشفع ضد الوتر، وهو الزوج: الشفعة لغة) ٣(
 .تزيده: أن تشفع فيما تطلب فتضمه إىل ما عندك فتشفعه أي: والشفعة هي 
 ).شفع(مادة  ٩٤٧، القاموس احمليط ص ٨/١٨٣عرب لسان ال: ينظر 
هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه املنتقلة عنه، من يد من انتقلت إليـه  : واصطالحاً 

 .مبثل مثنها
 .٢/٤١٦ )كتاب الشفعة( ، الكايف البن قدامة٧/٤٣٥ )كتاب الشفعة( املغين: ينظر 
يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعـت احلـدود،   بالشفعة  قضى رسول اهللا : "قال عن جابر ) ٤(

 ".وصرفت الطرق فال شفعة
بـرقم   ٤/٤٧٦أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه  

٢٢١٣. 
 .٢٢٥٧برقم  ٤/٥٠٩ويف كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما مل يقسم  
 .١٦٠٨برقم  ٣/١٢٢٩ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب الشفعة  
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استسالم وتعبد، وال يبطلها إال سنة جممع عليها، كما اجتمعت األمة علـى  
 .)١("تسليم الشفعة للشركاء

 .)٣(فقد ملك رقبتها )٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن من أحيا أرضاً مواتاً -٥
 .وحجته يف ذلك السنة، واإلمجاع

أن من أحيا أرضاً مواتاً فقـد   مضت السنة من النيب : "-رمحه اهللا-قال 
السنة مبلك رقبة املوات للذين أحيوها صارت سـنة   ت، فلما ثبت)٤(ملك رقبتها

تمع علمـاء األمصـار يف عصـرنا    ، واج)٥(مسنونة، وعمل بذلك اخللفاء بعده
لـف منـهم فيـه والٍ، وال عـامل،     ومن قبل أن األمر على ذلك، مل خيت هذا،

                                                 
، اإلمجـاع  ٢/٥)الشفعة( اإلشراف: وينظر. ٦/٣٠٨٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(

 .٣/١٧٠١، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ٢١/٢٦٣)باب ما تقع فيه الشفعة(االستذكار ، ٨٢ص
)٢ (اناً: املواتتواتاً وموةً ومتيارسةُ، تسمى مالد اباخلَر هو األرض. 
 .٢٨٠ص  ، املطلع٨/١٤٥) كتاب إحياء املوات( املغين: ينظر 
 .٣١٠٥ – ٦/٣٠٩٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٣(
 ).من أحيا أرضاً ميتةً فهي له: (قال رسول اهللا : قال عن جابر  )٤(
بـرقم   ٣/٦٦٣أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب اإلحكام، باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات  

١٣٧٩. 
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال 
 .٢/٣٤٦والدارمي يف سننه، كتاب البيوع، باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له  
 .٣٨١، ٣/٣٣٨وأمحد يف املسند  
والبخاري يف صحيحه تعليقاً يف كتاب احلرث واملزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، وقد ذكـر   

 .٥/٢٣آثاراً وأحاديث يف ذلك 
 )كتاب الطالق( ، املغين٣٥٤، ٣٤٧يب عبيد ص أل، األموال ٧/٧٥ابن أيب شيبة  مصنف: ينظر) ٥(

٨/١٤٥. 
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 .)١( " مجاعة وال
وقد أمجع أهل العلم أن كـل  : " قال اإلمام إسحاق يف مسألة لفظ الطالق -٦

 .)٢("شيء يشبه الطالق فهو طالق
 .)٤(ال جزية عليه )٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن من أسلم من أهل اجلزية -٧

 .اإلمجاع وحجته يف ذلك
 .حيث أمجع أهل العلم على ذلك

فـأمجع العلمـاء علـى أن    : "-رمحه اهللا تعاىل-قال احلافظ ابن عبد الرب 
 .)٦("، إذا أسلم، فال جزية عليه، فيما يستقبل)٥(الذمي
وهي حامـل أـا ال    زىنذهب اإلمام إسحاق  إىل أن املرأة إذا اعترفت بال -٨

 .)٧(ترجم حىت تضع محلها
                                                 

 .٣٠٩٩  - ٦/٣٠٩٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 )كتاب الطالق( ، املغين٢/٤٩، اإلفصاح البن هبرية ٩٥مراتب اإلمجاع البن حزم ص : وينظر 

٨/١٤٥. 
اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع    : ، وينظر٤/١٩٢٠اهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن ر )٢(

٣/١٢٥٨. 
 .املال الذي يوضع على الذمي إلقامته بدار اإلسالم: اجلزية هي) ٣(
 .٨/٢٩٥ )كتاب اجلزية( ، املغين)جزأ(مادة  ١/١٤٣ املغرب: ينظر 
 .٣/١٠٢١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٤(
 ،واألمان ،العهد :الذِّمة والذِّمام مبعىن: ")ذمم(مادة  ١٢/٢٢١العرب قال ابن منظور يف لسان ) ٥(

 ".واحلق، ومسي أهل الذمة ذمةً لدخوهلم يف عهد املسلمني وأمام ،والضمان واحلرمة ،واألمان
 .)ذمم(مادة  ١/٣٠٧ املغرب: ينظر 
، ٥٩صاإلمجاع البن املنـذر  : ، وينظر٩/٣١١ )باب جزية أهل الكتاب واجملوس( االستذكار )٦(

 .١٢٠مراتب اإلمجاع البن حزم ص 
 ، األوسـط البـن املنـذر   ٧/٣٥٢٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٧(

= 
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 .ذلك اإلمجاع وحجته يف
 .حيث أمجع أهل العلم على ذلك

أمجع أهل العلم على أن املرأة إذا : "-رمحه اهللا تعاىل–قال احلافظ ابن املنذر 
 .)١("وهي حامل أا ال ترجم حىت تضع محلها زىناعترفت بال

٩- ذهب اإلمام إسحاق إىل أن الطبيب إذا مل يتع٢(مل يضمن د(. 
 .وحجته يف ذلك اإلمجاع

 .حيث أمجع أهل العلم على ذلك
أمجع عوام أهل العلم علـى أن  : "-رمحه اهللا تعاىل–قال احلافظ ابن املنذر 

الطبيب إذا مل يتع٣("مل يضمن د(. 
وقال اإلمام إسحاق بن : "-رمحه اهللا تعاىل–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -١٠

أو سـب   ،ب اهللاأمجع املسلمون على أن من س: راهويه أحد أئمة اإلسالم
، أو دفع شيئاً مما أنزل اهللا عز وجل، أو قتل نبياً من أنبياء اهللا عز رسوله 

 .)٤("وجل، أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزل اهللا

                                                 
= 

، شرح ٢٤/٣٨ )باب ما جاء يف الرجم( ، االستذكار٤/٥٨٨، معامل السنن ١/٤٨٥ )احلدود(
 .١١/٢٠٢) باب من اعترف على نفسه بالزىن(صحيح مسلم للنووي 

، ١٠٠، اإلمجـاع ص ٢/١٥ )باب ذكر إقامة احلد على احلبلى بعد ما تضع احلمل( شرافاإل )١(
 .٤/١٨٦٤اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : وينظر

 ، األوسـط البـن املنـذر   ٧/٣٣٦٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(
 .٢/٤٣٨ )الضمان(

 .٢/١٨٥ )الضمان( اإلشراف )٣(
 .٤٠٣ص  الصارم املسلول )٤(
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א א
 ومدى حجيته )١(اخللفاء الراشدين اتفاق

رمحـه اهللا  -ق اعلى أمر، فإنّ اإلمام إسـح  إذا اتفق اخللفاء الراشدون 

 .)٢(يرى اتفاقهم حجة، جيب العمل به -تعاىل
                                                 

وعلي بن أيب طالب رضـي اهللا   ،وعثمان بن عفان ،وعمر بن اخلطاب ،أبو بكر الصديق: وهم) ١(

اخلالفة ثالثون سنة، مث تكون بعـد  : (مرفوعاً ملا رواه سفينة موىل رسول اهللا  ؛عنهم أمجعني

 ).ذلك ملكاً

خالفة عثمان عشر سنني، و سنتني، وخالفة عمر  خالفة أيب بكر : أمسك: "قال سفينة 

 سنة، وخالفة علي  ةعشر اثنيت سنني ست." 

 .٤٦٤٦برقم  ٣٧ -٥/٣٦أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب السنة، باب يف اخللفاء  

حـديث  : "، وقال عنـه ٢٢٢٦برقم  ٤/٤٣٦والترمذي يف سننه، كتاب الفنت، باب اخلالفة  

 ".حسن

 .٢٢١، ٥/٢٢وأمحد يف املسند  

 .٤/٣١٣ثار والطحاوي يف مشكل اآل 

 .وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا 

 .٥٣٩٥برقم  ٣/١٧١مشكاة املصابيح : ينظر 

وذهب مجهور العلماء إىل أن قول اخللفاء الراشدين ليس بإمجاع . وبه قال اإلمام أمحد يف رواية )٢(

 .وال حجة؛ ألم بعض األمة

، البحر ١/١١٩، املستصفى ١/٣١٧، أصول السرخسي ٤/١١٩٨العدة : ينظر يف هذه املسألة 

 .٤/٤٩٠احمليط 
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 :ومن األمثلة الدالة على ذلك ما يلي
إىل نفي املرأة الزانية حىت ولو مل يكن  -)١(كما سبق-ذهب اإلمام إسحاق  -١

 .حمرم معها
 .وحجته يف ذلك السنة، وعمل اخللفاء الراشدين

ضـرب األمثـال    النفـي سـنة مسـنونة ال حيـل    : "-رمحـه اهللا -قال 
ـ فإلسقاط الن ـ ألن الن... بـال حمـرم كمـا جـاء      ىي، بل تنف ي سـنة  ف
ــنيب  ــو )٢(الـ ــه أبـ ــل بـ ــر، ، وعمـ ــر )٣(بكـ  ، )٤(وعمـ

                                                 
 ).١٣٩(ينظر ص ) ١(

 ).١٣٩( سبق خترجيه يف ص) ٢(

عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بـن كعـب    خليفة رسول اهللا : الصحايب اجلليل: هو) ٣(

القرشي التميمي، أبو بكر الصديق بن أيب قحافة، ولد بعد الفيل بسنتني وستة أشهر، وصحب 

قبل البعثة، وسبق إىل اإلميان به، ورافقه يف اهلجرة، ويف املشاهد كلها، وكـان أعلـم    النيب 

هـ، وهو ابن ثالث وستني سنة، ١٣: يف مجادي األوىل سنة تويف . قريش بأنساهبا وأيامها

 .رضي اهللا عنه وأرضاه

 ٢/٣٤١، اإلصــابة ٢٣١ – ٣/٢٠٥الغابــة  د، أســ٢٥٧ -٢/٢٤٣االســتيعاب : ينظـر  

– ٣٤٤. 

، وابـن  ٧/٣١١ ، كتـاب الطـالق، بـاب البكـر    وقد أخرج ذلك عبد الرزاق يف مصنفه 

عـن صـفية بنـت أيب     ١٠/٨٣ كتاب احلدود، باب يف البكر والثيـب  أيب شيبة يف مصنفه

، فـأمر بـه أبـو    أحصـن عبيد أن رجالً وقع على جارية بكر فأحبلها، فاعترفت، ومل يكن 

 .فجلد مائة، مث نفي بكر 

، ، وابن أيب شيبة يف مصـنفه ٧/٣١٥ كتاب الطالق، باب النفي د الرزاق يف مصنفهأخرج عب) ٤(

 .نفى إىل فدك أن عمر  ١٠/٨٣ كتاب احلدود، باب يف النفي
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 .)٤( ..."رضي اهللا عنهم )٣(، وعلي)٢)(١(وعثمان
إىل أن من أحيا أرضاً مواتاً فقد ملك  -)٥(كما سبق–ذهب اإلمام إسحاق  -٢

 .رقبتها
 .لفاء الراشدينل اخلمومن حججه يف ذلك ع

مبلك رقبة املوات للذين أحيوها  )٦(فلما ثبتت السنة: "... -رمحه اهللا–قال 
 .)٨(..."بعده )٧(صارت سنة مسنونة، وعمل بذلك اخللفاء

                                                 
أمري املؤمنني وثالث اخللفاء الراشدين، ذو النورين عثمان بن عفان بن أيب : هو الصحايب اجلليل) ١(

اهللا، ولد بعد الفيل بست سنني، وأسلم قدمياً على يد العاص بن أمية القرشي األموي، أبو عبد 
الصديق، وزوه النيب ج ره الرسول ابنتيه رقية وأم كلثوم، وبش  ،باجلنة، وشهد له بالشهادة

وقتل سنة)هـ٢٤(ع باخلالفة سنة ز جيش العسرة، وهو أول من هاجر إىل احلبشة، بويوجه ، :
 .ني ومثانني سنة رضي اهللا عنه وأرضاهتبالبقيع، وهو ابن اثن ودفن. هـ٣٥

 .٤٦٣ -٢/٤٦٢، واإلصابة ٣/٦٠٦، أسد الغابة ٨٤ -٣/٦٩االستيعاب : ينظر 
جلـد   ، أن عثمان ١٠/٨٣ ، كتاب احلدود، باب يف النفيأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )٢(

 .امرأة مث نفاها إىل خيرب
، وابن أيب شيبة يف مصـنفه،  ٧/٣١٤لنفي ، كتاب الطالق، باب اأخرج عبد الرزاق يف مصنفه )٣(

 .نفى من الكوفة إىل البصرة أن علياً  ١٠/٨٤ كتاب احلدود، باب يف النفي
 .٣٧٣٢ – ٧/٣٧٣١مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٤(
 ).١٨٦(ينظر ص ) ٥(
 ).١٨٦(سبق خترجيه يف ص ) ٦(
وغريمها من الصحابة معلقة  -رضي اهللا عنهما–ذكر البخاري يف صحيحه آثاراً عن عمر وعلي ) ٧(

 .٥/٢٣معلقة يف كتاب احلرث واملزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً 
 إذا أحيا أرضاً فهـي لـه  : ، كتاب البيوع واألقضية، باب من قالمصنف ابن أيب شيبة: ينظر 

 .٨/١٤٥ )كتاب إحياء املوات( ، املغين٧/٧٥
 .٣١٠٣، ٦/٣٠٩٨بن راهويه  مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق )٨(
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ـ والع )١(ذهب اإلمام إسحاق إىل إمكان اجتماع اخلـراج  -٣ يف زرع  )٢(رش
 .)٣(دـواح

 .وحجته يف ذلك السنة، وعمل اخللفاء الراشدين
وأما اخلراج والعشر فيجتمعان، فإن السنة مضت مـن  : "-رمحه اهللا–قال 

من فرائض اهللا عز وجـل يف   أن العشر فرض )٥(، واخللفاء بعده)٤(رسول اهللا 
                                                 

أخراج وأخرجة، مث مسي ما يأخذه : ما خيرج من غلة األرض، وجيمع على :لغة -بفتح اخلاء-اخلراج  )١(
 .األرض بضريبة يف الغالب ومال الفيء، وخيتص الضريبة واجلزية السلطان خراجاً، فيقع على

، ٢/١٩ة يف غريب احلديث ، والنهاي)خرج(مادة  ١/٢٤٩، واملغرب ١/٣٠٩الصحاح : ينظر 
 .٣٧٥التعريفات الفقهية ص 

واجلمع عشور، وأيضاً واحد أجزاء العشرة أو نصفه يؤخذ مـن   ،علَم ملا يأخذ العاشر: العشر )٢(
 .األرض العشرية

 .٣٧٩، التعريفات الفقهية ص )عشر(مادة  ٤/٥٧٠لسان العرب : ينظر 
كتـاب  ( ، اجملموع١١٥٥، ٣/١٠٣٧ق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحا: ينظر )٣(

 .٥/٤٥٤ )الزكاة
 ).ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة: (ومنها قوله  )٤(
 .٩٧٩برقم  ٢/٦٧٣أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة  
 ).فيما سقت السماء العشر) :ومنها قوله  
 ٣/٤٠٧عشر فيما يسقى من ماء السـماء  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب ال 

 .١٤٨٣برقم 
 .٩٨١برقم  ٢/٦٧٥ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر  
 ، املغـين ٣/١١٥٨مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : وينظر يف هذين الدليلني 

 .٣/١٩٩ )كتاب الزكاة(
 أهـل الكتـاب، بـاب مـا أخـذ مـن األرض عنـوة        ، كتابمصنف عبد الرزاق: ينظر )٥(

، ١٠/٣٣٦ وكتاب أهـل الكتـابني، بـاب املسـلم يشـتري أرض اليهـودي       ،٦/١٠١
= 
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يف البملا قال اهللا تبارك وتعـاىل  ؛)١(، والشعري، والتمر، والزبيبر :® (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ 

ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ ــين )٢(〉 #$ ــوب : يعـ احلبـ

 .)٣(..."والثمار
 

                                                 
= 

، كتـاب السـري، بـاب األرض إذا    ، السنن الكـربى للبيهقـي  ١٩٠األموال أليب عبيد ص
 .٩/١٤٢ أخذت عنوة

 .وجوب الزكاة يف هذه األصناف موضع إمجاع بني العلماء )١(
، اإلقناع ٩/٢٥٦ )باب زكاة احلبوب والزيتون( ، االستذكار٤٢مجاع البن املنذر صاإل: ينظر 

 .٢/٦٦٩يف مسائل اإلمجاع 
 .٢٦٧سورة البقرة، آية  )٢(
 .١١٦١ – ١١٥٥ ،١٠٣٧ ،٣/١٠٢٤مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٣(
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א א
 القيــاس

 :مطلبـانوفيه 

 .حجية القيـاس: املطلب األول

 .القياس يف احلدود والكفارات: املطلب الثاين
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א א
 )١(حجية القياس

 يتوسع يف األخذ بالقياس من فقهاء احملدثني، مل -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق 
إال عند الضرورة، وذلك عند فقد النص من الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع، أو 

 .)٢(من قول صحايب
والشفعة حق جعلـه  : ".. ومما يدل على ذلك، قوله يف مسألة طلب الشفعة

وهو أصل على حدته، ال يعقل باملقاييس، إمنا هـو استسـالم    ،رسول اهللا 

                                                 
  .واملساواة التقدير: القياس يف اللغة) ١(

 )قوس وقيس(مادة  ٦/١٨٦، لسان العرب ٣/٩٦٨الصحاح : ينظر

 .الشتراكه يف علة احلكم عند املثبت ؛إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر: "ويف االصطالح
 .٥/٥، احملصول ٢/٦٣٣شرح منهاج البيضاوي لألصفهاين : ينظر

، ٢/٧٤٥، الربهان ١/٣٦١التقريب واإلرشاد للباقالين : وهناك تعريفات أخرى انظرها يف
 .٤/١١، شرح الكوكب املنري ٥/٦، البحر احمليط ٢/٢٢٨ة الناظر روض

ذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف على أن القياس الصحيح حجة شرعية معتربة تثبت به  )٢(
 .األحكام، خالفاً للنظَّام، ومجاعة من املعتزلة، ومجهور أهل الظاهر

، الربهـان  ٤٦٠حكـام الفصـول ص  ، إ٤/١٢٨٣، العدة ٨/٥١٥اإلحكام البن حزم : ينظر 
، ٣٨٥، شرح تنقـيح الفصـول ص  ١/١١٨، أصول السرخسي ٤/٩، قواطع األدلة ٢/٤٩٠

 .٤/٢١٣، شرح الكوكب املنري ٥/١٦البحر احمليط 
 .١/١٥٩مقدمة مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظرو 
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 .)١(..."وتعبد

نص يترك القياس عند وجود  -محه اهللار–وهذا يدل على أن اإلمام إسحاق 
 .من الكتاب والسنة

 :ومن األمثلة اليت تدل على احتجاج اإلمام إسحاق بالقياس ما يلي

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ من أكل ظاناً بأنّ الشمس قد غربـت، مث   -١
 .)٢(القضاءتبني أنها مل تغرب، فإنّ صيامه صحيح، وال يلزمه 

 .وحجته يف ذلك القياس على من أكل ناسياً فإن صيامه صحيح

كلما ظن أنّ الشمس قد غربت فأفطر، مث تبني له أنها مل : "-رمحه اهللا-قال 
 .)٣("ا واحدمألنه كاألكل ناسياً، حكمه ؛، مل يكن عليه القضاءتغرب
جـب  ال يو )٥(والصـديد  )٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن خروج القيح -٢

                                                 
 .٦/٣٠٨٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بـن  : يف هذه املسألة ينظر الفقهاء بأن عليه القضاءوذهب مجهور  )٢(

 املغـين  ، ١٢٥-١٢٤ص) باب ما يحرم على الصائم(الكايف البن عبد الرب  ،٣/١٢٣٧راهويه 
) كتاب الصيام(، مغين احملتاج ٢/٣١٣) كتاب الصيام(، البحر الرائق ٤/٣٨٩) كتاب الصيام(
 .٤/٢٠٠، فتح الباري ١/٤٣٢

 .٣/١٢٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
 .أو هو اِملدة اليت ال خيالطها دم. من اجلرح وحنوه لفساد فيه خيرجسائل لزج أصفر : القيح هو )٤(
 ).قيح(مادة  ٢/٥٦٨لسان العرب : ينظر 
 .هو ماء اجلرح الرقيق املختلط بالدم قبل أن تغلظ اِملدة: الصديد )٥(
 .٣٧ص  علط، امل)صدد(مادة  ٣/٢٤٦لسان العرب : رينظ 
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 .)١(الوضوء
 .فإنه ال يوجب الوضوء ،وحجته يف ذلك القياس على العرق

هـو عنـدي    ،ما كان سوى الدم فال يوجب وضـوءاً : "-رمحه اهللا–قال 
 .)٢(..."كالعرق املننت وشبهه

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ من توضأ مث أخذ من أظفاره وشاربه فـإن   -٣
 .)٣(عليه الوضوء

من ميسح على اخلفني مث خيلعهما فـإن عليـه    وحجته يف ذلك القياس على
 .)٤(الوضوء جبامع أنّ كال منهما من أجزاء الوضوء

ذهب اإلمام إسحاق إىل أن من صلى بالناس وهو على غري وضوء، أو  -٤
 .)٥(وال إعادة على من خلفه ،كان جنباً فإنّ عليه اإلعادة

                                                 
) كتـاب الوضـوء  (املدونة الكربى  :يف هذه املسألة ينظر وذهب اجلمهور بأنه يوجب الوضوء )١(

 )كتـاب الطهـارة  ( ، األوسـط ٢/٣٦٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  ،١/١٢٦
) باب ما ينقض الطهـارة ( املغين ،١/١١٨) فصل ما ينقض الوضوء(بدائع الصنائع  ،١/١٨٣
 .١/١٩٧) باب شروط الصالة وموانعها(، مغين احملتاج ١/٢٤٩

 .٢/٣٦٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .٣٢اختالف العلماء للمروزي ص : ينظر )٣(
 .آخر لإلمام إسحاق أن وضوءه صحيح وبه قال مجهور الفقهاء وهناك قول 
 ، األوسـط ٣٣٥ – ٢/٣٣٤مام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإلاملرجع السابق، و :ينظر 

بـاب أحكـام   (، حاشية الدسوقي على الشرح الكـبري  ١/٤٥٨ )كتاب املسح على اخلفني(
 .١/١٥٠) الطهارة

 .٣٢اختالف العلماء للمروزي ص : ينظر )٤(
 .وهو مذهب مجهور الفقهاء )٥(

= 
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 .ومن حججه يف ذلك القياس
صلى بالقوم وهو على غري وضوء، أو كان جنباً وأما إذا : "-رمحه اهللا-قال 

والقياس على األصـول  ، )١(وال إعادة على من خلفه سنة مسنونة ،فعليه اإلعادة
على ذلك أيضاً؛ ألنّ الكل مؤد ٢("ه ال لغريهمنفسه لنفِس فرض(. 

ذهب اإلمام إسحاق إىل أن املسافر إذا صلى خلف مقيم له أن يقصـر   -٥
 .)٣(الصـالة

                                                 
= 
 .وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن عليهم اإلعادة 
 ،١/٢٩٦) إمامة اجلنب(، األم ١/١٣٧) باب يف الرجل يصلي وال يذكر جنابته(ملدونة ا: ينظر 

 ، االسـتذكار ١/١٨٢ البن عبد الرب ، التمهيد٢/٨٢٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه 
 .١/١٧٩) باب احلدث يف الصالة(، املبسوط ١/٢٨٩) باب إعادة اجلنب الصالة(

دخل يف صالة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم فذهب، مث جـاء   أن النيب : "عن أيب بكر  )١(
 ".فصلى هبم ،ورأسه يقطر

 .٥/٤١أخرجه أمحد يف املسند  
 ٢٣٣برقم  ١/١١٧وأبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يصلي بالقوم وهو ناس 

– ٢٣٦، ٢٣٤. 
 .٢/٣٩٧والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصالة، باب إمامة اجلنب  
 .وصححه البيهقي والنووي واأللباين رمحهم اهللا 
، صـحيح  ٤/١٦٠ )باب ما يفسد الصالة ويكره فيها( ، اجملموع١/٥٢٤معرفة السنن : ينظر 

 .١/٤٥سنن أيب داود 
 .٢/٨٢٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
 .موذهب اجلمهور إىل أن املسافر مىت ائتم مبقيم لزمه اإلمتا )٣(
بـاب  (الكايف البن عبد الرب  ،٢/٤٨٢مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر 

 )باب صـالة املسـافر  ( املغين ،٢/١٠٥) باب صالة املسافر(، املبسوط ٦٨ص) صالة السفر
= 
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 .لذلك بالقياس على صالة الفجر واحتج
للمسافر القصر؛ ألا صالة جيوز فعلها ركعتني، فلم تزد : "-رمحه اهللا-قال 

 .)١("باالئتمام، كالفجر
ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز شهادة امرأتني فيمـا ال يطلـع عليـه     -٦
 .)٣(قياساً على شهادة الرجلني )٢(الرجال
٧- مث وقعـت يف   ،جاجة إذا ذُحبت فطارتذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ الد

مث يتردى منه  ،فإا ال تؤكل قياساً على الطائر الذي يقع على جبل ،ماء فماتت
 .)٤(فيموت، أو يقع يف ماء فيموت فإنه ال يؤكل

                                                 
= 

) بـاب صـالة أهـل األعـذار    (، اإلنصاف ٤/٢٤٠) باب صالة املسافر( اجملموع، ٣/١٤٣
٢/٣٢٣. 

 .٣/١٤٣ )باب صالة املسافر( يناملغ: ينظر )١(
 .وذهب احلنفية إىل أنه تقبل شهادة امرأة واحدة والثنتان أحوط )٢(
أن العدد فيه شرط إالّ أن عند اإلمام مالك يكتفي  -رمحهما اهللا–وعند اإلمام مالك والشافعي  

 .فيه بامرأتني، وعند اإلمام الشافعي البد من األربع
باب الشهادة علـى  (، اإلشراف البن املنذر ٤/٢٢) اء يف االستهاللشهادة النس(املدونة : ينظر 

كتاب (، مغين احملتاج ٢٧٨-٦/٢٧٧) كتاب الشهادة(، بدائع الصنائع ١٠٠-١/٩٩) الرضاع
 .٤/٤٤٢) الشهادات

، اختالف العلماء للمروزي ٨/٤٠٨١مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
، وهناك قول آخر لإلمام إسحاق نقله ابـن  ٣/١١٤ )ب الشهاداتكتا( ، األوسط٢٨٧ص 

 .، وهو إنه جييز شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع٥/٢٦٨حجر يف الفتح 
بن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه     مسائل اإلمام أمحد : ينظر وهو مذهب مجهور الفقهاء، )٤(

، املهـذب  ٢٧٥-١٥/٢٧٠) باب ترك أكل ما قتل املعراض واحلجر(، االستذكار ٨/٤٠٦٠
= 
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العبد على النصف من احلر قياسـاً   )١(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ إيالء -٨
 .)٢(النصف على أمره يف الطالق والعدة فإما على

إيالء العبد إمنا هو شهران؛ ألن كل أمـره يف الطـالق   : "-رمحه اهللا-قال 
 .)٣("والعدة على النصف

وهذه األمثلة وغريها تدل داللة واضحة على احتجـاج اإلمـام إسـحاق    
 .بالقياس املستند إىل نصوص الكتاب والسنة

 

                                                 
= 

 .٩/٦٠٥) باب صيد القوس(، فتح الباري ١/٤٥٧) باب الصيد والذبائح(

 .احللف: اإليالء يف اللغة )١(
 ).أال(مادة  ١٤/٤١، لسان العرب ٦/٢٢٧٠الصحاح  :ينظر 

 .احللف على ترك وطء الزوجة: ويف االصطالح 
 .٣٤٣ص  املطلع، ١١/٥) كتاب اإليالء( ، املغين١٠/٣٣٦احلاوي للماوردي : ينظر 
وبه قال اإلمام مالك، وذهب اإلمام الشافعي وأمحد إىل أن إيالءه مثل إيالء احلر، وقال اإلمـام   )٢(

إذا كانت الزوجة مملوكة فإيالؤها شهران من احلر والعبد، وإذا كانت حرة فأربعة : أبو حنيفة
 .أشهر من احلر ومن العبد

) باب إيالء العبد(اإلشراف ، ٤/١٥٥٥بن راهويه  مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق: ينظر 
) كتـاب اإليـالء  (، بداية اجملتهـد  ١٧/١٠٩) باب إيالء العبد(، االستذكار ٢١٠-١/٢٠٩
 .٥/٤٩) باب اإليالء(، املبسوط ٧/٤٨) كتاب اإليالء( احمللى، ٢/١٢٢

 .٤/١٥٥٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٣(
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א א
 )٢(والكفارات )١(القياس يف احلدود

 .)٣(إلمام إسحاق صحة إثبات احلدود والكفارات بالقياسيرى ا
 :ومن األمثلة الدالة على ذلك ما يلي

 :القياس يف احلدود -أ 
عنه القتل فإنـه   درئذهب اإلمام إسحاق إىل أنه من أتى البهائم وقد  -١

                                                 
لئال خيتلط أحدمها باآلخر، أو لئال  ؛املنع، والفصل بني شيئني: د، وهو يف اللغةمجع ح: احلدود )١(

 .يتعدى أحدمها على اآلخر، واية الشيء وطرفه

 ).حدد(مادة  ٣/١٤٠لسان العرب  ٢/٤٦٢الصحاح  :ينظر 

 .عقوبة مقدرة شرعاً يف معصية لتمنع من الوقوع يف مثلها: ويف االصطالح 

 .٩/٤٣) احلدود كتاب( املبدع: ينظر 

 .وهو التغطية -بالفتح–مشتقة من الكَفر : مجع كفارة وهي لغة: الكفارات )٢(

 .ما كُفِّر به من صدقة أو صوم وحنو ذلك: -بالتشديد–والكفارة  

 ).كفر(مادة  ٥٤٧ص  ، أساس البالغة٥/١٤٨لسان العرب : ينظر 

 .جزاء مقدر من الشرع حملو الذنب :واصطالحاً 

 .٤٨٤، احلدود البن عرفة ص ٤/١٨٩اية يف غريب احلديث البن األثري النه :ينظر 
 .وبه قال مجهور العلماء، وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنه ال جيري القياس يف احلدود والكفارات )٣(

، شرح تنقيح الفصول ٢/٣٣٤، املستصفى ٢/١٥٧، أصول السرخسي ٤/١٤٠٩العدة : ينظر 

، شـرح  ٥٦-٥/٥١، البحر احملـيط  ٣٥٠الوصول ص ، تقريب٣٩٨، املسودة ص ٤١٥ص

 .٤/٢٢٠الكوكب املنري 
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 .)١(جلدة جيلد مائة
 .زىنلذلك بالقياس على ال -رمحه اهللا-واحتج 

ليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيـه عـن   ع: "-رمحه اهللا-قال 
عنه جلد مائة تشـبيهاً   يدرأعنه القتل ال ينبغي أن  درِئ، وإن )٢(رسول اهللا 

                                                 
 )كتاب احلـدود ( ، األوسط٧/٣٤٦٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

 .١٠/٣١٠، شرح السنة ٤/٦٠٩، معامل السنن ٢/٦٤٢
: هور فإم قالواأنه يؤدب أدباً شديداً، وهو مذهب اجلم: وهناك قول آخر لإلمام إسحاق وهو 

 .يعزر وال حد عليه
 )كتـاب احلـدود  ( ، األوسط٤/٥٧سنن الترمذي  ،٤/٤٨٦) كتاب احلدود(املدونة  :ينظر 

 ،٤/٨٤) باب حد الزىن(، الكايف البن قدامة ٦/١١٥) باب اإلقرار بالزىن(املبسوط  ،٢/٦٤٢
 .٤/١٤٣) كتاب الزىن(، مغين احملتاج ٣٥٢-١٢/٣٥١ )كتاب احلدود( املغين

من أتى يمة فاقتلوه واقتلوهـا  (: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس  )٢(

 ).معـه
 .٤٤٦٤برقم  ٥/٦٠٩أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب احلدود، باب فيمن أتى هبيمة  
، ١٤٥٥بـرقم   ٤/٥٦والترمذي يف سننه، كتاب احلدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة  

ذا حديث ال نعرفه إال من حديث عمرو بن أيب عمرو، عن عكرمة، عن ابن عبـاس،  ه: وقال
 .عن النيب 

 .١/٢٦٩وأمحد يف املسند  
 .٨/٢٣٣والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب احلدود، باب من أتى هبيمة  
هذا احلديث صحيح اإلسناد ومل : ، وقال٣٩٦-٤/٣٩٥واحلاكم يف املستدرك، كتاب احلدود  

 .خيرجاه
 .وصححه العالمة األلباين رمحه اهللا 
 .٢/٨٣صحيح ابن ماجة : ينظر 
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 .)١("ـزىنبال
فكلمـا قـذف   : "... )٣(باللواط )٢(يف مسألة القذف -رمحه اهللا-قال  -٢

ـ   ذف قاذف رجالً بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحاً، فحكم ذلك كمـا يق

 .)٥(..."، إن أقام العدول مبا رماه)٤(زىنالرجل بال

                                                 
 .٧/٣٤٦٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )١(

 .الرمي، مث استعري للشتم: القذف لغة )٢(

 ).قذف(مادة  ٩/٢٧٦، لسان العرب ٤/١٤١٤الصحاح  :ينظر 

 .يف معرض التعبري زىنالرمي بال :واصطالحاً 

 .٣٧١ص  ، املطلع٤/١٥٥) كتاب حد القذف( مغين احملتاج: رينظ 

عليـه  –يلوط ويليط، والنسبة إليه لوطي، مشتق من لفظ لوط " الط"مصدر  :واللِّواط يف اللغة )٣(

 .الناهي عن الفعل ال من لفظ املتعاطني له -الصالة والسالم

 .إتيان الرجل الرجل يف الدبر: وهو 

 .٢٧١، املطلع ص ٤٥٦، املفردات ص )لوط( مادة ٣/١١٥٨الصحاح : ينظر 

 .إدخال احلشفة يف دبر ذكر :ويف االصطالح 

  .٣٦٠ص  املطلع: ينظر 

 .وهو مذهب اجلمهور، وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنه يعزر وال يحد )٤(

باب (، املهذب ٦/١١٥) باب اإلقرار بالزىن(، املبسوط ٤/٤٨٦) كتاب احلدود(املدونة : ينظر 

 .١٢/٣٨٩) كتاب احلدود(، املغين ٣/٣٤٥) لقذفحد ا

 .٧/٣٧٥٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٥(
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 .)٣(قياساً على السارق )٢)(١(ذهب اإلمام إسحاق إىل قطع يد النباش -٣
 :القياس يف الكفارات -ب

عليه فذهب اإلمام إسحاق إىل أن من أكل أو شرب يف رمضان متعمداً  -١
 .)٥(قياساً على اجملامع )٤(الكفارة

عليه يف األكل والشرب عمداً الكفارة، تشبيهاً بقـول  ": -رمحه اهللا-قال 
                                                 

نبش الشيء ينبشه نبشاً، استخراجه بعد : هو استخراج كل شيء مدفون، يقال: النبش يف اللغة )١(
 .استخراجهم من قبورهم: الدفن، ونبش املوتى

 ).نبش(مادة  ٦/٣٥٠ب ، لسان العر٣/١٠٢١الصحاح : ينظر 
 .هو من يعتاد نبش قبور املوتى خفية بعد دفنهم فيها بأخذ أكفام: واملراد بالنباش يف االصطالح 
 .١٦٣طلبة الطلبة ص : ينظر 
 .وهو مذهب اجلمهور، وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنه ال قطع عليه )٢(
، بدائع الصـنائع  ٦/٢٠٥) حرزاً باب ما يكون(، األم ٤/٥٣٧) كتاب السرقة(املدونة : ينظر 

 .١٢/٤٥٥) كتاب احلدود(، املغين ٧/٦٩) كتاب السرقة(
 ، األوسـط ٣٤٩٥ – ٧/٣٤٩٣مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه   : ينظر )٣(

بـاب جـامع   ( ، االستذكار١٠/٣٢٣، شرح السنة٤/٥٦٥، معامل السنن ١/١٥٩ )احلدود(
 .١٢/٤٥٥ )احلدود( ، املغين٢٤/٢٢٥ )القطع

 .وهو قول اإلمام أيب حنيفة ومالك، وذهب اإلمام الشافعي وأمحد إىل أنّ عليه القضاء فقط )٤(
باب ما يحرم علـى  (، الكايف البن عبد الرب ٣/١٣٨) باب ما جيب فيه القضاء(املبسوط : ينظر 

وم باب ما يفسد الص(، التوضيح للشويكي ٦/٢٠٣) كتاب الصيام(، اجملموع ١٢٥ص) الصائم
 .١/٤٥٤) ويوجب الكفارة

باب (االستذكار  ،١٢٦٥، ٣/١٢٠٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(
 )كتاب الصـيام ( ، املغين٦/٢٨٩شرح السنة  ،١٠/١٠٠) باب كفارة من أفطر يف رمضان(
 باب ما جاء يف كفّارة الفطـر يف ( ، سنن الترمذي٦/٢٣٠ )كتاب الصيام( ، اجملموع٤/٣٦٥

 .٣/١٠٣ )رمضان
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 .)٢(")١(يف اجملامع النيب 

ذهب اإلمام إسحاق إىل وجوب الكفارة على مـن أتـى امرأتـه يف     -٢
 .)٤(قياساً على من يأيت امرأته وهي حائض )٣(دبرها

وأمـا الـذي يـأيت امرأتـه يف دبرهـا مث ينـدم،       : "-رمحـه اهللا -قال 
فإنــا وإن مل جنــد ســنة يف الكفــارة لفاعلــه، فقــد ... مــا كفارتــه؟ 

... )٥(فــيمن أتــى احلــائض كفــارة صــحيحة وجــدنا عــن الــنيب 

                                                 
يـا رسـول اهللا   : إذْ جاءه رجل فقال بينما حنن جلوس عند النيب : "قال عن أيب هريرة  )١(

هل جتد رقبة تعتقُها؟ : فقال النيب  ،وقعت على امرأيت وأنا صائم: ما لك؟ قال: هلكت، قال
جِد إطعام سـتني  فهل ت: قال. ال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال، قال: قال

 .احلديث..." ال: مسكيناً؟ قال
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن لـه شـيء    

 .١٩٣٦برقم  ٤/١٩٣فَتصدق عليه فلْيكَفِّر 
ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان علـى الصـائم،    

 .١١١١برقم  ٢/٧٨١رة الكربى فيه وبياا ووجوب الكفا
 .٣/١٢٠٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .وذهب اجلمهور إىل أنه ال كفارة عليه )٣(
 .٤١٧-٦/٤١٦) باب احليض(، املغين ٥/١٣٧) باب إتيان النساء يف أدبارهن(األم : ينظر 
 .٤٨٣٦ – ٩/٤٨٣١بن راهويه  مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق: ينظر )٤(
يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطاً، وإن : (قال عن النيب  -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  )٥(

 ).وإن كان فيه صفرة فنصف دينار
 .٢٦٤برقم  ١/١٨١أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب يف إتيان احلائض  
 .١٣٦برقم  ٢٤٥الكفارة يف ذلك اء يف والترمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب ما ج 

= 
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 .)١(..."كذلك يعمل التائب من إتياا
 

                                                 
= 
والنسائي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جيب على من أتى حليلته يف حال حيضـتها بعـد    

 .١/١٥٣عن وطئها  -عزوجل–علمه بنهي اهللا 
 ١/٢١٠وابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب يف كفـارة مـن أتـى حائضـاً      

 .٦٤٠ برقم
 .١/٢٣٠وأمحد يف املسند  
 .٢٧١ -١/٢٧٠عليه الكفارة : والدارمي يف سننه، كتاب الطهارة، باب من قال 
 .٢/٣٦٠واحلديث ضعفه النووي يف اجملموع  
صـحيح أيب داود  و، ١/٢١٨كما يف إرواء الغليـل   -رمحه اهللا–وقد صححه العالمة األلباين  

١/٥١. 
 .٤٨٣٥ – ٩/٤٨٣١مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  )١(



 
 
 

brÛa@Ý—ÐÛasÛ@
אא

 :مباحث مثانيةوفيه    

 .قول الصحايب :  املبحث األول
 .قول التابعي :  املبحث الثاين

 .االستحسان :  ث الثالثاملبح
 .االستصحاب :  املبحث الرابع
 .املصلحة املرسلة :  املبحث اخلامس
 .شرع من قبلنا : املبحث السادس
 .العــرف  : املبحث السابع
 .سد الذرائـع :  املبحث الثامن
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א א
 قول الصحايب

 :وفيه ثالثة مطالب  

 .تعريف الصحايب: املطلب األول

 .حجية قول الصحايب: لب الثايناملط

مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بقـول  : املطلب الثالث
 .الصحايب
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א א
 تعريف الصحايب

 :الصحايب يف اللغة
لفظ الصحايب مشتق يف اللغة من الصحبة، مصدر من صـحب يصـحب   

صتم شيئاً فقد اسصحبة، واستصحبه دعاه إىل الصحبة، وكلُّ شيٍء الَزبهح. 
 .)١(فالصحبة يف اللغة تتضمن معىن املالزمة واملعاشرة واملرافقة

 : ويف االصطالح
  .)٢(وصِحبه ولو ساعة هو كل من رأى النيب 
 .رمحه اهللا- )٤)(٣(وهبذا قال اإلمام إسحاق
                                                 

 ).صحب(مادة  ١٣٤، القاموس احمليط ص  ٣٤٨، أساس البالغة ص  ١/٥١٩لسان العرب : ينظر )١(
، ٣/٩٨٧، العدة أليب يعلى ٩/٤٦٦٩مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 ، الباعث احلثيث٧/٦، فتح الباري ٢/٥٧٨، أصول الفقه البن مفلح ٥/٨٩اإلحكام البن حزم 
 .١٥١ص 

 .وهو مذهب مجهور احملدثني )٣(
 ".أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه ومن صحب النيب : "٧/٥قال اإلمام البخاري يف صحيحه  

 ".والذي جزم به البخاري هو قول أمحد ومجهور احملدثني: "٧/٦وقال ابن حجر يف الفتح 
، شرح خمتصر الروضـة  ٤٤دي ص وقواعد األصول لصفي الدين البغدا ،املراجع السابقة: ينظر 

 .٢/٤٦٥، شرح الكوكب املنري ٤/٣٠١، البحر احمليط ٢/١٨٥للطويف 
وحتقيق منيف الرتبة ملن ثبت لـه   ،املراجع السابقة :وهناك تعريفات أخرى للصحايب انظرها يف 

 .٤٤ – ٢٩شريف الصحبة للحافظ العالئي ص
 .٩/٤٦٦٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
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א א
 )١(حجية قول الصحايب

ة يقـدم علـى   إىل أنّ قول الصحايب حج -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق 
                                                 

ومنه املختلف يف قبوله ورده، لذا كان البد  ،قول الصحايب منه املقبول ومنه املردود بال خالف )١(
 :من حترير حمل النـزاع، وهو كما يلي

اتفق العلماء على أن قول الصحايب يف املسائل االجتهادية ال يكون حجة على غريه من الصحابة  -١
 .له فيما ال جمال لالجتهاد فيه فله حكم الرفعإماماً كان أو حاكماً أو مفتياً، أما قو

الصحايب قوالً ووافقه الباقون من الصحابة فليس من حمـل النــزاع باتفـاق؛ ألنـه      لإذا قا -٢
يعترب إمجاعاً حينئذ. 

ومل خيالف فيه أحد منـهم فهـذا لـه حكـم      ،وانتشر بني الصحابة ،إذا قال الصحايب قوالً -٣
 . اإلمجاع السكـويت

 .على أن قول الصحايب ليس حبجة إذا خالفه صحايب آخر اتفق العلماء -٤
أو اإلمجاع فإن احلجـة يف   ،أو السنة ،كما اتفقوا على أن قول الصحايب إذا رجع إىل الكتاب -٥

 .الدليل الذي رجع إليه
 .على أن قول الصحايب إذا رجع عنه فليس حبجة -أيضاً–كما اتفقوا  -٦

وال  ،ومل يظهر لـه خمـالف   هسألة اجتهادية تكليفيإذا قال الصحايب قوالً يف م: وحمل اخلالف
 موافق، ومل يعلم هل انتشر أو ال؟ خالف أحد أم ال؟

، شـرح تنقـيح الفصـول    ٣/٣٣٢، التمهيد أليب اخلطاب ٤/١٨٢اإلحكام لآلمدي : ينظر
، ٦/٥٣، البحر احملـيط  ٤/١١٩، إعالم املوقعني ٣/٤٠٦، كشف األسرار للبخاري ٤٤٥ص

، الصحايب وموقـف  ١٦٥، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٤/٤٢٢ شرح الكوكب املنري
 .٤٩-٤٦عبدالرمحن الدرويش ص.العلماء من االحتجاج بقوله، د
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 .)١(اسـالقي
فهو ما حكم  كل شيء قد حكم فيه أصحاب النيب : "-رمحه اهللا-قال 
 .)٢("القيامة فيه إىل يوم

 .)٤)(٣(مةئوهبذا قال األئمة األربعة ومجهور األ
 :وحجتهم يف ذلك

 :ومن وافقه يف ذلك ما يلي -رمحه اهللا-من أهم حجج اإلمام إسحاق و

                                                 
، ٣٣٧ص  املسودة، ٢/٧٤٢، شرح اللمع ٣٩٥التبصرة ص : ينظر يف نسبة هذا القول إليه يف  )١(

 .٤/١٤٥٠أصول الفقه البن مفلح  ،٤/١١٩إعالم املوقعني 
 .٥/٢٢٣٧اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل  )٢(
، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحهما اهللا-كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم  )٣(

ومل  ،ومل يقل بعضهم خبالفه ،وإن قال بعضهم قوالً): "٢٠/١٤جمموع الفتاوى ( -رمحه اهللا-
يف املشـهور  -وأمحد  ،ومالك ،كأيب حنيفةينتشر فهذا فيه نزاع، ومجهور العلماء حيتجون به 

 ...".والشافعي يف أحد قوليه، ويف كتبه اجلديدة االحتجاج مبثل ذلك يف غري موضع -عنه
 .٤/٤٢٢، شرح الكوكب املنري ٥٥ -٦/٥٤، البحر احمليط ٤/١٢٠إعالم املوقعني : وينظر 
 :وهناك أقوال أخرى يف املسألة )٤(
والغزايل، وبه قـال   ،والرازي ،يف أحد قوليه اختارها اآلمدي أنه ليس حبجة وهو قول الشافعي -١

 .أمحد يف رواية، وبه قال عامة املتكلمني
 .أنه حجة إذا خالف القياس وهو اختيار ابن برهان من الشافعية -٢
 .أنه حجة إذا وافق القياس وهو منسوب إىل الشافعي -٣
 .أن احلجة قول اخللفاء األربعة فقط -٤
 .فقط -رضي اهللا عنهما–وعمر أن احلجة قول أيب بكر  -٥

، ٤/١١٨٥والعدة  ،)١(حاشية رقم ) ٢١٠: (يف صاألقوال وأدلتها يف املراجع السابقة : ينظر
 .٦/١٢٩، احملصول ١/٢٧١، املستصفى ٢/١٠٥أصول السرخسي 
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وتزكيـة اهللا تعـاىل    ،الة على عدالة الصحابة ما ورد من األدلة الد –أ 
 :ذلك ومن )١(هلم

öΝ ®: قوله تعاىل -١ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ù' s? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ 

šχöθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑø9 $# 〈)٢(. 
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عـن   من حديث أيب هريرة  )٤(ما أخرجه اإلمام إسحاق يف مسنده -٣

 ).خريكم قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم: (قال رسول اهللا 
طأ؛ ألم حضـروا  أقرب إىل الصواب، وأبعد عن اخل أن الصحابة  -ب

منه، فهم أعلم بالتأويل، وأعرف باملقاصد،  التنـزيل، ومسعوا كالم الرسول 
 .)٥(فيكون قوهلم أوىل، كالعلماء مع العامة

                                                 
 .١٤٦ – ٤/١٢٣، إعالم املوقعني ٢/٧٤٢، شرح اللمع ٣٩٥التبصرة ص : ينظر )١(
 .١١٠سورة آل عمران، اآلية  )٢(
 .١٠٠سورة التوبة، اآلية  )٣(
 .٩٤برقم  ١/١٥٤ )٤(
 ٧/٥ وقد أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أصحاب النيب  

 .بنحوه من طريق إسحاق بن راهويه وغريه ٣٦٥١و ٣٦٥٠برقم 
ـ   ذين ومسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، مث الذين يلوم، مث ال

 .بنحوه ٢٥٣٣برقم  ٤/١٩٦٢يلوم 
 .٥٢٨ – ٣/٥٢٧روضة الناظر : ينظر )٥(
، ٤٠٣ – ٥/٤٠٢ )باب الفديـة وجـزاء الصـيد   ( ، املغين٣٩٧ – ٣٩٦التبصرة ص: وينظر 

 .٣/٥٣٦ )باب جزاء الصيد( اإلنصاف
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א א
 مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بقول الصحايب

بقول الصـحايب   -رمحه اهللا–األمثلة اليت تدلّ على احتجاج اإلمام إسحاق 
 :ة جداً، منها ما يليكثري
ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز صـالة املكتوبـة علـى الراحلـة بعـذر       -١

 .)٢)(١(املطر
حيث إنـه صـلى علـى دابتـه يف مـاء       ؛واحتج لذلك بفعل أنس  

 .)٣( نيـوط

                                                 
ض على وبه قال اإلمام أبو حنيفة وأمحد، وذهب اإلمام الشافعي إىل عدم جواز أن يصلى الفر )١(

 .كاملذهبني السابقني: الراحلة ألجل املطر واملرض، وورد عن اإلمام مالك يف ذلك قوالن
، ١/٢٤٧) باب صـالة املسـافر  (، املبسوط ١٣ص) باب استقبال القبلة(خمتصر املزين : ينظر 

باب اسـتقبال  (، الشرح الكبري للدردير ١/٣٤٥) باب صالة أهل األعذار(التوضيح للشويكي 
  .٣٧٠-١/٣٥٧) القبلة

باب ما جاء يف الصـالة علـى   ( ، سنن الترمذي٢/٤٧٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق : ينظر )٢(

 .٢/٣٢٤) باب استقبال القبلة(، املغين ٢/٢٦٨ )الدابة يف الطني واملطر

، كتاب الصالة، باب هل يصلي املكتوبة على الدابة على غـري  أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )٣(

إذا : ، كتاب الصالة، باب من كـان يقـول  ، وابن أيب شيبة يف مصنفه٥٧٤ ،٢/٥٧٣ القبلة؟

 .٢١٥ – ١/٢١٤، والطرباين يف املعجم الكبري ٢/٩٠ كنت يف ماء وطني فأومئ إمياء

 ".رجاله ثقات: "٢/١٦٢قال اهليثمي يف اجملمع  
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وبالنهار  ،ذهب اإلمام إسحاق إىل أن صالة التطوع بالليل تكون مثىن مثىن -٢
 .)٢)(١(ني جازتكون أربعاً، وإن صلى ركعت
 . )٥(وابن عمر ،)٤(وعلي ،)٣(واحتج لذلك بفعل ابن مسعود

وأما صالة الليل والنهار فالذي خنتار له أن تكون صالته : "-رمحه اهللا-قال 
ختار له أبالليل مثىن مثىن إال الوتر فإن له أحكاماً خمتلفة، وأما صالة النهار ف

ملا جاء عـن   ؛عاً، وضحوه أربعاًأن يصلي قبل الظهر أربعاً، وقبل العصر أرب
من وجه واحد، فإن صـلى يف النـهار    وابن عمر  ،وعلي ،ابن مسعود

 .)٦(..."ركعتني ركعتني وسلم كان جائزاً
                                                 

 .وذهب مجهور الفقهاء إىل أنّ تطوع الليل والنهار مثىن مثىن )١(
باب الساعات اليت نهِي عـن  (، املغين ٧٥ص ) باب صالة التطوع(البن عبد الرب  الكايف: ينظر 

باب (، التوضيح للشويكي ٤/٥١) باب صالة التطوع(، اجملموع ٥٣٩-٢/٥٣٧) الصالة فيها
 .١/٣٢٨) صالة التطوع

باب ما جاء أنّ صالة ( ، سنن الترمذي٢/٧٢٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

، ٢/٥٣٨ )باب الساعات اليت ى عن الصالة فيهـا ( ، املغين٢/٤٩٣ )الليل والنهار مثىن مثىن

 .٤/٥١) باب صالة التطوع( اجملموع

، ٦٨، ٣/٦٦ ، كتاب الصالة، باب التطوع قبل الصالة وبعدهاأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )٣(
 هر أربع ركعات وبعدها ركعـتني، أنه كان يصلي قبل الظ بأسانيد متعددة عن عبداهللا بن مسعود 

 .٢٠٣، ٢٠٢، ٢/١٩٩ ، كتاب الصالة، باب يف األربع قبل الظهروابن أيب شيبة يف مصنفه
عن حذيفـة   ٢/٢٠٠ كتاب الصالة، باب يف األربع قبل الظهر ،أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه )٤(

 ."رأيت علياً إذا زالت الشمس صلى أربعاً طواالً: "بن أسيد قال
 .أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً عن ابن عمر  ٢/٢٠٠خرج ابن أيب شيبة يف مصنفه أ )٥(
 .٧٢٨ – ٢/٧٢٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٦(
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 .)٢)(١(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن للمسافر الفطر قبل اخلروج من البلد -٣
 . )٣(واحتج لذلك بفعل أنس بن مالك

 يضع رجله يف الرحلِ فله اإلفطار، كما فعل بل حني: "... -رمحه اهللا-قال 
 .)٤("أنس بن مالك 

 .)٧)(٦(للمحرم )٥(ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز االشتراط عند اإلحرام -٤
                                                 

 .وذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال يباح له الفطر حىت خيرج من البلد )١(
، ٢/٩٤) كتـاب الصـوم  (صـنائع  ، بدائع ال١٢١ص) باب صوم املسافر(الكايف البن عبد الرب : ينظر 

 .٢٦٤-١/٢٦٣) باب صالة املسافر(، مغين احملتاج ١/٤٥٠) كتاب الصيام(التوضيح للشويكي 
باب مـن أكـل مث   ( ، سنن الترمذي٣/١٢٢٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

تـاب  ك( ، الفروع البـن مفلـح  ٤/٣٤٦ )كتاب الصيام( ، املغين٣/١٦٤ )خرج يريد سفراً
 .٣/٣ )الصيام

أتيت أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد : "أخرج الترمذي يف سننه عن حممد بن كعب أنه قال )٣(
: سنةٌ؟ فقـال : س ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت لهبِلَوسفراً وقد رحلَت له راِحلته، 

 ".مث ركبت. سنةٌ
هـذا  : "، قال الترمـذي ٧٩٩برقم  ٣/١٦٣ كتاب الصوم، باب من أكل مث خرج يريد سفراً 

 .١/٢٤٠كما يف صحيح سنن الترمذي  -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين ". حديث حسن
 .٣/١٢٢٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
 .إن حبسين حابس فمحلِّي حيث حبستين: وهو أن يقول احملرم عند إحرامه )٥(
 .٥/٩٢ )رامباب ذكر اإلح( املغين: ينظر 
 .وبه قال اإلمام الشافعي وأمحد، وأنكره اإلمام أبو حنيفة ومالك )٦(
، ٢/١٧٨) حكـم اإلحصـار  (، بدائع الصـنائع  ٢/٢٣٤) باب االستثناء يف احلج(األم : ينظر 

فصل يف ذكر موانع (، حاشية الدسوقي ٢/٥٣٧) باب الفوات واإلحصار(التوضيح للشويكي 
 .٢/٣٥٠) احلج

باب ما جاء يف االشتراط يف (، سنن الترمذي ٥/٢٠٨٤ائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مس: ينظر )٧(
= 
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 .رضي اهللا عنهما )٢(وعثمان )١(واحتج لذلك بقول عمر
ملا صح عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما بعد موت : "... -رمحه اهللا-قال 
 .)٣("...النيب 

يقـام عليـه حـد     زىنغريه بالب )٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن من عرض -٥
 .)٦)(٥(القذف

                                                 
= 

 .٨/١٣٢، شرح صحيح مسلم للنووي ٨٦، اختالف العلماء للمروزي ص ٣/٢٧٩) احلج
قال يل عمر بـن اخلطـاب   : عن سويد بن غفلة قال ٥/٢٢٢أخرج البيهقي يف السنن الكربى  )١(

" :فإن لك ما اشترطت وهللا عليك ما اشترطتيا أبا أمية حج واشترط ،." 
 .كتاب احلج، باب االستثناء يف احلج 
: له: "رأى رجالً واقفاً بعرفة فقال أن عثمان : ٧/١٣ )كتاب احلج( ذكر ابن حزم يف احمللى )٢(

 ".نعم: أشارطت؟ قال
 .٥/٢٠٨٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
تصريح، وهو التورية، بأن تتكلم بكالم له معىن، وتعين به معـىن آخـر،   ضد ال: لغة الَتْعريُض )٤(

 .)عرض(مادة  ٧/١٨٣، لسان العرب ٣/١٠٨٧الصحاح  :ينظر
لست بـزان، ومـا   : هو التعبري عن الشيء باللفظ املوضوع لضده، كأن يقول له: واصطالحاً 

 .زىن، وهو يقصد بذلك رميه بالزىنيعرفين الناس بال
 .٢/٢٨٧ )كتاب احلدود(الدواين ، الفواكه ١٢/٣٩٢ )كتاب احلدود( املغين: ينظر 
 .وبه قال اإلمام مالك والشافعي يف أحد قوليه، واإلمام أمحد يف رواية )٥(
وذهب اإلمام أبو حنيفة والشافعي يف قول وأمحد يف رواية إىل أن التعريض بالقذف ال يوجب  

إقامة احلد. 
) باب حكـم القـذف  (، الكايف البن عبد الرب ٢٦٢ص) قذفباب حد ال(خمتصر املزين : ينظر 

) بـاب حـد القـذف   (، التوضيح للشويكي ٥/٥٠١) حد القذف(، بدائع الصنائع ٥٧٦ص
١٢١٣-٣/١٢٠٨. 

، األوسـط البـن املنـذر    ٣٦٤٧، ٧/٣٤٦٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(
= 
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 .وحجته يف ذلك قول عمر بن اخلطاب 
ما أيب : حني شاورهم يف الذي قال لصاحبه ألن عمر : "-رمحه اهللا-قال 
وال بزان ،عمر فقال .قد مدح أباه وأمه: فقالوا أمي بزانية  :١(هبصاحب عرض بل(، 

 .)٢("احلد فجلده
ذهب اإلمام إسحاق إىل أن يف كل واحدة من الشـفتني نصـف الديـة     -٦

 .)٤)(٣(بالتساوي
 .يف ذلك -رضي اهللا عنهما– )٦(وابن مسعود ،)٥(وحجته يف ذلك قول علي

                                                 
= 

 .١٢/٣٩٢ )كتاب احلدود( ، املغين٢/٨٥٩
، ٢/٨٢٩اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، باب احلد يف القذف والنفي والتعريض أخرجه  )١(

بنحوه، وابـن أيب شـيبة يف    ٧/٤٢٥ ، كتاب الطالق، باب التعريضالرزاق يف مصنفه وعبد
 .٩/٥٣٨ ، كتاب احلدود، باب من كان يرى يف التعريض عقوبةمصنفه

 .٨/٢٥٢من حد يف التعريض  والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب احلدود، باب 
 .٨/٣٩يف اإلرواء  -رمحه اهللا-وصححه العالمة األلباين  
 .٧/٣٦٤٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .وهو مذهب اجلمهور )٣(
) باب ما فيه من األعضاء الدية كاملة(، الكايف البن عبد الرب ٦/١٦١) دية الشفتني(األم : ينظر 

 .١٢/١٢٣) باب ديات اجلراح(، املغين ٧/٣٩٤) ب الدياتكتا(، املبسوط ٥٩٨ص
 )الـديات ( ، األوسط البـن املنـذر  ٧/٣٥٠٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

٢/٣٢٠. 
يف : قـال  عن علي  ٩/٣٤٣ ، كتاب العقول، باب الشفتنيأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )٥(

 .الشفتني الدية
كل زوجني ففيهما الدية، وكل : "قول عبد اهللا بن مسعود : ٦/٢٩٨ع ذكر اهليثمي يف اجملم )٦(

= 
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رضـي اهللا  –وابن مسـعود   ،مها سواء؛ ألن قول علي: "-رمحه اهللا-قال 
 .)١("عبتأوىل أن ي -عنهما

 .)٣)(٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه جيوز للمصلي أن يقرأ يف املصحف -٧
 .رضي اهللا عنها )٤(وحجته يف ذلك فعل عائشة

وأما املصلي وحده وهو ينظر يف املصحف، أو يقلـب  : "-رمحه اهللا-قال 
قوماً  الورق، أو يقلب له، وكل ما كان ذلك منه إرادة أن خيتم القرآن، أو يؤم

وقد فعلت ذلك عائشـة  . )٥(أون فهو سنة، كان أهل العلم عليهليسوا ممن يقر
 .)٦(..."رضي اهللا عنها

 -رمحـه اهللا –تدلّ على أن اإلمام إسـحاق   -وغريها كثري–وهذه األمثلة 
وأما العـامل  : "يعترب أن قول الصحايب وعمله حجة يلزم اتباعها، ويف ذلك يقول

                                                 
= 

 ".واحد ففيه الدية
 .٧/٣٥٠٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .وبه قال مجهور الفقهاء )٢(
 .وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنّ املصلي لو قرأ من املصحف فسدت صالته 
) باب القراءة من املصحف(، بدائع الصنائع ١/٢٨٨) مضانباب يف القراءة يف ر(املدونة : ينظر 

) باب صفة الصـالة (، التوضيح للشويكي ٢٨١-٢/٢٨٠) باب صفة الصالة(، املغين ١/٥٤٣
١/٣١٣. 

 .٤٨٤١ – ٩/٤٨٤٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
 ).١٢٦(سبق خترجيه يف ص  )٤(
 .الرسالة هذه من) ١٢٦(ينظر ص  )٥(
 .املرجع السابق: ينظر )٦(
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ملا  ؛أو التابعني بإحسان لنيب ن أصحاب اعيفيت بالشيء يكون خمالفاً ملا جاء 
زيكون قد ععنه معرفة العلم الذي قد جاء فيه، فإن علـى املـتعلمني أن    )١(ب

 .)٢("يهجروا ذلك القول بعينه من العامل الذي خفي عليه سنته
 

                                                 
)١( زعمادة  ١٤٧القاموس احمليط ص : ينظر. غاب: ب)عزب.( 
 .٩/٤٨٤٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
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א א
 )١(قول التابعي

، يهموتـابع  )٢(بأقوال الثقات من التابعني -رمحه اهللا–حيتج اإلمام إسحاق 
إذا اجتمـع الثَّـوري،   : "ويعترب اجتماع بعضهم على أمر سنة، ويف ذلك يقول

 .)٤)(٣("واألوزاعي، ومالك على أمر فهو سنة
واألمثلة اليت تدل على احتجاج اإلمام إسحاق بأقوال التابعني كثرية جـداً،  

 :منها ما يلي

                                                 
وعليه عمل األكثرين : وقال العراقي. وهو األظهر: من لقي الصحايب، قال النووي: التابعي هو) ١(

 .من أهل احلديث
، تدريب الـراوي  ١٤١ -٢/١٤٠، فتح املغيث ٢/٦٠٦ق للنووي إرشاد طالب احلقائ: ينظر 

٢/٣٣٤. 
 .٩/٤٨٣٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(
: -رمحه اهللا–معقباً على كالم اإلمام إسحاق  ٧/١١٦قال احلافظ الذهيب يف سري أعالم النبالء ) ٣(

 .اشدون من بعدهواخللفاُء الر ما سنه النيب  بل السنة :قلت"
هو ما أجمعت عليه علماء األمة قَدمياً وحديثاً إمجاعاً ظنياً أو سكوتياً، فمن شذَّ عن : واإلمجاع

فأما من خالف الثَّالثة املذكورين . هذا اإلمجاع من التابعني أو تابعهم لقولٍ باجتهاده احتِملَ له
أنهم إذا اجتمعوا : ال للسنة، وإمنا مراد إسحاقمن كبار األئمة، فال يسمى مخاِلفاً لإلمجاع، و
غالباً، كما نقولُ اليوم أئمـةُ االجتـهاد   : على مسألة فهو حق فيما اتفق احلق وجدي ال يكاد

األربعة على خالفه، مع اعترافنا بأنَّ اتفاقهم على مسألة ال يكونُ إمجاع األمة، واب أَنْ جنزم 
 ".ا عليها بأنَّ احلق يف خالفهايف مسألة اتفقُو

 .املرجع السابق: ينظر) ٤(
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على اجلنازة فإنه  ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ احملدث إذا أحدث وهو يصلي -١
 .)١(، ويصلي على اجلنازة-إذا خشي فواا-يتيمم مكانه 

– )٤(، والشـعيب )٣(، وإبراهيم النخعـي )٢(واحتج لذلك مبا جاء عن عكرمة
 .)٥(أم أفتوا بذلك -رمحهم اهللا

                                                 
 .٢/٧١ )ممالتي(، األوسط ٢/٣٩٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ١(
 .١/٣٤٥ )التيمم(، املغين ٦٥اختالف العلماء للمروزي ص  
أَحد فقهاء  -هللا عنهمارضي ا-أبو عبد اهللا عكرمة الرببري املدين اهلامشي، موىل ابن عباس : هو) ٢(

 .مكة من التابعني، ومن أهل احلفظ واإلتقان
قد أمجع عامة أهل العلم على االحتجاج حبديث عكرمـة،  : "٢/٣٣قال ابن عبدالرب يف التمهيد  

واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم باحلديث من أهل عصرنا منهم أمحد بن حنبل، وإسحاق بن 
 ).هـ١٠٤(سنة  -رمحه اهللا–تويف ...". راهويه

 .١/١٣٠، شذرات الذهب ٣/٢٦٥، وفيات األعيان ١/٣٤٠ذيب األمساء واللغات : ينظر 
–أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي الكويف، أدرك عائشة، وأنس بن مالـك  : هو) ٣(

 .فقيه أهل الكوفة، ومفتيها -رضي اهللا عنهما
تـويف   ،"وفقيه من فقهائهم ،من أعالم أهل اإلسالمإبراهيم النخعي علم : "قال اإلمام أبو زرعة 

 ).هـ٩٦: (، وقيل)هـ٩٥(سنة  -رمحه اهللا–
 .١/١١١، شذرات الذهب ١/٢٥، وفيات األعيان ٢/١٤٤اجلرح والتعديل : ينظر 
أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعيب، وهو من محري، تابعي كويف، أدرك مخسـمائة مـن   : هو) ٤(

 .، وقيل غري ذلك)هـ١٠٣(سنة تويف بالكوفة  الصحابة 
 .١/١٢٦، شذرات الذهب ٢/٢٢٧، وفيات األعيان ٤/٣١٠حلية األولياء : ينظر 
أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب اجلنائز، باب يف الرجل خياف أن تفوته الصـالة علـى   ) ٥(

على  زة وأنتإذا فجأتك اجلنا: "قال -رمحه اهللا–عن عكرمة  ٣/٣٠٥اجلنازة وهو غري متوضئ 
 ".عليهاغري وضوء فتيمم وصل 

وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنازة علـى غـري وضـوء     
= 
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 -رضي اهللا عنـهما – )١(يتيمم ملا جاء عن ابن عباس: "قال اإلمام إسحاق

 .)٣("التيمم على اجلنازة )٢(خعي، والشعيب، وغريهموعكرمة، وإبراهيم الن

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ املسبوق إذا أدرك مع اإلمام ثالث ركعـات،   -٢

 .)١)(٤(فيقضيها مث يسهو ،فإنه يقوم إىل ركعته ،وعلى اإلمام سهو

                                                 
= 

ال يصلي علـى اجلنـازة غـري    : "قال -رمحه اهللا–عن إبراهيم النخعي  ٦٢٧٧رقم  ٣/٤٥٢
 ".وصلى عليها ،متوضئ، فإن جاءته جنازة وهو على غري وضوء فخاف الفوت تيمم

أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب اجلنائز، باب يف الرجل خياف أن تفوته الصالة علـى  و

 .٣/٣٠٥اجلنازة وهو غري متوضئ 

كما أخرج عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنازة على غري وضـوء   

غـري وضـوء   إذا حضر اجلنازة علـى  : "قال -رمحه اهللا-عن الشعيب  ٦٢٧٩برقم  ٣/٤٥٢

وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب اجلنائز، باب يف الرجل خيـاف أن تفوتـه   ". فليتيمم

 .٣/٣٠٥الصالة على اجلنازة وهو غري متوضئ 

أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب اجلنائز، باب يف الرجل خياف أن تفوته الصـالة علـى    )١(

إذا خفـت أن  : "قـال  -رضي اهللا عنهما-بن عباس اعن  ٣/٣٠٥اجلنازة وهو غري متوضئ 

 ".تفوتك اجلنازة وأنت على غري وضوء فتيمم وصل

 .١/٨٦وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار  

مصنف ابن أيب شيبة، كتاب اجلنائز، باب يف الرجل خياف أن تفوتـه  : ينظر. كعطاء واحلسن) ٢(

 .١/٨٦ثار ، شرح معاين اآل٣/٣٠٥الصالة على اجلنازة وهو غري متوضئ 

 .٣٩٦ - ٢/٣٩٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
نسيت شـيئاً  : سهوت يف الصالة، أسهو سهواً: نسيان الشيء والغفلة عنه، يقال: السهو لغة )٤(

 .منهـا
= 
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يقضـي مثّ  : "حيـث قـال   -رمحه اهللا- )٢(واحتج لذلك بقول ابن سريين
 .)٣( " يسجد
وكذلك قال ابـن  . يقوم إىل ركعته فيقضيها مث يسهو: "ال اإلمام إسحاقق

 .)٤("سريين، وبه آخذ؛ ألنّ السجدتني سنة، ويدخل سنة يف فريضة
 .)٥(ذهب اإلمام إسحاق إىل صحة الصالة أمام اإلمام خاصة يوم اجلمعة -٣

يرى بذلك أنه ال  -رمحه اهللا– )٦(واحتج لذلك مبا ورد عن احلسن البصري
                                                 

= 
 ).سها(مادة  ١٦٧٤، القاموس احمليط ص )سهو(مادة  ٣/١٠٧معجم مقاييس اللغة : ينظر 
ما يكون يف آخر الصالة أو بعدها جلرب خلل، بترك بعـض  : هو وسجود السهو عند الفقهاء 

 .مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد
 .١/٢٠٤) باب سجود السهو(مغين احملتاج : ينظر 
 )أبـواب السـهو  (، األوسط ٨٣٧،  ٢/٥٩٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

 .٢/٤٤٠ )باب سجديت السهو(، املغين ٣/٣٢٣

رأى ثالثني من أصـحاب   ،أبو بكر حممد بن سريين األنصاري، موىل أنس بن مالك : هو) ٢(
بالبصـرة سـنة    -رمحـه اهللا -تـويف   ،، وهو من فقهاء أهل البصرة، وعبادهمرسول اهللا 

 ).هـ١١٠(
 .١٠/١١٦، البداية والنهاية ١/٧٨، تذكرة احلفاظ ٢/٢٦٣حلية األولياء : ينظر 
 .٢/٤٣أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الصالة، باب يف الرجل يسهو مراراً  أخرجه ابن) ٣(

 .٨٣٨ – ٢/٨٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(

 .٢/٢١٤ )الصالة(، املغين ٨٣٨ – ٢/٨٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

، مـن سـادات   ن ثابـت  أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، موىل زيد ب: هو) ٦(

حافظ عالمة ): "١/٧١يف تذكرة احلفاظ (التابعني وكربائهم، ثبت ثقة، قال عنه احلافظ الذهيب 

رأس يف أنـواع   ،عدمي النظري، مليح التذكري، بليغ املوعظة ،كبري الشأن ،فقيه النفس ،من العلم
= 
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 .)١(بأسـاً
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ املسلم إذا سرق اخلمر من املعاهد فإنه ال يقطع،  -٤

 .)٢(ولكن عليه الضمان
 . -رمحه اهللا– )٤)(٣(واحتج لذلك بقضاء شريح

كـذلك  . ضمن؛ ألنه عندهم له مثنال يقطع، ولكن ي: "ل اإلمام إسحاققا
 .)٥("شريح أحب إيلّوقول ... قضى شريح ضمن ومل يقطع فيه

                                                 
= 

 ).هـ١١٠(بالبصرة سنة  -رمحه اهللا–تويف  ،..."اخلري

 .١/٤٨٣، ميزان االعتدال ٢/٦٩ألعيان وفيات ا: ينظر 
جئت أنا واحلسن البصري يوم : "روى ابن حزم بسنده عن محاد بن سلمة عن ثابت البناين قال) ١(

أرجو أن يكونـوا  : أبا سعيد أترجو هلؤالء؟ قال: فقلت له ،اجلمعة والناس على اجلدر والكنف
 .٥/١١٣ )أحكام صالة اجلمعة(احمللى ". يف األجر سواء

باب ذكر سرقة اخلمر من (، اإلشراف ٧/٣٤٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
 .١١/٣٣٤ )احلدود(، احمللى ١/٥٢٠ )املسلم ومن النصراين

أبو أمية شريح بن احلارث بن قيس الكويف الكندي، ثقة إمـام، روى عـن عمـر بـن     : هو) ٣(
قضـاء الكوفـة،    والّه عمـر   ،اخلطاب وعلي وابن مسعود وغريهم من الصـحابة  

يف ـذيب األمسـاء واللغـات    (قـال اإلمـام النـووي    . فبقي على قضائها سـتني سـنة  
واتفقوا على توثيق شريح ودينـه وفضـله واالحتجـاج برواياتـه، وذكائـه،      ): "١/٢٤٣

ـ ٧٨(سـنة   -رمحه اهللا-تويف  ،"وأنه أعلمهم بالقضاء : ينظـر  .، وقيـل غـري ذلـك   )هـ
 .١/٨٥، شذرات الذهب ٢/١٦٧وفيات األعيان 

أن : "٩/٥٤٩أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب احلدود، باب يف املسلم يسرق من الذمي ) ٤(
 ".ضمن مسلماً مخراً أهرقها لذمي -رمحه اهللا–شرحياً 

 .٣٤٨٨ – ٧/٣٤٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٥(
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إن اسـتطاع  : "قال اإلمام إسحاق يف املريض الذي ال يقدر على أن يصلي -٥
، فـإن مل يقـدر   )٢(يومئ إمياًء برأسه، فإن مل يقدر أومأ حباجبيه )١(مستلقياً
، فإنه يكرب، فإن مل يقدر أن يكرب فليكرب عنه رجل، وليجمع حباجبيهاإلمياء 

 .)٥(")٤(، واحلكم بن عتيبة)٣(هيمبني الصالتني، هكذا قال إبرا
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ من أكل أو شرب عمداً يف رمضان فإن عليـه   -٦

 .)٦(الكفـارة

                                                 
 .ن فيه كاالنبطاح ففيه استلقاءالتمدد على القفا، وكل شيء كا: االستلقاء هو) ١(

 ).لقا(مادة  ١٥/٢٥٦لسان العرب : ينظر 

 .تثنية حاجب، وهو أحد العظمني اللذين فوق العينني بلحمهما وشعرمها: حاجبيه) ٢(

الشعر النابت على العظم، سمي بذلك ألنه حيجب عـن العـني شـعاع    : وقيل احلاجب هو 

 ).حجب(مادة  .٢٩٩، ١/٢٩٨لسان العرب : ينظر .الشمس

عـن أيب   ٤٧٤ – ٢/٤٧٣أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب الصالة، باب صالة املريض ) ٣(
وهو مريض، وهو يصلي مضطجعاً على ميينه يومئ  -النخعي–دخلت على إبراهيم : اهليثم قال

، وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الصالة، باب من قال املريض يـومئ  ..."إمياًء لصالة الظهر
 .١/٢٧٣إمياء 

يف مصنفه، كتاب الصالة، باب من قال املريض يـومئ إميـاء    -أيضاً–وأخرج ابن أيب شيبة  
 ".يصلي املريض على احلالة اليت هو عليها: "قال -رمحه اهللا–عن إبراهيم النخعي  ١/٢٧٣

نة، أبو حممد احلكم بن عتيبة الكندي الكويف، عامل أهل الكوفة، صاحب عبادة وفضل وس: هو) ٤(
 ).هـ١١٥(سنة  -رمحه اهللا–تويف  ،ثقة ثبت

 .١/١٥١، شذرات الذهب ١/١٠٩، العرب ١/١١٧تذكرة احلفاظ : ينظر 
 .٨٥١ -٢/٨٥٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه ) ٥(
باب مـا جـاء يف   ( ، سنن الترمذي٣/١٢٠٩بن راهويه  مسائل اإلمام أمحد وإسحاق: ينظر )٦(

= 
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واحتج لذلك مبا أفىت به اإلمام احلسن البصري، وغريه من التـابعني علـى   
 .)١(وجوب الكفارة على من أكل أو شرب يف ار رمضان عمداً

يه يف األكل والشرب عمداً الكفارة، تشبيهاً بقـول  عل: "قال اإلمام إسحاق
، وكذلك أفىت احلسن، وغريه من التابعني أنّ الكفـارة يف  )٢(يف اجملامع النيب 

 .)٣("األكل والشرب
رمحـه اهللا  –وهذه األمثلة كلها، تدلُّ داللة واضحة على أنّ اإلمام إسحاق 

 .حيتج بأقوال التابعني، ويعتد هبا -تعاىل

                                                 
= 

، اجملمـوع  ٤/٣٦٥ )الصـيام (، املغين ٦/٢٨٩، شرح السنة ٣/٩٤ )كفارة الفطر يف رمضان
 .٦/٣٣٠ )الصيام(

املراجع : ينظر. وغريهم -رمحهم اهللا- عطاء والزهري، والثوري، واألوزاعي: وممن أفىت بذلك) ١(
 .ةـالسابق

 ).٢٠٥(سبق خترجيه يف ص ) ٢(
 .١٢١٠ – ٣/١٢٠٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
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אא
 )١(االستحسان

باالستحسان وحيتج بـه، إذا كـان    -رمحه اهللا تعاىل-اإلمام إسحاق يعمل 
 .راجعاً إىل أصل مقرر يف كتاب اهللا، أو يف سنة رسول اهللا 

 :ومن األمثلة اليت تدلّ على احتجاج اإلمام إسحاق باالستحسان ما يلي
إعادة الصالة مجاعة يف املسجد إىل جواز  -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق  -١

 .الذي قد مجع فيه
مقرر يف السنة، وهو فعـل   )٢(وحجته يف ذلك االستحسان الراجع إىل أصل

 .)٣(وغريه من أصحاب النيب  مالك  أنس ابن
                                                 

: استفعال من احلسن، وهو عد الشيء حسناً، واعتقاد حسـنه، يقـال  : تحسان يف اللغةاالس) ١(
 .استحسن كذا، أي اعتقده حسناً

 ).حسن(مادة  ١٥٣٥، القاموس احمليط ص ١٣/١١٧لسان العرب : ينظر 
العدول حبكم املسألة عن : "ذُِكر له تعريفات كثرية، ولعل أكثرها وأدقها هو: ويف االصطالح 

 ".ها لدليل خاصنظائر
لى أن االستحسان هبذا املعىن حجة، إذ ال نزاع يف وجـوب العمـل بالـدليل    واتفق العلماء ع 

 .الراجح، وإمنا اختلف يف تسمية ذلك استحساناً
، ٢/٥٢٢ ، روضة الناظر١/٢٨٣، املستصفى ٤/٥٢٠، قواطع األدلة ٤٩٣التبصرة ص : ينظر 

 .٢٣٧ – ٢٣٦لفقه ص ، معامل أصول ا٤/٤٢٧شرح الكوكب املنري 
بـاب مـا جـاء يف    ( ، سنن الترمذي٢/٦٠٩ق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحا: ينظر) ٢(

باب (، املغين ٤٤، اختالف العلماء للمروزي ص ١/٤٣٠ )اجلماعة يف مسجد قد صلِّي فيه مرةً
 .٤/٢٢٢ )باب صالة اجلماعة(، اجملموع ٣/١٠ )اإلمامة

جاء أنس عند الفجر وقد صلَّينا، فأَذَّن : "مصنفه عن اجلعد أيب عثمان قالأخرج عبد الرزاق يف ) ٣(
= 
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إال أنه ترك هـذا األصـل    ،واألصل عدم إعادة اجلماعة يف املسجد الواحد
 .لورود ذلك عن بعض الصحابة 

وأما إعادة اجلماعة يف مسجد اجلماعة بعد ما صلي فيه مرة : "مام إسحاققال اإل
 .)١("وغريه من أصحاب النيب  فحسن مجيل، فقد فعل ذلك أنس بن مالك 

إذا أكل أو شرب ناسـياً   إىل أن الصائم -رمحه اهللا–ذهب اإلمام إسحاق  -٢
 .)٢(فهو على صومه، وال قضاء عليه
إذا ( :لراجع إىل أصل مقرر يف السنة، وهو قوله وحجته يف ذلك االستحسان ا

 .)٣("أكل أحدكم، أو شرب ناسياً، فليتم صومه، فإنما أطعمه اُهللا وسقاه
                                                 

= 
 ٢/٢٩١املصنف، كتاب الصالة، باب الرجل والرجالن يدخالن املسجد ". وأقام، وأم أصحابه

– ٢٩٢. 
فيـه   يوابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الصالة، باب يف القوم جييئون إىل املسجد وقـد صـل  

٣٢٢ – ٢/٣٢١. 
فيه إذا مل يكن فيه  يبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصالة، باب اجلماعة يف مسجد قد صلوال 

 .٣/٧٠تفرق الكلمة 
 .٢/١٥٤والبخاري تعليقاً يف صحيحه، كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة  
مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الصالة، باب يف القـوم  : ينظر. وروى ذلك عن ابن مسعود  

 .٢/٣٢٣فيه  ياملسجد وقد صل جييئون إىل
 .٢/٦٠٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .٤/٣٦٧ )الصيام(، املغين ٣/١٢٣٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(
 ٤/١٨٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسـياً  ) ٣(

 .١٩٣٣برقم 
بـرقم   ٢/٨٠٩ر ط، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفومسلم يف صحيحه 

١١٥٥. 
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واألصل أنّ الصيام يفسد باألكل والشرب؛ ألن الشيء ال يبقى مع ما ينافيه 

 .)١(إال أنه ترك هذا األصل لورود النص بالصحة

إىل أنّ الصائم إذا متضمض أو استنشق يف الطهـارة،  ذهب اإلمام إسحاق  -٣

 .)٢(فسبق املاء إىل حلقه من غري قصد وال إسراف، فال شيء عليه

نّ ذلك أمر ال يستطيع االحتـراز منـه،   أومستنده يف ذلك االستحسان، إذ 

 .)٣(فأشبه ما لو طارت ذُبابةٌ إىل حلْقه، وهبذا فراق املتعمد

 .)٤(حسان الضرورةوهذا االستحسان يسمى است

مسـتور يف األرض كـاجلزر،    هـو ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز بيع ما  -٤

 .)٥(والفجل، والبصل، قبل أن يقلع ويشاهد

ويف . )٦(ومستنده يف ذلك االستحسان؛ ألنّ احلاجة داعية إليه لالنتفاع بـه 

فبيعه فأما البصلُ، واجلزر، وما أشبهما مما له أصل يف األرض : "... ذلك يقول

عند اإلدراك جائز، وذلك إن كان املشترون ال خيفى عليهم جودة ذلـك مـن   

                                                 
 .٤/١١كشف األسرار للبخاري : ينظر) ١(

 .٤/٣٥٦) الصيام(، املغين ٣/١٢١٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .املرجعني السابقني: ينظر) ٣(

 .٢/٢٠٣أصول السرخسي : ينظر) ٤(

) باب بيع األصول والثمـار (، املغين ٦/٢٨١٩إلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل ا: ينظر) ٥(

٦/١٦١. 

 .املغين املوضع السابق: ينظر) ٦(
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 .)٢(")١(رداءته، فليس ذلك بغرر

، والقياس عدم جوازه؛ )٤)(٣(اعصنذهب اإلمام إسحاق إىل جواز عقد االست -٥

 .دوم، لكنه جوزه استثناء من القاعدةعجوازه؛ ألنه عقد على م

أما من يدفع الثـوب إىل  : "ولومستنده يف ذلك االستحسان، ويف ذلك يق

ملا يتعامل  ؛فإنّ ذلك جائز عندنا ،النساج على الثلث، أو الربع، أو شيء مسمى

الناس بينهم، كذلك سنتهم بينهم، إذا مل يكن يف ذلك شرطٌ حيرم حـالالً، أو  

يِحلُّ حراماً، ويف اإلجارات قد أجازوا أكثر مما يدخل يف معاملة مـن ينسـج   

 .)٥(..."الثوب

 -رمحـه اهللا –وهذه األمثلة كلها تدلُّ على احتجـاج اإلمـام إسـحاق    

باالستحسان، الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة، وأما االستحسان املخـالف  
                                                 

 .إذا نقص لبنها" غارت الناقة: "أصله النقصان من قول العرب: اخلطر، وقيل: الغرر لغة) ١(
 ).غرر(مادة  ٥/١٣لسان العرب : ينظر 
 .العاقبةما كان مستور : ويف االصطالح 
 .١٢/١٩٤) كتاب البيوع( ، املبسوط٢/١٣١مشارق األنوار : ينظر 
 .٦/٢٨١٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .عقد على مبيع يف الذمة، وشرط عمله على الصانع: اع هوصناالست) ٣(
يـبني  أن يتفق شخص مع آخر على أن يضع له شيئاً مببلغ معني من املال، و: وبعبارة أخرى هو 

 .صفته ومقداره، سواء سلم إليه الدراهم أو ال
 .٥/٣)كتاب االستصناع( ، بدائع الصنائع٢/٣٦٢)باب اإلجارة الفاسدة( حتفة الفقهاء: ينظر 
 .٣٠٦٩ - ٦/٣٠٦٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
 .املرجع السابق )٥(
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 .للنصوص الكتاب والسنة فإنه ال حيتج به

وأمـا  : "قوله يف مسألة استئجار الرجل بطعامه وكسـوته : ومن أمثلة ذلك
يف اسـتئجار   ىل أن يعلمه، فإنّ السنة مضـت ، وكسوته إتصحيح طعام الغالم

قد جاء احلديث عـن  : فإن قال قائل ،...)١(الرجل بالكسوة، وبطعامه أنه جائز
، فإنّ ذلك كما احتج، وغلـط  )٢()من استأجر أجرياً، فليعلمه أجره: (النيب 

ه، وطعامـه،  باالحتجاج هبذا يف هذا املوضع، ألنّ األجرة بينة، إذا كانت كسوت
 .وذلك أن جيعل له كسوة وسطاً، وطعاماً كما يطعم مثله

 .إنّ هذا ليس ببين: فإن قال
على أن يطعمها، ويكسـوها ثوبـاً،    )٣(فلم أجزته إذا استأجر ظئراً: قيل له

 .ضرباً من الثياب بغري أعياا؟
 .استحسنت ذلك: فإن قال

من (: قال عمت أنّ النيب فاحلُجة عليه إذا مل يكن طعام بطنه معلوماً، وز
كيف جاز ذلك  أن تستحسن خالف قـول   ،)استأجر أجرياً فلُيبين له األجر

                                                 
 .٨/٦٨ )اتراإلجا(املغين : ينظر) ١(
 .٧١ ،٦٨ ،٣/٥٩، واإلمام أمحد يف املسند ٧/٣٢نسائي يف سننه، كتاب املزارعة أخرجه ال) ٢(
وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب البيوع، باب من كره أن يستعمل األجري حىت يبني له األجـر   

٣٠٤، ٦/٣٠٣. 
 ٣٨٦٦بـرقم   ٣/٣١كما يف صحيح سـنن النسـائي    -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  

 .٣٨٦٨و
 .ظِّئْر بالكسر مهموز، العاطفةُ على غري ولدها املرِضعةُ له من الناس واإلبلال) ٣(
 ).ظأر(مادة  ٤/٥١٤، لسان العرب ٢/٧٢٩الصحاح : ينظر 
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أشهر النـاس   .؟، هذه زلة عظيمة، بل خدمة اخلدم على طعام بطومالنيب 
 .)١(..."يعملوها من الضرورة

 

                                                 
 .٣٠٩٥ -٦/٣٠٩٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(



 األدلة المختلف فيها: الفصل الثالث/ الباب األول/القسم الثاني

 

א א א
 )١(االستصحاب

، ويعمل به، واحتجاجه بـه  باالستصحاب -رمحه اهللا-حيتج اإلمام إسحاق 
                                                 

: ربته، يقالاستفعال من الصحبة، وهي املالزمة، أي مقارنة الشيء ومقا: االستصحاب يف اللغة) ١(
استصحب الكتاب وغريه، وكل شيء الزم شـيئاً  : استصحبه دعاه إىل الصحبة والزمه، ويقال

 .فقد استصحبه
 ).صحب(مادة  ١/٥٢٠، لسان العرب ٣/٣٣٥معجم مقاييس اللغة : ينظر 
 :ف بتعريفات عدة، ومجيع هذه التعاريف معانيها متقاربة، ومن أظهرهاعر: واصطالحاً 
 ".ثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياًاستدامة إ" 
، ٤٤٧، شرح تنقيح الفصـول ص  ١/٢١٨املستصفى : وينظر. ١/٣٣٩إعالم املوقعني : ينظر 

 .٤/٤٠٣، شرح الكوكب املنري ٣/٦٦٢كشف األسرار للبخاري 
 :وقد قسمه العلماء إىل عدة أقسام 
هو حجة باتفاق العلماء، وحكـى  استصحاب الرباءة األصلية، أو استصحاب العدم األصلي، و -١

 .اإلمام ابن القيم فيه اخلالف
 .استصحاب ما دلّ العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، وهذا ال خالف يف وجوب العمل به -٢
 .جيوز العمل به وهذا ال خالف بني أهل السنة يف أنه ال استصحاب احلكم العقلي عند املعتزلة، -٣
 :وهذا حمل خالف بني العلماء.  حمل اخلالفاستصحاب احلكم الثابت باإلمجاع يف -٤
 .فقد ذهب مجهور العلماء إىل أنه ليس حبجة –أ  
 .املزين، وابن سريج، والصرييف، والظاهرية: وذهب بعض العلماء إىل أنه حجة، وبه قال -ب 
، التبصـرة  ٦١٤، إحكام الفصول ص٤/١٢٦٥، العدة ٢/٣٢٥املعتمد : ينظر يف هذه املسألة 

، ٣/٢٦٢، بيان املختصر لألصفهاين ٦٦٤، ميزان األصول ص٣/٣٦٥طع األدلة ، قوا٥٢٦ص
 .٤/٤٠٦، شرح الكوب املنري ٦/٢٢، البحر احمليط ١/٣٣٩إعالم املوقعني 
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وإمنا لكونه يفيد استمرار احلكم السابق الثابث  ؛ليس لكونه دليالً مستقالً بذاته
 .بالدليل الشرعي

 :ومما يدلُّ على ذلك ما يلي
إىل أنّ من شك يف صالته يـبين علـى    -رمحه اهللا–ذهب اإلمام إسحاق  -١

 .)١(اليقني، مث يسجد قبل السالم
: قال رسـول اهللا  : قال  )٢(روى أبو سعيد اخلدريواحتج لذلك مبا 

) ،كرِ كم صلَّى، أثالثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشدأحدكم يف صالته، فلم ي كإذا ش
متسكاً منه هبـذا   )٣(...)ولْيبنِ على ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلِّم

 .الدليل، وعمالً باستصحاب األصل
تتربص أربع سنني، مث تعتـد   )٤(سحاق إىل أنّ زوجة املفقودذهب اإلمام إ -٢

 .)٥(أربعة أشهر وعشراً، مث هلا أن تتزوج بعد ذلك

                                                 
، ٥١، اختالف العلماء للمـروزي ص  ٢/٥٨٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ١(

 .٢/٤٠٧ ) السهوباب سجديت(، املغين ٣/٢٨٠ )أبواب السهو(األوسط 
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي، استصِغر : الصحايب اجلليل هو) ٢(

، كان من جنباء األنصـار  يوم أحد، فَرد، واستشهد أبوه هبا، وشهد ما بعدها مع رسول اهللا 
 .-هـ، وقيل غري ذلك ٧٤تويف باملدينة سنة . وعلمائهم وفضالئهم

 .٣/٨٥، اإلصابة ٢/٤٣٢، أسد الغابة ٢/١٦٧االستيعاب : نظري 
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السهو يف الصالة والسجود ) ٣(

 .٥٧١برقم  ١/٤٠٠له 
 .هو من غاب فلم يوقَف على أثره، ومل يوصلْ إىل خربه: املفقود) ٤(
 .٣٠٨ص، املطلع ٢١٢طلبة الطلبة ص: ينظر 
باب أحكـام  (، اإلشراف ١٦٤٨ – ٤/١٦٤٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٥(

= 
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أيما امرأة فقدت زوجها فلـم  : (واحتج لذلك بقول عمر بن اخلطاب 
 .)١()م حتلُّتدرِ أين هو؟ فإنها تنتظر أربع ِسنِني، مثَّ تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً، ثُ

وضرب هذه املدة لزوجة املفقود استصحاباً لألصل، وهو بقـاء الزوجيـة،   
 .حىت يقوم الدليل على خالف ذلك

 .)٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل حرمة نكاح زوجة األسري حىت يعلم يقني وفاته -٣
وإمنا ذهب إىل ذلك استصحاباً لألصل، وهو بقاء الزوجية بينهما، حىت يعلم 

 .اتهيقني وف
٤-  ذهب اإلمام إسحاق إىل احلكم ببقاء الزوجية بني العبد وزوجته فيما إذا فر

 .)٣(إىل جهة جمهولة، وهكذا تبقى حىت تعلم موته أو ردته
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ الرجل إذا حلف على ميني وال يـدري أهـي    -٥

 .)٤(طالق أم غريه؟ فإنه ال جيب عليه الطالق حىت يعلم أو يستيقن
وهذه األمثلة كلها تدلّ على أنّ اإلمام إسحاق حيتج باالستصحاب، وذلك 

 .لكونه يفيد استمرار احلكم السابق الثابت بالدليل الشرعي
                                                 

= 
 .٨٧-١/٨٥ )املفقود

بـرقم   ٤٣١أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب عدة اليت تفقد زوجهـا ص  ) ١(
مث أربعـة  تنتظر أربع سنني : ، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب العدد، باب من قال١٢١٩

 .٧/٤٤٥أشهر وعشراً مث حتل 
 .٧/٨٥وعبد الرزاق يف مصنفه، كتاب الطالق، باب اليت ال تعلم مهلك زوجها  
 .١١/٢٤٧ )الِعدد(املغين : ينظر) ٢(
بـاب العبـد   (، اإلشراف ١٨١١ – ٤/١٨١٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٣(

 .١١/٢٤٧ )الِعدد(، املغين ١/٨٨) يأبق وله زوجة
 .٤/١٨٩٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
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א א
 )١(املصلحة املرسلة

باملصلحة املرسلة؛ وذلك لكوا تتفق مـع   -رمحه اهللا-حيتج اإلمام إسحاق 
 .املصاحل ودرء املفاسد ة اليت جاءت جبلبعمقاصد الشري

ومن األمثلة اليت تدلّ على احتجاج اإلمام إسـحاق باملصـلحة املرسـلة    
 :ما يلي
هل جيمع بني الصالتني يف الليلة املطـرية   -رمحه اهللا–سئل اإلمام إسحاق  -١

أن يؤخر املغرب قليالً مث يصـلي  : نعم، ومجعهما: "املغرب والعشاء؟ فقال
                                                 

 .ضد املفسدة، وهي الصالح واملنفعة: املصلحة يف اللغة) ١(
 ).صلح(مادة  ٢٩٣، قاموس احمليط ص ٢/٥١٦لسان العرب : ينظر 
 .هي عبارة عن جلب منفعة، أو دفع مضرة: ويف االصطالح 
، ٤٤٦شرح تنقيح الفصـول ص  : ، وينظر٢/٥٣٧ظر ، روضة النا١/٢٨٤املستصفى : ينظر 

 .٦/٧٦البحر احمليط 
 :وتنقسم املصاحل باعتبار شهادة الشرع هلا إىل ثالثة أقسام 
 .ما شهد الشرع باعتباره، فهو حجة اتفاقاً -١
 .قاًاما شهد الشرع بإلغائه، فهو غري معترب اتف -٢
ت األدلة العامة على اعتباره، فهذا القسم هـو  ما مل يشهد الشرع باعتباره وال إلغائه، ولكن دل -٣

املناسب، واملرسل، واالستصـالح، واالسـتدالل،   : املسمى باملصاحل املرسلة، ويقال هلا أيضاً
 إلطالقها تنصيص الشرع على اعتبارها أو إلغائها  )مرسلة(ومسيت 

كام لآلمـدي  ، اإلح٢/٥٣٧، روضة الناظر ١/٢٨٤، املستصفى ٤/٤٩١قواطع األدلة : ينظر 
 .٦/٧٦، البحر احمليط ٤٤٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤/١٩٥
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 .)١("ق ويضم إليه العشاء قبل غيبوبة الشفقاإلمام قبل أن يغيب الشف
وذلك ألنه حيقق مصلحة عامـة للمسـلمني،    ؛ومستنده يف ذلك املصلحة
 .ويدفع عنهم احلرج واملشقة

ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز ابتداء السالم على اليهودي والنصـراين إذا   -٢
 .)٣)(٢(كان هناك حاجة إىل ذلك

املصلحة املرسلة، وذلك يف دعوة أهل  وحجة اإلمام إسحاق يف ذلك مراعاة
 .الكتاب إىل اإلسالم

ألنّ يف مصافحة غري أهل امللة : "... حينما سئل عن ذلك -رمحه اهللا–يقول 
، إال أن تكون حاجـة أو أردت أن تـدعوه إىل   )٤(، وقد أُمرنا بتذليلهماًتعظيم

ملـا فيـه    اإلسالم وما أشبه ذلك من أمر اآلخرة كالسالم، ليس لك أن تبدأه؛
فلـك أن تبـدأه    يـه تعظيم وتشبيه بتحية املسلم، فـإذا كانـت حاجـة إل   

 .)٥(..."المـبالس

                                                 
باب ذكر اجلمع (األوسط  :وينظر ،٤٤٠ – ٢/٤٣٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(

 .٢/٤٣٠ )بني الصالتني يف احلضر

 .وذهب أكثر العلماء وعامة السلف إىل حترمي ابتداء السالم على الكفار مطلقاً  )٢(

 .١٤/١٤٥) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم(شرح صحيح مسلم للنووي  :ينظر 

 .٣٣٧ – ٢/٣٣٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٣(

ال تبـدؤا اليهـود وال   : (قال أن النيب  أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه، عن أيب هريرة ) ٤(

كتاب السالم، باب النهي ) طريقٍ فاضطروه إىل أضيقهفإذا لقيتم أحدهم يف  ،النصارى بالسالم

 .٢١٦٧برقم  ٤/١٧٠٧عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم، 

 .٢/٣٣٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٥(
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بالسواد للمرأة إذا قصدت بـه   )١(ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز اخلضاب -٣
 .)٢(التزين لزوجِها

 .وحجته يف ذلك مراعاة املصلحة املترتبة على ذلك
 .)٣("ال بأس بذلك للزوج تتزين به له: "حينما سئل عنه -رمحه اهللا-يقول 

ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز لبس احلرير يف احلـرب إذا كـان أهيـب     -٤
 .)٤(للعدو

بل هو جائز : "حينما سئل عنه -رمحه اهللا–وحجته يف ذلك املصلحة، يقول 
 .)٥("يف احلرب إذا كان ذلك أهيب للعدو

 .)٦(عامام إسحاق إىل القضاء بتضمني الصنذهب اإل -٥
 .وحجته يف ذلك مراعاة املصلحة، وهي احملافظة على حقوق الناس

فإن هلك الثوب يف يد النساج، أو الدباغ يهلك اجللـد  : "-رمحه اهللا–قال 
 .)٧("يف يده، وقد أخذه بأجرة بينة؛ فإم ضامنون لقيمة ما استهلكوا

                                                 
غيـر  : ما يخضب به من ِحناٍء وكتم وحنوه، وخضب الشيء خيضبه خضباً، وخضبه: اخلضاب) ١(

 .رة أو صفرة أو غريمهالونه حبم
 ).خضب(مادة  ١/٣٥٧، لسان العرب  ٧/١١٧ذيب اللغة : ينظر 
، ١/١٢٨ )اآلنيـة (، املغين ٤٧٤٢ – ٩/٤٧٤١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(

 .٣/٣٣٧، اآلداب الشرعية ١/٢٩٤ )اآلنية(اجملموع 
 .٩/٤٧٤٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
 .٩/٤٨٨٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٤(
 .ينظر املرجع السابق) ٥(
 .٣٠٦٩، ٦/٢٦٥٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٦(
 .٦/٣٠٦٩املرجع السابق  )٧(
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السـبيل إذا   املعد لسكىن أبنـاء  )١(قال اإلمام إسحاق يف مسألة بيع اخلان -٦
ملن يسكنه من املنتابني،  )٢(وأما اخلان الذي يف القرية السابلة: "هجره الناس

 كَنسكـان ممـر    ملَّافباعه قوم من رؤساء القرية من والٍ، واخلان كان ال ي
فإن ذلك البيع فاسد، إال أن يكون حاكم، أو : الناس على غري ذلك املوضع

 .)٣("ه يف مثله حيث ينتفع الناسوالٍ يرى أن يبيع ذلك، فيجعل مثن
 .وحجته يف ذلك املصلحة العامة، ودفع الضرر عن الناس

إذا كـان هنـاك    )٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز التداوي بألبان األتـن  -٧
 .)٥(ضرورة

داء : إالّ من ضرورة تنـزل باملسلم: "... حينما سئل عنه -رمحه اهللا-قال 
وز للضرورة، ويغسل فمه للصالة، كذلك إن يوصف أنّ ذلك دواؤه، فحينئذ جي

 .)٦("أصاب ثوبه فله غسله
 .وحجته يف ذلك املصلحة الضرورية اليت فيها احملافظة على النفس

باملصـاحل   -رمحه اهللا-وهذه األمثلة كلها تدل على احتجاج اإلمام إسحاق 

                                                 
 .ما ينـزله املسافرون، واجلمع خانات: اخلان) ١(
 ).خون(مادة  ١/٢٢٠املصباح املنري : ينظر 
 .أبناء السبيل املختلفون على الطُّرقات يف حوائجهم، واجلمع السوابل: لَةالسابِ) ٢(
 ).سبل(مادة  ١١/٣٢٠لسان العرب : ينظر 
 .٣٠٨٠ – ٦/٣٠٧٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
 .اُألنثى خاصة ، واِحلمار يقع على الذكر واُألنثى، واألتان واِحلمارةُأُتناِحلمارةُ، واجلمع : اَألتانُ) ٤(

 .خاصة
 ).أتن(مادة  ١٣/٦لسان العرب : ينظر 
 .٢/١٩٦ )األطعمة(، اإلشراف ٨/٣٩٧٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٥(
 .املرجعني السابقني )٦(
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 .املرسلة واعتباره هلا
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א א
 )١(شرع َمْن قبلنا

قبلنا، ومن األمثلة الدالة علـى   -رمحه اهللا-م إسحاق اإلما حيتج نبشرع م
 :ذلك ما يلي

                                                 
وجـاء هبـا األنبيـاء     ،األحكام اليت شرعها اهللا تعاىل لألمم السابقة: املقصود بشرع من قبلنا) ١(

 .وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم ،وموسى ،يعة إبراهيمالسابقون، كشر
 :ويف هذه املسألة البد من التنبيه على عدة أ مور 

 ô‰s)s9uρ ®: أن الشرائع متفقة يف أصل التوحيد قال اهللا تعاىل -رمحهم اهللا–ال خالف بني العلماء  -١

$uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$# 〈 ٣٦: سورة النحل، آية. 
 .ال خالف يف أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء يف شرعنا ما يؤيده -٢
 .وال خالف يف أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إذا جاء يف شرعنا ما يبطله -٣
ومل يذكره اهللا يف  ،أتباعهموال خالف أيضاً يف أن ما هو موجود يف كتبهم، أو على ألسنة  -٤

 βÎ)uρ óΟßγ÷ΖÏΒ $Z)ƒÌxs9 tβ…âθù=tƒ¨ ®: قال تعاىل. أنه ليس شرعاً لنا لثبوت حتريفه وتبديله وال رسوله كتابه 

ΟßγtFt⊥Å¡ø9r& É=≈tFÅ3ø9$$Î/ çνθç7|¡óstGÏ9 z⎯ÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# $tΒuρ uθèδ š∅ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# šχθä9θà)tƒuρ uθèδ ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# $tΒuρ 

uθèδ ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# tβθä9θà)tƒuρ ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# öΝèδuρ tβθßϑn=ôètƒ 〈 ٧٨: سورة آل عمران، آية. 

ما ثبت بشرعنا أنه شرع ملن قبلنا ومل يصـرح  : هو -رمحهم اهللا–وحمل النـزاع بني العلماء  
 .فهل حنن متعبدون به أو ال؟ ،بنسخه يف شرعنا

، العـدة أليب يعلـى   ٥/٨٥٣اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم : يفر األقوال وأدلتها ظين 
، شرح تنقيح ٤/١٦٩، اإلحكام لآلمدي ٢/٥١٧، روضة الناظر ١/٢٥١، املستصفى ٣/٧٥٣

 للبغـا ، أثر األدلة املختلف فيها ١٨٥، ١٠٧، ١٩/١٠٦، جمموع الفتاوى ٢٩٧الفصول ص 
 .٢٥٥رويش ص عبد الرمحن الد. ، الشرائع السابقة لفضيلة د٥٣٢ص
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إن تركه عمداً اراً أغـرم،  : ")١(قال اإلمام إسحاق يف مسألة البعري املغتلم -١
والدواب  )٢(وإن انفلت منه مل يضمن ما كان اراً، وكلما أصابت العجماء

صالة اهللا علـيهم   )٤(، وحممد)٣(ليالً غرم، كذلك قضى فيه داود، وسليمان
 .)٦("فأخذوا مبا سنوا )٥(أمجعني، واتبعهم أهل العلم

ـ     ذهب اإلمام إسحاق -٢  حإىل أن من نذر أن ينحر نفسـه فإنـه يلزمـه ذب
                                                 

 .غُلْمةً واغْتلَم، إذا هاج من ذلك -بالكسر-وقد غَِلم البعري . شهوة الضراب: الغلْمةُ بالضم) ١(
 ).غلم(مادة  ١٢/٤٣٩، لسان العرب ٥/١٩٩٧الصحاح : ينظر 
 .البهيمة، وسميت عجماء ألنها ال تتكلَّم: العجماء) ٢(
 ).عجم(مادة  ١٢/٣٨٩رب ، لسان الع٥/١٩٨٠الصحاح : ينظر 

≈⎯yŠ…ãρ#yŠuρ z ®: قال اهللا عز وجل) ٣( yϑ øŠn= ß™ uρ øŒÎ) Èβ$ yϑà6øt s† ’ Îû Ï^öpt ø: $# øŒÎ) ôM t±xtΡ ÏµŠ Ïù ãΝoΨ xî ÏΘöθ s)ø9$# 

$ ¨Ζà2 uρ öΝÎγ Ïϑ õ3çt Î: š⎥⎪Ï‰Îγ≈ x© 〈  ٧٨: سورة األنبياء آية. 

دخلـت    ة للرباء بن عـازب أخرج أبو داود يف سننه عن حرام بن حميصة، عن أبيه أن ناق) ٤(
أهل األموال حفظها بالنهار، وعلـى   على حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول اهللا 

 ".أهل املواشي حفظها بالليل
 .٣٥٦٩برقم  ٨٢٩ – ٣/٩٢٨د زرع قوم سكتاب البيوع، باب املواشي تف 
 .٢٣٣٢برقم  ٢/٧٨١وابن ماجة يف سننه، كتاب األحكام، باب احلكم فيما أفسدت املواشي  
 .٥/٤٣٦، ٤/٢٩٥واإلمام أمحد يف املسند  
بـرقم   ٥٦٨واإلمام مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف الضواري واحلريسة ص  

١٤٦٧. 
 .١٠/٨٢كتاب العقول، باب الزرع تصيبه املاشية : وعبد الرزاق يف مصنفه 
 .٥/٣٦٢يف اإلرواء  -رمحه اهللا–باين مرسالً وموصوالً وقد صححه العالمة األل يواحلديث رو 
 .١٠/٨١مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الزرع تصيبه املاشية : ينظر) ٥(
 .٢/٤٧٢ )الديات(، األوسط ٣٧٤١ -٧/٣٧٣٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٦(
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 .)٢)(١(كبش
يف رجـل   -رضي اهللا عنهما–واحتج اإلمام إسحاق لذلك بقول ابن عباس 

 .)٤)(٣(يذبح كبشاً: نذر أن يذبح ابنه قال
عليـه  –الكبش قد ورد يف شرع من قبلنا، كما يف قصـة إبـراهيم    وذبح
 Ηs>sù¬$ ®: من أمره بذبح ولده، مث فدائه بذبح كبش، وذلك يف قوله تعـاىل  -السالم

xn=t/ çµyètΒ z©÷ë¡¡9$# tΑ$s% ¢©o_ç6≈tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“u‘r& ’Îû ÏΘ$uΖyϑø9$# þ’ÎoΤr& y7çtr2øŒr& ...〈 إىل قولــه :® çµ≈oΨ÷ƒy‰sùuρ 

?xö/É‹Î/ 5ΟŠÏàtã 〈)٦)(٥(. 

ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز اشتراط األب لنفسه شيئاً عند تزويج بنتـه   -٣

                                                 
 .وبه قال اإلمام أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية )١(
 . أنه ال يلزمه شيءوذهب اإلمام الشافعي إىل 
 .وذهب اإلمام أمحد يف رواية إىل أنه يلزمه كفارة ميني 
، املغـين  ٥/٨٥) كتاب النذر(، بدائع الصنائع ١/٢٦٠) كتاب األميان والنذور(التلقني : ينظر 

، مغين احملتـاج  ٣/١٢٩٣) باب النذر(، التوضيح للشويكي ٤٧٧-١٣/٤٧٦) كتاب األميان(
 .٤/٣٥٦) كتاب النذر(

 .٢٤٧٢، ٥/٢٢٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(
 .٨/٤٦٠أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب األميان والنذور، باب من نذر لينحر نفسه ) ٣(

وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب اإلميان والنذور والكفارات، باب يف الرجل يقول هو ينحر ابنه 
٣/١٠٤. 

 .١٠/٧٣ربى، كتاب األميان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه والبيهقي يف السنن الك
 .٥/٢٢٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٤(
 .١٠٧إىل  ١٠٢سورة الصافات من اآلية ) ٥(
 .٤٧٧ – ١٣/٤٧٦ )األميان(املغين : ينظر) ٦(
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دون بقية األولياء من أفراد العصبة، كأن يزوجها على ألـف هلـا وألـف    
 .)٢()١(اـألبيه

: كما جاء يف قوله تعاىل -عليه السالم-ومن أدلته يف ذلك قصة شعيب 
® þ’ ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰÷n Î) ¢© tL uΖ ö/ $# È⎦ ÷⎫ tG≈ yδ #’ n? tã βr& ’ ÎΤ t ã_ù's? z© Í_≈ yϑrO 8kyfÏm 〈)٣(، 

 .)٤(وهو شرطٌ لنفسه ،فجعل الصداق اإلجارةَ على رعاية غنمه

                                                 
 .صداق ووجوب مهر املثلوبه قال اإلمام أمحد، وذهب اإلمام الشافعي إىل فساد ال )١(
 .وذهب اإلمام عطاء وطاوس والثوري إىل أن مجيع املهر للمرأة 
، ١/٤٢ )بـاب املهـور  (، اإلشراف ٤/١٥٢٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر 

، مغين احملتـاج  ١١٩-١٠/١١٨) اقدالص(املغين ، ٢/٢٦٩خمتصر اختالف العلماء للطحاوي 
 .٣/٢٢٦) كتاب الصداق(

، ١/٤٢ )بـاب املهـور  (، اإلشراف ٤/١٥٢٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
 .١١٩-١٠/١١٨ )اقدالص(املغين 

 .٢٧سورة القصص، آية ) ٣(
 .١٠/١١٩ )الصداق(املغين : ينظر) ٤(
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א א
 )١(العـرف

ويعمل بـه يف بنـاء األحكـام     ،بالعرف -رمحه اهللا-حيتج اإلمام إسحاق 
 .)٢(الشرعية

                                                 
 :يطلق على عدة معان: العرف لغة) ١(

)]: عـرف (مادة  ٩/٢٣٩يف لسان العرب [ما تعرفه النفوس وتطمئن إليه قال ابن منظور  -١
العرف والعارِفة واملعروف واحد، ضد النكرة، وهو كلُّ ما تعرفه النفس من اخلري وتبسأُ به "

 ".وتطمئن إليه
 .ويأيت مبعىن املتتابع عليه، ومنه عرف الفَرس، مسي بذلك لتتابع الشعر عليه -٢

 ).عرف( مادة ٩/٢٣٩، لسان العرب ٤/٢٨١معجم مقايس اللغة : ينظر
وتلقتـه الطبـاع    ،ما استقر يف النفوس من جهة العقول: "عرف بأنه: والعرف يف االصطالح

وعادوا  ،ما استمر الناس عليه على حكم املعقول: "فهو يرادف العادة، وهي ،"السليمة بالقبول
 ".إليه مرة بعد أخرى

م من العرف، فكلّ عرف هـو  وبعض العلماء يفرق بني العرف والعادة، فعندهم أنّ العادة أع 
 .عادة، وليس كلّ عادة عرفاً؛ ألنّ العرف عادة مقيدة، والعادة قد تكون فردية أو مشتركة

، التعريفـات للجرجـاين ص   ٤٠٤، تقريب الوصول ص ٤٤٨شرع تنقيح الفصول ص: ينظر 
 .٢/٨٤٠، املدخل الفقهي العام ١/٢٨٢، التقرير والتحبري البن أمري احلاج ١٤٩

 .على أصل االحتجاج بالعرف -يف اجلملة–لعلماء على اختالف مذاهبهم متفقون ا) ٢(
أما العرف فمشترك بني املذاهب، ومـن  ): "٤٤٨شرح تنقيح الفصول ص(قال اإلمام القرايف  

 ".استقرأها وجدهم يصرحون بذلك
، ٤٥٣ -٤/٤٤٨، شرح الكوكب املـنري  ٦/٥٠، البحر احمليط ١/١٧٦الفروق للقرايف : ينظر 

= 
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 :ة اليت تدلّ على ذلك ما يليومن األمثل
 .)١(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ أقل احليض يوم وليلة -١

 .واحتج لذلك بالعرف السائد بني النساء
مل أُفْطر منذُ : قالت امرأةٌ من أهلنا معروفةٌ: "ويف ذلك يقول اإلمام إسحاق

 .)٣(ب الرجوع إليهوقَولُهن جي. )٢("عشرين سنةً يف شهر رمضان إالَّ يومين
ذهب اإلمام إسحاق إىل أن املبتدأة تنظر إىل عادة نسائها كأُمها، وخالتها،  -٢

 .)٤(وعمتها، وتعتد مبقدار ذلك
وأما اليت ترى الدم أول حيض فيستمر هبـا  : "ويف ذلك يقول اإلمام إسحاق

لت الدم، فإا تقعد مثل أمها وخالتها وعمتها، فإذا جاوزت ذلك الوقت اغتس
وصلت، وإن كانت ال تعرف وقت األم، أو اخلالة، أو العمة، فإنها جتلس سبعة 

 .)٥(..."أيام

                                                 
= 

 .٩٣األشباه والنظائر البن جنيم ص 

 )باب ما جاء يف املستحاضة أنها جتمع بني الصـالتني بغسـل واحـد   ( سنن الترمذي: ينظر) ١(

 .١/٣٨٩ )احليض(، املغين ١/٢٢٨

 .٩/٣٨٩ )احليض(املغين  )٢(

 .املرجع السابق: ينظر) ٣(

باب مـا  (، سنن الترمذي ١٣٣٣ -٣/١٣٣٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٤(

 )احلـيض (، األوسـط  ١/٢٢١ )جاء يف املستحاضة أنها جتمع بني الصالتني بغسـل واحـد  

٢/٢٣٠ . 

 .١٣٣٣-٣/١٣٣٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٥(
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 .)١(اعصنذهب اإلمام إسحاق إىل جواز عقد االست -٣
أما من يدفع الثوب إىل النسـاج  : "واحتج لذلك بالعرف، ويف ذلك يقول

تعامل النـاس  فإن ذلك جائز عندنا، ملا ي: على الثلث، أو الربع، أو شيء مسمى
بينهم، كذلك سنتهم بينهم، إذا مل يكن يف ذلك شرط حيرم حالالً، أو حيمـل  

 .)٢("حراماً
ذهب اإلمام إسحاق إىل جـواز اسـتئجار شـخص علـى أن يطعمـه       -٤

 .)٣(ويكسوه
بل السنة يف ذلك ما وصفنا أنه جائز على ما يفعله الناس : "ويف ذلك يقول

ألجري تستأجره يوماً، أو شهراً بدراهم معلومـة،  من الطعام والكسوة، كما أن ا
فالبد أن يكون لتلك األيام ساعات، مل يكن لك أن تستعمله فيها، وليس تلك 
الساعات بداخلة يف أجرتك؛ ألن األجري البد له من إقامة املكتوبات، أو إتيـان  

أن  الغائط، أو البول، أو أكل الطعام، فهذه األوقات، مل يبينـها، وال يسـتطيع  
 .)٤("حيدها األجري، وال املستأجر، فكيف أجزمت ذلك؟
 .وقد رد ذلك كله إىل ما تعارف عليه الناس

فأما البصل، واجلزر، وما أشبههما مما لـه أصـل يف   : "قال اإلمام  إسحاق -٥
األرض، فبيعه عند اإلدراك جائز، وذلك إن كان املشترون ال خيفى علـيهم  

                                                 
 .٣٠٦٩-٣/٣٠٦٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

 .٦/٣٠٦٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .٣٠٩٧-٦/٣٠٩٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
 .املرجع السابق )٤(
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 .فرد ذلك إىل العرف. )١("بغرر جودة ذلك من رداءته، فليس ذلك
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه إذا مل يسم املهر يف النكاح فإنه يرجع يف ذلك  -٦

 .)٢(إىل مهر املثل
بالعرف،  -رمحه اهللا-وهذه األمثلة كلها تدلُّ على احتجاج اإلمام إسحاق 

 .والعمل به يف بناء األحكام الشرعية
 

                                                 
 .٦/٢٨١٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .١٠/١٤٩ )الصداق(، املغين ٩/٤٨٥٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر) ٢(
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א א
 )١(سد الذرائع

، وممـا  )٢(بقاعدة سد الذرائع، ويعمل هبا -رمحه اهللا–تج اإلمام إسحاق حي
                                                 

إِغالق : السد)): "سدد(مادة  ٣/٢٠٧(اللسان اإلغالق، قال يف : السد يف اللغة: سد الذرائع )١(
 ".اخلَلَلِ وردم الثَّلْم

 .توسل :تذَرع فالن بذريعة أي: يقال. الوسيلة: مجع ذَريعة، والذَّريعة: والذرائع 
 ).ذرع(مادة  ٨/٩٦لسان العرب : ينظر 
التوسل مبا هو : "هوو ،هلا تعريفات خمتلفة لفظاً تدور كلها حول معىن واحد: ويف االصطالح 

ومعـىن   ،"ما ظاهره اإلباحة ويتوصل به إىل فعل حمظـور : "وقيل ،"مصلحة إىل ما هو مفسدة
 .سدها هو املنع منها، والنهي عنها

 .٤/٤٣٤، شرح الكوكب املنري ٤/١٩٩املوافقات للشاطيب : ينظر 
لفتـاوى  ، ا٣/٢٦٦، الفـروق  ٦٩٠ – ٦٨٩إحكام الفصول للباجي ص : وينظر يف تعريفها 

 .٣/١٤٧، إعالم املوقعني ٣/٢٥٦الكربى 
وبه قال اإلمام مالك واإلمام أمحد، وخالف يف ذلك اإلمام أبو حنيفة، واإلمام الشافعي، وأنكر  )٢(

أنهم وإن مل يعتربوا سد الذرائع أصالً قائمـاً   -واهللا أعلم–ذلك اإلمام ابن حزم، والذي يظهر 
مالك مل ينفرد ]: "٢/٣٢الفروق [من املسائل، قال اإلمام القرايف بذاته، فإنهم عملوا به يف كثري 

 ".بذلك، بل كل أحد يقول هبا وال خصوصية للمالكية هبا إال ِمن حيث زيادم فيها
فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفـق علـى   ]: "... ٤/٢٠٠: املوافقات: [وقال اإلمام الشاطيب 

 ".آخراعتبارها يف اجلملة، وإن اخلالف يف أمر 
 ٤٤٨، شرح تنقيح الفصول ص٦٩٠، إحكام الفصول ص١٦-٦/٢اإلحكام البن حزم : ينظر 

، شـرح  ٦/٨٢، البحر احمليط ١٧١، ٣/١٣٦، إعالم املوقعني ٣/٢٦٦،  ٣٣-٢/٣٢الفروق 
 .٤/٤٣٤الكوكب املنري 
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 :يدلّ على ذلك ما يلي
ذهب اإلمام إسحاق إىل حترمي بيع العنب ملن يعصره مخراً إذا علم البائع  -١

 .)١(ذلك لئال يتخذ ذريعة
 .)٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ املطلقة ثالثاً يف مرض املوت ترث -٢

كلما كان : "ذهب إىل ذلك عمالً بقاعدة سد الذرائع، ويف ذلك يقولوإمنا 
 .)٣("أصل الطالق يف املرض فهو فار، صح أو مل يصح إذا مات ورثته

٣-   وـدعلى املسلم يف أرض الع ه ال يقام احلدذهب اإلمام إسحاق إىل أن
 .)٤(حىت يرجع إىل بالد اإلسالم فيقام عليه حده

حيث إن إقامة احلد على املسلم يف أرض العدو،  ؛سد الذرائععمالً بقاعدة 
 .)٥(قد يكون ذريعة إىل حلاقه بالكفار محية وغضباً

 .)٦(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ اجلماعة تقتل بالواحد -٤
إذ لـو مل تقتـل اجلماعـة     ؛وإمنا ذهب إىل ذلك عمالً بقاعدة سد الذرائع

                                                 
 .٢٩٠٠، ٦/٢٦٢٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
، اإلشراف ١٨٣٨، ١٧٦٤، ١٥٩٧، ٤/١٥٩٦أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإلمام : ينظر )٢(

 .١/١٦٦) املريض طالق(البن املنذر 
 .٤/١٨٣٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
، ١٧٤-١٣/١٧٢ )اجلهـاد (، املغين ٨/٣٨٦٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٣/٥إعالم املوقعني 
 .السابقنياملرجعني : ينظر )٥(
 )الـديات (، األوسط البـن املنـذر   ٧/٣٢٦١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(

 .١١/٤٩٠ )اجلراح(، املغين ١٠/١٨٤، شرح السنة للبغوي ١/٧١
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، ويف ذلك )١(لتعاون على سفك الدماءبالواحد لكان عدم القصاص ذريعة إىل ا
 .)٢("يقادون بواحد لو اجتمع على قتل واحد مائة، وأكثر: "يقول
 .)٤()٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل حترمي بيع العينة -٥

: -رمحه اهللا-وإمنا ذهب إىل ذلك عمالً بقاعدة سد الذرائع، ويف ذلك يقول
عينات اليت احتال النـاس  فاالحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات حنو هذه ال"

حيث يدخلون بني الدنانري فضة، أو بني الدراهم ذهباً ليحلوا  )٥(هلا، أو الصرف
وكذلك كل ما أشبه ذلك من  ،ال تِحلُّ حراماً وال حترم حالالً )٦(لياحلرام، واِحل

                                                 
 .٣/٥إعالم املوقعني : ينظر )١(
 .٧/٣٢٦١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
لرجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل مسمى مث يشتريها منه بأقل مـن  هو أن يبيع على ا: بيع الِعينة )٣(

 .٣/٣٣٣النهاية يف غريب احلديث : ينظر. الثمن الذي باعها به
 .٦/٢٦٠) باب املصراة(، املغين ٩/٤٧٤٦ل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائ: ينظر )٤(
نصرف به عن جـوهر إىل  له؛ ألنه يبد: رد الشيء عن وجهه، وصرف النقد مبثله: الصْرُف لغة )٥(

 ).صرف(مادة  ٩/١٨٩لسان العرب : ينظر .جوهر
بيع األمثان بعضها ببعض؛ مسي به لصريف الذهب والفضـة، أي تصـويتهما يف   : واصطالحاً 

النصرافهما عن مقتضى البياعات يف عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نسـاًء  : امليزان، وقيل
 .وغري ذلك

 .١٥١ – ٤/١٢٧ )البيع(، املبدع ٢٣٩املطلع ص : ينظر 
مبعىن االحتيال، وأصله واوي، وإمنا انقلبت الواو ياًء النكسار مـا  : مجع حيلة :احليل يف اللغة )٦(

واحليلة واحلويل واحملاولة )): "حول(مادة  ٢/١٢١معجم مقاييس اللغة : (قال ابن فارس. قبلها
 ١٩٦، ١١/١٨٥لسان العرب : وينظر". يل الشيء ليدركهألنه يدور حوا... من طريق واحد

 ).حول(مادة 
 .تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي، وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر: ويف االصطالح 

= 
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 .)١(..."من حنو املسكر واألشربة اخلبيثة
 .)٢(ضي بعلمهقأن يذهب اإلمام إسحاق إىل أنه ال جيوز للقاضي  -٦

وإمنا ذهب إىل ذلك عمالً بقاعدة سد الذرائع، وذلك ألنه يفْض إىل تهمته، 
 .)٣(فيمنع من ذلك

حيتج بقاعـدة   -رمحه اهللا–وهذه األمثلة كلها تدلّ على أنّ اإلمام إسحاق 
 .للمفاسد اسد الذرائع، ويعمل هبا حتقيقاً للمصاحل ودرًء

                                                 
= 
، الفتـاوى  ٦/١١٦ )الربا والصرف(املغين : ، وينظر يف تعريف احليل٤/٢٠١املوافقات : ينظر 

 .٤/١٧٩ ، إعالم املوقعني٣/٢٢٣الكربى 
 .٩/٤٧٤٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .٣٣  -١٤/٣١ )القضاء(املغين : ينظر )٢(
 .املرجع السابق: ينظر )٣(
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 :مبحثانوفيه  

  .األمر: املبحث األول

 .النهي: املبحث الثاين
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 :مطلبانوفيه  

 .صيغة األمر اردة: املطلب األول

 .حصول اإلجزاء بفعل املأمور به: املطلب الثاين
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א א
 اردة )١(صيغة األمر

 )٢(صيغة األمر املطلقة املتجردة عن القرائن تفيد الوجوب عند اإلمام إسحاق
 .-رمحه اهللا-

 :لى ذلك ما يليومما يدل ع
 ،ذهب اإلمام  إسحاق إىل وجوب املضمضة واالستنشاق يف الوضـوء  -١
واجلنابة، وإذا تركهما عمداً حىت صلى أعاد الصالة؛ ألنه مأمور هبما،  ،والغسل

 .)٣(واألمر يقتضي الوجوب
                                                 

ائتمـر  : مبعىن الطلب، وهو ضد النهي من أمره يأمره أمراً، واجلمع أوامر، ويقال: األمر يف اللغة )١(
 .أي قبل أمره

 ).أمر(مادة  ٤/٢٦ ، لسان العرب٢/٥٨٠الصحاح : ينظر 
 .استدعاء الفعل بالقول على وجه االستعالء: ف بتعريفات كثرية أقرهبا أنهرع: ويف االصطالح 
 .٣/١٠، شرح الكوكب املنري ٢/١٧٢، اإلحكام لآلمدي ٢/٥٩٤روضة الناظر : ينظر 
ـ ١/٩٠، قواطع األدلة ١٧، التبصرة ص ١/١٥٧العدة : وينظر يف تعريف األمر  يط ، البحر احمل

٢/٣٤٥. 
، ٨، اللمع ص ١/٢٢٤العدة : وبه قال مجهور العلماء، وهناك أقوال أخرى يف املسألة تنظر يف )٢(

، البحـر احملـيط   ١٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١/١٤، أصول السرخسي ١/١٥٩الربهان 
 .٣/٣٩، شرح الكوكب املنري ٢/٣٦٥

، اختالف العلمـاء للمـروزي   ٤٠٢، ٢/٢٧٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
، ١/١٦٦ )باب فرض الطهـارة (، املغين ٢/١٢ )باب العمل يف الوضوء(، االستذكار ٢٤ص

 .٣/١٠٧ )باب صفة الوضوء وكماله(شرح صحيح مسلم للنووي 
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وأما املضمضة واالستنشاق فهما واجبتـان علـى كـل    : "ويف ذلك يقول

كتاب، أو سنة قائمـة، أو   ال فرق بينهما يف نص ،ةمتوضئ أو متطهر من اجلناب

 .)١("قياسٍ عليهما

ألنه مأمور  ؛)٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل وجوب السواك عند كل صالة -٢

 .)٤)(٣(به، واألمر يقتضي الوجوب

أُِمر بالوضوء عند كُلِّ صالة طاهراً أو غري طاِهرٍ،  واحتج لذلك بأنَّ النيب 

ا شقاك لكلِّ صالة فلَموبالس ٥(ذلك عليه أُِمر(. 

                                                 
 .٢/٤٠٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .وذهب مجهور الفقهاء إىل أن السواك سنة مؤكدة وليس بواجب )٢(
) باب سنن الوضـوء (، بدائع الصنائع ٢٣ص) باب سنن الوضوء(الكايف البن عبد الرب : ينظر 

 .١/٥٥) باب الوضوء(، مغين احملتاج ١/١٢٥) باب السواك(، الفروع البن مفلح ١/١٩
 )باب السواك( ، شرح صحيح مسلم للنووي١/١٣٣ )باب السواك وسنِة الوضوء(املغين : ينظر )٣(

 .٢/٤٣٦ )باب السواك يوم اجلمعة( الباري، فتح ٣/١٤٢
وأمـا  : "-رمحـه اهللا –اإلمام النووي ثبوت ذلك عن اإلمـام إسـحاق حيـث قـال      ىنف )٤(

بـاب  ( شـرح صـحيح مسـلم   : ينظـر ". -واهللا أعلم-إسحاق فلم يصح هذا احملكى عنه 
 .٣/١٤٢ )السواك

 .٤٨قم بر ١/٤١أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب السواك  )٥(

# ®: والدارمي يف سننه، كتاب الوضوء، بـاب قولـه    sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$ sù öΝä3 yδθ ã_ãρ 〈  
 .١٦٩، ١/١٦٨] من سورة املائدة ٦اآلية [

 .٥/٢٢٥واإلمام أمحد يف املسند  
 .١/١٢صحيح سنن أيب داود : ينظر. -رمحه اهللا–وحسنه العالمة األلباين  
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 .)١(ذهب اإلمام إسحاق إىل وجوب السجود على األعضاء السبعة -٣
قال رسـول  : قال -رضي اهللا عنهما–واحتج لذلك مبا روي عن ابن عباس 

وأَشاَر بيده علـى  -على اجلَبهة : أُمْرُت أنْ أسُجَد على َسْبَعة أَْعظُم: (اهللا 

، وهذا أمر، واألمـر يقتضـي   )٢()اليدين والركبتني وأطْراف القََدَمْينو -أْنفه
 .وبـالوج
ذهب اإلمام إسحاق إىل وجوب التكبريات كلها يف الصالة يف الرفـع   -٤

مسـع اُهللا ملـن   (: واخلَفْض، وكذلك التسبيحات يف الركوع والسجود، وقول
احلمد نا ولكورب ِمدهي اغِْف(: وقول ،)حبيلر ر(،    دبني السـجدتني، والتشـه

 .)٣( األول
وأما من ترك التكبريات عمداً سوى تكـبرية  : "ويف ذلك يقول اإلمام إسحاق

افتتاح الصالة، فعليه إعادة الصالة، ال تتم الصالة إال بـالتكبريات، والتسـبيح،   
فعليـه   )٤(والتشهد، والقراءة، فإذا تركها تارك عمداً كان تاركاً ملـا أُمـر بـه   

                                                 
، ٣/١٧٦ )الصـالة (، األوسط ٥٦٢، ٢/٥٥٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : رينظ )١(

 .١٩٦-٢/١٩٤ )صفة الصالة(املغين 
 .٨١٢برقم  ٢/٣٤٧أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب السجود على األنف  )٢(
 .٢٣٠برقم  ١/٣٥٤ومسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب أعضاء السجود  
، املغـين  ٣/١٨٦ )الصـالة (، األوسط ٢/٥٢١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .٢/١٨٠ )صفة الصالة(
 ).وصلُّوا كما رأيتموين أُصلِّي: (يشري اإلمام إسحاق هنا إىل قوله  )٤(
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة واإلقامـة   

 .من حديث مالك بن احلُويرث  ٦٣١برقم  ٢/١٣١
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 .)١(..."إعادا
 .)٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن العمرة واجبة كاحلج -٥

θ#) ®: واحتج لذلك بقوله تعاىل ‘ϑ Ï? r&uρ ¢kpt ø:$# nο t÷Κãèø9$#uρ ¬! 〈)٣(. 
فاهللا عز وجل أمر بإمتام العمرة كما أمر بإمتام احلج، واألمر للوجوب، وذلك 

لـذا   ؛ني املعطوف واملعطوف عليهبدليل عطفها على احلج، واألصل التساوي ب

 .)٤(فإا تأخذ حكمه

 )٥(ذهـب اإلمام إسحـاق إىل أنّ العبـد إذا سـأل سيده مكاتبتـه  -٦

 .)٦(وجب عليه ذلك
مكاتبته واجبة إذا طلبها، وأخشى أن يـأمث إن مل يفعـل   : "ويف ذلك يقول

                                                 
 .٢/٥٢١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 )احلج(، املغين ٧/٤٢٤ )احلج(، احمللى ٥/٢٠٧٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

٥/١٣. 
 .١٩٦سورة البقرة، آية  )٣(
 .٥/١٣ )احلج(املغين : ينظر )٤(
سميت كتابةً؛ ألنَّ السيد يكتـب   ى مؤجالً،السيد عبده على مال يف ذمته يؤد إعتاق: الِكتابةُ )٥(

 .بينه وبينه كتاباً مبا اتفقا عليه
سميت كتابةً من الكَتبِ، وهو الضم؛ ألنَّ املكاتب يضم بعض النجوم إىل بعض، ومنـه  : وقيل 

ِكتاباً؛ ألن زي اخلَرمزِسرالطرفني إىل اآلخر خب دأح مضوم ههنـا هه يجاألوقـات   :، واملراد بالن
 .املختلفة

 .٢٤٥، حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١٤/٤٤١ )املكاتب(املغين : ينظر 
 .١٤/٢٤٢ )املكاتب(، املغين ٢٢٤ -٩/٢٢٣ )الكتابة(احمللى : ينظر )٦(
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 .)١("ذلك، وال جيربه احلاكم على ذلك
öΝèδθ ®: واحتج لذلك بقوله تعاىل ç7 Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝçG ôϑ Î=tæ öΝÍκ Ïù #Z ö yz 〈)٢( . وظاهر

 .)٣(األمرِ الوجوب
وهذه األمثلة كلها، تدلُّ داللة واضحة، على أن اإلمام إسحاق حيمل صيغة 
األمر اجملردة عن القرائن على الوجوب، فإن صرفه صارف فإنه ال يـدل علـى   

 :الوجوب، ومن أمثلة ذلك
 .)٥(يف صالة الظهر )٤(إسحاق إىل استحباب اِإلبرادذهب اإلمام  -١

إذا : (قـال رسـول اهللا   : قال عن أيب هريرة  يواحتج لذلك مبا رو

وهـذا علـى    .)٦()اشتد احلَر فأَْبرُِدوا بالصالة، فإنَّ شدة احلر مْن فَْيحِ جهنم

عن حقيقته، وهي ما االستحباب ال الوجوب، لوجود القرينة الصارفة لألمر هنا 

                                                 
 .املرجعني السابقني )١(
 .٣٣اآلية  سورة النور، )٢(
 .املغين املوضع السابق: ينظر )٣(
 .الدخول يف البرِد، وهو انكسار وهج الشمس بعد الزوال، واخنفاض حدة احلرارة: اِإلبراد )٤(
 ).برد(، مادة ٣/٨٤، لسان العرب ١/٨٢الفائق يف غريب احلديث للزخمشري : ينظر 
باب ما جاء يف تأخري ( ، سنن الترمذي٢/٤٣٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

ة احلرر يف شد٢/٣٥ )املواقيت(، املغين ٢/٣٦٠ )الصالة(، األوسط ١/٢٩٦ )الظُّه. 
)٦(  ٢/٢٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر 

 .٥٣٦، ٥٣٥برقم  ٢/٢٣
الصالة، باب استحباب اإلبراد بالظهر يف شـدة  ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع  

 .٦١٥برقم  ١/٤٣٠احلر ملن ميضي إىل مجاعة ويناله احلر يف طريقه 
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 .)١(ورد يف نفس احلديث من ذكر احلر حىت تنكسر حدته

 .سئل اإلمام إسحاق عن مسألة إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته -٢
وال  ،إن فعل ما قال أبوه وأمه كان قد أخذ بالفضيلة: "-رمحه اهللا–فأجاب 

صاحلة لـيس مـن بـر    يلزمه أن يطلّقها على معىن اإلجياب؛ ألن طالق املرأة ال
 .)٢("الوالدين يف شيء

علـى   -رضـي اهللا عنـهما  - )٣(ومحل اإلمام إسحاق حديث ابن عمـر 
 .)٤(االستحباب، ال على الوجوب

ذهب اإلمام إسحاق إىل استحباب إعادة الصالة مجاعة إذا أداها منفرداً،  -٣

                                                 
 .٣٧ -٢/٣٦ )املواقيت(املغين : ينظر )١(
 .١٧٢٩ -٤/١٧٢٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
أيب يكرهها، فـأمرين أيب أن  كانت حتيت امرأة وكان : "قال -رضي اهللا عنهما–عن ابن عمر  )٣(

 .")يا عبد اهللا بن عمر طلق امرأتك: (فقال أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنيب 
 .٥١٣٨برقم  ٥/٣٥٠أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب األدب، باب يف بر الوالدين  
بـرقم   ٣/٤٩٤والترمذي يف سننه، كتاب الطالق، باب الرجل يأمره أبوه أن يطلـق امرأتـه    

 ".حديث حسن صحيح: "، وقال١١٨٩
بـرقم   ١/٦٧٥وابن ماجة يف سننه، كتاب الطالق، باب الرجل يأمره أبوه بطـالق امرأتـه    

٢٠٨٨. 
هذا حديث صـحيح علـى شـرط    ": ، وقال٢/٢١٥واحلاكم يف املستدرك، كتاب الطالق  

 ".الشيخني ومل خيرجاه
 .رمحه اهللا–وحسنه العالمة األلباين  
 .١/٣٥٧ة صحيح ابن ماج: ينظر 
 .٤/١٧٢٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
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 .)١(ضة، والثانية نافلةيوتكون األوىل منهما عن فر
أنه صلى : ، عن أبيه)٢(ا روي عن جابر بن يزيد بن األسودواحتج لذلك، مب

وهو غالم شاب، فلما صلى إذا رجالن مل يصليا يف ناحيـة   مع رسول اهللا 
ما منعكما أن تصليا : (، فقال)٣(املسجد، فدعا هبما فجيء هبما ترعد فرائصهما

م يف إذا صـلى أحـدك   ،ال تفعلوا: (فقال. قد صلينا يف رحالنا: قاال ،)معنا؟
 .)٤()رحله، مث أدرك اإلمام ومل يصل؟ فليصل معه؛ فإا له نافلة

 .يقتضي الوجوب أمر، وأمره ) فليصل معه: (فقوله 
                                                 

، واملغين ١/٤٢٦ )باب ما جاء يف الرجل يصلِّي وحده مث يدرك اجلماعة( سنن الترمذي: ينظر )١(
 .٢/٥٢٢ )باب الساعات اليت ى عن الصالة فيها(

أبو داود والترمذي والنسائي،  روى له ،اخلزاعي: جابر بن يزيد بن األسود السوائي ويقال: هو )٢(
 .صدوق: وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال عنه احلافظ

 .١/١٥٤التهذيب تقريب ، ٢/٤١، ذيب التهذيب ٤/١٠٢الثقات البن حبان : ينظر 
مجع فَريصة، وهي اللحم الذي بني الكتف والصدر، ترعد وتثـور عنـد الفَزعـة    : الفرائص )٣(

 .والغضب
 ).فرص(مادة  ٧/٦٤، لسان العرب ١٥ -٣/١٤ق يف غريب احلديث الفائ: ينظر 
أخرجه النسائي يف سننه الكربى، كتاب اإلمامة، باب إعادة الفجر مع اجلماعة ملن صلى وحده  )٤(

٢/١١٢. 
والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف الرجل يصلِّي وحده مث يـدرك اجلماعـة    

 .حسن صحيح حديث: ، وقال٢١٩برقم  ١/٤٢٤
وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب فيمن صلى يف منـزله مث أدرك اجلماعة يصلي معهـم   

 .٥٧٥برقم  ١/٣٨٦
 .٤/١٦٠وأمحد يف املسند  
 .١/٣٧٢واحلاكم يف املستدرك، كتاب اإلمامة وصالة اجلماعة  
 .١/١١٥صحيح أيب داود : ينظر. رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
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فإا : (إال أن هذا األمر صرف عن الوجوب إىل االستحباب بدليل قوله 
 .)١()له نافلة

 يصرف األمـر عـن   -رمحه اهللا-وهذه األمثلة تدل على أن اإلمام إسحاق 
 .إذا دلّ الدليل على خالف ذلكحقيقته، 

                                                 
 .٥٢٣ -٢/٥٢٢ )باب الساعات اليت ي عن الصالة فيها(املغين : ينظر )١(
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א א
 على الوجه املشروع حصول اإلجزاء بفعل املأمور به

إىل أن فعل املأمور به يدلُّ على اإلجـزاء   -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق 
 .)١(وسقوط القضاء، إذا أتى املكلف باملأمور به على الوجه املشروع

 :ومما يدل على ذلك ما يلي
، مل ريض إذا أقام من حيج عنه مث عـويف ذهب اإلمام إسحاق إىل أن امل -١

 .)٣("ألنه حني فعله أتى ما أُمر به: "وعلل لذلك بقوله ؛)٢(جيب عليه حج آخر
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ من أخرج زكـاة مالـه، مث سـرقت، أو     -٢

 .)٤(ضاعت فإنه ليس عليه شيء، إال أن يفرط
إسحاق إىل أن من صلَّى خلف الصف وحده فإنه جيـب  ذهب اإلمام  -٣

 .)٥(عليه إعادة الصالة
                                                 

 .وهو مذهب مجهور العلماء )١(
 :ويف املسألة أقوال أخرى تنظر يف 
، تيسري التحرير ٤٠٨ -٢/٤٠٦، البحر احمليط ١٨٣، تقريب الوصول ص ١/٢٦٤شرح اللمع  

 .١/٤٦٩، شرح الكوكب املنري ١/٢٣٥
 .٥/٢١ )احلج(، املغين ٥/٢١٥٩أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإلمام : ينظر )٢(
 .مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه، املوضع السابق )٣(
 العلمـاء ، اختالف ١١٣٣، ١١٣٢، ٣/١١٠٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٤/١٤٤ )الزكاة(، املغين ٤٥٩للمروزي ص
باب ما جاء يف الصالة ( ، سنن الترمذي٢/٦١٥ويه بن راه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق: ينظر )٥(

= 
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وإمنا ذهب اإلمام إسحاق إىل عدم إجزاء صالة من صلى خلـف الصـف   
وحده، لكون املأمور به قد وقع على خالف الوجه الذي أمـر بـه الشـارع    

صلى رجل خلف الصف : "قال  )١(احلكيم، كما روى ذلك وابصة بن معبد
 .)٢("أن يعيد ده فأمره النيب وح

كل فريضة على امليت من حج، أو زكاة، أو نذر، : "قال اإلمام إسحاق -٤

                                                 
= 

 )اإلمامـة (، األوسـط  ٤٢، اختالف العلمـاء للمـروزي ص  ١/٤٤٧ )خلف الصف وحده
باب من صلى خلـف الصـف   (، شرح السنة للبغوي ٣/٤٩ )باب اإلمامة(، املغين ٤/١٨٣

 .٤/٢٩٨ )باب موقف اإلمام واملأموم(، اجملموع ٣/٣٧٨ )وحده
: ابصة بن معبد بن مالك بن عبيد األسِدي، من بين أسد بن خزمية، يكْىن أبا شداد، وقيلو: هو )١(

سنة تسع، سكن الكوفة، مث حتول إىل الرقَّة، فأقـام   أبا سامل، له صحبة، وقد وفد على النيب 
 .هبا إىل أن مات هبا

 .٦/٣١٠، اإلصابة ٥/٤٤٣، أسد الغابة ٤/١٢٤االستيعاب : ينظر 
برقم  ١/٤٣٩أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف  )٢(

٦٨٢. 
برقم  ١/٤٤٥والترمذي يف سننه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف الصالة خلف الصف وحده  

 .وحسنه ٢٣٠
بـرقم   ١/٣٢١وابن ماجة يف سننه، كتاب اإلقامة، باب صالة الرجل خلف الصف وحـده   

١٠٠٤. 
 .٢٩٥، ١/٢٩٤والدارمي يف سننه، كتاب الصالة، باب يف صالة الرجل خلف الصف وحده  
 .٢٢٨، ٤/٢٣وأمحد يف املسند  
 ".ثَبت احلديث أمحد وإسحاق): "٤/١٨٤ )اإلمامة(األوسط يف قال ابن املنذر  
 .رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .١/١٣٣صحيح أيب داود : ينظر 
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من مجيع املـال،   ىقضأو أشباه ذلك من الواجب فمات ومل يقضه، فإن ذلك ي
بيـان   قلّ املال، أو كثر؛ ألن ذلك فرض عليه يف احلياة، ويف قول الرسـول  

لو كان على أبيك  :عن أيب وقد مات؟ فقال له أحج: "لذلك حني قال السائل
 .)٢(")١(فَدين اهللا عز وجل أحق :قال بلى،: قالَدين فقضيته أما كان جيزي؟ 

يدل على أن األصل براءة الذمة، وإمنا اشتملت باملأمور به، وطريـق   اوهذ
 .)٣(اخلروج عن عهدته، هو اإلتيان به

يـرى أن اإلتيـان    - رمحه اهللا -وهذه األمثلة تدلُّ على أن اإلمام إسحاق 
باملأمور به على الوجه الذي أمر به الشارع يدلّ على اإلجزاء وسقوط القضاء، 

 .وإال فال
 

                                                 
سائي يف سننه الكربى، كتاب مناسك احلج، باب تشبيه قضاء احلج بقضاء الـدين  أخرجه الن )١(

٥/١١٨. 
 .٤/٥وأمحد يف املسند  
 .٣/٣٨٠وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب احلج، باب يف الرجل ميوت ومل حيج عنه  
 .١/٥٠، ويف األوسط ٤/٢٦والطرباين يف املعجم الكبري  
 .٢/٢٦٠والدارقطين يف سننه، كتاب احلج  
رواه البـزار والطـرباين يف األوسـط والكـبري،     : "، وقال٢/٢٨٢واهليثمي يف جممع الزوائد  

 ".وإسناده حسن
 .-رمحه اهللا–وضعفه العالمة األلباين  
 .٩٤ضعيف سنن النسائي ص : ينظر 
 .٢٠٩١ -٥/٢٠٩٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .٢/٦٣٢روضة الناظر : ينظر )٣(
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א א
 النهـي

 
 :وفيه ثالثة مطالب 

 .داللة النهي: املطلب األول

 .النهي يقتضي الفساد: املطلب الثاين

 .النهي بعد اإلذن: املطلب الثالث
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א א
 )١(داللة النهي

أنّ صيغة النهي إذا جتردت عـن القـرائن    -رمحه اهللا–يرى اإلمام إسحاق 

 .)٢(اقتضت التحرمي حقيقة، ما مل يقم دليل على خالف ذلك

 :واألمثلة اليت تدل على ذلك كثرية، منها ما يلي

لثعالب، السنة يف جلود ا: "سئل اإلمام إسحاق عن جلود الثعالب فقال -١

ملا  ؛؛ فإن صلى فصالته فاسدة)٣(وكل شيء من السباع، أن ال يصلي فيها البس

                                                 
العقل نهية؛ ألنه مينع صاحبه وينهاه، ويزعه  مسياملنع والكف، فهو ضد األمر، ومنه : نهي لغةال )١(

 .عن الوقوع فيما ال ينبغي
 ).ى ( مادة  ١٧٢٨، القاموس احمليط ص ١٥/٣٤٣لسان العرب : ينظر 
 .هو استدعاء الترك بالقول على وجه االستعالء: ويف االصطالح 
، التمهيـد أليب اخلطـاب   ١/٢٥١، قواطع األدلة ١/٢٩٣ح اللمع ، شر١/١٥٩العدة : ينظر 

، ٢/٤٢٦، البحر احمليط ١/٢٥٦، وله تعريفات أخرى تنظر يف كشف األسرار للبخاري ١/٦٦
 .١/٣٩٥، فواتح الرمحوت ٣/١٧شرح الكوكب املنري 

ـ  : هذا مذهب مجهور العلماء، ويف املسألة أقوال أخرى تنظر يف )٢( افعي ص الرسالة لإلمـام الش
، تقريب الوصول ص ١/٢٥١، قواطع األدلة ١/٧٨، أصول السرخسي ٢/٢٥١، العدة ٢١٧
 .٣/٧٨، شرح الكوكب املنري ٢/٤٢٦، البحر احمليط ١٨٧

 .وبه قال اإلمام األوزاعي، وابن املبارك، وأمحد )٣(
 .وذهب اجلمهور إىل جواز الصالة يف جلود الثعالب 
بـاب  (، حتفـة الفقهـاء   ٦٥-١/٦٤) كتاب الطهارة(التلقني ، ١/٩) باب اآلنية(األم : ينظر 

= 
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التحرمي، إال ما علم أنه : ، ومعىن يه)١(يف النهي يف جلود السباع خص النيب 

 .)٣(")٢(ى على معىن األدب

وال حيل بيع شيء من جلود السباع، وال اشتراؤه؛ : "قال اإلمام إسحاق -٢
 .)٥()٤("فال ذكاة هلا أيضاً يتكِّا ميتة، وإن كانت السباع قد ذُأل

                                                 
= 

 .٩٣-١/٩٢) باب اآلنية(، املغين ٧٢-١/٧١) النجاسات
 .٧٥، ٥/٧٤أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )١(
  ٤/٣٧٤وأبو داود يف سننه، كتاب اللباس، باب مـا جـاء يف جلـود النمـور والسـباع       

 .٤١٣٢برقم 
بـرقم   ٤/٢١٢باب ما جاء يف النهي عن جلود السـباع   والترمذي يف سننه، كتاب اللباس، 

١٧٧١. 
 .٢٨٧ -٢/٢٨٦صحيح سنن الترمذي : ينظر. -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
وبيـان   ،وااللتمـاس  ،والتهديد ،والدعاء ،وقد يرد يف غري التحرمي من املعاين جمازاً كالكراهية )٢(

 .والتحقري وغريها ،العاقبة
، شرح الكوكب ٢/٤٢٨، البحر احمليط ١٨٧، تقريب الوصول ص١/٤٣٤السول اية : ينظر 

 .٤/٧٨املنري 
 .١/٩٢) باب اآلنية(املغين : ، وينظر٦/٣٠٦٩ام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإلم )٣(
 .وبه قال اإلمام الشافعي وأمحد )٤(
 .وذهب اإلمام أبو حنيفة ومالك إىل جواز ذلك إذا ذكيت 
) باب النجاسات(، حتفة الفقهاء ٤/١٦١) باب فيمن رهن جلود السباع وامليتة( املدونة: ينظر 

) بـاب النجاسـات  (، مغين احملتاج ٩٦-١/٩٢) فصل دبغ جلود السباع(، املغين ٧٢-١/٧١
١/٨٢ . 

 .٦/٣٠٧١ام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإلم )٥(
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 علذلك مبا روي  -رمحه اهللا–واحتجنِيلَبة اخلُش١(ن أيب ثَع(  ـى  : قال
 .)٢("عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع رسول اهللا 

 .والنهي يقتضي التحرمي
نـه حيـرم بيـع حبـل     إىل أ -رمحه اهللا تعاىل-ذهب اإلمام إسحاق  -٣
 .)٤)(٣(احلبلَة

إن رسول اهللا : "قال -رضي اهللا عنهما–واحتج لذلك مبا روي عن ابن عمر 
 لَِةلِ احلَببى عن بيع ح")٥(. 

 .والنهي يقتضي التحرمي
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه حيرم بيع اللَّبن يف الضـرع، والصـوف علـى     -٤

                                                 
امسه : ختلف يف امسه واسم أبيه اختالفاً كثرياً، فقيلأبو ثَعلَبةَ اخلُشنِي، وقد ا: هو الصحايب اجلليل )١(

غري ذلك، وهو ممن غلبـت  : عمرو بن جرثوم، وقيل: جرثوم بن ناشب، وقيل: وقيل. جرهم
الشام بسهم يوم خيرب، نزل  عليه كنيته، شهد بيعة الرضوان، وحنني، وضرب له رسول اهللا 

 .يف والية عبدامللك بن مروان) هـ٧٥( إنه تويف سنة: ، وقيلومات يف خالفة معاوية 
 .٧/٢٨، اإلصابة ٦/٤٨، أسد الغابة ٤/١٨٣االستيعاب : ينظر 
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب حترمي أكل كل  )٢(

ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري، بروايات متعددة، إحداها عن إسـحاق بـن   
 .١٩٣٢برقم  ٣/١٥٣٣راهويه 

 .الولد الذي يف بطن الناقة وغريها: حبلَ احلَبلَة بفتح اجلميع )٣(
 .)حبل(مادة  ١٢٦٨، القاموس احمليط ص ٦/٣٠٠) باب املصراة، وغري ذلك(املغين : ينظر 
 .٢٦٩٧ – ٦/٢٦٩٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
بـرقم   ٤/٤١٨لبيوع، باب بيع الغرر، وحبـل احلبلـة   أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب ا )٥(

٢١٤٣. 
 .١٥١٤برقم  ٣/١١٥٣ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب حترمي بيع حبل احلبلة  
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١(رـالظَه(. 
 قال -رضي اهللا عنهما–مبا روي عن ابن عباس  لذلك -ه اهللارمح-واحتج :

 .)٢("أن يباع صوف على ظَهر، أو لَبن يف ضرع ى رسول اهللا "
 .والنهي يقتضي التحرمي

 .)٤)(٣(إىل حترمي نكاح نساء اجملوس -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق  -٥
 لذلك بقوله تعـاىل  -رمحه اهللا-واحتج :® Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $#...〈)٥( ،

Ÿωuρ (#θä3...®: وقوله تعاىل Å¡ôϑè? ÄΝ |ÁÏèÎ/ Ì Ïù# uθs3 ø9 ، والنهي يف هـاتني اآليـتني   )٦(〉...#$

 .الكرميتني يقتضي التحرمي
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها، وبني املـرأة   -٦

                                                 
) باب املصراة، وغري ذلـك (، املغين ٦/٢٦٧٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

٦/٣٠٠. 
 .١٥، ٣/١٤أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب البيوع  )٢(
 .٦/٥٣٣وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب البيوع، باب بيع اللنب يف الضرع  
والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب البيوع، باب ما جاء يف النهي عن بيع الصوف علـى ظهـر    

 .٥/٣٤٠الغنم 
ـ   )٣( مون إىل فرقة من أهل النحل الباطلة، تعبد النريان، ويؤمنون بإله النور، وإله الظلمـة، وينقس

 .طوائف كزروانية، والزرادشتية، والكيومرثية
 .١٢٠وما بعدها، االعتقادات للفخر الرازي ص  ٢/٢٥٧امللل والنحل للشهرستاين : ينظر 
باب نكاح نسـاء أهـل   (، اإلشراف ٤/١٥١٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٣/٧٠اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ،١/٧٦) اجملوس
 .٢٢١: سورة البقرة، اآلية )٥(
 .١٠: سورة املمتحنة، اآلية )٦(
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 .)١(وخالتها
أن جيمع  ى رسول اهللا " :قال يب هريرة واحتج لذلك مبا روي عن أ

 .والنهي يقتضي التحرمي .)٢("الرجل بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها
وهذه األمثلة تدلُّ داللة واضحة على أن اإلمام إسحاق يرى أن صيغة النهي 
إذا جتردت عن القرائن اقتضت التحرمي حقيقة، إال إذا قام دليل علـى خـالف   

فإن قام دليل على خالف ذلك، فإن اإلمام إسحاق يصرف النهي حينئذ . ذلك
 :عن معناه احلقيقي، وهو التحرمي، إىل ما قام الدليل عليه، ومن أمثلة ذلك

ع إذا ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه يكره يف املشي إىل املسجد اإلسـرا  -١
 .)٣(أقيمت الصالة

: يقول عت رسول اهللا مس: قال واحتج لذلك مبا روي عن أيب هريرة 
. )٤("إذا أُقيمت الصالة فال تأُْتوها تسعون، وأُْتوها متشون، عليكم السـكينة "

 .والنهي هنا للكراهة وليس للتحرمي
إنْ خاف فوت التكبرية األوىل فال بأس أن يسـرع يف  : "قال اإلمام إسحاق

                                                 
 .٤/١٥٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 ).١٣٣(سبق خترجيه يف ص  )٢(
باب ما جاء يف املشي ( ، سنن الترمذي٢/٦٠١ق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحا: ينظر )٣(

، االسـتذكار  ٤/١٤٧ )فضل املشي إىل املساجد(املنذر  ، األوسط البن٢/١٤٩ )إىل املسجد
 .٢/١٣٩، فتح الباري ٤/١٠٤ )الصالة(، اجملموع ٤/٣٨ )باب ما جاء يف النداء للصالة(

، ٩٠٨بـرقم   ٢/٤٥٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب املشي إىل اجلمعـة   )٤(
الة بوقار وسكينة، والنهي عـن  ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، باب استحباب إتيان الص

 .٦٠٢برقم  ١/٤٢٠إتياا سعياً 
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 .)١("يـاملش
 .)٢(صالةذهب اإلمام إسحاق إىل كراهية تغطية الفم يف ال -٢

عـن   ى رسـول اهللا  : "قال واحتج لذلك مبا روي عن أيب هريرة 
والنهي للكراهة، . )٤("يف الصالة، وأن يغطِّي الرجلُ فاه وهو يف الصالة )٣(السدلِ

 .وليس للتحرمي
 .)٦()٥(ذهب اإلمام إسحاق إىل كراهية األكل متكئاً -٣

إين (: قال رسول اهللا : قال  )٧(واحتج لذلك مبا روي عن أيب جحيفَة

                                                 
يف املشي  جاء باب ما( سنن الترمذي: ، وينظر٢/٦٠١ق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحا )١(

 .٢/١٤٩ )إىل املسجد
 .٣/٢٦٤ )صفة الصالة(األوسط  ٦٣٠ – ٢/٦٢٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه )٢(

أن يلقي طرف الرداء من اجلانبني وال يرد أحد طرفيه على الكتف األخـرى، وال   :هو السْدل )٣(
 .يضم الطرفني بيديه

) الفصـل الثالـث فيمـا يكـره    (، املغين ٢/٨٩٨النهاية يف غريب احلديث البن األثري : ينظر 
 ).سدل(مادة  ١١/٣٣٣لسان العرب  ،٢/٢٩٧

بـرقم   ١/٤٢٣جاء يف السدلِ يف الصـالة   أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب ما )٤(
وابن خزميـة يف صـحيحه، كتـاب     .٣٤٨، ٣٤٥، ٣٤١، ٢/٢٥٩وأمحد يف املسند  .٦٤٣

 .١/١٢٦صحيح سنن أيب داود : ينظر. -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  .٢/٦٠الصالة 
ال تعرف املُتكئ إالّ من مـالَ يف   كل من استوى قاعداً على وِطاٍء متمكِّناً والعامة: املتكئ هو )٥(

 .قُعوده معتمداً على أحِد شقَّيه، والتاُء فيه بدل من الواو، وأصله من الوكاء
 .١٣/٢٢٧، شرح النووي على صحيح مسلم )وكأ(مادة  ١/٢٠٠لسان العرب : ينظر 
 .٩/٤٧١٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(

وهو وهب اخلَير . وهب بن وهب: ويقال. أبو جحيفَةَ وهب بن عبد اهللا: ليلهو الصحايب اجل )٧(
= 
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ويف ذلك يقول اإلمـام   ،والنهي هنا للكراهة وليس للتحرمي .)١()آكل متكئاً ال
 .)٢("تركه فضيلة، فإن فعله ترفقاً فال بأس به: "إسحاق
 .)٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه يكره للنساء إتباع اجلنائز -٤

نهينا عـن  : "قالت - عنهارضي اهللا– )٤(واحتج لذلك مبا روي عن أم عطية
والنهي هنا للكراهة وليس للتحرمي بدليل قول . )٥("اتباع اجلنائز، ومل يعزم علينا

كره لنـا اتبـاع   : فكأا قالت ،"ومل يعزم علينا: "-رضي اهللا عنها–أم عطية 
 .)٦(اجلنائز من غري حترمي

                                                 
= 

على بيت املال  السوائي، نزل الكوفة، وكان من صغار الصحابة، جعله علي بن أيب طالب 

 .، وقيل غري ذلك)هـ٧٢(بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، تويف يف البصرة سنة 

 .٦/٣٢٦، اإلصابة ٦/٥٢د الغابة ، أس٤/١٨٥االستيعاب : ينظر 

 .٥٣٩٨برقم  ٩/٤٥١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األطعمة، باب األكل متكئاً  )١(

 .٩/٤٧١٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .٣/٤٠١ )اجلنائز(املغين : ينظر )٣(

نصارية، كانت من كبار نساء الصحابة، أُم عِطية نِسيبة بنت احلارث األ: هي الصحابية اجلليلة )٤(

املرضى، وشهدت  تمرض ،، وكانت تغز كثرياً مع رسول اهللا -رضوان اهللا عليهم أمجعني-

 .، وكان مجاعة من الصحابة يأخذون عنها غَسل امليتغسل ابنة رسول اهللا 

 .٨/٢٥٩، اإلصابة ٧/٤٠٢، أسد الغابة ٤/٥٠١االستيعاب : ينظر 

، ١٢٧٨برقم  ٣/١٧٣ه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب اتباع النساء اجلنائز أخرج )٥(

 .٩٣٨برقم  ٢/٦٤٦ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب ي النساء عن اتباع اجلنائز 

 .٣/١٧٣فتح الباري : ينظر )٦(
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א א
 النهي يقتضي الفساد

أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساد املنـهي   -رمحه اهللا–اق يرى اإلمام إسح
 .)١(عنه مطلقاً، ال فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت

 :ومما يدل على ذلك، ما يلي
فعليـه   فمن أتى ي الـنيب  ... : "-رمحه اهللا– قال اإلمام إسحاق -١

 .)٢("يف جلود السباع صلَّىاإلعادة كلما 
سنة يف جلود الثعالب، وكل شيء من السـباع، أن ال  ال: "أيضاًقال و -٢

 .)٤)(٣("فصالته فاسدةصلَّى يصلي فيها البس، فإن 
                                                 

يـة، وبعـض   وهذا مذهب اإلمام الشافعي وأمحد وأكثر أصحاهبما، وأكثر املالكيـة، والظاهر  )١(
 .ةـاحلنفي

عني هلم بوهذا مذهب الصحابة والتا): "٢٩/٢٨١جمموع الفتاوى (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 ".بإحسان، وأئمة املسلمني ومجهورهم

حتقيق املراد يف النهي يقتضـي  (ويف املسألة أقوال أخرى، وقد مجعها احلافظ العالئي يف كتابه  
، قواطـع  ٢/٢٩٧، شرح اللمع ٢/٤٣٢العدة :  املسألةوما بعدها، وينظر يف ٢٨٥ص )الفساد
، كشف األسرار للبخـاري  ١٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢/٢٥، املستصفى ١/٢٥٥األدلة 
 .٣/٨٤، شرح الكوكب املنري ٢/٤٣٩، البحر احمليط ١/٢٥٧

 .٨٤٢ – ٢/٨٤١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 ).٢٦٨(سبق خترجيه يف ص  )٣(
 .٦/٣٠٦٩ائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مس )٤(
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فصالة املسـلم  ... )١(ةوكلما صلى يف أرض مغصوب"...  :وقال أيضاً -٣
 .)٢("كـفيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا مل يعلم مث علم جاز ذل

حترمي النكاح للمحرم، وإن نكح إىل  -رمحه اهللا–ذهب اإلمام إسحاق  -٤
 .)٣(ق بينهما؛ ألنّ نكاحه باطلرفُ

 ال(: قال رسول اهللا : قال مبا روي عن عثمان بن عفان  واحتج لذلك

ُح املُْحرُِم وال ُيْنك٤()ُح، وال َيْخطُُبَيْنك(.  
، وال ىل أن النكاح ال يصح إال بويلٍّإ -رمحه اهللا–ذهب اإلمام إسحاق  -٥
 وليها يف تزوجيهـا، فـإن   ك املرأة تزويج نفسها وال غريها، وال توكيل غريمتل

كاح فعلت٥(مل يصح الن(. 
قال رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها–واحتج لذلك مبا روي عن عائشة 

                                                 
 .ه، وهو أخذ الشيء ظلماً وقهراًبِصغي بصمصدر غَ: الغصب لغة )١(
 ).صبغ(مادة  ١/١٩٤الصحاح : ينظر 
 .هو االستيالء على حق الغري عدواناً: ويف االصطالح 
 .٢٧٤، املطلع ص٧/٣٦٠ )الغصب(املغين : ، وينظر٢١٠حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص : ينظر 
 .٢/٦٤٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
، سنن الترمـذي  ٢٣٨٩، ٢١٩٤ – ٥/٢١٩٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .٣/١٩١) ء يف كراهية تزويج احملرمباب ما جا(
ـ أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب حترمي نكاح احملرم، و )٤( خطبتـه   ةكراه

 .١٤٠٩برقم  ٢/١٠٣٠
 سـنن الترمـذي  ، ١٥٠٥، ١٥٠٣، ٤/١٥٠١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

 )باب استئذان البكر واألمي يف أنفسهما(االستذكار ، ٣/٤٠٢ )باب ما جاء ال نكاح إال بويل(
 .٩/٣٤٥) النكاح(، املغين ٩/٤١ )باب رد النكاح بغري الويل(، شرح السنة ١٦/٤١
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 :)ِأيضـاً  -رضي اهللا عنها–، ومبا روي عن عائشة )١()إالّ بويلّ اَحكَال ن- 
ها وليها، فنكاُح نذْا بغري إَِهَسفَْن ْتَحكََن أيما امرأة: )قال رسول اهللا : قالت

 .احلديث )٢(...)َباطلٌ َباطلٌ َباطلٌ
قها وقد عقد النكاح بال ويل مل يقع عليهـا  ما طلَّلَّكُ: "قال اإلمام إسحاق

فنكاحهـا  (: قال طالق، ومل يقع بينهما مرياث، ال شك يف ذلك؛ ألنّ النيب 
 .)٣(..."فالباطل منفسخ ال حيتاج إىل فسخه حاكم وال غريه ،ثاًثال) َباطلٌ
٦-    ـه يـ ذهب اإلمام إسحاق إىل حترمي نكـاح الشـغار، وأن ق بـني  رفَ

 .)٤( املتشاغرين
                                                 

، ١١٠١بـرقم   ٣/٤٠٧أخرجه الترمذي يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل  )١(
 .، وحسنه١١٠٢

 .١٨٨١، ١٨٨٠برقم  ١/٦٠٥ابن ماجة يف سننه، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل  
 .٧/١٠٦والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل  
من حديث  ٢٠٨٥برقم  ٢/٢٢٩بو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب يف الويل كما أخرجه أ 

 .-رمحه اهللا–، واحلديث صححه العالمة األلباين أيب موسى األشعري 
 .٧٥٥٥برقم  ٢/١٢٥٤صحيح اجلامع : ينظر 
 .٢٠٨٣برقم  ٢/٥٦٧أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب يف الويل  )٢(
: ، وقـال ١١٠٢بـرقم   ٣/٤٠٨كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بـويل   والترمذي يف سننه، 

 .حديث حسن
 .٦/٤٧واإلمام أمحد يف املسند  
، إرواء ٢٧٠٩بـرقم   ١/٥٢٦صحيح اجلـامع  : ، ينظر-رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  

 .٦/٢٤٣الغليل 
بـاب  (ار ، االسـتذك ١٨٤٦، ١٥٠٥، ٤/١٥٠٣اق بن راهويـه  مسائل اإلمام أمحد وإسح )٣(

 .١٦/٤١) استئذان البكر األيم يف أنفسهما
) بـاب ذكـر الشـغار   (، اإلشراف ٤/١٦٧٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

= 
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 أنّ رسـول اهللا  "رضي اهللا عنهما –واحتج لذلك مبا روي عن ابن عمر 
 .والنهي يقتضي الفساد. )١("ى عن الشغار

إسحاق إىل أنّ املُحرم إذا أصاب صيداً صار ميتة يحـرم  ذهب اإلمام  -٧
 .)٢(أكْله على مجيع الناس

 .)pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#θè=çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 〈)٣$ ®: واحتج لذلك بقوله تعـاىل 
ومن مث يقتضي  ن قتل الصيد، والنهي يقتضي التحرمي،عوجل ى احملرم  عز فاهللا

بطالن املنهي عنه وفساده، فيكون الصيد يف حكم امليتة، حيرم أكله على مجيـع  
 .-رمحه اهللا تعاىل–الناس، وهو ما متسك به اإلمام إسحاق 

إىل أن الطالق زمن احليض حمـرم ال   -رمحه اهللا–ذهب اإلمام إسحاق  -٨
وال يقع عليها شـيء  يقع عليها يف كل طهر تطليقة، :" يقول كويف ذل. )٤(يقع

 .)٥("من الطالق إذا تكلم بذلك وهي حائض
أنه طلق امرأته وهي  -رضي اهللا عنهما–عن ابن عمر  يواحتج لذلك مبا رو

، فدلّ أنّ الطالق يف زمن احليض حمـرم ال  )٦(مبراجعتها فأمره النيب  ،حائض
                                                 

= 
 .٢/٥٦٠، معامل السنن للخطايب ٤٥-١/٤٤

 ).١٣٤(سبق خترجيه يف ص  )١(
يتوقّى احملرم، وما أبيح  باب ما(، املغين ٥/٢٣٠٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .١٤٠ -٥/١٣٩ )له
 .٩٥سورة املائدة، آية  )٣(
 .٤/١٥٧٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
 .املرجع السابق )٥(
$ ®: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق، باب قولـه تعـاىل   )٦( pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟ çFø)̄= sÛ u™!$ |¡ ÏiΨ9 $# 

= 
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رمحه –إسحاق يقع إال بعد الطهر، والنهي يقتضي فساد املنهي عنه، فلذا اإلمام 
 .مل يوقعه -اهللا

 -رمحـه اهللا -تدلُّ داللة واضحة على أن اإلمام إسحاق  وهذه األمثلة كلها
ال فرق يف ذلك بـني   ،يرى أن النهي عن الشيء يقتضي فساد املنهي عنه مطلقاً

 .العبادات واملعامالت

                                                 
= 

£⎯ èδθ à)Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE£‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 ، وباب إذا طُلِّقت احلائض تعتد بذلك ٥٢٥١برقم  ٩/٢٥٨ 〉 #$
 .٥٣٣٣برقم  ٩/٣٩٤وباب مراجعة احلائض . ٥٢٥٢برقم  ٩/٢٦٤الطالق 

ومسلم يف صحيحه، كتاب الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع  
 .١٤٧١برقم  ٢/١٠٩٣برجعتها  الطالق ويؤمر
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א א
 النهي بعد اإلذن

 .ي بعد اإلذن يدلُّ على التحرميأنّ النه -رمحه اهللا–يرى اإلمام إسحاق 
حرام بال شك ملـا  " :يف نكاح املتعة -رمحه اهللا–ومما يدل على ذلك قوله 

 .)١("ثبت يه وحترميه بعد إحالله

رضـي  – )٢(حديث جابر وسلَمة بن اَألكوع ومما يدل على أنه كان حالالً
ه قد أذن لكم أن إن: "فقال كنا يف جيشٍ فأتانا رسول اهللا : قاال -اهللا عنهما

 .)٣("تستمتعوا، فاستمتعوا
عن  ،)٤(ومن األحاديث الدالة على حترميه بعد ذلك حديث الربيع بن سبرة اجلهين

                                                 
 .٤/١٥٤٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 ،وهو سلمة بن عمرو بـن األكـوع   ،سلَمة بن األكوع ينسب إىل جده: هو الصحايب اجلليل )٢(

أبو إيـاس  : واألكوع هو سنان بن عبد اهللا بن قشري بن خزمية األسلمي، يكىن أبا مسلم، وقيل
ِممن بايع حتت الشجرة مرتني، سكن بالربذة، وكان شجاعاً رامياً، وتويف  وهو األكثر، وكان

 ).هـ٧٤(باملدينة سنة 
 .٣/١١٨، اإلصابة ٢/٤٩٤، أسد الغابة ٢/١٩٨االستيعاب : ينظر 
 ).١٧١(سبق خترجيه يف ص  )٣(
ابـن شـهاب   بيع بن سبرة بن معبد اجلهين، روى عن أبيه، وقد روى عنه مجاعة، منهم رهو ال )٤(

 .الزهري وعمارة بن غزية
 .٣/٤٦٢، اجلرح والتعديل البن أيب حامت ٢/١٤٦االستيعاب : ينظر 
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إني قد كنت أذنت لكم يف : يا أيها الناس: (قال أنّ رسول اهللا : )١(عن أبيه
 .)٢(...)االستمتاع من النساء، وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة

ذا النهي الوارد بعد اإلذن متسك اإلمام إسحاق، فذهب إىل حترمي نكاح وهب
 .املتعـة

 

                                                 
سبرة بن عوسجة بن حرملة بن سـبرة اجلهـين،   : سبرةَ بن معبد، ويقال: هو الصحايب اجلليل )١(

شهد اخلندق وما بعدها، تويف  أبو ثُرية، سكن املدينة، وله هبا دار، وقد: الربيع، وقيل كنيته أبو
 .-رضي اهللا عنهما–يف خالفة معاوية 

 .٣/٦٤، اإلصابة ٢/٣٨٩، أسد الغابة ٢/١٤٦االستيعاب : ينظر 
 ).١٧٢(سبق خترجيه يف ص  )٢(
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 :وفيه مبحثان

 .العـام: املبحث األول

 .اخلاص: املبحث الثاين
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א א
 العــام

 
 :وفيه أربعة مطالب
 .العمل بالعام: املطلب األول
 .العام الوارد على سبب خاص: يناملطلب الثا

 .دخول النساء يف اخلطاب العام: املطلب الثالث
 .دخول العبيد يف اخلطاب العام: املطلب الرابع
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א א
 )١(العمل بالعام

مـا مل يقـم دليـل علـى      بعموم األدلة -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق يعمل 
 .)٢(العام على اخلاص التخصيص، فإن قام دليل على التخصيص، فإنه حيمل

 :ومما يدل على ذلك ما يلي
غسل اليدين ثالثاً قبـل إدخاهلمـا    )٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل وجوب -١

 .)٤(اإلناء بعد القيام من نوم الليل أو النهار
                                                 

 .مشلهم هبا: عمهم بالعطية، أي: الشامل، يقال: العام يف اللغة )١(
 ).عمم(مادة  ١٤٧٣، القاموس احمليط ص ١٢/٤٣١لسان العرب : ينظر 
اللفـظ  : فقد اختلفت عبارات األصوليني يف ذلك، وأجود التعـاريف هـو  : االصطالح أماو 

 .املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد دفعة بال حصر
، البحـر  ٢/٣٢، املستصـفى  ١/٤٨، إحكام الفصول ١/١٤٠، العدة ١/٢٠٣املعتمد : ينظر 

 .١/٢٥٥فواتح الرمحوت  ،٣/١٠١، شرح الكوكب املنري ٣/٥احمليط 
 .وهذا هو مذهب مجهور العلماء )٢(
وذهب أكثر الشافعية، واإلمام أمحد يف رواية إىل أنه يتوقف فيه إىل أن يدلّ دليل التخصـيص،   

 .فإن دلّ الدليل خص به، وإن مل جيد دليالً يدل على التخصيص تعين العمل به حينئذ
، ٢/١٥٧، املستصفى ١/٣٠٨، قواطع األدلة ١/١٣٢، أصول السرخسي ٢/٥٢٥العدة : ينظر 

 .٢/٧١٧روضة الناظر 
 .عن اإلمام إسحاق رواية أخرى باالستحباب -رمحه اهللا -نقل اإلمام ابن قدامة  )٣(
 .١/١٤٠ )باب السواك وسنن الوضوء(املغين : ينظر 
ء إذا بـاب مـا جـا   ( سنن الترمذي، ٢/٣٢٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

= 



 العام والخاص: الفصل الثاني/ الباب الثاني/ القسم الثاني

إذ استيقظ من النوم بالليل أو بالنهـار فـال   : "-رمحه اهللا–ويف ذلك يقول 
 .)١("لهال يده يف وضوِئِه حىت يغسيدِخ

َيَدْه  فليْغسلْوإذا اْسَتْيقَظَ أَحُدكم من َنْومه : (واحتج لذلك بعموم قوله 
 .)٢()قْبل أنْ ُيْدخلَها يف َوُضوئه

، إىل أنّ النية شرط جلميـع أنـواع   -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق  -٢
 .)٣(الطهارات، فال يصح وضوٌء، وال غُسلٌ، وال تيمم، إالّ هبا

ما  امرئٍإنما األعمال بالنيات، وإنما لكلِّ : (ج لذلك، بعموم قوله واحت
 .)٤()نـوى

                                                 
= 

 )الطهـارة (، األوسط ١/٣٧ )استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها
 شـرح ، ٤٠٨ – ١/٤٠٧ )باب غسل اليدين يف ابتداء الوضوء(شرح السنة للبغوي ، ١/٣٧٣

) يف اإلنـاء باب كراهة غمس املتوضئ يده املشـكوك يف جناسـتها   (صحيح مسلم للنووي 
٣/١٨٠. 

 )باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها( يسنن الترمذ )١(
١/٣٧. 

 .١٦٢برقم  ١/٣١٦أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب االستجمار وتراً  )٢(
وغـريه يـده املشـكوك يف     ئومسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس املتوض 

 .٢٧٨برقم  ١/٢٣٣لها ثالثاً ثالثاً جناستها يف اإلناء قبل غس
 )باب فرض الطهـارة (، املغين ٤٢٢-٢/٤٢١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .١/٣١٣ )باب نية الوضوء(، اجملموع ١/١٥٦
كتاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف     : هاأخرجه البخاري يف صحيحه، يف مواضع متعددة من )٤(

تـق، بـاب اخلطـأ والنسـيان يف     ، وكتاب الع١برقم  ١/١٥ الوحي إىل رسول اهللا  بدء
، وكتاب األميان والنذور، باب النيـة يف األميـان   ٢٥٢٩برقم  ٥/١٩٠والطالق وحنوه  العتق

= 
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ذهب اإلمام إسحاق إىل وجوب التسمية يف الطهارات كُلِّها الوضـوء،   -٣
 .)١(والغسل، والتيمم

 .)٢()ال ُوُضوء لمْن ملْ يذكُر اْسَم اهللا عليه: (واحتج لذلك بعموم قوله 

 .)٣(وهو نفْي يف نكرة يقتضي أن ال يصح وضوؤه بغري التسمية

ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز إمامة من دون سن البلوغ، وعدم البأس  -٤
 .)٤(يف ذلك ما دام هو أقرأ احلاضرين، وكان يعقل الصالة

كلما بلغ عشراً أو جاوز التسع فقد علم ما أمر به مـن  : "-رمحه اهللا–قال 
 .)٥("صلى فهو جائزالصالة ف

                                                 
= 

 .٦٦٨٩برقم  ١١/٥٨٠
بـرقم   ٣/١٥١٥) إمنا األعمـال بالنيـة  : (ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب قوله  

١٩٠٧. 
باب ما جاء يف التسمية (، سنن الترمذي ٢/٣٨١وإسحاق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد : ينظر )١(

باب السواك وسنة (، املغين ١/٣٦٨ )ذكر التسمية عند الوضوء(، األوسط ١/٣٨ )عند الوضوء
 .١/٣٤٦ )باب صفة الوضوء(، اجملموع ١/١٤٥ )الوضوء

 ).١٤٥(سبق خترجيه يف ص  )٢(
 .١/١٤٥ )ة الوضوءباب السواك وسن(املغين : ينظر )٣(
، شـرح  ٤/١٥٦) اإلمامة(، األوسط ٢/٦٠٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٣/٧٠ )اإلمامة(، املغين ٣/٤٠١ )باب من هو أوىل باإلمامة( السنة للبغوي
 .١/١٦٩، معامل السنن للخطايب ٤/٢٤٩ )باب صفة األئمة(اجملموع  
 .٢/١٨٦فتح الباري  
 .٢/٦٠٤اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  مسائل )٥(
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وهـو  . )١()َيُؤم القوم أقَْرُؤُهم لكتـاب اهللاِ : (واحتج لذلك بعموم قوله 
 .داخل يف هذا العموم

 .)٢(واحد والعشر يف زرع اخلراج إمكان اجتماع إىل اإلمام إسحاق ذهب -٥

$ ®: واحتج لذلك بعموم قوله تعـاىل  yγ•ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)ÏΡ r& ⎯ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ 

$ tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$ £ϑ ÏΒuρ $ oΨ ô_ t÷zr& Νä3s9 z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $#... 〈)٣(. 
 .)٤()حب صدقة فيما دون َخْمَسة أَْوَساقٍ من َتمرٍ وال لَْيس( : قوله وبعموم

فكل ما وقع عليه اسم احلب، وهو مما يبقى يف أيـدي  : "-رمحه اهللا–قال 
ة عند الضرورة طعاماً لقوم فهو حب، مما يؤخذ الناس، مما يصري يف بعض األزمن
 .)٥(منه العشر، إذا بلغ مخسة أوسق

فكل ما أخرجت األرضون شيئاً من احلبوب الـيت وصـفنا كانـت أرض    
ر فرض عليه، ال يششر، فإن العخراج، أو عطُِقس رشالع الذي فرض اهللا  اخلراج

                                                 
 .٦٧٣برقم  ١/٤٦٥أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، باب من أحق باإلمامة؟  )١(
 )باب زكاة الزرع(، اجملموع ١١٥٥، ٣/١٠٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

٥/٥٤٥. 
 .٢٦٧سورة البقرة، آية  )٣(
  ).١٩٢(سبق خترجيه يف ص  )٤(

: كيلو جرام، فتكون زكـاة الـزروع والثمـار   ) ١٢٢.٦١(ستون صاعاً، تساوى : الوِْسُق )٥(
شـرح  : ، وينظـر ٢٣٠املقادير الشـرعية ص  : كيلو جرام، ينظر ٦١٠.٨=  ٥ ×١٢٢.٦١

 .٧/٦٩) كتاب الزكاة(صحيح مسلم للنووي 
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 .)١("عزوجل

٦- ٢(ه حيرم اجلمع بني األختني اململوكتنيذهب اإلمام إسحاق إىل أن(. 

βr&uρ (#θ ...®: واحتج لذلك بعموم قوله تعاىل ãèyϑ ôf s? š⎥÷⎫t/ È⎦ ÷⎫tG ÷zW{ $# ωÎ) $ tΒ 

ô‰s% y# n=y™...〈)٣(. 
 .فهذه اآلية عامة يف احلرائر واإلماء

إىل أنه يقع اللِّعـان بـني املسـلم،     -رمحه اهللا–ذهب اإلمام إسحاق  -٧
 .)٤(واليهودية، واململوكة والنصرانية،

⎪⎦t ®:ألن أزواج، قـال اهللا عـز وجـل   : "-رمحه اهللا–قال  Ï%©!$#uρ tβθ ãΒötƒ 

öΝßγy_≡uρø—r&...〈)٦(")٥(. 
إىل ثبوت حق الشفْعة للكافر علـى   -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق  -٨
 .)٧(املسلم

                                                 
لفقهاء للمـروزي  اختالف ا: ، وينظر٣/١١٥٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

، التمهيـد البـن عبـد الـرب     ٩/٢٥٧ )باب زكاة احلبوب والزيتون(، االستذكار ٤٦٤ص
٢٠/١٤٩. 

 .٤/٩٧ )النكاح(، اإلشراف ٤/١٥٥١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
 .٢٣سورة النساء، آية  )٣(
 .١١/١٢٢ )اللِّعان(، املغين ٤/١٩٨٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(
 .٦سورة النور، آية  )٥(
 .مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه املوضع السابق )٦(
) الشـفعة (، اإلشـراف  ٢٩٦٢، ٦/٢٦٠٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويـه  : ينظر )٧(

= 
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وار ألهـل  فله شفعة؛ ألن حرمة اجل كلما كان شريكاً: "-رمحه اهللا–قال 
 .)١("الذمة أيضاً

ال تفرق بـني املسـلم    واليت ،واحتج لذلك بعموم األحاديث املثبتة للشفْعة
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما–حديث جابر بن عبد اهللا  ومنها. وغريه
) :نَ    )٢(من كان له َشريٌك يف َرْبَعةـى ُيـؤذأو َنْخلٍ، فليس له أنْ يبيَع حت

 .)٣()وإن كره ترك ،فإنْ رضي أخذ َشريكُه؛

 -رمحـه اهللا -وهذه األمثلة كلها تدلُّ داللة واضحة على أن اإلمام إسحاق 
فإن قام دليل على  ،يعمل باألدلة على عمومها، ما مل يقم دليل على التخصيص

 .التخصيص فإنه حيمل العام على اخلاص
 

                                                 
= 

 .١١/٤٦ )باب الشفعة( ، شرح صحيح مسلم للنووي١/١٤٥

 .٦/٢٦٠٦يه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهو )١(

وأصله املنـزل . الدار واملسكن ومطلق األرض: والربع. الربعة والربع، بفتح الراء وإسكان الباء )٢(

 .ربعون فيهتالذي كانوا ي

، القـاموس احملـيط   ١١/٤٥شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب املساقاة، باب الشفعة : ينظر 

 ).ربع(مادة  ٩٢٧ص

 .١٦٠٨برقم  ٣/١٢٢٩املساقاة، باب الشفعة أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب  )٣(
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א א
على سبب خاص ١(ورود العام( 

إذا ورد على سـبب خـاص يف    أن العام -رمحه اهللا–مام إسحاق يرى اإل
يبقى على عمومه، وال يتخصص بذلك  ، أو غريمهاأو وقوع حادثة ،سائلسؤال 
 .السبب

 :ومما يدلّ على ذلك ما يلي

عن ... -بن راهويه-حدثنا إسحاق : قال اإلمام حممد بن نصر املروزي -١
إين لقيت امـرأة يف البسـتان،   ! ل اهللايا سو: قال رجل عبد اهللا بن مسعود 

                                                 
 :العام الوارد على سبب خاص له ثالث حاالت )١(

−ä ®: أن يقترن مبا يدلّ على العموم، فيعم اتفاقـاً، كقولـه تعـاىل   : األوىل Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑßγtƒÏ‰÷ƒr&...〈  ] ٣٨سورة املائدة، آية.[ 

Zπ ...®: ا يدلّ على التخصيص، فيخص اتفاقاً، كقوله تعـاىل أن يقترن مب: الثانية |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#...〈 ] ٥٠سورة األحزاب، آية.[ 

وما ذهب إليـه اإلمـام   . أال يقترن مبا يدلّ على التعميم وال التخصيص، وهو حملّ اخلالف: الثالثة
 .، وبه قال مجهور األصولينيهو حمكي عن األئمة األربعة -رمحه اهللا–إسحاق 

وذهب اإلمام مالك يف رواية، واملزين، وأبو ثور، والدقاق إىل أن العربة خبصوص السبب، وجيب  
 .قصر احلكم على حمل السؤال، وال يعمم

، أصـول  ١/٣٩٥، شـرح اللمـع   ١٨٠، إحكام الفصول ص٢/٥٩٦العدة : ينظر يف املسألة 
، البحر احملـيط  ٢/٤٨٧كشف األسرار للبخاري  ،١/٣٩٣، قواطع األدلة ١/٢٧٢السرخسي 

 .٣/١٧٧، شرح الكوكب املنري ٣/٢٠٤
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فضممتها إيلّ، فقبلتها، وباشرا، ففعلت هبا كلّ شيء، غري أين مل أجامعهـا،  

ÉΟ ®: عنه، فأنزل اهللا  فسكت رسول اهللا  Ï%r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nûtsÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Zs9ã—uρ z⎯ÏiΒ 

È≅ øŠ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡pt ø:$# t⎦ ÷⎤Ïδõ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$#...〈)فدعاه رسول اهللا )١ ،،  ،وقرأها عليه

بـل للنـاس   : (أله خاصة؟ فقال رسول اهللا ! يا رسول اهللا: فقال عمر 
 .)٢()كافة

أن  أنّ احلكم خمتص هبذا الرجل دون غريه، فأعلمه الـنيب   فظن عمر 
 .احلكم عام، وال عربة خبصوص السبب

ـ  ذهب اإلمام إسحاق إىل أ -٢ ـ أكول اللحـم ي ن جلد احليـوان امل ر طْه
 .)٤(، فيجوز االنتفاع به بعد دبغه)٣(بالدباغة

أو  ،وأما الصالة يف جلود امليتة إذا دبغت وكانت إبـالً : "-رمحه اهللا–قال 
                                                 

 .١١٤سورة هود، آية  )١(
 .٧٠برقم  ١٤١، ١/١٤٠أخرجه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة  )٢(
وأخرجه مسلم يف صحيحه من طريق أيب األحوص وشعبة بنحوه، كتاب التوبة، باب قوله  

βÎ) ÏM≈uΖ¨ ®: تعاىل |¡ ptø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9  .٢٧٦٣برقم  ٢١١٧، ٤/٢١١٦اآلية،  〉 #$

اجللد وإزالة ما به من رطوبـة ونـنت    دبغاً، ودباغة، ودباغاً، وهو تلينيغ اجللد بمن د: الدباغة )٣(
 .بقرض وحنوه

 .١٠، املطلع ص ١٠٨التعريفات ص : ينظر 
باب ما جـاء  (، سنن الترمذي ٨٣٢ -٢/٨٣٠هويه رامسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن : ينظر )٤(

 )بـاب اآلنيـة  (، املغين ٢/٢٦٨ )كتاب الدباغ(، األوسط ٤/٢٢١ )يف جلود امليتة إذا دبغت
طهـارة جلـود امليتـة     باب(، شرح صحيح مسلم للنووي ١/٢٧٤) اآلنية( ، اجملموع١/٨٩

 .٤/٢٠٠ )بالدباغ
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 .)١("أو غنماً، أو كل ما يؤكل حلمه، فإنّ الصالة ماضية ،بقراً

على  تصدق: قال -رضي اهللا عنهما–واحتج لذلك مبا روي عن ابن عباس 
 والةةملمونم٢(ي(  هبا رسول اهللا فمر ،بشاة، فماتتفقال ،) :   هـالَّ أخـذمت
إنمـا حـُرم   : (إِنها ميتةٌ، فقـال : ، فقالوا)، فََدَبْغُتُموُه، فانتفعُتم به؟)٣(إَِهاَبَها
 .)٤()أكْلُها

رضـي اهللا  –نة ووهو شاة موالة ميم ،وهذا احلديث وارد على سبب خاص
لكن اإلمام إسحاق عمم هذا احلكم يف كل حيوان مأكول اللحم جيوز ، و-عنها

 .االنتفاع جبلده بعد الدباغة
إىل أنه يقع اللِّعان بني املسـلم،   -)٥(كما تقدم–ذهب اإلمام إسحاق  -٣

 .)٦(واململوكة ،والنصرانية، واليهودية
                                                 

 .٨٣١ -٢/٨٣٠ مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه )١(
 هي الصحابية اجلليلة أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث بن حزن اهلاللية، تزوجها رسول اهللا  )٢(

مكان –سنة سبع من ذي القعدة ملا اعتمر عمرة القضاء، وهي آخر من تزوجها، ماتت بسرف 
 .هـ٥١ودفنت به سنة  -قريب من مكة

 .٨/١٩١ابة ، اإلص٢/٢٥٥، ذيب األمساء ٤/٤٠٤االستيعاب : ينظر 
 ).أُهب(هو كل جلد، وجيمع على : اجللد قبل أن يدبغ، وقيل: اإلهاب )٣(
 ).أهب(مادة  ١/٢١٧، لسان العرب ١/٨٣النهاية يف غريب احلديث : ينظر 
بـرقم   ٤/٤٨٢أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب جلُود امليتة قبل أن تـدبغ   )٤(

٢٢١. 
 .٣٦٣برقم  ١/٢٧٦ض، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلي 
 ).٢٨٧(ينظر ص  )٥(
 .١١/١٢٢) اللِّعان(، املغين ٤/١٩٨٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(
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 ذلك بقوله تعاىللواحتج :® t⎦⎪ Ï%©!$#uρ tβθ ãΒötƒ öΝßγy_≡uρø—r&...〈)١(. 
مـع   )٢(وهذه اآلية الكرمية نزلت على سبب خاص وهي قصة هالل بن أمية

 ،عمم هذا احلكم على اجلميـع  -رمحه اهللا-، ولكن اإلمام إسحاق )٤)(٣(زوجه
                                                 

 .٦سورة النور، آية  )١(
هالل بن أمية بن عامر بن قيس األنصاري الواقفي، شهد بدراً وأحـداً،  : هو الصحايب اجلليل )٢(

’ ®: وهو أحد الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك، وتاب اهللا عليهم كما يف قوله تعـاىل  n?tã uρ 

Ïπ sW≈ n= ¨W9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ àÏk= äz...〈  ،١١٨سورة التوبة، آية [اآلية.[ 

 .٦/٢٨٩، اإلصابة ٥/٤٢٢، أسد الغابة ٤/١٠٣االستيعاب : ينظر يف ترمجته 

 .جالينّ إا نزلت يف عومير الع: وقيل )٣(

äτ#) ®صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب : ينظر  u‘ ô‰tƒ uρ $ pκ÷]tã z># x‹yè ø9$# β r& y‰pκô¶ s? yìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ pκy− 

«!$$ Î/   …çµ ¯ΡÎ) z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$# 〈  وكتاب الطالق، باب اللعان ومن طلق ٤٧٤٧برقم  ٨/٣٠٣ ،

 .٥٣٠٨برقم  ٩/٣٥٥بعد اللعان 
من حـديث سـهل بـن سـعد      ١٤٩٢برقم  ٢/١١٢٩تاب اللعان ومسلم يف صحيحه، ك 

 .الساعدي 

 عن عبد اهللا بن مسعود ... إسحاق بن إبراهيم ... حدثنا : -رمحه اهللا-قال اإلمام مسلم  )٤(

 لٌ من األنصار، فقال: قاللَةَ اجلُمعة يف املسجد، إِذْ جاء رجا لَيمـع  : إِن دجالً ولو أنَّ رج
رأِتِه رجظامعلى غَي كَتس كَتوه؛ وإنْ سمل قتلتموه، أو قَتلَدتواهللا. ال فتكلَّم ج ! عنه أَلنألس

لو أنَّ رجالً وجـد مـع   : فسأله، فقال ، فَلَما كان من الغد أتى رسول اهللا رسول اهللا 
اللـهم  : (ت على غَيظ، فقـال امرأِتِه رجالً فتكلَّم جلدتموه، أو قَتل قتلتموه، أو سكَت سكَ

⎪⎦t ®: ، وجعل يدعو، فنـزلت آية اللِّعان)افتح Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒ ötƒ öΝßγ y_≡uρ ø— r& óΟs9uρ ⎯ä3tƒ öΝçλ°; â™!#y‰pκà− Hω Î) 

öΝßγ Ý¡àΡr& 〈  ... ١٤٩٥برقم  ٢/١١٣٣احلديث، كتاب اللعان. 
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 .)١()ألن أزواج: (حينما سئل عن ذلك -رمحه اهللا–حيث قال 

ال  -رمحـه اهللا -وهذه األمثلة تدلُّ داللة واضحة على أن اإلمام إسـحاق  
 .يقصر اللفظ العام على سببه اخلاص، بل جيعل مقتضى ذلك التعميم

                                                 
 .٤/١٩٨٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
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א א
 دخول النساء يف اخلطاب العام

دخول النساء يف عموم اخلطاب ما مل يرد  -رمحه اهللا–يرى اإلمام إسحاق 
 .)١(يف ذلك ختصيص

 :ومما يدل على ذلك ما يلي
ذا شهدت اجلمعة فإنه يستحب هلـا  ذهب اإلمام إسحاق إىل أن املرأة إ -١
 .)٢(الغسل

ـ ْغَتَيلْإذا جاء أحُدكُْم إىل اجلُمعة فَ: (واحتج لذلك بعموم قوله  ، )٣()لِْس
 .)٤(وهذا عام للرجال والنساء

                                                 
هذا القول بعض احلنفية، وبعض املالكية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كالم اإلمـام  ذهب إىل  )١(

 .أمحد، وبه قال الظاهرية
 لْنخدال ي نوذهب أكثر احلنفية، واملالكية، والشافعية، واإلمام أمحد يف رواية إىل أ. 
ـ ١/٢٣٤، أصول السرخسـي  ٢/٣٥١، العدة ١/٣٢٤اإلحكام البن حزم : ينظر  ام ، اإلحك

، البحـر احملـيط   ١٩٨، شرح تنقيح الفصـول ص  ٢/٧٠٢، روضة الناظر ٢/٣٢٥لآلمدي 
 .٢٣٩ – ٣/٢٣٤، شرح الكوكب املنري ١٨١ -٣/١٧٦

 .٢/٨٦٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
بـرقم   ٢/٤١٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلُمعـة   )٣(

٨٧٧. 
 .من طريق إسحاق بن راهويه ٨٤٥برقم  ٢/٥٨٠لم يف صحيحه، كتاب اجلمعة ومس 
 .٢٢٩ – ٣/٢٢٨) باب صالة اجلمعة(املغين : ينظر )٤(
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 .)٢(املرأة والعبد )١(ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز أمان -٢
العـدل   إذا كان على وجه النظـر للمسـلمني علـى   : "-رمحه اهللا-قال 
 .)٣(..."والسواء

 :ذلك علىومن أدلته 
واملرأة والعبد  ،)٤()ذمة املسلمني واحَدةٌ، َيْسَعى ا أْدَناُهْم: (عموم قوله 

 .من مجلة املسلمني فيدخالن يف هذا العموم
عن اإلسالم من الرجال والنساء  )٥(من ارتد ذهب اإلمام إسحاق إىل أنَّ -٣

                                                 
. أعطيته األمـان : أمنت األسري: ضد اخلوف، وهو مصدر أمن تأميناً وأماناً، ويقال: األمان لغة )١(

 ).أمن(دة ما ١٥١٨، القاموس احمليط ص ١٣/٢١لسان العرب : ينظر
 .عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فرداً أو مجاعة مؤقتاً أو مؤبداً: واصطالحاً 
 .٢٢٠املطلع ص : ينظر 
باب ما جاء (، سنن الترمذي ٣٨٧٠-٨/٣٨٦٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

) باب األمان(ي ، شرح السنة للبغو٣-٣/٢) اجلهاد(، األوسط ٤/١٤٢) يف أمان العبد واملرأة
 .٨/٧٦اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب . ١٣/٧٥) اجلهاد(، املغين ١١/٩٠

 .٨/٣٨٦٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
كتاب فضائل املدينة، باب حرم املدينة : أخرجه البخاري يف صحيحه، يف مواضع متعددة منها )٤(

بـرقم   ٦/٣١٥سلمني وجوارهم واحد ، وكتاب اجلزية، باب ذمة امل١٨٧٠برقم  ٩٨-٤/٩٧
٣١٧٢. 

 .، واللفظ له١٣٧٠برقم  ٢/٩٩٨ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب فضل املدينة  
املكلف الذي يرجع عن اإلسالم طوعاً، إما بتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه، أو  :املرتد هو )٥(

 .بفعل يتضمنه
، التوضـيح للشـويكي   ٣٩٤ص ) رتد والزنديقباب يف امل(القوانني الفقهية البن جزي : ينظر 

)دت٤/١٤٠) كتاب الردة(، مغين احملتاج ٣/١٢٤٠) باب املُر. 
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 .)١(أن يستتاب ثالثة أيامفإنه يقتل بعد 
وهـذا العمـوم   . )٢()َمْن َبدل دينُه فاقُْتلوه: (واحتج لذلك بعموم قوله 

 .يشمل الرجال والنساء
يرى دخول النساء يف  -رمحه اهللا–وهذه األمثلة تدلُّ على أن اإلمام إسحاق 

 .عموم خطاب الشارع ما مل يرد يف ذلك ختصيص

 

                                                 
باب ذكـر حكـم املرتـد    (، اإلشراف ٤/٥٩) باب ما جاء يف املرتد(سنن الترمذي : ينظر )١(

) كتـاب املرتـد  (، املغـين  ٥/٣١٠، التمهيد البن عبد الرب ١٦٣، ١٥٧، ٣/١٥٦) واملرتدة
١٢/٢٦٤. 

، ٣٠١٧برقم  ٦/١٧٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد، باب ال يعذَّب بعذاب اهللا  )٢(

öΝèδ ®: وكتاب االعتصام، باب قول اهللا تعاىل ãøΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ 〈 ] ٣٨سورة الشورى، آية  [

١٣/٣٥١. 



 العام والخاص: الفصل الثاني/ الباب الثاني/ القسم الثاني

 

א א א
 ول العبيد يف اخلطاب العامدخ

دخول العبيد يف عمـوم اخلطـاب، وال    -رمحه اهللا–يرى اإلمام إسحاق 
 .)١(خيرجون إال بدليل

 :ومما يدلّ على ذلك، ما يلي
 .)٢(إىل جواز إمامة العبد -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق  -١

، وهـو  )٣()َيُؤم القوم أقَْرُؤُهْم لكتاب اهللا: ( واحتج لذلك بعموم قوله 
 .داخل يف هذا العموم

من زوجته فإنه يصـوم   )٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن العبد إذا ظاهر -٢
                                                 

 .وهو قول مجهور العلماء من الفقهاء واألصوليني )١(
 .ال يدخلون إال بدليل: لكية والشافعيةوقال بعض املا 
 .إن كان ِلحق اهللا دخلوا، وإن كان من حقوق اآلدميني مل يدخلوا: وقال بعض احلنفية 
، املستصـفى  ٢/٣٤٨، العمـدة  ٢٢٣، إحكام الفصول للباجي ص١/٧٢شرح اللمع : ينظر 

، ٣/٢٤٢ ، شرح الكوكب املنري٣/١٨١، البحر احمليط ١٩٦، شرح تنقيح الفصول ص٢/٧٧
 .١/٢٧٦فواتح الرمحوت 

باب ذكـر إمامـة   (، األوسط ٦٠٠-٢/٥٩٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(
 .١/٣٥٥، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ٢٧-٣/٢٦) باب اإلمامة(، املغين ٤/١٥٦) العبد

 ) . ٢٨٦(سبق خترجيه يف ص  )٣(
هر من امرأته ظهاراً، وتظهر وأظاهر مبعىن أن يقـول  ظا: مأخوذ من الظهر، يقال: ار لغةهالظ )٤(

 .أنت علي كظهر أمي: لزوجته
= 
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 .)١(شهرين متتابعني
⎯ ®: تبارك وتعـاىل  اهللاواحتج اإلمام إسحاق لذلك بعموم قول  yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† 

ãΠ$u‹ ÅÁsù È⎦ ø⎪ t öηx© È⎦ ÷⎫ yèÎ/$tGtFãΒ...〈)٢(. 
إذا سرق فإنـه   )٣(اآلبق إىل أن العبد -محه اهللار–ذهب اإلمام إسحاق  -٣
 .)٤(يقطع

ــاىل  ــه تع ــوم قول ــذلك بعم ــتج ل −ä ®: واح Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù 

$yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&...〈)٥(. 
                                                 

= 
 ).ظهر(مادة  ٥٥٧، القاموس احمليط ص٤/٥٢٠لسان العرب : ينظر 
هو تشبيه الرجل وطء من حتل له من النساء بوطء من حترم عليه منـهن حترميـاً   : واصطالحاً 

 .مؤبداً
كتاب (، مغين احملتاج ٤/١٠٢) كتاب الظهار(البحر الرائق  ،)ظهر(مادة  ٢/٣٦املغرب : ينظر 

 .٣/٣٥٢) الظهار
باب صـيام  (، اإلشراف البن املنذر ٣/١٢٠٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

 .٩/٤٣٤، فتح الباري ١١/١٠٦) الظهار(املغين  ،١/٢٢٧) العبد بكفارة الظهار
 .٤سورة اجملادلة، آية  )٢(
كـافر  : أُبـاق، مثـل  : أبق، يأبِق، ويأبق أبقاً، ومجعه: اسم فاعل من اإلباق، وفعله: ق لغةاآلب )٣(

 .وكفَّار، وهو هروب العبد من سيده
، املطلـع  ١٩٥، طلبة الطلبـة ص )أبق(مادة  ١٠/٣، لسان العرب ٤/١٤٤٥الصحاح : ينظر 

 .١٣٨ص
) احلـدود (األوسط البـن املنـذر    ،٧/٣٤٨٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٢٤/١٧٢) باب ما جاء يف قطع اآلبق والسارق(، االستذكار ٢/٢٥٠
 .٣٨ئدة، آية سورة املا )٥(
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إىل وجوب احلد على العبد إذا قذف  -رمحه اهللا-ذهب اإلمام إسحاق  -٤
 .)١(احلُر املُحصن

⎪⎦t ®: قوله تعاىلواحتج لذلك بعموم  Ï% ©! $# uρ tβθãΒö tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9  .اآلية )٢(〉...#$

 .)٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن شهادة العبد واملكاتب جائزة -٥
ــاىل  ــه تع ــوم قول ــذلك بعم ــتج ل ™ρß‰Îηô±tFó#)...®: واح $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Ï9% y` Íh‘...〈)وقوله تعاىل ،)٤ :®...(#ρß‰Íκ ô− r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ...〈)فهو داخلٌ  ،)٥

 .)٦(اـداخلٌ فيه
 -رمحـه اهللا –وكل هذه األمثلة تدلُّ داللة واضحة على أن اإلمام إسحاق 
 .يرى دخول العبيد يف عموم خطاب الشارع إال ما استثناه الدليل

 

                                                 
) احلـدود (، األوسـط  ٣٤٦٧-٧/٣٤٦٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بـن راهويـه   : ينظر )١(

٢/٧٨٢. 
 .٤سورة النور، آية  )٢(
 .٣/١٠٥) الشهادة(، األوسط ٨/٤١٠٤راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن : ينظر )٣(
 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٤(
 .٢سورة الطالق، آية  )٥(
 .١٨٦ -١٤/١٨٥) الشهادات(املغين : ينظر )٦(
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א א
 اخلـاص

 
 :وفيه سبعة مطالب
 .العمل باخلاص : املطلب األول
 .ن شروط االستثناءم : املطلب الثاين
 .االستثناء إذا تعقب مجالً : املطلب الثالث
 .ختصيص القرآن بالقرآن : املطلب الرابع
 .ختصيص السنة بالسنة : املطلب اخلامس
 .القرآن خبرب الواحد عموم ختصيص : املطلب السادس
 .باإلمجاع تخصيصال : املطلب السابع
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א א
 )١(العمل باخلاص

 .يعمل باخلاص من األدلة -رمحه اهللا-إلمام إسحاق ا
 :ومما يدلّ على ذلك ما يلي

 .)٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل حترمي الصالة يف جلود السباع -١
 )٣(فإنّ الصالة يف جلود السباع كلها حمرم، وي الـنيب  : "قال رمحه اهللا

 .)٤("وهو خمصوص على جلود السباع
نة يف جلود الثعالب، وكل شيء مـن السـباع، أن ال   الس: "-أيضاً-وقال 

                                                 
ضد العام، وهو املنفرد، مأخوذ من خصصته بكذا، إذا جعلته له دون غـريه،  : اخلاص يف اللغة )١(

 . هواختص فالن باألمر، إذا انفرد ب
 ).خصص(مادة  ٧/٢٤، لسان العرب ٢/١٥٣معجم مقاييس اللغة : ينظر 
 .هو اللفظ الواحد الذي  يصلح مدلوله الشتراك كثريين فيه :ويف االصطالح 
، اإلحكام لآلمـدي  ٢/٧١، التمهيد أليب اخلطاب ١٦٢، املنخول ص١/٢٦٩الربهان : ينظر 

 .٣/١٠٤، شرح الكوكب املنري ٣/٢٤٠، البحر احمليط ٢/١٩٧
، سـنن الترمـذي   ٦/٣٠٦٩، ٨٣١ -٢/٨٣٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

، معامل ٢/٢٦٨) كتاب الدباغ(، األوسط ٤/٢١٢) باب ما جاء يف النهي عن جلود السباع(
، شرح صحيح ١/٢١٧) اآلنية(، اجملموع ١/٨٩) باب اآلنية(، املغين ٤/٣٦٧السنن للخطايب 
 .٧/٣٤٩، عمد القاري ٤/٥٤مسلم للنووي 

 ).٢٦٨(سبق خترجيه يف ص  )٣(
 .٢/٨٤١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
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يف النـهي يف   يصلي فيها البس، فإن صلَّى فصالته فاسدة، ملا خص الـنيب  
 .)٢)(١("جلود السباع

متسك بالنص اخلاص الوارد يف حترمي الصالة يف  -رمحه اهللا–فاإلمام إسحاق 
 .وعمل به على ما اقتضاه من خصوص ،جلود السباع

 .)٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل كراهة صيام يوم اجلمعة مفرداً -٢
رمحه –واحتج لذلك بورود النص اخلاص يف كراهة صيام يوم اجلمعة فيقول 

 .)٥)(٤("النهي فيه ملا خص النيب : "-اهللا
ذهب اإلمام إسحاق إىل أن املتمتع جيوز له صيام أيام التشريق إذا مل جيد  -٣
يصوم أيام التشريق بال شك : "حينما سئل عن ذلك -ه اهللارمح–قال  ،)٦(اهلدي

 -عن صـيام - شك ملا رخص هلم يف ذلك، وهو مستثىن من مجلة ي النيب 
 .)٨)(٧("أيام التشريق

                                                 
 ).٢٦٨(سبق خترجيه يف ص  )١(
 .٦/٣٠٦٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
باب ما جـاء يف كراهيـة   (، سنن الترمذي ٣/١٢٣٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .٣/١١٩) وم يوم اجلمعة وحدهص
ال يصومن أحدكم يوم اجلمعـة،  : (يقول مسعت النيب : قال ومن ذلك ما ثبت عن أيب هريرة  )٤(

 ).إالّ يوماً قبله أو بعده
 .١٩٨٥برقم  ٤/٢٧٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم يوم اجلمعة  
 .١١٤٤برقم  ٢/٨٠١ام يوم اجلمعة منفرداً ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب كراهة صي 
 .٣/١٢٣٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(
 .٥/٣٦٤) صفة احلج(، املغين ٢٢١٤-٢٢١٣/ ٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(
 .)شريق أيام أكل وُشْربأياُم الت(: قال رسول اهللا : ومن ذلك ما ثبت أنَّ نبيشة الْهذِلي قال )٧(
 .١١٤١برقم ٢/٨٠٠أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب حترمي صوم أيام التشريق  
 .٢٢١٤/ ٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٨(
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فاإلمام إسحاق متسك بالنص اخلاص الوارد يف جواز صيام أيام التشريق ملن 
رضي –وعائشة  ،-ضي اهللا عنهمار–مل جيد اهلدي، وهو ما ثبت عن ابن عمر 

، )١("مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إالّ ملن مل جيد اهلدي: "قاال -اهللا عنها
 .)٢(وهذا ينصرف إىل ترِخيص النيب 

 بعـد  يف املسجد احلرام إىل جواز الطواف والصالة ذهب اإلمام إسحاق -٤

 .)٣(والعصر الصبح
حينما  -رمحه اهللا–اخلاص يف جواز ذلك فيقول واحتج لذلك بورود النص 

أهل مكـة   ال بأس به والصالة أيضاً؛ ملا خص رسول اهللا : "سئل عن ذلك
 .)٥)(٤("بذلك

                                                 
بـرقم   ٤/٢٨٤أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصيام، باب صيام، باب صيام أيام التشـريق   )١(

١٩٩٨/ ١٩٩٧. 
 .٤/٢٨٦، فتح الباري ٥/٣٦٤) صفة احلج(املغين : ظرين )٢(
باب ما جاء يف الصالة بعد (، سنن الترمذي ٥/٢٢٦٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .٣/٢٢٠ )بعد العصر وبعد الصبح ملن يطوف
ال متنعـوا أحـداً   يا بين عبد َمَناف، : (قال أنَّ رسول اهللا  ومن ذلك ما روى جبير بن مطِْعم  )٤(

 ).طاَف ذا البْيت، وصلَّى يف أي ساَعة شاَء، من ليلٍ أو ار
أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب احلج، باب ما جاء يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح ملن يطـوف   

 .حديث حسن صحيح: وقال ٨٦٨برقم  ٣/٢٢٠
 .١٨٩٤برقم  ٢/٤٤٩وأبو داود يف سننه، كتاب املناسك، باب الطواف بعد العصر  
، ١/٢٨٤والنسائي يف سننه الكربى، كتاب املواقيت، باب إباحة الصالة يف الساعات كلـها مبكـة    

 .٥/٢٢٣وكتاب املناسك، باب إباحة الطواف يف كل األوقات 
وبن ماجه يف سننه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء من الرخصة يف الصالة مبكة يف كـل وقـت    

 .٨٤-٤/٨٠واإلمام أمحد يف املسند  .١٢٥٤برقم  ١/٣٩٨
 .٢/٧٠والدارمي يف سننه، كتاب املناسك، باب الطواف يف غري وقت الصالة  
 .١/٢٥٩صحيح سنن الترمذي : ، ينظر-رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .٥/٢٢٦٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٥(
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ـ   -رمحـه اهللا -وهذه األمثلة تدلُّ على أن اإلمام إسحاق  اص يعمـل باخل
 .األدلة من
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א א
 )١(من شروط االستثناء

 :االتصال باملستثىن منه -١

أنه يشترط يف االستثناء اتصاله باملسـتثىن   -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 
 .)٢(منه، وال يضر الفصل بينهما شريطة أال يطول الفاصل

                                                 
ثنيت احلبل أثنيه، إذا عطفت : العطف من قوله: ، وهواستفعال مأخوذ من الثين: االستثناء لغة )١(

 .بعضه على بعض
 .إذا صرفته عنه) ثنيته عن الشيء: (الصرف، يقال: إن الثين هو: وقيل 
 ).ثىن(مادة  ١٦٣٦، القاموس احمليط ص ١٤/١١٥لسان العرب : ينظر 
 :عرف بتعريفات عدة، منها: ويف االصطالح 
 ".أو ما أقيم مقامه) إالّ(ج بعض اجلملة من اجلملة بلفظ إخرا: "عرفه الرازي بقوله -١
 ".قول متصل يدل على أن املذكور معه غري مراد بالقول األول: "وعرفه ابن قدامه بقوله -٢
 .٢/٧٤٣، روضة الناظر ٣/٢٨احملصول : ينظر 
 صحابة وال إىل أن االستثناء يف كالم النيب  -رمحه اهللا–وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 .ويف عرف الفقهاء أعم من ذلك، إذ يشمل االشتراط باملشيئة وغريه
 .١٥٤املسودة ص : ينظر 
 .-رمحه اهللا–وهذا واضح يف كالم اإلمام إسحاق  
 .وهذا مذهب مجهور العلماء )٢(
إنه ال يشترط اتصال املستثىن باملستثىن منه، بل جيوز انفصال املستثىن عن املستثىن منـه،  : وقيل 

واحلسن البصري، وعطاء وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن  -رضي اهللا عنهما–وبه قال ابن عباس 
= 
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 :ومما يدلّ على ذلك ما يلي

إىل أنَّ من حلف على فعـل شـيء    -رمحه اهللا–ذهب اإلمام إسحاق  -١
ه إن شاء، أو تركه إن شـاء، وال  ، فهو خمري بني فعل)إن شاء اهللا(: مث قال ،معني

كفارة عليه، بشرط أن ال يكون بني اليمني واالسـتثناء كـالم، بـل كانـا     
 .)١(متصلني

أنَّ رسـول اهللا   -رضي اهللا عنهما-وقد استدلّ على ذلك مبا رواه ابن عمر 
 على مينيٍ فقال من: قال لَفى :حثْنتثَ عليه الو إنْ شاء اُهللا فقد اس٢("ِحن(. 

                                                 
= 

 .-رمحهم اهللا–تيمية وابن القيم 
، املستصـفى  ٣/٤٣٧، قواطع األدلـة  ٢/٦٦٠العدة : وهناك أقوال أخرى يف املسألة تنظر يف 

إعـالم   ،١٣٦، املسـودة ص  ٢/٧٤٦، روضة النـاظر  ٢/٣١٠، اإلحكام لآلمدي ٢/١٦٥
 .١/٣٢١، فواتح الرمحوت ٣/٢٨٤، البحر احمليط ٣/٣٥٧املوقّعني 

باب ما جاء (، سنن الترمذي ٢٤٦٦-٥/٢٤٦٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
، ونقل اإلمام حممد بن نصر املروزي ١٣/٤٨٤) األميان(، املغين ٤/٩٢) يف االستثناء يف اليمني

 .أنه له أن يستثين مىت ما ذكر: إسحاق رواية أخرى وهيعن اإلمام  -رمحه اهللا-
 .٢١٣اختالف العلماء ص : ينظر 
بـرقم   ٤/٩١أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب النذور، باب ما جاء يف االستثناء يف الـيمني   )٢(

 .حديث حسن: ، وقال١٥٣١
 .٢٩، ٧/٢٣والنسائي يف سننه الكربى، كتاب األميان، باب االستثناء  
 .٢١٠٦برقم  ١/٦٨٠ماجه يف سننه، كتاب الكفارات، باب االستثناء يف اليمني وابن  

 .٢/٢٧٥واإلمام أمحد يف املسند 
 .٢/٩٧صحيح سنن الترمذي : ، ينظر-رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين 
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ال يقع طالق وال عتاق إذا استثىن : "وقال يف مسألة االستثناء يف الطالق -٢
، واالستثناء فيـه  ةمتصالً؛ ألنه وإن مل يكن مييناً فالنية يف الطالق والعتاق جائز

 .)١("ببيان نيـة
، ألن من مل ير ثنياهكلما استثىن متصالً يف الطالق والعتاق فله : "وقال أيضاً

ليست بيمني، ولكن إمنا أجزنا استثناءه إلرادته ونيته : ذلك يقولله االستثناء يف 
 .)٢("املتقدمة أن ال يريد أن يقع هذا الطالق وهذا العتاق

 .كم يكون للرجل االستثناء؟ أنه -رمحه اهللا–سئل اإلمام إسحاق  -٣
 .)٣("إال أن يكون سكوت، مث عود يف األمر ،ما دام يف ذلك األمر: "فقال

 :االستثناءالنطق ب -٢
 .)٤(يرى اإلمام إسحاق أنه يشترط النطق باالستثناء

 .أنه سئل هل جيوز له االستثناء يف نفسه؟: ومما يدل على ذلك
 .)٥("البد من نطق: "فقال

                                                 
 .٤/١٥٧٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
) الطـالق (احمللى البـن حـزم   : ، وينظر٥/٢٤٤٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(

١٠/٢١٧. 
، شرح ابن بطال على صـحيح البخـاري   ٥/٢٤٤٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(

 .١٣/٤٨٤) األميان(املغين : ، وينظر٦/١٥٧
 .وهذا مذهب عامة أهل العلم )٤(
 .-رمحه اهللا-ال اإلمام ابن القيم إنه ال يشترط النطق باالستثناء، وبه قال بعض املالكية، وبه ق: وقيل 

، ٣/٩١١، أصول الفقه البن مفلـح  ٣/٣٨٢، إعالم املوقِّعني ١٣/٤٨٥) األميان(املغين : ينظر
 .٣/٣٠٤، شرح الكوكب املنري ٦/٢٥٦٩، التحبري شرح التحرير ١١٩خمتصر البعلي ص 

) األميـان ( املغـين : ، وينظـر ٢٤٤٧  – ٥/٢٤٤٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٥(
١٣/٤٨٥. 
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א א
 االستثناء إذا تعقب مجالً

 أن االستثناء إذا تعقب مجالً فإنه يرجع إىل -رمحه اهللا–يرى اإلمام إسحاق 
 .)١(اجلميع

 :ومما يدلّ على ذلك ما يلي
 .)٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن القاذف إذا تاب قُبلت شهادته -١

ألنه إذا تاب جازت شهادته يف كل شيٍء، كشهادة من لَم : "قال رمحه اهللا
 .)٣("يحد

 بقوله تعاىل -رمحه اهللا–واحتج :® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθãΒö tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè?ù'tƒ 

Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u™!# y‰ pκ à− óΟ èδρ ß‰Î=ô_$$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚrO Zο t$ ù#y_ Ÿωuρ (#θè=t7 ø) s? öΝ çλm; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ 

                                                 
 .وبه قال األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد )١(

 .وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أنه يرجع إىل اجلملة األخرية فقط 

، ٢/١٧٤، املستصـفى  ١/٢٧٥، أصول السرخسي ١٧٢، التبصرة ص ٢/٦٧٨العدة : ينظر 

، شرح الكوكب ٣/٣٠٧، البحر احمليط ٢/٧٥٦، روضة الناظر ٢٤٩شرح تنقيح الفصول ص 

 .١/٣٣٣، فواتح الرمحوت ٣/٣١٣املنري 

، شرح ابـن بطـال علـى    ٣٣٨٢-٧/٣٣٨٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .١٩١-١٤/١٨٨) الشهادات(، املغين ٩/٤٣٢) احلدود(، احمللى ٨/١٦صحيح البخاري 

 .٨/٤١٤٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
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tβθà)Å¡≈xø9$# ∩⊆∪ ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θç/$s? .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ (#θßsn=ô¹r&uρ ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∈∪ 〈)١(. 
⎪⎦ωÎ) t ®: هللا عز وجل استثىن التائبني بقوله تعاىلفا Ï% ©! $# (#θç/$s?...〈  واالسـتثناء ،

Ÿωuρ (#θ ®: راجـع إىل قولـه تعـاىل   يف اآلية  è=t7 ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκ y− #Y‰t/r& 〈 ، وقولـه: 

® y7 Í× ¯≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθà) Å¡≈ x ø9 شـهادته،   تلَبِوعلى هذا فإن القاذف إذا تاب قُ ،〉 #$

 .)٢(-رمحه اهللا–عنه وصف الفسق، وبذلك متسك اإلمام إسحاق وزال 

وال يؤم الرجل يف أهله، وال : (سئل اإلمام أمحد وإسحاق عن قوله  -٢
ه٤()إال بِإذْنه )٣(جيلس على َتكْرَِمت(. 

أرجو أن يكون االستثناء على كله، وأما التكْرِمة فـال  : "فقال اإلمام أمحد
 .)٥("بأس إذا أذن له

 .-رمحهما اهللا– )٦(وقد أجاب اإلمام إسحاق مبثل ما أجاب به اإلمام أمحد

                                                 
 .٥، ٤لنور، آية سورة ا )١(
 .املراجع السابقة: ينظر )٢(
 .الفراش وحنوه مما يبسط لصاحب املنـزل وخيص به، وهي تفِْعلة من الكرامة: املراد بالتكْرِمة )٣(
 ).كرم(مادة  ١٢/٥١٥، لسان العرب ٥/١٧٤شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر 
لصالة، باب من أحق باإلمامـة؟  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع ا )٤(

 .٦٧٣برقم  ١/٤٦٥
باب ما جاء (سنن الترمذي : ، وينظر٥٩٨ -٢/٥٩٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٥(

) بـاب اإلمامـة  (، واملغين ٣/٣٩٩، شرح السنة للبغوي ٤٦١ -١/٤٦٠) من أحق باإلمامة
٣/٤٢. 

 .٥٩٨ – ٢/٥٩٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(
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א א א
 ختصيص القرآن بالقرآن

 .)١(جواز ختصيص القرآن بالقرآن -رمحه اهللا–يرى اإلمام إسحاق 
 :ومن األمثلة اليت تدلّ على جواز ذلك ما يلي

 .)٢(تابذهب اإلمام إسحاق إىل جواز نكاح نساء أهل الك -١
≈àM ®: واحتج لذلك بقوله تعـاىل  oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% 

!# sŒ Î) £⎯ èδθßϑçF÷ s?# u™ £⎯ èδu‘θã_é& 〈)وهي خمصصـة لقولـه تعـاىل   . )٣ :® Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? 

ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 〈)٤(. 
بـن  –حـدثنا إسـحاق   : -رمحه اهللا– قال اإلمام حممد بن نصر املروزي

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ®: يف قوله تعاىل )٥(عن الربيع بن أنس... -إبراهيم s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym 

                                                 
 .وهو حمل اتفاق بني العلماء، ومل ينقَلْ فيه خالف إال عن بعض أهل الظاهر )١(
، البحر احمليط ٢٠٢، شرح تنقيح الفصول ص٢/٣٨٩، اإلحكام لآلمدي ٣/٧٧احملصول : ينظر 

 .١/٣٤٥، فواتح الرمحوت ٣/٣٥٩، شرح الكوكب املنري ٣/٣٩١
، اجلامع ألحكـام القـرآن   ١٥١٨ -٤/١٥١٧راهويه  مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن: ينظر )٢(

 .٣/٧٠للقرطيب 
 .٥سورة املائدة، آية  )٣(
 .٢٢١سورة البقرة، آية  )٤(
الربيع بن أنس البكري، ويقال احلنفي البصري مث اخلراساين، من صغار التابعني، روى لـه  : هو )٥(

 .هـ١٤٠تويف سنة  صدوق له أوهام،: أصحاب السنن األربعة، قال عنه احلافظ ابن حجر
= 
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4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 〈)نزلت اآلية اليت بعدها يف املائـدة : قال )١ :® àM≈ oΨ |ÁósçR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ...〈)٣(نساء أهل الكتابمن املشركات  فاستثين، )٢(. 

ت ما يتبني فيه ضعذهب اإلمام إسحاق إىل أن املرأة املطلقة احلامل إذا و -٢
 .)٤(شيء من خلْقِ اإلنسان تنقضي عدا بذلك
ــاىل  ــه تع ــذلك بقول ــتج ل ≈àM...®: واح s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è=y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ 

£⎯ ßγ n=÷Η xq...〈)ـ   )٥ ≈àM ®: اىل، وهذه اآلية خمصصـة لقولـه تع s) ¯=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u tI tƒ 

£⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρã è%...〈)٦(. 
 

                                                 
= 
 .٢٠٥، تقريب التهذيب ص٣/٢٠٧ذيب التهذيب : ينظر 
 .٢٢١سورة البقرة، آية  )١(
 .٥سورة املائدة، آية  )٢(
 .٣٢٩برقم  ٩٢، ٩١أخرجه حممد بن نصر املروزي يف السنة ص )٣(
 .٢/٣٧٦وأخرجه الطربي يف تفسريه من طريق عمار، عن ابن أيب جعفر، عن أبيه بنحوه  
 .٢٣٠-١١/٢٢٩) العدد(املغين : ينظر )٤(
 .٤سورة الطالق، آية  )٥(
 .٢٢٨سورة البقرة، آية  )٦(
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א א
 ختصيص السنة بالسنة

 .)١(جواز ختصيص السنة بالسنة -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 
 :ومن األمثلة اليت تدلّ على ذلك ما يلي

كاة ال جتب يف احلبوب والثمـار إال إذا  ذهب اإلمام إسحاق إىل أن الز -١
 .)٢(بلغت نصاباً وهو مخسة أوسق

: قال رسول اهللا : قال واحتج لذلك مبا روي عن أيب سعيد اخلدري 
وهذا احلديث ورد ، )٣("ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب، صدقة(

 .)٤()فيما َسقَت السماُء الُعْشر: (مخصصاً لقوله 
بعد  يف املسجد احلرام اإلمام إسحاق إىل جواز الطواف والصالةذهب  -٢

 .)٥(الصبح والعصر
                                                 

 .وبه قال مجهور العلماء، خالفاً لداود الظاهري )١(
، ٣/٣٦١، البحر احمليط ٢/٣٩٢، اإلحكام لآلمدي ١/٣٧٤، قواطع األدلة ١٨اللمع ص: ينظر 

 .٣٦٦-٣/٣٦٥شرح الكوكب املنري 
، اختالف العلماء للمروزي ١٠١٦-٣/١٠١٥ائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مس: ينظر )٢(

 .٩/٢٤٠) باب زكاة ما خيرص من مثار النخيل واألعناب(، االستذكار ٤٦٦ص
 ).١٩٢(سبق خترجيه يف ص  )٣(
 ٣/٤٠٧أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السـماء   )٤(

 .١٤٨٣برقم 
 .٩٨١برقم  ٢/٦٧٥مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر و 
باب مـا جـاء يف   (، سنن الترمذي ٥/٢٢٦٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

= 
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يا : (قال أن رسول اهللا   )١(واحتج لذلك مبا روي عن جبير بن مطِْعم
بين عبد مناف، ال متنعوا أحداً طاف ذا البيت، وصلى يف أي ساعة شاء، من 

ال صالة بعد الصـْبحِ  : (صصاً لقوله وهذا احلديث ورد خم. )٢()ليلٍ أو ار
 .)٣( )حىت َتْرتفَع الشْمُس، وال صالة بعد الَعْصر حىت تغيب الشْمُس

 .)٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز أكل الضبع -٣

أنه سـأل   -رضي اهللا عنهما-واحتج لذلك مبا روي عن جابر بن عبد اهللا 
 .)٥()جيعل فيه كبش إذا صاده احملرمهو صيد، و: (عن الضبع، فقال النيب 

                                                 
= 

 .٣/٢٢٠)  الصالة بعد العصر وبعد الصبح ملن يطوف
فل بن عبد مناف بن قُِصي القرشي النوفلي، جبري بن مطْعم بن عِدي بن نو: هو الصحايب اجلليل )١(

أبا عدي، وكان من حلماء قريش وسادام وكان يؤخذ عنه النسـب،  : يكىن أبا حممد، وقيل
يف خالفة ) هـ٥٩(سنة : ، وقيل)هـ٥٧(عام خيبر، تويف باملدينة سنة : أسلم يوم الفتح، وقيل

 .-رضي اهللا عنهما–معاوية 
 .١/٢٣٥، اإلصابة ١/٣٩٧أسد الغابة  ،١/٣٠٣االستيعاب : ينظر 
 ).٣٠٣(سبق خترجيه يف ص  )٢(
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب ال يتحرى الصالة قبـل غـروب    )٣(

 .٥٨٦برقم  ٢/٧٣الشمس 
 ١/٥٦٦ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين، باب األوقات اليت ي عن الصالة فيهـا   

 .متعددة، إحداها عن إسحاق بن راهويهبروايات  ٨٢٥برقم 
باب ما جاء (، سنن الترمذي ٣٩٧١-٨/٣٩٦٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٤/١٥٨، معامل السنن ٤/٢٢٢) يف أكل الضبع
، واحلاكم يف ٣٨٠١برقم  ٤/١٥٨أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األطعمة، باب أكل الضبع  )٥(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، : "، وقال٤٥٣-١/٤٥٢ب املناسك املستدرك، كتا
= 
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 ـى  : "، قـال وهذا احلديث ورد خمصصاً حلديث أيب ثعلبة اخلشـين  
 .)١("عن أكل كل ذي ناب من السباع رسول اهللا 

 

 

                                                 
= 

 ".ومل خيرجاه
 .٥/١٨٣والبيهقي يف سننه، كتاب احلج، باب فدية الضبع  
 .-رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .٤/٢٤٢إرواء الغليل : ينظر 
 ).٢٦٩(سبق خترجيه يف ص  )١(
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א א
 ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد

 .)١(جواز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 
 :ومن األمثلة اليت تدل على ذلك ما يلي

هـا  ذهب اإلمام إسحاق إىل أن املطلَّقة ثالثاً بعد الدخول ال حتلُّ ملطلقِّ -١
 .)٢(مث يفارقها وتنقضي عدا ،حتى تنكح زوجاً غريه ويطأَها

سئل عن  أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنها-واستدل لذلك حبديث عائشة 
املرأة يتزوجها الرالًججخل هبا، أحتـلُّ   لُ، فيطلقها، فتتزوج ردل أنْ يفيطلِّقها قب

 .)٤())٣(ال، َحتى يذوق ُعسيلتها: (لزوجها األول؟ قال

                                                 
وقيل باملنع مطلقاً، وقد ذهب إىل ذلك أكثر . األربعةوهو مذهب اجلمهور، واملنقول عن األئمة  )١(

، إحكام الفصول ص ٢/٥٥١العدة : احلنفية وبعض احلنابلة، ويف املسألة أقوال أخرى تنظر يف
، اإلحكـام  ٢/٣٦٨، قواطع األدلـة  ١/١٤٢، أصول السرخسي ١٣٢، والتبصرة ص ١٦٧

 .٣/٣٦٤، البحر احمليط ٢/٧٢٧، روضة الناظر ٢/٣٩٤لآلمدي 
) باب الطـالق باحلسـاب  (، واملغين ٤/١٧٠٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .١٠/٥٤٩) كتاب الرجعة(، و١٠/٥٣٣
، وهي القطعة من العسل، وهو متثيل إلصابة حالوة اجلماع ولذَّتـه،  )العسلة(تصغري : العسيلَة )٣(

 .وقد صغرت إشارة إىل القدر الذي حتل به
، النهاية يف غريب احلديث البـن األثـري   ٢/٣٦٢الفائق يف غريب احلديث للزخمشري  :ينظر 

 ).عسل(مادة  ١١/٤٤٥، لسان العرب ٣١/٢٣٧
 .١٥٣٨برقم  ٢/٨٧١أخرجه اإلمام إسحاق يف مسنده  )٤(

= 



 العام والخاص: الفصل الثاني/ الباب الثاني/ القسم الثاني

Ÿξ ®: وما استدل به اإلمام إسحاق خمصص لعموم قوله تعاىل sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .⎯ÏΒ 

ß‰÷èt/ 4© ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî 〈)١(. 
، وبـذلك  )٢(مل إباحتها قبل الدخول وبعدهشيف لفظها فت فهذه اآلية عامة

 .يكون ما استدل به اإلمام إسحاق خمصص هلذا العموم
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها، وبني املـرأة   -٢
 .)٣(وخالتها

أن  ى رسـول اهللا  : "قال وقد استدلّ على ذلك مبا رواه أبو هريرة 
 .)٤("ملرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتهاجيمع بني ا

≅¨...®: وما استدل به اإلمام إسحاق خمصص لعموم قوله تعاىل Ïm é&uρ Νä3s9 $̈Β 

u™ !#u‘ uρ öΝà6 Ï9≡sŒ...〈)٥(. 
 .)٦(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه ال يقتل مسلم بكافر -٣

                                                 
= 
وقد أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ال حتل املطلَّقة ثالثاً ملطلِّقها حـىت   

 .١٤٣٣برقم  ٢/١٠٥٧جاً غريه ويطأها تنكح زو
 .٢٣٠سورة البقرة، آية  )١(
 .١/٣٧١قواطع األدلة : ينظر )٢(
 .٤/١٥٣٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(
 ).١٣٣(سبق خترجيه يف ص  )٤(
 .٢٤سورة النساء، آية  )٥(
باب ما جاء (ن الترمذي ، سن٣٤٩٩، ٧/٣٣٤٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٦(

، معـامل  ١٠/٣٥٠) الديات(، احمللى ١/٤٦) الديات(، األوسط ٤/١٨) ال يقتل مسلم بكافر
= 
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ـ قْال ُي: (قـال  عن الـنيب   واستدل لذلك مبا رواه علي  ل مسـلم  َت
 .)١()رـبكاف

$ ®: وما استدل به اإلمام إسحاق خمصص لعموم قوله تعاىل pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝä3ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’Îû ‘ n=÷Fs)ø9$#...〈)٢(. 
فهذه اآلية الكرمية عامة يف لفظها تدل على وجوب القصاص على املسلم إن 

 .)٣(ل كافراًتقتل مسلماً، واملسلم إن قَ
 .هذا العموم قد خص باحلديث السابق إال أن
٤- بلغت ع إال إذا سرق ماطَقْذهب اإلمام إسحاق إىل أن يد السارق ال ت 

 .)٤(وهو ربع دينار فصاعداً ،قيمته نصاباً
كان رسـول  : "قالت -رضي اهللا عنها–واستدل لذلك مبا روي عن عائشة 

 .)٥("يقطع السارق يف ربع دينار فَصاعداً اهللا 
                                                 

= 
 .١١/٤٦٦) اجلراح(، املغين ٤/٦٦٨السنن للخطايب 

كتاب اجلهاد والسري، باب فكاك األسـري  : أخرجه البخاري يف صحيحه يف عدة مواضع منها )١(
 .٣٠٤٧برقم  ٦/١٩٣

 .٦٩١٥برقم  ١٢/٢٧٢ات، باب ال يقتل املسلم وكتاب الدي 
 .١٧٨سورة البقرة، آية  )٢(
 .١١/٤٦٦) اجلراح(املغين : ينظر )٣(
باب ما جاء يف كم (، سنن الترمذي ٧/٣٤٩٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

 .٦/١٦١، اجلامع ألحكام القرآن ٢/٧٥) احلدود(، األوسط ٤/٤١) تقطع يد السارق
 ١٦٨٤بـرقم   ٣/١٣١٢أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، باب حد السرقة ونصاهبا  )٥(

 .بروايات متعددة، إحداها عن إسحاق بن راهويه
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$‘ä−Í ®: وما استدل به اإلمام إسحاق خمصص لعموم قوله تعاىل ¡¡9$#uρ 

èπ s%Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑ ßγtƒÏ‰÷ƒr& 〈)١(. 
فهذه اآلية عامة تشمل القطع بسرقة القليل والكثري، سواء بلغ النصاب أم مل 

 .يبلغ
 .إال أن هذا العموم قد خص باحلديث السابق

على أن اإلمام إسحاق يرى جواز ختصيص عموم القرآن  وهذه األمثلة تدلُّ
 .خبرب الواحد

 
 

                                                 
 .٣٨سورة املائدة، آية  )١(
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א א
 التخصيص باإلمجاع

 .)١(جواز ختصيص العموم باإلمجاع -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 
 :ومما يدل على ذلك ما يلي

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ العبد إذا قذف احلُر فإنه جيلد على النصف  -١
 .)٢(احلُرمن 

 .)٤)(٣(على ذلك واستدل لذلك بإمجاع الصحابة 
وقد جعل اإلمام إسحاق هذا اإلمجاع خمصصاً لعموم آية القذف، وهي قوله 

                                                 
 ".ال أعرف خالفاً يف ختصيص القرآن والسنة باإلمجاع): "٢/٤٠٠اإلحكام (قال اآلمدي  )١(
 .٣/٣٦٩، شرح الكوكب املنري ٣/٣٦٣، البحر احمليط ١/٣٧٨قواطع األدلة : وينظر 
) احلـدود (، األوسـط  ٣٤٦٧ – ٧/٢٣٦٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويـه  : ينظر )٢(

٢/٧٨٢. 
أدركت أبـا بكـر،   : "أخرج اإلمام عبد الرزاق يف مصنفه عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال) ٣(

 ".م أرهم يضربون اململوك إذا قَذَف إالَّ أربعنيوعمر، وعثمان، ومن بعدهم من اخللفاء، فل
 .٤٣٨، ٧/٤٣٧مصنف عبد الرزاق، كتاب الطالق، باب العبد يفترى على احلر  
 .٩/٥٠٢وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب احلدود، باب يف العبد يقذف احلر  
 .٨/٢٥١والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب احلدود، باب العبد يقذف حراً  
اإلقناع يف مسائل : وينظر. ١٢/٣٨٧) كتاب احلدود(وقد نقل هذا اإلمجاع ابن قدامة يف املغين  )٤(

 .٤/١٨٤٨اإلمجاع للفاسي 
 .١/٣٥٢، فواتح الرمحوت ٣/٣٧٠، شرح الكوكب املنري ٢/٤٠٠اإلحكام لآلمدي : وينظر 
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⎪⎦t ®: تعاىل Ï%©!$#uρ tβθ ãΒötƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟ s9 (#θ è? ù' tƒ Ïπ yèt/ö‘ r' Î/ u™ !#y‰pκ à− óΟ èδρ ß‰Î=ô_ $$ sù 

t⎦⎫ÏΖ≈ uΚrO Zο t$ù# y_...〈)١(. 
ذهب اإلمام إسحاق إىل أن العدة جتب على املرأة اليت خال هبا زوجها مث  -٢

 .)٢(طلَّقها قبل أن ميسها
على أن من أغلق باباً أو أرخى ِسـتراً   واستدل بذلك بإمجاع الصحابة 

 .)٤)(٣(ووجبت العدة ،املهر عليه فقد وجب

$ ®: وهذا اإلمجاع خمصص لعموم قوله تعاىل pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) ÞΟ çFós s3tΡ 
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 .٤سورة النور، آية  )١(

) النكـاح (، اإلشـراف  ١٥٩٥ – ٤/١٥٩٤ويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راه: ينظر )٢(

 .١١/١٩٧) كتاب الِعدد(، و١٠/١٥٣) كتاب الصداق(، املغين ٤/٦٥

قَضى اخللفـاء الراِشـدون   : "أخرجه اإلمام عبد الرزاق يف مصنفه عن زرارةَ بن أَوىف أنه قال )٣(

 ".هر، ووجبت الِعدةاملهديون أنَّ من أغلق باباً، أو أرخى ِستراً، فقد وجب امل

 .٦/٢٨٨مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب  

 .٤/٢٣٥وابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب النكاح، باب إذا أغلق الباب وأرخى الستر  

من أغلـق بابـاً وأرخـى ِسـتراً     : والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصداق، باب من قال 

٢٥٦، ٧/٢٥٥. 

) كتـاب الِعـدد  (، ويف ١٠/١٥٣) كتاب الصداق(ع ابن قدامة يف املغين وقد نقل هذا اإلمجا )٤(

١١/١٩٧. 

 .٣/١٣١٠اإلقناع يف مسائل اإلمجاع للفاسي : وينظر 
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$ pκ tΞρ ‘‰tF÷ès? 〈)١(. 
على أن اإلمام إسحاق يرى جواز ختصيص العمـوم  ان املثاالن يدالن وهذ
 .باإلمجاع

 

                                                 
 .٤٩سورة األحزاب، آية  )١(
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 :مباحث ثالثةوفيه   

  .العمل باملطلق: املبحث األول

 .العمل باملقيد:  املبحث الثاين

 .محل املطلق على املقيد :املبحث الثالث
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א א
 )١(العمل باملطلق

 .)٢(إطالقه حىت يرد ما يقيده على باملطلق -رمحه اهللا-يعمل اإلمام إسحاق 
 :ومما يدل على ذلك ما يلي

، ال يف )٣(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه ال جيب التتابع يف الصيام للمتعـة  -١

                                                 
: الناقة ترسل ترعى حيث شـاءت، واإلطـالق  : هو املرسل من غري قيد، والطالق: املطلق لغة )١(

 .التخلية واإلرسال
 ).طلق(مادة  ١٠/٢٢٧، لسان العرب ٣/٤٢٠جم مقاييس اللغة مع: ينظر 
 .هو اللفظ املتناول لواحد ال بعينه، باعتبار حقيقة شاملة جلنسه: ويف االصطالح 
 .اللفظ الدال على املاهية بال قيد :أو هو 
، ٢/٦٣، شرح خمتصر الروضة للطـويف  ٢/٧٦٣، روضة الناظر ٤٧احلدود للباجي ص : ينظر 

، فـواتح الرمحـوت   ٣/٣٩٢، شرح الكوكب املنري ٣/٤١٣، البحر احمليط ١٤٧ املسودة ص
١/٣٦٠. 

اعلـم  ): "٣/٤١٦البحر احمليط ( -رمحه اهللا–وهذا حمل اتفاق بني العلماء قال اإلمام الزركشي  )٢(
 ".أن اخلطاب إذا ورد مطلقاً ال مقيد له حِمل على إطالقه

 .٢٧٩، إرشاد الفحول ص ١/٦٣مع التلويح ، التوضيح ١/١١١الفقيه واملتفقه : وينظر 
أي : استمتعت بكذا ومتتعت به: االنتفاع، فيقال: أي من كان متمتعاً باحلج، والتمتع يف اللغلة )٣(

 .انتفعت به
 ).متع(مادة  ٨/٣٢٩لسان العرب : ينظر 
 هو أن حيرم بعمرة مفردة يف أشهر احلجر، فإذا فرغ منها أحرم بـاحلج مـن  : ويف االصطالح 

 .عامـه
= 
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 .)١(الثالثة، وال يف السبعة، وال التفْريق
ال بأس به متفرقاً، ملا مل يسم اهللا عـز وجـل يف كتابـه    " -رمحه اهللا-قال 
 .)٢("متتابعاً

yϑ⎯...®: واستدل لذلك بقوله تعاىل sù yì −G yϑ s? Íο t÷Κãèø9$$ Î/ ’n< Î) Ædkpt ø:$# $ yϑ sù u y£øŠtG ó™ $# 

z⎯ÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 4 ⎯yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædkpt ø:$# >π yèö7 y™ uρ #sŒ Î) öΝçF ÷èy_ u‘ 3 y7 ù=Ï? 

×ο u |³tã ×' s# ÏΒ% x....〈)٣(. 
 .)٤(فاألمر يف اآلية جاء مطلقاً من غري تقييد

 .)٥(ال جيب التتابع يف قضاء رمضانذهب اإلمام إسحاق إىل أنه  -٢

$tΒuρ tβ⎯ ®: واستدل لذلك بقوله تعاىل Ÿ2 $ ³ÒƒÍs∆ ÷ρr& 4’n? tã 9xy™ ×ο £‰Ïèsù ô⎯ÏiΒ 

BΘ$ −ƒr& tyzé& 〈)٦(. 
 .)٧(فاهللا عز وجل أطلق القضاء ومل يقيده بالتتابع، فدلّ على عدم الوجوب

٣- ه إذا زوج املرأةَذهب اإلمام إسحاق إىل أن يلِّ الوضور الويلُّ األبعد مع ح
                                                 

= 
 .٢/٤٨٢) باب اإلحرام(، التوضيح للشويكي ٥/٨٢) باب ذكر اإلحرام(املغين  :ينظر 
 .٥/٣٦٣) باب صفة احلج(، املغين ٥/٢٣٧٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 .٥/٢٣٧٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
 .١٩٦سورة البقرة، آية  )٣(
 .لسابقاملرجع ا: ينظر )٤(
 .٤٠٩ – ٤/٤٠٨) كتاب الصيام(املغين : ينظر )٥(
 .١٨٥سورة البقرة، آية  )٦(
 .املرجع السابق: ينظر )٧(
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 .)١(األقرب صح النكاح
 .)٢( )فالنكاح لألول نإذا أنكح الوليا: (واستدل لذلك بقوله 

وكل من وصفنا أولياء، فإذا كان أحدمها أقـرب مـن   : "-رمحه اهللا–قال 
اآلخر فإنما استحق بالقرب املرياث دون اآلخر، وال يزول عن أدنامهـا اسـم   

أيهما أقرب، وكـل ويلّ  : يف الوليني أنه ليس من حديث النيب  الوالية وذلك
 .)٣("كذلك

 .فالويلّ يف احلديث ورد مطلقاً يتناول واحداً غري معني من جنس األولياء
، فذهب إىل صحة نكاح الويلّ -رمحه اهللا تعاىل-وهبذا متسك اإلمام إسحاق 
 .األبعد، مع حضور الويلّ األقرب

حيـتج   -رمحه اهللا-داللة واضحة على أن اإلمام إسحاق  وهذه األمثلة تدلُّ
 .باألدلة املطلقة على إطالقها ما مل يقم دليل على تقييدها

                                                 
 .١٥٠٠ -٤/١٤٩٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 .٢٠٨٨برقم  ٢/٥٧١أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب إذا نكح الوليان  )٢(
، ١١١٠بـرقم   ٣/٤١٨، كتاب النكاح، باب ما جاء يف الوليني بزوجات والترمذي يف سننه 

 .حديث حسن: وقال
 .٧/٣١٤والنسائي يف سننه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق  
 .١٨، ١٢، ١١، ٥/٨وأمحد يف املسند  
 .٢/١٣٩والدارمي يف سننه، كتاب النكاح، باب املرأة يزوجها الوليات  
 .١٤٠، ٧/١٣٩بيهقي يف سننه، كتاب النكاح، باب الوكالة يف النكاح، وباب إنكاح الوليني وال 
 .-رمحه اهللا-وصححه العالمة األلباين  
 .٦/٢٥٤إرواء الغليل : ينظر 
) كتاب النكـاح (املغين : ، وينظر١٥٠٠ -٤/١٤٩٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(

٩/٣٥٥. 
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א א
 )١(العمل باملقيد

االحتجاج باملقيد والعمل به ما مل يدل دليل  -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 
 .على إلغاء القيد

 :ومما يدل على ذلك ما يلي
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه ال جيزئ يف كفارة القتل اخلطـأ إال رقبـة    -١
 .)٢(مؤمنة

ألنّ كل رقبة مساها اهللا عز وجل مؤمنة، فال جيـوز إال  : "-رمحه اهللا-قال 
 .)٣("مسلمة

$ ®: واستدل لذلك بقوله تعاىل tΒuρ šχ% x. ?⎯ÏΒ÷σßϑ Ï9 βr& Ÿ≅ çFø)tƒ $·Ζ ÏΒ÷σãΒ ωÎ) $ \↔ sÜ yz 

                                                 
جعلت القيد يف رجله، ومنه تقييـد  : قَيدته تقييداً، أي: واحد القيود، تقول :القيد: املقيد لغة )١(

 .األلفاظ مبا مينع االختالط ويزيل اإللباس
 ).قيد(، لسان العرب مادة ٥/٤٤معجم مقاييس اللغة : ينظر 
 .لة جلنسههو اللفظ املتناول ملعين أو غري معين موصوف بأمر زائد على احلقيقة الشام: ويف االصطالح 
 .اللفظ الدال على املاهية املوصوفة بأمر زائد عليها: أو هو 
، املسـودة  ٢/٦٣، شرح خمتصر الروضة ٢/٧٦٣، روضة الناظر ٤٧احلدود للباجي ص : ينظر 

 .١/٣٦٠، فواتح الرمحوت ٣/٣٩٣، شرح الكوكب املنري ٣/٤١٣، البحر احمليط ١٤٧ص 
كتـاب  (، املغين ٨/٤٥٠٨، ٣٤١٨، ٧/٣٤١٧راهويه  مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن: ينظر )٢(

 .١٣/٥١٨) باب الكفارات(، و١١/٨١) الظهار
 .٨/٤٥٠٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
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4 ⎯tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σãΒ $\↔ sÜ yz ãƒÌós tG sù 7π t7 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β 〈)١(. 
ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه من وجب عليه صيام شـهرين متتـابعني    -٢

 .)٢(فأفطر من غري عذر فإنه يستأنف
›ãΠ$u...®: واستدل لذلك بقوله تعاىل ÅÁsù È⎦ ø⎪ t ôγ x© È⎦ ÷⎫ yèÎ/$ tFtFãΒ...〈)٣(. 
 .تتابع، فدلّ على وجوبهفاألمر يف اآلية جاء مقيداً بال

 
 

                                                 
 .٩٢سورة النساء، آية  )١(
، املغـين  ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٢٠ – ٣/١٢١٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .٨٩ -١١/٨٨) كتاب الظهار(

yϑ⎯ ®: قال اهللا عز وجل يف كفارة القتل اخلطأ )٣( sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È⎦ ø⎪ tôγ x© È⎦ ÷⎫yè Î/$ tFtFãΒ Zπ t/öθ s? z⎯ÏiΒ «!$# 

3 šχ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å6ym 〈 ) ٩٢سورة النساء، آية.( 

yϑ⎯ ®: وقال اهللا عز وجل يف كفارة الظهار  sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù È⎦ø⎪ töη x© È⎦ ÷⎫yè Î/$ tG tFãΒ ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™ !$ yϑ tFtƒ 〈 ) ٤سورة اجملادلة، آية.( 
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א א
 محل املطلق على املقيد

 .)١(محل املطلق على املقيد -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 
 :ومما يدلّ على ذلك ما يلي

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه ال جيزئ يف كفارة اليمني والظِّهـار إال   -١
 .)٢(رقبة مؤمنة

 .ملقيدومستنده يف ذلك محل املطلق على ا
                                                 

محـل اجلمهـور   : قال ابن بطال]: "١١/٥٩٩فتح الباري [ -رمحه اهللا–قال اإلمام ابن حجر  )١(
ومنهم األوزاعي، ومالك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق املطلق على املقيد، كما محلوا املطلق يف 

ÿρ#)...®: قوله تعاىل ß‰Îγ ô© r&uρ #sŒÎ) óΟçF÷è tƒ$ t6 s?...〈 ) على املقيد يف قوله تعاىل) ٢٨٢سورة البقرة، آية :

®...(#ρ ß‰Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Αô‰tã óΟä3ΖÏiΒ...〈  ) ٢سورة الطالق، آية.( 

 ".جيوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن املنذر: وخالف الكوفيون فقالوا 
، اجلـامع  ١٣/٥١٨) باب الكفـارات (، املغين ٢/٢٥٥) بباب ذكر الرقا(اإلشراف : وينظر 

 .٨/٢٥٢، نيل األوطار ٦/٢٨٠ألحكام القرآن للقرطيب 
، روضـة  ٢/١٨٥، املستصـفى  ٣/٤٨٣، قواطع األدلة ٢/٦٣٨العدة : وينظر يف هذه املسألة 

 .٢/٢٨٧، كشف األسرار للبخاري ٢٦٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢/٧٦٦الناظر 
) كتاب الظهـار (، املغين ٤٥٠٨ – ٨/٤٥٠٧مام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإل: ينظر )٢(

 .٨/٥٢) كتاب الظهار(، املبدع البن مفلح ١٣/٥١٨) باب الكفارات(، و١١/٨١
. وهي أنه جيوز يف كفارة اليمني والظهار عتق رقبة ذميـة : وهناك رواية أخرى لإلمام إسحاق 

 .٤٥٠٦ – ٨/٤٥٠٥ه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهوي: ينظر
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ρr& ãƒ÷...®: قال اهللا عز وجل يف كفارة اليمني Ì øt rB 7π t6 s% u‘...〈)وقال يف كفارة )١ ،

ãƒ...®: الظهار Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ...〈)فاهللا عز وجل أطلق الرقبـة  )٢ ،

: يف الكفارتني، يف حني وردت آية كفارة القتل مقيدة باإلميـان قـال تعـاىل   
®...⎯ tΒuρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β...〈)فيحمل املطلق على املقيد )٣. 

ـ : "-رمحه اهللا –قال اإلمام أمحد  ار والـيمني جيـوز الصـغري    ويف الظه
وقال اإلمام إسحاق مبثل ما قال بـه  . )٤("أن يكون على غري اإلسالم جيوز وال

 .)٥(أمحد اإلمام
، )٦(م إسحاق إىل أنّ احملرم إذا مل جيد نعلني لَـبِس اخلُفَّـني  ذهب اإلما -٢

 .)٧(وجيب قطعهما، حىت يكونا أسفل من الكعبني
أنـه   عن النيب  -رضي اهللا عنهما-واحتج لذلك مبا روي عن ابن عمر 

هذا و. )٨()من مل جيد نعلني فَلَْيلَْبس اخلُفَّني، ولَيقْطَْعُهما أسفل من الكْعَبني: (قال
                                                 

 .٨٩سورة املائدة، آية  )١(
 .٣سورة اجملادلة، آية  )٢(
 .٩٢سورة النساء، آية  )٣(
 .٨/٤٥٠٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
 .ينظر املرجع السابق. كما ذكر ذلك ابن الكوسج تلميذمها )٥(
 .فوهو الذي يلبس يف الرجل، وجيمع على خفاف وأخفا: مثىن خف )٦(
 ).خفف(مادة  ٩/٨١، لسان العرب ٤/١٣٥٣الصحاح : ينظر 
باب مـا يتـوقَّى   (، املغين ٢١٨٠ – ٥/٢١٧٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٧(

 .١٢١-٥/١٢٠) احملرم، وما أبيح له
كتاب العلم، باب من أجاب السـائل  : أخرجه البخاري يف صحيحه يف مواضع متعددة، منها )٨(

= 
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مسعـت  : رضي اهللا عنهما قـال –هذا احلديث ورد مقيداً حلديث ابن عباس و
َمْن مل َيجِْد َنْعلَْين فَلَْيلَْبس اخلُفَّني، ومن : (يخطُب بِعرفَات، يقول رسول اهللا 

واملطلق حيمل على املقيد والزيادة من . )٣)(٢()فَلَْيلَْبس َسَراويل )١(لَْم َيجِْد إَزاراً
 .)٤(لةالثِّقة مقبو

 

                                                 
= 

 ٣/٤٦٩، وكتاب احلج، باب ما ال يلبس احملرم من الثياب ١٣٤برقم  ١/٢٧٨ا سأله بأكثر مم
 .١٥٤٢برقم 

برقم  ٨٣٥-٢/٨٣٤... ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة 
١١٧٧. 

 .ثوب يشد على أزر اإلنسان، وهو وسطه: اإلزار )١(
 ).أزر(مادة  ٤/١٦لعرب ، لسان ا١/٣٥الفائق يف غريب احلديث : ينظر 
فارسية معربة، وقد تذكّر، مجعها سراويالت، وهو لباس يغطي السرة والركبتني وما : السراويل )٢(

 .بينهما
 .٩، املطلع ص ٦٥، حترير ألفاظ التنبيه ص )سرل(مادة  ١١/٣٣٤لسان العرب : ينظر 
بـرقم   ٢/٨٣٥عمـرة  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب ما يباح للمحرم حبج أو  )٣(

١١٧٧. 
، شرح صحيح مسلم للنووي ١٢١-٥/١٢٠) باب ما يتوقَّى احملرم، وما أبيح له(املغين : ينظر )٤(

٨/٧٥. 



 
 
 
 

@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@
אא

 

 :مباحث ثالثةوفيه   

  .العمل باملنطوق: املبحث األول

 .العمل مبفهوم املوافقة:  املبحث الثاين

 .العمل مبفهوم املخالفة :املبحث الثالث

  

  



 والمفهوم المنطوق: الفصل الرابع/ الباب الثاني/ القسم الثاني

 

א א
 )١(العمل باملنطوق

ه، سواء أكـان ذلـك   باملنطوق ويعمل ب -رمحه اهللا-حيتج اإلمام إسحاق 
 .)٣(أم ظاهراً )٢(نصاً

                                                 
هو التكلم بصـوت  : امللفوظ، مأخوذ من نطق ينطق نطقاً ومنطقاً، والنطق :املنطوق يف اللغة )١(

 .وحروف تعرف هبا املعاين
 ).نطق(مادة  ١١٩٥وس احمليط ص ، القام١٠/٣٥٤لسان العرب : ينظر 
 .هو ما دلّ عليه اللفظ يف حمل النطق: ويف االصطالح 
، شـرح الكوكـب املـنري    ٣/١٠٥٦، أصول الفقه البن مفلح ٢/٤٣٢بيان املختصر : ينظر 

٣/٤٧٣. 
رفعه، فكل ما ظهر فقد نص، ونص : هو رفع الشيء ونص احلديث ينصه نصاً :النص يف اللغة )٢(

 .جعل بعضه على بعض: ع نصاًاملتا
 ).نص(مادة  ٨١٦، القاموس احمليط ص )نصص(مادة  ٧/٩٧لسان العرب : ينظر 
ما دلّ على معىن كيف ما كـان،  : هو ما يفيد بنفسه من غري احتمال وقيل" :ويف االصطالح 

 .وهو غالب استعمال الفقهاء، وقيل غري ذلك
، شرح تنقيح الفصـول ص  ٢/٥٦٠ضة الناظر ، رو١/٣٨٥، املستصفى ١/١٣٨العدة : ينظر 

 .٤/٥، البحر احمليط ٣٧-٣٦
 .إذا تبني: خالف الباطن، وهو الواضح املتكشف، وظهر الشيء: الظاهر يف اللغة )٣(
 ).ظهر(مادة  ٥٥٧القاموس احمليط ص  ٤/٥٢٠لسان العرب : ينظر 
 :له تعريفات متقاربة، منها ويف االصطالح 
 .أحدمها أظهر ما احتمل معنيني هو يف 
 .هو املعىن الذي يسبق إىل فهم السامع من املعاين اليت حيتملها اللفظ: وقيل 

= 
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 :ومن األمثلة اليت تدلُّ على ذلك ما يلي
ذهب اإلمام  إسحاق  إىل أن املُتيمم إذا وجد املاء وهو يف الصالة فإنه  -١

 .)١(ينصرف ويتوضأ ويعيد صالته
وإذا رأى املاء يف الصالة وقد تيمم وهو يطمع يف وصوله : "-رمحه اهللا–قال 
 .)٢("ملاء انصرف وتوضأ وأعادإىل ا

الصعيد الطَّيب وضوُء املسلم وإن مل جيد املاَء عشر) : واحتج لذلك بقوله 
 .)٣("ِسنِني، فإذا وجدت املاء فأِمسه جلْدك

فهذا احلديث دلَّ مبنطوقه على وجوب إمساس املاء للجلـد عنـد وجـود    
 .ام إسحاق وعمل به، وهبذا املنطوق متسك اإلم)٤(املاء
 .)٥(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه يشترط التيمم لكل صالة -٢

                                                 
= 
 .٣٧، شرح تنقيح الفصول ص٢/٥٦٣، روضة الناظر ٤٣، احلدود للباجي ص١/١٤٠العدة : ينظر 
 .٣٤، اختالف العلماء للمروزي ص ٢/٣٧٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 .٢/٣٧٦ل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائ )٢(
، والترمـذي  ٣٣٢برقم  ١/٢٣٥أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب اجلنب يتيمم  )٣(

 ١٢٤بـرقم   ١/٢١١يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف  التيمم للجنب إذا مل جيد املاء 
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال

 .١/١٣٩كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد  والنسائي يف سننه الكربى، 
 .١٤٧، ٥/١٤٦وأمحد يف املسند  
 .١/٢١٧والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب الطهارة، باب الرجل بعزب عن املاء  
 .١/٦٧صحيح سنن أيب داود : ، ينظر-رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .١/٣٤٨) باب التيمم(املغين : ينظر )٤(
، اختالف العلمـاء للمـروزي   ٤٠٣، ١/٣٧٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

= 
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هذا فرض عليه أن يتـيمم لكـل   : "حينما سئل عن ذلك -رمحه اهللا–قال 
 .)١("صالة

öΝ ®: والسنة أن يتيمم لكل صالة لقـول اهللا عزوجـل  : "وقال n=sù (#ρß‰Åg rB [™!$tΒ 

(#θßϑ£ϑu‹ tFsù # Y‰‹ Ïè|¹ $Y6 ÍhŠ sÛ 〈)فعليه الطلب يف وقت كل صـالة فـإذا مل جيـد    )٢ ،

 .)٣("تيمم
 .تمسك مبنطوق هذه اآلية، وعمل به -رمحه اهللا-فاإلمام إسحاق 

 .)٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه حيرم مس املصحف بدون وضوء -٣
 أن رسـول اهللا   -رضي اهللا عنهما–واحتج لذلك مبا روي عن ابن عمر 

 .)٥()لقرآن إال طاهرال ميس ا: (قال
                                                 

= 
باب (، اجملموع ١/٣٤١) باب التيمم(، املغين ٢/٥٧) ذكر التيمم لكل صالة(، األوسط ٣٤ص

 .٢/٢٩٤) التيمم
 .١/٣٧٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .٦سورة املائدة، آية  )٢(
 .١/٤٠٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
باب ما جاء يف الرجل (، سنن الترمذي ١/٣٤٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

باب ذكر مس اجلنب واحلائض (، األوسط ١/٢٧٥) يقرأ القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً
 .٢/١٠٢) املصحف

 .١/١٢١الطهارة، باب يف ي احملدث عن مس القرآن  أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب )٥(
 .١/٨٨والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب الطهارة، باب ي احملدث عن مس املصحف  
 .١/٣٤٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر -رمحه اهللا–وصححه اإلمام إسحاق  
 .رجاله موثقون: ١/٢٧٦: قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 .إسناده ال بأس به: ١/١٤٠ال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري وق 
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 .فهذا احلديث دلّ مبنطوقه على أن القرآن الكرمي ال ميسه إال طاهر
ذهب اإلمام إسحاق إىل أن من أكل، أو شرب ناسياً لصومه، فال شيء  -٤
 .)١(عليـه

إذا أكل : (قال رسول اهللا : قال واحتج لذلك مبا روي عن أيب هريرة 
 .)٢()ْوَمه، فإنما أطعمه اهللا وسقاهأحُدكم أو شرب ناسياً، فلُيتم َص

فهذا احلديث دلَّ مبنطوقه على أن من أكل، أو شرب ناسياً لصيامه فإنـه ال  
 .شيء عليه، وإمنا عليه أن يتم صومه

أنت علي كظهـر  : ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ املرأة إذا قالت لزوجها -٥
 .)٣(أيب فإن ذلك ليس بظهار

تكون املرأة متظاهرة ملا وصف اهللا الظهار لـألزواج  ال : "-رمحه اهللا–قال 
 .)٤("من النساء

⎪⎦t ®: متسك مبنطوق قولـه تعـاىل   -هنا-فاإلمام إسحاق  Ï%©!$# uρ tβρ ãÎγ≈ sàãƒ ⎯ ÏΒ 

öΝ ÍκÉ″ !$|¡ ÎpΣ 〈)فجعل الظهار خاصاً باألزواج وليس للنساء)٥ ،. 
                                                 

 .٤/٣٦٧) كتاب الصيام(، املغين ٣/١٢٣٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 ٤/١٨٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسـياً   )٢(

 .١٩٣٣برقم 
 .١١٥برقم  ٢/٨٠٩صيام، باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر ومسلم يف صحيحه، كتاب ال 
، اجلامع ألحكام القـرآن للقـرطيب   ٤/١٦٩٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .١١/١١٢) كتاب الظهار(، املغين ١٧/٢٧٧
 .٤/١٦٩٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
 .٣سورة اجملادلة، آية  )٥(
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 .)١(النذهب اإلمام إسحاق إىل أن مدة الرضاع احملرم حوالن كام -٦

≡ßN ®: واحتج لذلك بقوله تعاىل t$Î!≡ uθø9 $#uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈s9 ÷ρ r& È⎦÷, s!öθym È⎦ ÷⎫n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& 

βr& ¨Λ É⎢ãƒ sπ tã$ |Ê§9 $# 〈)٢(. 
فهذه اآلية الكرمية دلت مبنطوقها على أن مدة الرضاعة حوالن كامالن، فإذا 

 .)٣(مام إسحاق، وعمل بهانقضت فقد انقطع حكمها، وبه متسك اإل

حيتج باملنطوق  -رمحه اهللا–وهذه األمثلة كلها تدلّ على أن اإلمام إسحاق 
 .ويعمل به، سواء أكان ذلك نصاً أم ظاهراً

 

                                                 
باب توقيـت  (، اإلشراف البن املنذر ٤/١٧٣٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ظرين )١(

 .١/٩٤) احلولني يف الرضاعة
 .٢٣٣سورة البقرة، آية  )٢(
 .٩/٨٤شرح السنة للبغوي : ينظر )٣(
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א א
 )٢(املوافقة )١(العمل مبفهوم

 .)٣(حيتج مبفهوم املوافقة ويعمل به -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق 
 :يلي ومما يدل على ذلك ما

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ من باشر زوجته فيما دون الفرج يف ـار   -١
 .)٤(رمضان فأنزل فإنّ عليه الكفارة

                                                 
عرفته، وعقلتـه، وتفـاهم   : فهمت الشيء: اسم مفعول، للفعل فَهِم يفْهم، يقال :املفهوم لغة )١(

 .عرف كل منهم ما يريده اآلخر: ومالق
 ).فهم(مادة  ١٤٧٩، القاموس احمليط ص ٢/٤٥٩١لسان العرب : ينظر 
 .هو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق: واصطالحاً 

 :واملفهوم ينقسم إىل قسمني
 .مفهوم املوافقة: األول 
 .مفهوم املخالفة: الثاين 
 .١/٩٤، تيسري التحرير ٣/٤٨١الكوكب املنري ، شرح ٢/١٩١، املستصفى ١/١٥٢العدة : ينظر 
 .ما وافق املسكوت عنه املنطوق يف احلكم: مفهوم املوافقة هو )٢(
 .ويسمى بفحوى اخلطاب، وحلن اخلطاب، وتنبيه اخلطاب، وبالقياس اجللي 
 .١٦٨-١٦٧، تقريب الوصول ص٥٣املراجع السابقة، وشرح تنقيح الفصول ص : ينظر 
 .ليس حبجة: ة حجة باتفاق العلماء إال ما نقل عن داود الظاهري أنه قالمفهوم املوافق )٣(
، ٢/٧٤، جامع بيـان العلـم وفضـله    ٧/٣٣٥اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم : ينظر 

 .٣/٨٥اإلحكام لآلمدي 
) كتـاب الصـيام  (، املغين ١٢٦٧-٣/١٢٦٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

= 
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األصل يف ذلك أن ال جياوز احلد حـىت يفضـي إىل   : ".. -رمحه اهللا-قال 
مجاع يف الفرج أو دونه عمداً؛ ألنّ حكم ما دون الفرج إذا تعمده حىت أمـىن  

 .)١("عليه القضاء والكفارة كاحلكم يف الفرج،

بينما حنن جلوس عند الـنيب  : قال واحتج لذلك مبا روي عن أيب هريرة 
 رجل فقال قال: إذ جاءه ،وقعـت  : قال) ؟ما لك: (يا رسول اهللا، هلكت

: ال، قـال : قال )هل جتد رقبة تعتقُها؟: (على امرأيت وأنا صائم، فقال النيب 
فهل َتجُِد إطعـام  (: ال، قال: قال )رين متتابعني؟فهل تستطيع أن تصوم شه(

 .احلديث )٢(...)ال: ، قال)ستني مسكيناً؟

فهذا احلديث دلَّ مبنطوقه على وجوب الكفارة يف حق من جامع يف ـار  
رمضان عمداً، ومبفهومه املوافق يدل على أن من باشر زوجته فيما دون الفرج 

 .أيضاً، وهبذا متسك اإلمام إسحاق يف ار رمضان فأنزل فإن عليه الكفارة

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنّ من جامع يف ار رمضان ناسياً، فال شيء  -٢
 .)٣(عليـه

إذا أكل (: قال رسول اهللا : قال واحتج لذلك مبا روي عن أيب هريرة 

                                                 
= 

 .٤/١٥١باري ، فتح ال٤/٣٧٣
 .٣/١٢٦٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(

 ).٢٠٥(سبق خترجيه ص  )٢(

، ٧/١٧٨الـرب   ، التمهيد البن عبـد ٣/١٢١٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .١١/١٧، عمدة القاري ١٠/١١١) باب كفارة من أفطر يف رمضان(االستذكار 
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 .)١()أحُدكم أو شرب ناسياً، فلُيتم َصْومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاه

يث الشريف دلَّ مبنطوقه على أن أكل أو شرب ناسياً لصيامه فإنه ال فهذا احلد
شيء عليه، وإمنا عليه أن يتم صومه، ومبفهومه املوافق يدلّ على أنّ من جـامع يف  

 .-رمحه اهللا-رمضان ناسياً فإنه ال شيء عليه أيضاً، وهبذا متسك اإلمام إسحاق ار 

حتج املـرأة عـن   : -إلسحاق-ت قل: قال إسحاق بن منصور املروزي -٣
 .الرجل والرجل عن املرأة؟

 .)٣(")٢()حجي عن أبيك: (نعم، لقول النيب : قال

فاحلديث دلّ مبنطوقه على جواز حج املرأة عن الرجل، ومبفهومه املوافق دلّ 
–على جواز حج الرجل عن املرأة من باب أوىل، وهو ما متسك اإلمام إسحاق 

 .-رمحه اهللا

يرى حجية مفهـوم   -رمحه اهللا-مثلة تدلُّ على أنّ اإلمام إسحاق وهذه األ
 .املوافقة والعمل به

 
 
 
 

                                                 
 ).٣٣٥(سبق خترجيه يف ص  )١(
 .١٥١٣برقم  ٣/٤٤٢أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب وجوب احلج وفضله  )٢(
 .١٣٣٤برقم  ٢/٩٧٣وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب احلج من العاجز  
 .٥/٢٠٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
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א א
 )١(العمل مبفهوم املخالفة

 .)٢(حيتج مبفهوم املخالفة ويعمل به -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق 

                                                 
دليـل  : (ويسـمى . ما خالف املسـكوت عنـه املنطـوق يف احلكـم    : مفهوم املخالفة هو )١(

 ).اخلطاب
، البحر ٣/١٠٦٥، أصول الفقه البن مفلح ٥٣، شرح تنقيح الفصول ص١/١٥٤العدة : ينظر 

 .٤٨٩-٣/٤٨٨، شرح الكوكب املنري ٤/١٣احمليط 
ذهب مجهور العلماء إىل االحتجاج مبفهوم املخالفة جبميع أقسامه، إال مفهوم اللقب فإنه لـيس   )٢(

 .حبجة على الصحيح
 .ب احلنفية والظاهرية إىل أنّ مفهوم املخالفة ليس حبجةوذه 
ومن األمثلة اليت تدل على مفهوم املخالفة ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من طريق إسحاق  

= :®...}§øŠnقلت لعمر بن اخلطاب : عن يعلى بن أمية قال... بن إبراهيم  sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_ β r& 

(#ρ çÝÇø)s? z⎯ÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9$# ÷βÎ) ÷Λä⎢ øÅz β r& ãΝä3uΖÏFøtƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx....〈 ] ١٠١سورة النساء، آية.[ 

صـدقة  (: عن ذلك فقال عجبت مما عجبت به، فسألت رسول اهللا : فقد آمن الناس، فقال 

كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافرين (، )تصدق اهللا ا عليكم فاقبلوا صدقته
فَهِم من تعليق إباحة قصر الصالة على حال اخلوف  ، فعمر )٦٨٦برقم  ١/٤٧٨وقصرها 

 .وجوب اإلمتام حال األمن، وعجِب من ذلك، وكذلك فَهِم يعلى بن أمية 
، ٢/٧٧٩، روضة النـاظر  ٢/٤٤٨، العدة ٧/٣اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم : ينظر 

، ٢/٢٥٣، كشف األسرار للبخاري ٢٧٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣/٩١اإلحكام لآلمدي 
 .٣/٤٨١، شرح الكوكب املنري ٤/٧، البحر احمليط ٣/١٠٦٩أصول الفقه البن مفلح 
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 :ومن األمثلة اليت تدلّ على ذلك ما يلي

إذا القته النجاسة؛ فإنـه   )١(لقُلَّتينذهب اإلمام إسحاق إىل أن ما دون ا -١
 .)٢(ينجس وإن مل يتغير

سئل رسـول  : قال -رضي اهللا عنهما–واحتج لذلك مبا روي عن ابن عمر 

إذا كان املاء قُلََّتْين : (عن املاء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال  اهللا 

 .)٣()مل حيمل اخلَبثَ
                                                 

©#...®: هي اجلَرة، سميت قلة ألا تقلُّ باأليدي، أي تحملُ، ومنه قوله تعاىل: القُلَّةُ )١( ¨L ym !#sŒÎ) 

ôM ¯= s% r& $\/$ ys y™ Zω$ s)ÏO...〈 ]ويقع هذا االسم على الكبرية والصغرية]٥٧، آية سورة األعراف ،. 

اجلرة الضخمة، وهـو اختيـار   : العظيم أي -بضم احلاء وتشديد الباء–القُلَّة هي احلُب : وقيل 
 .، وقيل غري ذلك-رمحه اهللا–اإلمام إسحاق 

، ١/١٢٢، الفائق يف غريب احلديث ٩/٤٧٣٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر 
 ).قلل(مادة  ١١/٥٦٥، لسان العرب ١/٣٦) باب ما تكون به الطهارة من املاء(ملغين، ا

أما القُلّتان فهو الذي قال به أصـحابنا كلـهم أن   : "وفسر اإلمام إسحاق مقدار القُلّتين بقوله 
 ".قربتان ونصف: مقدار ذلك مخس قرب، القلة

 .٩/٤٧٣٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر 
 .مخسمائة رطل تقريباً: وهي ما تعادل 
 .٤/١٠٤النهاية يف غريب احلديث : ينظر 
بـاب  (، األوسط البن املنذر ٣٠٧ – ٢/٣٠٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

باب ما تكونُ (، املغين ١/٥١، معامل السنن للخطايب ١/٢٦١) ذكر املاء القليل خيالطه النجاسة
 .١/١١٢) باب ما يفسد املاء من النجاسة وما ال يفسده(، اجملموع ١/٣٩) ن املاءبه الطهارة م

 .٦٣برقم  ١/٥١أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما ينجس من املاء  )٣(
 .٦٧برقم  ١/٩٧والترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب من أن املاء ال ينجسه شيء 

= 
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ما بلغ القُلَّتين فلم يتغير مبا وقع فيه ال ينجس،  فاحلديث دلّ مبنطوقه على أنَّ
ومبفهومه املخالف دلّ على أنَّ ما تغير بالنجاسة نجس وإن كَثُر، وأنَّ مـا دون  

 .)١(القُلَّتين ينجس مبجرد مالقاة النجاسة، وإن مل يتغير

 .وهبذا املفهوم املخالف متسك اإلمام إسحاق واحتج به

 .)٢(اإلمام إسحاق إىل أنه حيرم نكاح اململوكة اليهودية والنصرانية ذهب -٢

⎯ ®: واحتج لذلك بقوله تعاىل tΒ uρ öΝ ©9 ôìÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ βr& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ |Áósßϑø9 $# 

ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ...〈)٣(. 
اآلية الكرمية دلّت مبنطوقها على جواز نكاح اململوكة املؤمنة عند عدم فهذه 

القدرة على نكاح احلُرة، ومبفهومها املخالف دلّت على أنه حيرم على املسـلم  
                                                 

= 
 .١/١٧٥الطهارة، باب التوقيت يف املاء والنسائي يف سننه الكربى، كتاب 

، ٥١٧بـرقم   ١/١٧٢وابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة، باب مقدار املاء الذي ال يـنجس  
٥١٨. 

 .٣٨، ٢/١٢واإلمام أمحد يف املسند 
بأن جنوم األرض مـن أهـل   : كفى شاهداً على صحته: "١/٣٦قال اخلطايب يف معامل السنن 
 ".، وهم القدوة، وعليهم املعول يف هذا الباباحلديث قد صححوه، وقالوا به

 .-رمحه اهللا-وصححه العالمة األلباين 
 .١/١٥صحيح سنن أيب داود : ينظر

 .٤٠، ١/٣٨) باب ما تكونُ به الطهارة من املاء(املغين : ينظر )١(
) باب مـا حيـرم نكاحـه   (، املغين ٤/١٥٢١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

٩/٥٥٤. 
 .٢٥سورة النساء، آية  )٣(
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 .)١(نكاح اململوكة الكتابية، وذلك ألنه شرطَ يف إباحة نِكاِحهِن اإلميان
 .وهبذا املفهوم املخالف متسك اإلمام إسحاق

 .)٢(ذهب اإلمام إسحاق إىل عدم قبول شهادة الصبيان مطلقاً -٣
±ρß‰Îηô#)...®: واحتج لذلك بقوله تعاىل tFó™$# uρ È⎦ø⎪ y‰‹Íκy− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9%y Í̀h‘...〈)٣(. 

فهذه اآلية الكرمية تدلّ مبفهومها املخالف على أنّ الصيب ليس من رجالنـا  
 .البالغني، فال تقبل شهادته
حيـتج   -رمحه اهللا–داللة واضحة على أنّ اإلمام إسحاق  وهذه األمثلة تدلُّ

 .مبفهوم املخالفة ويعمل به
 

                                                 
) باب مـا حيـرم نكاحـه   (، املغين ٤/١٥٢١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

٩/٥٥٤. 
) كتـاب الشـهادات  (، األوسـط  ٨/٤٠٨٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

كتـاب  ( ، املغـين ١٣/٢٣٩، عمدة القـاري  ٩/٤٢١) أحكام الشهادات(، احمللى ٣/١٠٥
 .١٤/١٤٦) الشهادات

 .٢٨٢سورة البقرة، آية  )٣(
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 :مباحث ثالثةوفيه   

 .شروط االجتهاد: املبحث األول

 .تصويب اتهد وختطئته: املبحث الثاين

 .مراعاة اخلالف :املبحث الثالث
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א א
 )١(شروط االجتهاد

، ومـن  )٢(هو الفقيه الذي استفرغ وسعه لتحصيل حكم شـرعي : اجملتهد
 :اجملتهديف  -رمحه اهللا-الشروط اليت ذكرها اإلمام إسحاق 

أن يكون عاملاً بنصوص الكتاب والسنة، ومبا يتعلق فيهما من أحكـام،   -١
. )٣(حديث أحاديث األحكام بأنها ثالثة آالف -رمحه اهللا- وقد حدد اإلمام إسحاق

                                                 
افتعال من اجلهد بفتح اجليم وضمها، وهو املشقّة والوسع والطاقة، واجتهد : االجتهاد يف اللغة )١(

 .بذل وسعه وطاقته يف طلبه، ليبلغ جمهوده، ويصل إىل ايته: يف األمر
 ).جهد(مادة  ٣/١٣٥، لسان العرب ١/٤٨٦معجم مقاييس اللغة : ينظر 
فقد عرف األصوليون االجتهاد بتعاريف، خمتلفة يف بعض ألفاظها، متقاربة يف  :ويف االصطالح 

 ".استفراغ اجلهد يف درك األحكام الشرعية: "مدلوالا، ومن هذه التعاريف
 ".بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط: "أو 
، شرح ٦/١٩٧، البحر احمليط ٢/١٠٢٥، اية السول ٦٤ي ص احلدود للباج: ينظر يف تعريفه 

 .٢/٣٦٢، فواتح الرمحوت ٤/١٧٨، تيسري التحرير ٤/٤٥٨الكوكب املنري 
 .٤١٩إرشاد الفحول ص: ينظر )٢(
أن  إن األصول اليت يدور عليها العلم عن النيب : "أنه قال -رمحه اهللا–ونقل عن اإلمام أمحد  )٣(

 ".تكون ألفاً ومائتني
 .١٨١، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص٥١٦املسودة ص : ينظر 
 . إا مخسمائة حديث: وقيل 
 .٦/٢٠٠، البحر احمليط ٢/٣٥٠املستصفى : ينظر 
أَنّ هذا التحديد غري دقيق؛ ألن أحاديث األحكـام كـثرية    -والعلم عند اهللا–والذي يظهر يل  

= 
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ثبت عندنا يف األحكام ثالثة آالف حديث روى أبو هريرة : "-رمحه اهللا–قال 
 ١("منها ألفاً ومخسمائة(. 

فته بالناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة حىت ال حيكم مبوجب نص معر -٢
إن العامل إذا مل يعـرف الصـحيح   : "-رمحه اهللا-قال اإلمام إسحاق . منسوخ

 .)٣)(٢("والسقيم، والناسخ واملنسوخ من احلديث ال يسمى عاملاً

                                                 
= 

يكون عاملاً مبا اشتملت عليه جماميع السنة الـيت  وموزعة يف كتب خمتلفة، ولكن اجملتهد البد أن 
 .صنفها أهل الفن؛ حىت ال يلجأ إىل القول بالرأي أو القياس مع وجود النص

 .٤١٩إرشاد الفحول ص : ينظر 
، كشـف  ٢/٣٨٨قواطع األدلة البن السـمعاين  : ينظر يف نسبة هذا القول لإلمام إسحاق يف )١(

 .٢/٣٨٣األسرار للبخاري 
 .٦٠معرفة علوم احلديث للحاكم ص : نظر يف نسبة هذا القول لإلمام إسحاق يفي )٢(
 :ومن الشروط اليت ذكرها العلماء أيضاً )٣(
 .أن يكون متمكناً من معرفة مسائل اإلمجاع ومواقعه، حىت ال يفيت خبالفه -٣
 .أن يعرف وجوه القياس وشرائطه املعتربة -٤
ضوع خطاهبم، وفهم أساليبهم، وحنو ذلك مما له صلة وثيقة أن يكون عارفاً بلسان العرب ومو -٥

 .باالستنباط
 .أن يكون عاملاً بعلم أصول الفقه متمكناً من طرق االستنباط -٦

، احملصـول  ٢/٣٥٠، املستصفى ٥/٤، قواطع األدلة ٥/١٥٩٤العدة : يف هذه الشروط: ينظر
ـ ٤٣٧، شرح تنقيح الفصول يف ٣/٩٦٠، روضة الناظر ٦/٢١ -٢/١٠٣٥ة السـول  ، اي

، شرح الكوكب املنري ٢٠٦-٦/١٩٩، البحر احمليط ٤/٢٧، كشف األسرار للبخاري ١٠٣٨
٤/٤٥٩. 
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א א
 وختطئته تصويب اتهد

يف املسألة، البد من حترير حمـلّ   -هللارمحه ا–قبل إبراز رأي اإلمام إسحاق 
 :النـزاع، فاملسائل اجملتهد فيها ال ختلو من ضربني

مسائل أصول الدين، فهذه املسائل احلق فيها واحد، وما عداه باطل، : األول
 .)١(وعلى ذلك اتفاق العلماء

 :املسائل الفقهية الفرعية، فهذه املسائل تنقسم إىل ثالثة أقسام: الثاين

مسائل ال يسوغ فيها االجتهاد، وهي املعلومة مـن الـدين   : سم األولالق
بالضرورة، كوجوب الصلوات اخلمس، وصيام رمضان، وحترمي اخلمر، فمـن  
خالف يف شيء من ذلك فهو خمطئ بإمجاع العلمـاء، ويكفـر، وذلـك ألنّ    

 .)٢(املخالفة تكذيب هللا عز وجل، ولرسوله 

علم من الدين بالضرورة، لكنه دلّ عليه دليـل  املسائل اليت مل ت: القسم الثاين
قاطع، وهو ما أمجع عليه مجيع األمة، يف مجيع األعصار واألمصار، كوجـوب  

                                                 
وشذ عنهم عبيد اهللا بن احلسن العنربي فجعل كل جمتهد مصيب يف أصول الـديانات، ونقـل    )١(

 .ذلك عن اجلاحظ، وهو قول باطل
، كشـف األسـرار   ٤/٤١٢لآلمدي  ، اإلحكام٥/١١، قواطع األدلة ٥/١٥٤٠العدة : ينظر 

، شرح الكوكـب  ٢٣٩-٦/٢٣٦، البحر احمليط ٤٣٨، تقريب الوصول ص ٤/٣٠للبخاري 
 .٤/١٩٥، تيسري التحرير ٤/٤٨٨املنري 

 .٦/٢٤٠، البحر احمليط ٤٤٠تقريب الوصول ص : ينظر )٢(
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وغري ذلـك، فهـذا    )٢(، وحترمي املطلقة ثالثاً إال بعد زوج)١(الصداق يف النكاح
 .)٣(أيضاً احلق فيه متعين، وما سواه باطل، ومن خالف يف ذلك حكم بفسقه

املسائل الفرعية اليت يسوغ فيها االجتهاد، واليت اختلف فيها : سم الثالثالق
فقهاء األمصار على قولني، فأكثر، كوجوب الزكاة يف مال الصبـي وغـريه،  

 .)٤(وهذا القسم هو حملّ اخلالف بني العلماء، يف تصويب اجملتهدين وختطئتهم
هي هل هللا تعاىل يف ومنشأ اخلالف يف هذا القسم مبين على مسألة أخرى، و

كل مسألة حكم معني من أصابه فهو املصيب، ومن أخطأه فهو املخطئ؟ أو أن 
 .)٥(احلكم متعدد، وهو موكول الجتهاد اجملتهد

إىل أن املصيب يف املسائل الفرعية واحد  -رمحه اهللا–فذهب اإلمام إسحاق 
وبه قـال   ، وهذا هو مذهب مجاهري السلف،)٦(من اجملتهدين، ومن عداه خمطئ

 :وهو احلق؛ لألدلة التالية -رمحهم اهللا- )٨)(٧(األئمة األربعة
                                                 

 .١٠/٩٧) كتاب الصداق(، املغين ٥٩مراتب اإلمجاع البن حزم ص : ينظر )١(
 .١٠/٥٤٨) كتاب الرجعة(، املغين ٧٢مراتب اإلمجاع البن حزم ص : ينظر )٢(
، شرح تنقيح الفصول ٢٢١-٤/٢١٥، اإلحكام لآلمدي ١٠٤٧-٢/١٠٤٣شرح اللمع : ينظر )٣(

 .٦/٢٤٠، البحر احمليط ٤٤١-٤٤٠، تقريب الوصول ص ٤٤١-٤٣٩ص
 .املراجع السابقة: ينظر )٤(
 .املراجع السابقة: ينظر )٥(
 .لك عنه صاحب املسودة، وابن مفلح، والفتوحي، واملرداوي رمحهم اهللانقل ذ )٦(
، ٤/٤٨٩، شرح الكوكب املـنري  ٤/١٤٨٧، أصول الفقه البن مفلح ٥٠٣املسودة ص : ينظر 

 .٨/٣٩٣٤التحبري شرح التحرير 
، منـهاج  ٥/١٩، قواطع األدلة ٢/١١٤، الفقيه واملتفقّه ٢/٨٠جامع بيان العلم وفضله : ينظر )٧(

، خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم ١٣/١٢٤، جمموع الفتاوى ٦/٢٧و ٥/١٢٤لسنة النبوية ا
 .٤/٤٨٩، شرح الكوكب املنري ٦/٢٤١، البحر احمليط ٦١٧-٦١٣ص

ال يكـون   -تعاىل–وذهب أكثر املعتزلة، واألشاعرة إىل أن كل جمتهد مصيب، وأن حكم اهللا  )٨(
= 
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إذا َحكـَم  : (قـال  أنه مسع رسول اهللا   )١(عن عمرو بن العاص -١
احلاكُم فاجتَهَد مثَّ أَصاب، فله أْجران، وإذا َحكََم فاْجَتَهَد، ثُم أْخطَـأَ، فلـه   

 .)٢()أْجٌر

 :وجه الداللة

يح يف أن اجملتهد يصيب وخيطئ، ويؤجر املخطئ بـأجر  أن هذا احلديث صر
وثواب أقلّ من أجر املصيب، فدلّ هذا على أن احلق واحد يصيبه اجملتهد تارة، 

 .)٣(وخيطئه أخرى
                                                 

= 
 .وهو اختيار الباقالين والغزايل. جملتهدواحداً معيناً، بل هو تابع لظن ا

وذهب بشر املريسي، وأبو بكر األصم، وابن علية إىل أن املصيب واحد واحلق يف جهة واحـد   
 .واملخطئ آمث مطلقاً سواء بذل جهده أم ال

، ٢/٨٦١، الربهـان  ٤٩٨، التبصرة ص ٥/٥٤٠، العدة ٢/٣٨٠املعتمد : ينظر يف هذه املسألة 
، شرح تنقيح الفصـول  ٤/٢٢١، اإلحكام لآلمدي ٢/٣٦٣، املستصفى ٥/١٩قواطع األدلة 

 .٦/٢٤٠، البحر احمليط ٤/٢٣، كشف األسرار للبخاري ٤٣٨ص
أبو عبد اهللا عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بـن سـعيد القرشـي    : هو الصحايب اجلليل )١(

حبسن الرأي والدهاء،  السهمي، ولد قبل اهلجرة خبمسني سنة، أسلم قبل الفتح، وهو ممن عرف
 .هـ٤٣١سنة  -رضي اهللا عنه–افتتح مصر ووىل إمارا، تويف 

 .٥/٢، اإلصابة ٤/٢٥٩، أسد الغابة ٣/٢٦٦االستيعاب : ينظر 
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالسنة، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو  )٢(

 .٧٣٥٢برقم  ١٣/٣٣٠أخطأ 
تاب األقضية، باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهـد، فأصـاب أو أخطـأ    ومسلم يف صحيحه، ك 

 .بروايات متعددة، إحداها عن إسحاق بن راهويه ١٧١٦برقم  ٣/١٣٤٢
 .٩٨٧-٣/٩٨٥، روضة الناظر ٤/٢٢٥، اإلحكام لآلمدي ٥/٢٧قواطع األدلة : ينظر )٣(



 في االجتهاد: الفصل األول/ الباب الثالث/ القسم الثاني

إطالق اخلطـأ  : وقد اشتهر عنهم يف وقائع ال ختفى إمجاع الصحابة  -٢
 :، من ذلك)١(على اجملتهدين

أقول فيها برأي، فإن يكن صواباً فمن : ")٢(يف الكَالَلَة قول أيب بكر  –أ 
مـا  : اهللا، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر اهللا، واهللا ورسوله منه بريئان، الكاللة

 .)٣("عدا الوالد والولد

اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صواباً فمـن  : "لكاتبه قول عمر  -٢
 .)٤("اهللا، وإن يكن خطأ فمن عمر

سئل عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقاً  ملا قول ابن مسعود  -٣
أقول فيها برأي، فإن كان صواباً فمن اهللا، وإن كان " :ومل يدخل هبا حىت مات

                                                 
، خمتصـر  ٤/٤١ي ، كشف األسرار للبخـار ٢/١٠٥٢املراجع السابقة، وشرح اللمع : ينظر )١(

 .٤/٤٩١، شرح الكوكب املنري ٦١٧-٦١٣الصواعق املرسلة ص

اإلكِْليـل، وهـو التـاج أو    : أحاط به، ومنه: مصدر من تكلله النسب أي: الكَالَلَة يف اللغة )٢(
 .اليت حتيط بالرأس

 ).كلل(مادة  ٣٦١، القاموس احمليط ص ١١/٥٩٢لسان العرب : ينظر 
ما عدا الوالد والولد من الورثة، مسوا كذلك الستدارم بنسب امليت : صطالحوالكَالَلَة يف اال 

 .كاللة: األقرب فاألقرب، فكل وارث ليس بوالد للميت وال ولد له، فهو
 .١١/٥٨، شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٨) كتاب الفرائض(املغين : ينظر 
 .٦/٢٢٣ب اإلخوة أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الفرائض، باب حج )٣(
 .١٠/٣٠٤وعبد الرزاق يف مصنفه، كتاب الفرائض، باب الكاللة  
 .٢/٤٦٢والدارمي يف سننه، كتاب الفرائض، باب الكاللة  
 .١٠/١١٦أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي )٤(
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 .)١("خطأ فمني ومن الشيطان، هلا مثل مهر نسائها

قد اتفقوا على أن احلق واحد  فهذه األمثلة وغريها تدلّ على أن الصحابة 
 .)٢(طئه آخرونيصيبه بعض اجملتهدين وخي

 

                                                 
 ٢/٢٣٧تزوج ومل يسم صداقاً حىت مات  أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب فيمن )١(

 .٤/٢٠٥، واإلمام أمحد يف املسند ٢١١٦برقم 
 .٨٨-٢/٨٧جامع بيان العلم وفضله : ينظر )٢(
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א א
 )١(مراعاة اخلالف

، )٢(خالف العلماء يف املسائل االجتهاديـة  -رمحه اهللا-يعترب اإلمام إسحاق 
 :ومن األمثلة اليت تدلُّ على مراعاته للخالف ما يلي

                                                 
: املراعاة املناظرة واملراقبة، يقـال : "قال األزهري. املُراعاة مصدر راعى يراعي :ث اللغةيمن ح )١(

 ".وتأملت فعله راعيت فالناً مراعاة ورعاًء إذا رقبته
 ).رعي(مادة  ١٤/٣٢٧، لسان العرب ٣/١٦٣ذيب اللغة : ينظر 
إذا ذهب كل واحـد  : خالفه خمالفة وخالفاً، وختالف القوم: املضادة، يقال: واخلالف يف اللغة 

 .وهو ضد االتفاق. إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر
 .مل يتفقا :اختلف األمران: ، يقال)اختلف(وكذا االختالف مصدر الفعل  
 ).خلف(مادة  ١٠٤٥، القاموس احمليط ص ٩/٩٠لسان العرب : ينظر 
 .منازعة جتري بني املتعارضني لتحقيق حق أو إلبطال باطل :ويف االصطالح 
 .١٣٥التعريفات ص : ينظر 
مراعاة دليل : "بأنها -رمحه اهللا-هلا تعريفات عدة، وقد عرفها الشاطيب  :من حيث االصطالح 

 .١١٩فتاوى الشاطيب ص: ينظر" فاملخال
 ".إعطاء كلِّ واحد من الدليلني حكمه: "رمحه اهللا بأا-وعرفها ابن عبد السالم  
 .٦/٣٨٨، املعيار املعرب ١/٢٣٦القواعد للمقري  
 .مراعاة خالف العلماء معترب عند مجهور العلماء )٢(
 .عبد الرب وذهب بعض العلماء إىل عدم اعتباره منهم القاضي عياض وابن 
-٥/١٠٧، املوافقـات  ٣٨٨-٣٨٧، االعتصـام ص ٢/١٤٠االستذكار البن عبد الرب : ينظر 

، ٦/٢٦٥، البحر احملـيط  ١٣٠-٢/١٢٩، املنثور للزركشي ١/٢٣٦، القواعد للمقري ١٠٨
 .١/١٤٧، رد احملتار ١١٣القواعد والفوائد األصولية للبعلي ص 
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مفسـدة للصـوم، وموجبـة     )١(ذهب اإلمام إسحاق إىل أن احلجامة -١
 .)٢(للقضاء، وال كفارة فيها

وأما احلجامة للصائم يف رمضان فال، فإن فعل فقد أفطر : "-رمحه اهللا–قال 
، وال يشبه ملن تعمده كمن تعمد )٣(وعليه القضاء، وال كفارة عليه ملا اختلف فيه

 .)٤("فطره جبماع أو أكل

فاإلمام إسحاق مل يوجب الكفارة على احملتجم مراعاة خلالف العلمـاء يف  
 .املسألة

ق إىل أنَّ املسافر إذا نوى اإلقامة يف بلد مـدة مـن   ذهب اإلمام إسحا -٢
تم٥(الزمان فإنه ي(. 

                                                 
 .جللد باملص وحنوههي استخراج الدم من نواحي ا: احلجامة )١(
 .٤/٥٣، زاد املعاد )حجم(مادة  ١٢/١١٧لسان العرب : ينظر 
باب كراهية (، سنن الترمذي ١٢٦٧، ٣/١٢٤٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

 .٤/٣٥٠) كتاب الصيام(، املغين ٣/١٤٥) احلجامة للصائم
ابن املنذر، وبـه قـال عطـاء، واحلسـن،     وممن ذهب إىل أن احلجامة مفطرة اإلمام أمحد، و )٣(

 .ومسروق
 .وذهب اإلمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي إىل أن احلجامة ال تفطر 
، ١٣٠ص) باب جامع يف الصيام(الكايف البن عبد الرب : ينظر خالف العلماء يف هذه املسألة يف 

كتـاب  (إلنصاف ، ا٦/٣٤٩) كتاب الصيام(، اجملموع ٢/١٠٧) كتاب الصوم(بدائع الصنائع 
 .٣/٣٠٢) الصيام

 .٣/١٢٦٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
، ٤/٣٥٨) كتاب السـفر (، األوسط ٢/٦٨٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٥(

 .٤/٣٦٥) باب صالة املسافر(اجملموع 
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، أو جيمـع  )١(يقصر إال أن يتوطَّنها: "حينما سئل عن ذلك -رمحه اهللا-قال 
على إقامة حلاجة البد له منها؛ فحينئذ يأخذ بالثقة، ويتم أحب إيلّ ملا اختلـف  

 .)٣)(٢("عني يف املكث يف املصروالتاب أهل العلم من أصحاب النيب 

 .اإلمتام مراعاة الختالف العلماء يف املسألة -هنا-فاإلمام إسحاق يرى 

، )٤(ذهب اإلمام إسحاق إىل عدم جواز االستئجار على احلج مقاطعـة  -٣
وإمنا يأخذ ما حيتاجه من نفقه وكراء من مال امليت أو املريض املقطـوع عـن   

 .)٥(يرده، وإذا مل يرده مل يضمن السفر بقدر الكفاية، وما زاد

ال أرى استئجار حاج عن ميت أبداً، بل يعطى قدر ما : "-رمحه اهللا–قال 
حيج به عن امليت فيكون حجه كله منه، وما فضـل رده حـىت يصـرفوه يف    

 .)٦("مثلـه

رأوه  )٧(وإن كرهنا املقاطعة فإن قوماً من علماء أهل احلجاز: "-أيضاً-وقال 

                                                 
 .اتخذها حمالً ومسكناً يقيم فيه: توطَّنها أي )١(
 ).وطن(مادة  ١٣/٤٥١، لسان العرب ٢/٣٦١املغرب : ينظر 
، بـدائع  ٦٨ص) باب صـالة السـفر  (الكايف البن عبد الرب : ينظر أقوال العلماء يف املسألة يف )٢(

 .١/٣٤٧) باب صالة أهل األعذار(، التوضيح للشويكي ١/٩٧) صالة املسافر(الصنائع 
 .٢/٦٨٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
 .حج عن أيب بألف درهم مثالً: حيددها، كأن يقول: أن يقطع له األجرة أي: قاطعةمعىن امل )٤(
 .٥/٢٤٠٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر 
 .٥/٢٣) كتاب احلج(، املغين ٢٤٠٩، ٥/٢٣٧٣املرجع السابق : ينظر )٥(
 .٥/٢٣٧٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٦(
 .-رمحه اهللا–الك يقصد بذلك اإلمام م )٧(

= 
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 .)١("رمه وقد مت احلج عن صاحبهرأوه جائزاً، فال نغ

مل حيكم على الذي حج عن غريه بتلك الطريقـة أن   -هنا-فاإلمام إسحاق 
 .يغرم ما أخذه، مراعاة للخالف يف املسألة

عن مسألة املرتد إذا أراد اإلمام قتلـه   -رمحه اهللا-سئل اإلمام إسحاق  -٤
 .فتاب، ما الذي جيب عليه من الكفارة والتوبة؟

ا تاب املرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحاً مـن الـذي   إذ: "قال
سلف منه من ارتداده، وإن كان ترك صالة، أو شيئاً كان يلزمـه مـن أمـور    
اإلسالم وضيعه يف ارتداده قضاها؛ ألن الردة مل ختفف عنه قضاء ما كان لزمه، 

 .)٤)(٣("فيه إذا اختلف أهل العلم يف قضاء ما فرط فيه )٢(واالحتياط

                                                 
= 
، اهلداية ١٣٣ص ) باب فرض احلج(الكايف البن عبد الرب : ينظر أقوال العلماء يف هذه املسألة يف 

، التوضيح للشـويكي  ٧/١٣٩) فصل يف االستئجار للحج(، اجملموع ٣/٢٤٠) باب اإلجارة(

 .٢/٤٧٥) كتاب احلج(

 .٥/٢٤٠٩مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
 .االحتراز والتحفظ، واألخذ بالثقة واحلزم :حتياط يف اللغةاال )٢(

 ).حوط(مادة  ٧/٢٧٩، لسان العرب ٣/١٢٢١الصحاح : ينظر 

 .عرف بتعريفات متقاربة: ويف االصطالح 

 ".حفظ النفس عن الوقوع يف املآمث: "أو هو" ترك املشكوك فيه واألخذ باملتيقن: "منها 

 .١٢، التعريفات ص ٤٧٢ تقريب الوصول البن جزي ص: ينظر 

 .٤٩-٢/٤٨) باب املواقيت(، املغين ١/٣٢٤) كتاب الصيام(املهذب : ينظر يف هذه املسألة )٣(

 .٧/٣٧٣٨مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٤(
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وأما مس الذّكر : "يف مسألة الوضوء من مس الذّكر -رمحه اهللا-وقال  -٥
فإن تأول رجل فلم يتوضأ ... )١(فإنا نرى منه الوضوء ملا صح ذلك عن النيب 

 .)٢("مل آمره بإعادة الصالة

 .فاإلمام إسحاق مل يأمره بإعادة الصالة مراعاة للخالف

 -رمحه اهللا–واضحة على أن اإلمام إسحاق  وهذه األمثلة كلها، تدلُّ داللة
 .يف املسائل االجتهادية -رمحهم اهللا-يعترب خالف العلماء 

 

                                                 
 ).١٣٥(سبق خترجيه يف ص  )١(

 .٤٠٦-٢/٤٠٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٢(
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 :مبحثانوفيه   

  .الفرق بني التقليد واالتباع: املبحث األول

 .تقليد اتهد تهد آخر: املبحث الثاين
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א א
 ليد واالتباعالفرق بني التق

 :التقليد يف اللغة

جعـل  : مصدر قَلّد يقَلِّد، وهو يدلُّ على تعليق شيء على شيء، ومعنـاه 
القالدة يف العنق، مأخوذ من القالدة، فكأنّ املقلد جعل ذلك احلكم الذي قلـد  

 .)١(فيه اجملتهد كالقالدة يف عنقه

 :ويف االصطالح

 .، متفقة يف املؤدى واحلقيقةعرف بتعريفات عدة خمتلفة يف العبارة
 .)٢("هو قبول قول الغري من غري حجة: "منها
 .)٣("قبول القول من غري دليل: "أو هو

بني االتباع والتقليد، مـن حيـث إنّ    -رمحه اهللا-وقد فرق اإلمام إسحاق 
 .)٤(، وأصحابه االتباع هو العمل مبا جاء عن النيب 

                                                 
، البحـر احملـيط   )قلـد (مـادة   ٣٩٨، القاموس احمليط ص ٥/١٩ة معجم مقاييس اللغ: ينظر )١(

٦/٢٧٠. 
، ٤/١٣٩، املستصـفى  ٥/٩٧، قواطع األدلـة  ٢/١٠٠٥، شرح اللمع ٤/١٢١٦العدة : ينظر )٢(

، تيسـري  ٤/٥٢٩، شرح الكوكب املـنري  ٤٤٤، تقريب الوصول ص ٣/١٠١٧روضة الناظر 
 .٢/٤٠٠، فواتح الرمحوت ٤/٢٤١التحرير 

 .ملراجع السابقةا: ينظر )٣(
 .١٨٢-٢/١٨١، إعالم املوقّعني ٢/١٠٩جامع بيان العلم وفضله : ينظر )٤(
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 .-كما تقدم-من غري حجة قبول قول الغري : والتقليد هو

الذي خنتار أن يكون أباً : "يف مسألة إرث اجلد مع اإلخوة -رمحه اهللا-قال 
 .)٢)(١("هو أقوى يف االتباع والتقليد، والنظر يف املذاهب

ويف االتباع هو أقوى؛ ألنّ أبا بكرٍ، وعثمان، وأبا موسـى  : "-أيضاً-وقال 
اجتمعـوا علـى أنـه      )٤(بن الـزبري ، وعائشة، وابن عباس، وا)٣(األشعري

٦)(٥("أب(. 

                                                 
، ١٨٠-٢٩/١٧٩) باب فرائض اجلـد (، املبسوط ٣/١٣١) كتاب الفرائض(األوسط : ينظر )١(

 .٦٧-٩/٦٦) باب مرياث اجلد(، املغين ٢/٤٢٣) كتاب الفرائض(بداية اجملتهد 

 .٤٢٠٣-٨/٤٢٠٢بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق  )٢(

هو الصحايب اجلليل أبو موسى عبد اهللا بن قَيس بن سلَيم بن حضار بن حرب األشعري، أسلم  )٣(

على البصرة، كان  على زبيد وعدن، واستعمله عمر  قبل اهلجرة، كان عامل رسول اهللا 

 .مبكة: بالكوفة، وقيل) هـ٤٤: (، وقيل)هـ٤٢(تويف سنة . من أحسن الناس صوتاً بالقرآن

 .٤/١١٩، اإلصابة ٣/٣٧٦، أسد الغابة ١٠٤-٣/١٠٣االستيعاب : ينظر 

هو الصحايب اجلليل أبو بكر عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي، أمه أمسـاء   )٤(

قد حنكه النيب ، وهو أول مولود يف اإلسالم من املهاجرين باملدينة، وبنت أيب بكر الصديق 

 اماً قواماً، عظيم الشجاعة، قُتل مبكة سنةهـ٧٣(، وكان صو (. 

 .٤/٦٩، اإلصابة ٣/٢٤٥، أسد الغابة ٣/٣٩االستيعاب : ينظر 

، سنن الدارمي، كتاب ١٠/٢٦٣مصنف عبد الرزاق، كتاب الفرائض، باب فرض اجلد : ينظر )٥(

يف اجلد، وباب قول ابن عباس  ل علي يف اجلد، وباب قو الفرائض، باب قول أيب بكر 

 .٤٥٤-٢/٤٥٠يف اجلد  -رضي اهللا عنهما–

 .٨/٤٢٥١مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٦(
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א א
 تقليد اتهد تهد آخر

 :حترير حمل النـزاع

اتفق العلماء على أن اجملتهد إذا اجتهد يف واقعة فأداه اجتـهاده إىل حكـم   
 .)١(فيها، أنّ الواجب عليه اتباع ذلك، وال جيوز له تركه إىل قول غريه

هد يف الواقعة وهو قادر على االجتهاد، واجتهد غريه، فهـل  وأما إذا مل جيت
جيوز له تقليد من اجتهد، أم ال بد أن ينظر هو يف املسألة ويطلـب حكمهـا   

 .)٢(بنفسه؟ هذا هو حمل اخلالف

ترجع  )٣(يف هذه املسألة على أقوال كثرية -رمحهم اهللا–وقد اختلف العلماء 
 :بعد التأمل إىل قولني مها

، وهبـذا  )٤(مام إسحاق إىل أنه جيوز للعامل أن يقلّد عاملاً مطلقاًذهب اإل -١
                                                 

، البحر ٤٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤/٢٤٧، اإلحكام لآلمدي ٢/٣٨٤املستصفى : ينظر )١(
 .٤/٥١٥، شرح الكوكب املنري ٦/٢٨٥احمليط 

 .ابقةاملراجع الس: ينظر )٢(
 ).٣٦٣(ينظر ص  )٣(
، قواطع ٢/١٣٠١، شرح اللمع ٤٠٣التبصرة ص : ينظر يف نسبة هذا القول لإلمام إسحاق يف )٤(

، ٤/٢٤٧، اإلحكـام لآلمـدي   ٦/٨٣، احملصول ٢/٣٨٤، املستصفى ٥/١٠٠قواطع األدلة 
، شرح الكوكـب  ٦/٢٨٦، البحر احمليط ٤/١٥١٦، أصول الفقه البن مفلح ٤٦٨املسودة ص

 .٤/٥١٦املنري 



 في التقليد: الفصل الثاني/ الباب الثالث/ القسم الثاني

– )٣(، واإلمام سفيان الثوري)٢(، واإلمام أمحد)١(قال اإلمام أبو حنيفة يف رواية
 .-رمحهم اهللا

 :)٤(ومن أبرز أدلتهم

#)...®: قوله تعاىل -١ þθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷ès? 〈)٥(. 
فاآلية الكرمية تدلُّ بظاهرها على جواز السؤال ملن ال يعلم سواء كان جمتهداً 
أم غري جمتهد، واجملتهد قبل اجتهاده غري عامل فجاز له ذلك، وذلك هـو عـني   

 .التقليد

على جواز تقليد العامل غريه من العلماء، ويدل على  إمجاع الصحابة  -٢
أبايعك علـى  : "قال لعثمان   )٦(ذلك ما روي أن عبد الرمحن بن عوف

 .)٧("وسرية الشيخني كتاب اهللا وسنة رسوله 
                                                 

 .٢/٣٩٣، فواتح الرمحوت ٤/٢٢٨تيسري التحرير : ينظر )١(
رمحه –وقد نفى أبو اخلطاب هذا القول عن اإلمام أمحد . ٤/٥١٦شرح الكوكب املنري : ينظر )٢(

 .٤٦٩-٤٦٨، املسودة ص ٤/٤٠٩التمهيد : ينظر -اهللا
 .املراجع السابقة: ينظر )٣(
 .املراجع السابقة: ينظر )٤(
 .٤٣، اآلية سورة النحل )٥(
أبو حممد عبد الرمحن بن عوف بن عبد احلارث الزهري القرشي، ولد بعد : هو الصحايب اجلليل )٦(

بعد الفيل بعشر سنني، أحد العشرة املبشرين باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، شهد بدراً 
 .باملدينة) هـ٣٢(سنة  -رضي اهللا عنه–تويف . وأحداً واملشاهد كلها

 .٤/١٧٦، اإلصابة ٣/٤٩٥، أسد الغابة ٢/٣٨٦ستيعاب اال: ينظر 
، وأصـل  ٣/٣٦، وابن األثري يف الكامل ٣٦ -٥/٣٤األثر هبذا اللفظ أورده الطربي يف تارخيه  )٧(

= 
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، مع أن املقلد كان أهـالً لالجتـهاد،   ومل ينكر ذلك أحد من الصحابة 
 .فصار ذلك إمجاعاً

ذهب مجهور العلماء إىل عدم جواز تقليد اجملتهد لغريه من اجملتهـدين   -٢
له، وسواء كان ذلك مع ضيق الوقت أو مطلقاً، سواء كان املقلد أعلم منه أو مث

 .)١(سعتـه
 :)٢(واستدلوا ملا ذهبوا إليه مبا يلي

ρç#) ®: قوله تعاىل -١ É9tFôã $$sù ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ Ì≈ |Áö/ F{ $# 〈)٣(. 
                                                 

= 
يف صحيح البخاري، كتاب فضـائل   -رضي اهللا عنهما–مبايعة عبد الرمحن بن عوف لعثمان 

 . ٣٧٠٠برقم  ٧٦-٧/٧٥.. .الصحابة، باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان 
 :ويف املسألة أقوال أخرى منها )١(
تقليد الصحابة، وال جيوز تقليد غريهم وهو القول القدمي لإلمام  أنه جيوز ملن بعد الصحابة  -١

 .-رمحه اهللا–الشافعي 
ـ  -٢ ن إن خاف اجملتهد أنه إذا اشتغل باالجتهاد فات الوقت جاز له التقليد وإال فال، وهبذا قال اب

 .سريج من الشافعية، والقاضي عبد الوهاب من املالكية
أنه جيوز تقليد من هو أعلم منه دون من هو مثله أو دونه، وهذا منسوب إىل اإلمام حممد بـن   -٣

 .-رمحهما اهللا–احلسن الشيباين صاحب اإلمام أيب حنيفة 
التبصـرة   ،٦٣٥، إحكام الفصـول للبـاجي ص   ٤/١٢٢٩العدة : تفصيل املسألة يف: ينظر 

، احملصـول  ٢/٣٨٤، املستصـفى  ٥/١٠٠، قواطع األدلـة  ٢/١٣٠١، شرح اللمع ٤٠٣ص
، أصول الفقه البن مفلـح  ٤٤٣، شرح تنقيح الفصول ص٤/٢٤٧، اإلحكام لآلمدي ٦/٨٣
، ٤/٢٢٧، تيسـري التحريـر   ٤/٥١٦، شرح الكوكب املنري ٦/٢٨٥، البحر احمليط ٤/١٥١٦

 .٢/٣٩٣فواتح الرمحوت 
 .راجع السابقةينظر امل )٢(
 .٢سورة احلشر، من اآلية  )٣(
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 :وجه الداللة
أن اجملتهد مأمور باالعتبار، وهذا ينايف التقليد، فإن قلد غريه مل يكن آتياً مبا أُمر بـه  

 .هلذا األمرفيكون خمالفاً 
β...®: قوله تعاىل -٢ Î* sù ÷Λä⎢ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ...〈)١(. 

 :وجه الداللة
 .أن اهللا عز وجل أمر حال التنازع برد األمور إىل الكتاب والسنة دون التقليد

الـدليل،   أن القول جبواز تقليد اجملتهد للمجتهد حكم شرعي، فالبد لـه مـن   -٣
واألصل عدمه، فمن ادعاه فعليه بيانه، وال يلزم من جوازه للعامي مع اجملتهـد بالـدليل   

 .جوازه للمجتهد القادر
إن اجملتهد يقدر على األصل وهو االجتهاد، وعارف بطرقه، فال جيوز له العدول  -٤

 .إىل البدل وهو التقليد
 :مناقشة األدلة

 :ايزين ةمناقشة أدل -١
þθ#)...®: ه تعاىلقول –أ  è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%!  .اآلية )٢(〉 ...#$

بأن اآلية واردة يف العامي واخلطاب لـه خاصـة،   : اعترض على وجه االستدالل هبا
وذلك ألن اهللا تعاىل أوجب السؤال، وقد اتفق على أن اجملتهد ال جيب عليـه السـؤال،   

þθ#)...®: قـال  فظهر أن املراد هبا غري اجملتهد، مث إن اهللا تعاىل è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! فـأمر   )٣(〉 ...#$
 .)٤(بسؤال أهل الذِّكْر، وهذا يدلُّ على أنّ املخاطب ليس من أهل الذِّكْر، وهو العامي

 .إمجاع الصحابة  -ب
                                                 

 .٥٩سورة النساء، آية  )١(
 .٤٣سورة النحل، اآلية  )٢(
 .٤٣سورة النحل، اآلية  )٣(
، اإلحكـام  ٨٩-٦/٨٨، احملصول ٥/١٠٥، قواطع األدلة ٢/١٣٠١، شرح اللمع ٤٠٦التبصرة ص : ينظر )٤(

 .٢٥٢ – ٤/٢٥١لآلمدي 



 في التقليد: الفصل الثاني/ الباب الثالث/ القسم الثاني

على عبد الرمحن بن عوف وعثمـان   بأنه مل ينكر أحد من الصحابة : أُجيب عنه
؛ ألم محلوا لفظ االقتداء على املتابعـة يف السـرية   ذلك -رضي اهللا عنهما–عفان  ابن

والسياسة دون املتابعة يف املذهب، فهذا كان يرى التسـوية يف العطـاء، وذاك يـرى    
 .)١(املفاضلة، واملختلفان ال ميكن اتباعهما فدلّ على أن املراد ما قيل

 :مناقشة أدلة املانعني -٢
عـن  -بنفس أدلة اجمليزين، حيث قالوا  لقد نوقشت بعض أدلة املانعني وهم اجلمهور

ρ#) ®: قوله تعاىل çÉ9 tFôã $$ sù ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Á ö/F{$# 〈)وقوله تعـاىل . )٢ :®...β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &™ó© x«...〈)٣( .

: يف املسألة كقوله تعاىلإن هاتني اآليتني معارضتان بأدلة أخرى ميكن التمسك هبا : -اآلية
®...(#þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ìø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? 〈)الصحابة وبإمجاع  ،)٤  على جواز تقليد العامل غريه

 .وقد سبق اجلواب عنها. )٥(من العلماء
 رجحان مـا ذهـب إليـه مجهـور العلمـاء       -والعلم عند اهللا-والذي يظهر يل 

 .لك لقوة أدلتهميف عدم جواز تقليد اجملتهد لغريه من اجملتهدين؛ وذ -رمحهم اهللا-

إن اجملتهد بعد االجتهاد واستفراغ اجلهد وبذل الوسع إن مل يتوصل : وميكن أن يقال
إىل حكم يف املسألة جاز له تقليد غريه من اجملتهدين؛ لكونه قد أتى مبا يف وسـعه، فيكـون يف   

واهللا . )٦(〉 ?óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès (þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ìø.Ïe%!$# βÎ#)...®: حكم من ال يعلم فيدخل يف عموم قوله تعاىل

 .واهللا تعاىل أعلم

                                                 
 .املراجع السابقة: ينظر )١(
 .٢سورة احلشر، من اآلية  )٢(
 .٥٩سورة النساء، آية  )٣(
 .٤٣سورة النحل، اآلية  )٤(
 .املراجع السابقة: ينظر )٥(
 .٤٣سورة النحل، اآلية  )٦(
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 :مبحثانوفيه   

  .العامل إذا زلّ يف فتواه: املبحث األول

 .اإلفتاء يف مسألة ال نص فيها: املبحث الثاين
  



 في الفتوى: الفصل الثالث/ الباب الثالث/ القسم الثاني

א א
 )١(العامل إذا زلّ يف فتواه

لعامل إذا زلّ يف فتواه، وخالف ما جاء أنّ ا -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 

، أو التابعني هلم بإحسان، فإنه جيب هجران قوله، خبالف عن أصحاب النيب 

وأمـا العـامل يفـيت    : "ويف ذلك يقول. )٢(العامل الذي قد خيفى عليه أمر السنة

أو التابعني بإحسـان، ِلمـا    بالشيء يكون خمالفاً ملا جاء عن أصحاب النيب 

عنه معرفة العلم الذي قد جاء فيه، فإنّ علـى املـتعلمني أن    )٣(ون قد عزبيك

يهجروا ذلك القول بعينه من العامل الذي خفي عليه سنته، وال يدخل على الراد 
                                                 

 .تبيني احلكم :الفَْتوى والفُْتيا لغة )١(
 ).فتا(مادة  ١٥/١٤٨، لسان العرب ٤/٤٧٣معجم مقاييس اللغة : ينظر 
 .عن احلكم الشرعياإلخبار  :ويف االصطالح 
 .املخرب حبكم اهللا تعاىل، ملعرفته بدليله :واملفيت هو 
 .هو املخرب عن اهللا حبكمه: وقيل 
 .هو املتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل، مع حفظه ألكثر الفقه: وقيل 
 .٤/١٧٣، إعالم املوقّعني ٤٤، صفة الفتوى البن محدان ص ٤/٥٣الفروق للقرايف : ينظر 
ومن املعلوم أنّ املخوف يف زلّة ): "٢/١٦٨إعالم املوقّعني : (-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن القيم  )٢(

العامل تقليده فيها، إذ لو ال التقليد مل يخف من زلّة العامل على غريه، فإذا عرف أنها زلّة، مل جيز 
مد، ومن مل يعرف أنها زلّة فهو أعذر له أن يتبعه فيها باتفاق املسلمني، فإنه اتباع للخطأ على ع

 ".منه، وكالمها مفرط فيما أمر به
)٣( بزمادة  ١٤٧القاموس احمليط ص : ينظر. غاب: ع)بزع.( 



 في الفتوى: الفصل الثالث/ الباب الثالث/ القسم الثاني

ذلك بعض ما رد على من هو أعلم منه ليتبع يف ذلك ما أُمر، ملا قال رسول اهللا 

) :مثّ فسر النجاة مـن ذلـك   )١()املإن ما أختوف على أميت اتباع زلّة الع ،

 .)٣("، فهذا تصديق ما وصفنا)٢()أما العامل إذا زلّ فال تتبعوا زلته: (فقال

                                                 
، ٦/٦٠، وابن عدي يف الكامل ١٧/١٧، والطرباين يف الكبري ١/١٠٣أخرجه البزار يف مسنده  )١(

 .٢/١١٠رب يف اجلامع ،  وابن عبد ال٧/٢٨١والبيهقي يف شعب اإلميان 
رواه الطرباين، وفيه كثري بن عبد اهللا املزين، ): "٥/٢٣٩جممع الزوائد : (قال احلافظ اهليثمي يف 

 .-رمحه اهللا–وضعفه العالمة األلباين ". وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات
 .٤/١٩٣سلسلة األحاديث الضعيفة : ينظر 
يفسد : "ن زلّة العامل، ومن ذلك قول عمر يف التحذير م وقد وردت آثار عن الصحابة  

 ".أئمة مضلّون، وجدال املنافق بالقرآن والقرآن حق، وزلّة العامل: الزمان ثالثة
، وابن عبد الرب يف جامع ١/٨٢أخرجه الدارمي يف سننه يف املقدمة باب يف كراهية أخذ الرأي  

 .٢/١١٠بيان العلم وفضله 
رضـوان اهللا  –س، ومعاذ بن جبل، ومتيم الـداري وغريهـم   وقد ورد ذلك أيضاً عن ابن عبا 

 .-عليهم
-٢/١١٠، جامع بيان العلم وفضله البن عبد الـرب  ١/٢١٩حلية األولياء : ينظر يف هذه اآلثار 

 .١٧١-٢/١٦٨، إعالم املوقّعني ٢/١٣، الفقهيه واملتفقه للخطيب البغدادي ١١٤
دات، باب ما جتوز به شـهادة أهـل األهـواء    أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب الشها )٢(

 ).اتقوا زلّة العامل، وانظر فيئته: (حنواً منه، ولفظه ١٠/٢١١
 .٦/٦٠وكذلك أخرجه ابن عدي يف الكامل  
 .-رمحه اهللا–وقد ضعفه العالمة األلباين  
 .١/١١٤، اجلامع الصغري وزيادته ٤/١٩٣سلسلة األحاديث الضعيفة : ينظر 
 .٤٨٤٣ -٩/٤٨٤٢أمحد وإسحاق بن راهويه  مسائل اإلمام )٣(
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א א
 اإلفتاء يف مسألة ال نص فيها

أنه ال ينبغي للمفيت أن يجيب عن كل مـا   -رمحه اهللا-يرى اإلمام إسحاق 
 .نه يجيبيسأل عنه، إال إذا سئل عن أمر السنة فإ

إن الذي " حينما سئل عن قول ابن مسعود وابن عباس  -رمحه اهللا-قال 
ال ينبغي له أن يجيب يف كـل مـا   : ")١("يفيت الناس يف كل ما يستفتونه جملنون

اجلري على الفُتيا : يستفىت، إال أن يكون كل ما يستفتونه السنن، وإمنا يعين هبذا
 .)٢("مبا مل يسند

 

                                                 
فقد أخرجه الدارمي يف سننه يف املقدمة، باب يف الذي يفيت النـاس يف   أما أثر ابن مسعود  )١(

، وابن عبـد الـرب يف   ٤٣٢، والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى ص ١/٧٣كل ما يستفيت 
 .٢/١٩٨قيه واملتفقه ، واخلطيب البغدادي يف الف٣/١٦٤جامع بيان العلم وفضله 

 .١/١٧٢فقد أخرجه ابن سعد يف الطبقات  -رضي اهللا عنهما–وأما أثر ابن عباس  
، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلـم وفضـله   ٤٣٣والبيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى ص  

 .٢/١٥٥، واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه ٣/١٦٣
 .٤٦٧٩-٩/٤٦٧٨راهويه  مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن )٢(
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 :مبحثانوفيه 

 . حقيقة التعارض: املبحث األول

 .طرق دفع التعارض:  املبحث الثاين
 



 في التعارض: الفصل األول/ الباب الرابع/ القسم الثاني

א א
 حقيقة التعارض

: ، وعرض الشـيء -بضم العني–تفاعل من العرض  :هوالتعارض يف اللّغة 
ناحيته من أي وجه جئته، وكأن الكالم املتعارض يقف بعضه يف عرض بعض، 

 .فيمنعه من النفوذ إىل حيث وجه
: قابله، وعارضت كتـايب بكتابـه، أي  : وعارض الشيء بالشيء معارضة

 .)١(هـقابلت

 .)٢("ل املمانعةهو تقابل الدليلني على سبي: "ويف االصطالح

وذلك إذا كان أحد الدليلني يدلّ على اجلواز، واآلخر يدل على املنع، فدليلُ 
اجلواز مينع التحرمي، ودليل التحرمي مينع اجلواز؛ فكلُّ منـهما مقابـلٌ لآلخـر،    

 .)٣(ومعارض له، ومانع له
قصر حني قال يف مسألة  -رمحه اهللا–وقد أشار إىل هذا املعىن اإلمام إسحاق 

يف التقصـري يف   نظرنا اختالف الروايات عن رسول اهللا : "الصالة للمسافر
حني يقصد إىل احلرب، وما أجاب السـائلني يف   )٤(إقامته ويف أسفاره ويف ظَعنِه
                                                 

 .٦/١٠٩، البحر احمليط )عرض(مادة  ٧/١٦٧، لسان العرب ٣/١٨٠٤الصحاح : ينظر )١(
، شـرح  ٦/١٠٩، البحر احمليط ٢/٧٨١، شرح املنهاج لألصفهاين ٢/٣٩٥املستصفى : ينظر )٢(

 .٣/١٣٦، تيسري التحرير ٤/٦٠٥الكوكب املنري 
 .٤/٦٠٥شرح الكوكب املنري : ينظر )٣(
 . ظَعن يظْعن ظَعناً ذهب وسار: عنِهظَ )٤(

= 



 في التعارض: الفصل األول/ الباب الرابع/ القسم الثاني

 .)١(..."التقصري يف السفر فوجدنا ألفاظاً تكون يف الظاهر ينقض بعضه بعضاً

..." نا ألفاظاً تكون يف الظاهرفوجد: "... -رمحه اهللا–وقول اإلمام إسحاق 
يدلّ داللة واضحة على أنه يرى أنّ التعارض بني األدلة الشرعية إمنا يكـون يف  

 .)٢(الظاهر فقط ال يف حقيقة األمر، وذلك ألنّ أدلة الشرع ال تتناقض

                                                 
= 
 ).ظعن(مادة  ١٣/٢٧٠، لسان العرب ٦/٢١٥٩الصحاح : ينظر 
 .٢/٨٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
وحجج اهللا ال تتعارض، وأدلّـة  ): "٣/١١٦إعالم املوقّعني ( -رمحه اهللا–قال اإلمام ابن القيم  )٢(

 ".صدق بعضه بعضاً، وال يقبل معارضةً وال نقضاًالشرع ال تتناقض، واحلق ي
 .٤/٦١٧، شرح الكوكب املنري ٤/٢٩٤، املوافقات ٢/٢١اإلحكام البن حزم : وينظر 



 في التعارض: الفصل األول/ الباب الرابع/ القسم الثاني

א א
 طرق دفع التعارض

 :اليةيف دفع التعارض املسالك الت -رمحه اهللا–سلك اإلمام إسحاق 

 :)١(مسلك اجلمع: أوالً

رمحه –إذا ظهر التعارض بني األدلة، فإنّ أول خطوة خيطوها اإلمام إسحاق 
هي العمل باألدلّة مجيعاً، والتوفيق بينها بوجه من وجوه التوفيق، ألنّ العمل  -اهللا

 .بالدليلني معاً أوىل من إمهاهلما

 :ومما يدل على ذلك ما يلي

إىل أن التيمم يكـون بضـربة واحـدة للوجـه     ذهب اإلمام إسحاق  -١
 .)٢(والكفني

                                                 
 .تأْليف املُتفَرق، وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض: اجلمع يف اللغة )١(

 ).مجع(مادة  ٩١٧، القاموس احمليط ص ٨/٥٣لسان العرب : ينظر 

االئتالف بني األدلة الشرعية وتوافقها، وبيان أنّ االختالف بينـها غـري   : "هو صطالحويف اال 

 ".موجود حقيقة

 .٣٣٨التعارض والترجيح للربزجني ص : ينظر 

باب ما جاء يف (، سنن الترمذي ٣٧٧-٢/٣٧٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

باب (، اجملموع ١/٣٢١) باب التيمم(املغين ، ٢/٥١) صفة التيمم(، األوسط ١/٢٦٩) التيمم

 .٢/٢١١) التيمم
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 أن النيب  -رضي اهللا عنهما–واستدل لذلك مبا روي عن عمار بن ياسر 
 .)١("أمره بالتيمم للوجه والكفَّني

إال أن ما استدل به اإلمام إسحاق معارض مبـا روي عـن عمـار بـن     
ـ : "أنـه قـال   -أيضـاً  -رضي اهللا عنهما-ياسر  إىل  ا مـع الـنيب   تيممن

 .)٢("املناكب واآلباط

                                                 
 .٣٢٧برقم  ١/١٤٢أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب التيمم  )١(
حديث : ، وقال١٤٤برقم  ١/٢٦٨والترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف التيمم  

 .حسن صحيح
 .٤/٢٦٣واإلمام أمحد يف املسند  
 .١/١٣٥يف سننه الكربى، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم والنسائي  
 .١/٢٠٨والدارمي يف سننه، كتاب الطهارة، باب التيمم مرة  
والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الطهارة، باب ذكر الروايات يف كيفية التيمم عن عمار بن  

 .١/٢١٠ ياسر 
 .١/٢٧٠لترمذي سنن ا: ينظر. -رمحه اهللا–واحلديث صححه اإلمام إسحاق 

 .١/٦٦صحيح سنن الترمذي : ينظر -رمحه اهللا–والعالمة األلباين  
والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الطهارة، باب ذكر الروايات يف كيفية التيمم عن عمار بن  

 .١/٢١٠ ياسر 
 .٣١٨برقم  ١/٢٢٤أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب التيمم  )٢(
 .١٤٤برقم  ١/٢٦٨ننه، كتاب الطهارة، باب التيمم والترمذي يف س 
 .٣٢١، ٤/٢٦٣واإلمام أمحد يف املسند  
 .١/١٦٧والنسائي يف سننه الكربى، كتاب الطهارة، باب التيمم يف السفر  
 .٥٦٦برقم  ١/١٨٧وابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة، وسننها، باب ما جاء يف السبب  
 .١/٢٧١سنن الترمذي : ينظر -رمحه اهللا–وصححه اإلمام إسحاق  

= 
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دفع هذا التعارض الظـاهر، وسـلك يف    -رمحه اهللا–ولكن اإلمام إسحاق 
حديث عمار يف التيمم للوجـه  : "-رمحه اهللا–ذلك مسلك اجلمع، حيث قال 

إىل  تيممنا مع الـنيب  "هو حديثٌ حسن صحيح، وحديثُ عمار : والكفني
مبخالف حلديث الوجه والكفني؛ ألن عماراً مل يذكر  ليس هو" املناكب واآلباط

أمره  فلما سأل النيب " فَقُلْنا كذا وكذا: "أمرهم بذلك، وإمنا قال أن النيب 
الوجه والكفني، والـدليلُ  : بالوجه والكفْني، فانتهى إىل ما علَّمه رسول اهللا 

، "الوجه والكفـني : "نه قاليف التيمم أ ما أفىت به عمار بعد النيب : على ذلك
 .)١("فعلَّمه إىل الوجه والكفني ففي هذا داللةٌ أنه انتهى إىل ما علَّمه النيب 

يف مسألة قصر الصـالة   )٢(-رمحه اهللا كما سبق–قول اإلمام إسحاق  -٢
يف التقصري يف إقامته ويف  نظرنا اختالف الروايات عن رسول اهللا : "للمسافر

نِه حني يقصد إىل احلرب، وما أجاب السائلني يف التقصـري يف  أسفاره ويف ظَع
السفر فوجدنا ألفاظاً تكون يف الظاهر ينقض بعضه بعضاً، ولكن املـذهب يف  
ذلك ائتالف معانيها وتصرف علتها عن معانيها على حتقيق إرادته واهللا سبحانه 

 .)٣("وتعاىل أعلم

ظاهرها التعارض، ومجـع   مجلة من األحاديث اليت يف -رمحه اهللا-مث ذكر 

                                                 
= 
 .١/٦٤صحيح سنن أيب داود : ينظر -رمحه اهللا–والعالمة األلباين  

 .٢٧١-١/٢٧٠) باب ما جاء يف التيمم(سنن الترمذي  )١(

 ).٣٧٢(ينظر ص  )٢(

 .٢/٨٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
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، أو تسـعة  )١(يوم فتح مكة سبعة عشر من ذلك ما أقام النيب : "بينها، فقال
، وقصد للحج يف العشر صبح أربع )٣(، وبتبوك عشرين ليلة يقصر)٢(عشر يقصر
 وقد سئل ابـن عبـاس   ... ، )٥(فقصر إىل خروجه إىل مىن ومبىن )٤(ليالٍ خلون

                                                 
أقام مبكة عام الفـتح   أن النيب : -ارضي اهللا عنهم–أخرجه أبو داود يف سننه عن ابن عباس  )١(

، واإلمـام  ١٢٢٩برقم  ٢/٢٣كتاب الصالة، باب مىت يتم املسافر . سبع عشرة يصلي ركعتني
 .٣١٥، ١/٣٠٣أمحد يف املسند 

والدارقطين يف سننه، كتاب الصالة، باب قدر املسافة اليت تقصر يف مثلها صالة وقـدر املـدة    
٣٨٨، ١/٣٨٧. 

 .١١/٣٣٢جم الكبري والطرباين يف املع 
 .٢/٥٣٣وعبد الرزاق يف مصنفه، كتاب الصالة، باب الرجل خيرج يف وقت الصالة  
 .-رمحه اهللا–وضعفه العالمة األلباين  
 .١/١٢٠ضعيف سنن أيب داود : ينظر 
مبكة تسعةَ  أقام النيب : "قال -رضي اهللا عنهما-أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  )٢(

بـرقم   ٧/٦١٥مبكة زمن الفتح  ، كتاب املغازي، باب مقام النيب "يصلي ركعتني عشر يوماً
٤٢٩٨. 

 أقـام رسـول اهللا   : قال -رضي اهللا عنهما–أخرج أبو داود يف سننه عن جابر بن عبد اهللا  )٣(
 ٢/٢٧، كتاب الصالة، باب إذا أقام بأرض العدو مث يقصـر  "بتبوك عشرين يوماً يقصر الصالة

 .١٢٣٥برقم 
 .٣/٢٩٥واإلمام أمحد يف املسند  
 .٢٧٥٣، ٢٧٤٩برقم  ٤٥٩-٦/٤٥٦وابن حبان يف صحيحه، كتاب الصالة، باب املسافر  
 .٢/٥٣٢وعبد الرزاق يف مصنفه، كتاب الصالة، باب الرجل خيرج يف وقت الصالة  
 .٣/١٥٢ يقصر أبداً ما مل جيمع مكثاً: والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصالة، باب من قال 
 .١/٢٢٨صحيح سنن أيب داود : ينظر. -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .مضى: خال الشيُء خلُوا: خلون )٤(
 ).خال(مادة  ١٤/٢٤١لسان العرب : ينظر 
 .١٦٥٥برقم  ٣/٥٩٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب الصالة مبىن  )٥(

= 
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إذا خرج من منـزله  كان رسول اهللا : فقال عن التقصري -رضي اهللا عنهما-
 وأشباه ذلك عن الـنيب  ... )١(إىل مكة ال يزال يصلي ركعتني حىت ينصرف

وأكثر أصحاب النيب . )٢(فأربعة أيام فقط: ومنهم من قال... وأصحابه بعده 
   م كانوا يقيمون يف أسفارهم األشهر والسنة والسـنتني الوالتابعني على أ

 .)٣(" ركعتنييصلون إال

أن : -واهللا سبحانه وتعاىل أعلم-فنرى : "مث مجع بني هذه األحاديث بقوله
حجة األوائل أن الرجل إذا خرج مسافراً من أهله ال يريد التوطن ببلدة مير هبـا  
وال مقام له حيث قصد إليه حىت يرجع إىل منـزله أن يصلي ركعتني، وإن طال 

أو أقلّ؛ ألنّ ذلك املقام ليس بتوطن وال اختيـار  مقامه يف مصرٍ شهراً، أو أكثر 
كل مسافر قدم بلدة فأمجع : دار، فإذا مل يقل العامل هبذا القول بعدل؛ فألن يقول

                                                 
= 
، وكتاب صالة ١٤١برقم  ٢/٨٨٣بيان وجود اإلحرام ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب  

 .٦٩٥و ٦٩٤برقم  ٤٨٣-١/٤٨٢املسافرين وقصرها، باب قصر الصالة مبىن 
 .١/٢٤١أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  )١(
 .٢/٢٠٣وابن أيب شيبه يف مصنفه، كتاب الصالة، باب من كان يقصر الصالة  
 .١/٢٤٦يف األوسط  ، وكذلك١٢/١٤٣والطرباين يف املعجم الكبري  
 .وبه قال اإلمام مالك والشافعي وأمحد يف رواية )٢(
، ١/١٩٢) باب صالة املسافر(، املهذب ١/١٢٧) باب يف قصر الصالة يف السفر(التلقني : ينظر 

 .٣/١٤٨) باب صالة املسافر(املغين 
 .٢/٥٣٥مصنف عبد الرزاق، كتاب الصالة، باب الرجل خيرج يف وقت الصالة : ينظر )٣(
 .٢/٤٥٣ومصنف ابن أيب شيبة، كتاب الصالة، باب يف مسرية كم يقصر الصالة  
 .٣/١٥٢والسنن الكربى للبيهقي، كتاب الصالة، باب من قال يقصر أبداً ما مل جيمع مكثاً  
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صخش١(اإلقامة هبا أياماً ال ي(تهمهفمىت يقضي ن ،)من إقامة قلّ أم كثـر، أن   )٢
 .ليهيصلي صالة املقيم؛ ألنّ اسم اإلقامة وإمجاعها قد وقع ع

وهذا أحب األقاويل إيلّ أن يؤخذ هبا؛ ألنّ يف ذلـك جيمـع االخـتالف    
واالختباط إذا اختلفوا يف توقيت اإلقامة مبصر، وقد أمجعوا كلهم على أن املقيم 
يتم الصالة، فاألخذ مبا اجتمعوا عليه حىت يتبني ما اختلفوا أوىل، مـن غـري أن   

 .)٣("شراً أو اثنيت عشرة ليلةيعيب اقتداء أهل العلم وقّت أربعاً أو ع

وجه اجلَمع بـني هـذه   : "قال اإلمام إسحاق يف صفة صالة الكسوف -٣
إنما كان يزيد يف الركوع إذا مل ير الشـمس قـد    ، أنَّ النيب )٤(األحاديث

   جـاوزكعـات، وال يزيادة الر نا صارتفمن هاه ،دجس لَتجفإذا ان ،لَتجان

                                                 
 .ذهب من بلد إىل بلد: شخص يشخص شخوصاً أي: يشخص )١(
 ).شخص(ة ماد ٧/٤٦، لسان العرب ٣/١٠٤٣الصحاح : ينظر 
)٢( تهمهحاجته: أي: ن. 
 ).م(مادة  ١٥٠٤القاموس احمليط ص : ينظر 
 .٨٩٦ -٢/٨٨٧مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
 :روايات متعددة يف كيفية أداء صالة الكسوف منها ورد عن النيب  )٤(
ركعات، يف ركعتني، وأربـع   ؛ أنه صلَّى أربععن النيب  -رضي اهللا عنهما–عن ابن عباس  -١

 ".سجدات
برقم  ٢/٦٢٠أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الكسوف، باب خطبة اإلمام يف الكسوف  

 .١٠٦٤برقم  ٢/٦٣٧، وباب الركعة األوىل يف الكسوف أطول ١٠٤٦
 .٩٠٢برقم  ٢/٦٢٠ومسلم يف صحيحه، كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف  
 ".صلَّى ست ركعات وأربع سجدات إن نيب اهللا : قالت -رضي اهللا عنها–وعن عائشة  -٢
 .٩٠١برقم  ٢/٦٢١أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف  
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با عن النيب أره مل يأِْتنركعات يف كُلِّ ركعة؛ ألن ع من ذلك ١("أكثر(. 

جرت صالة الكسوف يف أوقات، واختالف صفاا حممـول  : "وقال أيضاً
على بيان جواز مجيع ذلك، فتجوز صالا على كـل واحـد مـن األنـواع     

 .)٢("الثابتـة

ثبتت الروايات " :يف صفة صالة اخلوف -رمحه اهللا–قال اإلمام إسحاق  -٤

يف صالة  وأرى أنَّ كلّ ما روي عن النيب . )٣(يف صالة اخلوف عن النيب 

 .)٤("اخلوف فهو جائز، وهذا على قَدر اخلوف

، فأيتها أخذت هبا أجـزأك،  )٥(إنها على أوجه مخسة أو أكثر: "وقال أيضاً

                                                 
 .٣/٣٣٠) باب صالة الكسوف(، املغين ٣/٣١٣التمهيد البن عبد الرب  )١(
 .٢/٦١٨، فتح الباري ٦/١٩٩شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(
 ٢/٤٩٧صحيح البخاري، كتاب صالة اخلوف، باب صالة اخلـوف  : ياتينظر يف هذه الروا )٣(

 .٩٤٤، ٩٤٢برقم 
بـرقم   ٥٧٦-١/٥٧٤وصحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة اخلـوف   

 ٢/٢٧، وسنن أيب داود، كتاب صالة السفر، باب صالة اخلوف ٨٤٢و ٨٤١و ٨٤٠و ٨٣٩
 .٢٨١برقم 

 .٥٦٥و ٥٦٤برقم  ١/٤٥٣ما جاء يف صالة اخلوف  وسنن الترمذي، كتاب الصالة، باب 
 .١٤٥-٣/١٤٤وسنن النسائي، كتاب صالة اخلوف  
 .٦٠، ٤/٥٩ومسند اإلمام أمحد  
 .٤٥٥-١/٤٥٤) باب ما جاء يف صالة اخلوف(سنن الترمذي  )٤(
كتاب صالة (، املغين ٤/٢٨٦، شرح السنة للبغوي ٥/٤٤) باب صالة اخلوف(األوسط : ينظر )٥(

 .٣/٣١١ )اخلوف
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 .)٣("وجوهجيزئ ولسنا خنتاره على غريه من ال )٢)(١(وقول سهل بن أيب حثمة

يف  ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز القول بكل ما روي عـن الـنيب    -٥
اهللا أكرب يف أول أذانه مرتني، ومن شاء أربعاً، ومن شاء : األذان، فمن شاء، قال

 .)٥(مجعاً لألحاديث الواردة يف ذلك. يف أذانه، ومن شاء مل يرجع )٤(رجع

 -رضي اهللا عنها-وعائشة : "سحاققلت إل: قال إسحاق بن منصور املروزي -٦
 ،)٦(إخوـا  كان يدخل عليها من أرضعته أخواا، وال يدخل عليها من أرضعته نساء

                                                 
عبيد اهللا بن : هو الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحن سهل بن أيب حثْمة، اختلف يف اسم أبيه، فقيل )١(

 عامر بن ساعدة األوسي األنصاري، ولد سنة ثالث من اهلجرة، وقُبِض النيب : ساعدة، وقيل
 .باملدينة وهو ابن مثاين سنني، ولكنه حفظ عنه، تويف يف خالفة معاوية 

 .٣/١٣٨، اإلصابة ٢/٤٤٣، أسد الغابة ٢/٢٢١االستيعاب : ينظر 
يقوم اإلمام مسـتقبل القبلـة   : "قال أخرج البخاري يف صحيحه عن سهل ابن أيب حثمة  )٢(

وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو وجوههم إىل العدو، فيصلي بالذين معـه ركعـة، مث   
دتني يف مكام، مث يذهب هؤالء إىل مقـام  يقومون فريكعون ألنفسهم ركعة ويسجدون سج

كتـاب  ". أولئك، فيجئ أولئك فريكع هبم ركعة فله ثنتان، مث يركعون ويسجدون سـجدتني 
 .٤١٣٣، ٤١٣١برقم  ٧/٤٨٦املغازي، باب غزوة ذات الرقاع 

 .٨٤١برقم  ١/٥٧٥ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين باب صالة اخلوف  
 .٧٣٥-٢/٧٣٤وإسحاق بن راهويه  مسائل اإلمام أمحد )٣(
إعادة الشهادتني بعد ذكرمها خفضاً، بصوت أرفع من الصوت األول، مسي بذلك؛ : الترجِيع هو )٤(

 .ألنه رجع إىل الرفع بعد أن تركه، أو إىل الشهادتني بعد ذكرمها
 .٤٩، املطلع ص٢/٥٦) باب األذان(املغين : ينظر 
، املغين ١/١٦) باب ما جاء يف النداء للصالة(، االستذكار ٢٤/٣١لرب التمهيد البن عبد ا: ينظر )٥(

 .٢/٥٧) باب األذان(املغين 
 .١٢٨٥برقم  ٤٥٣أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغري ص  )٦(
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 .)٢)(١(هل هذا خمالف حلديث أَفْلَح؟

هذا خمالف يف الظاهر حلديث أفلح، ولكنا نضـع  : "إسحاق -اإلمام–قال 
 .)٤)(٣("هذا على معىن النظر

أن املطلقة بلفظ الثالث إذا كان مدخوالً هبـا  ذهب اإلمام إسحاق إىل  -٧
 .)٥(فإنه يقع عليها الثالث، وإال تقع واحدة عليها فقط

وقد سلك يف هذه املسألة مسلك اجلمع بني األحاديث الواردة يف ذلك، قال 
                                                 

فلح أخو أ: أفلح بن قُعيس، وقيل: هو أَفْلَح بن أيب القُعيس من بين سليم، اختلف يف امسه، فقيل )١(
وهـو  . أفلح بن أيب القُعيس، ورجح ابن عبد الرب أنه أفلح أخو أيب القُعيس: أيب القُعيس، وقيل

 .من الرضاعة -رضي اهللا عنهما–عم عائشة 
 .١/٥٧، اإلصابة ١/١٦٢، أسد الغاية ١/١٩٢االستيعاب : ينظر 
لَح أخا أيب القُعيس جاء يستأذنُ أنَّ أفْ -رضي اهللا عنها–أخرج البخاري يف صحيحه عن عائشة  )٢(

عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل احلجاب، فأبيت أن آذنَ لَه، فلما جاء رسول اهللا 
 فأمرين أن آذن له ،٩/٥٤كتاب النكـاح، بـاب لـنب الفحـل     ". أخربته بالذي صنعت 
 .٥١٠٣برقم

بـرقم   ٢/١٠٦٩الرضاعة من مـاء الفحـل   ومسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب حترمي  
١٤٤٥. 

 -رضي اهللا عنـها –أن هذا املعىن املروي عن عائشة  -رمحه اهللا–يقصد بذلك اإلمام إسحاق  )٣(
حيملُ على امتناعها من نظر من أرضعته نساء إخوا دون احلجاب اختياراً منـها، ومل تقـض   

–هبذا املعىن الذي قرره اإلمام إسحاق  بتحرمي دخوهلم عليها، فيزول ظاهر التعارض بني النصني
 .رمحه اهللا

 .٤/١٦٢٥مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مع حاشية احملقق : ينظر 
 .املرجع السابق )٤(
 .١٣٣ص، اختالف العلماء للمروزي ٤/١٧٧٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه: ينظر )٥(
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يف الطالق  عن النيب  -رضي اهللا عنهما– )١(حديث ابن عباس: "-رمحه اهللا-
: إمنا رووا عنه قوله، ومل يفسـروا . خالف روايتهمل يرو أحد من أصحابه عنه 

على غري املدخولـة مل   )٢(أمدخولة أو غري مدخولة، فإذا وضعت رواية طاووس
 .)٣(يكن خالفاً لروايته

 فليس فيـه بيـان أنـه طلـق ثالثـاً بكلمـة،        )٥)(٤(وأما حديث فاطمة
  ؛)٦(حـىت تـذوق العسـيلة    -رضـي اهللا عنـهما  -وال يف رواية ابن عمـر  

 ألن الطالق كان ثالثاً، وإمنا نضع حديث طاووس على غـري املدخولـة ملـا    

                                                 
رضي اهللا –مر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أخربنا مع: -رمحه اهللا–قال اإلمام مسلم  )١(

وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر، طـالق   كان الطالق على عهد رسول اهللا : قال -عنهما
إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أنـاة،  : الثالث واحدة، فقال عمر بن اخلطاب

 ".فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
 .٢/١٠٩٩ب الطالق، باب طالق الثالث صحيح مسلم، كتا 
هو أبو عبد الرمحن، طاووس بن كيسان اليماين اهلمداين اخلوالين، من فقهاء أهل اليمن، وهـو   )٢(

 .، مبكة)هـ١٠١(تويف سنة  -رضي اهللا عنهم–من كبار التابعني، أدرك مخسني من الصحابة 
 .٥/٣٨عالم النبالء ، سري أ٢/٥٠٩، وفيات األعيان ٧٣طبقات الفقهاء ص : ينظر 
 .١٣٣اختالف العلماء للمروزي ص: ينظر )٣(
هي الصحابية اجلليلة فاطمة بنت قَيس بن خالد القرشية الفهرية، كانت حتت أيب بكـر بـن    )٤(

، وكانت من املهاجرات اُألول، هلا عقل حفص املخزومي فطلقها، فتزوجت بأسامة بن زيد 
 .رى ملا قتل عمر بن اخلطاب وكمال، ويف بيتها اجتمع أصحاب الشو

 .٨/١٦٤، اإلصابة ٧/٢٤٨، أسد الغابة ٤/٤٥٤االستيعاب : ينظر 
نفقة  أن زوجها طلقها ثالثاً، فلم جيعل هلا النيب  -رضي اهللا عنها–حديث فاطمة بنت قيس  )٥(

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثاً ال نفقـة هلـا   . نفقة وال سكىن
 .١٤٨٠رقم ب ٢/١١١٤

 ).٣١٥(سبق خترجيه يف ص  )٦(
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، ومـا روى  )١(التمييز بينهما -رضي اهللا عنهما-حكى عكرمة عن ابن عباس 
 .)٦(")٥(يف غري املدخولة الثالث واحدة )٤(وعطاء )٣(جابر عن )٢(عمرو
 :مسلك الترجيح: ثانياً

يلجأ إىل تـرجيح   -رمحه اهللا–مام إسحاق إذا تعذّر العمل بالدليلني، فإنّ اإل
أحد الدليلني بوجه من وجوه الترجيح اليت سيأيت ذكرها يف الفصل الثاين إن شاء 

 .اهللا عز وجل
                                                 

أخرج أبو داود يف سننه عن طاووس أن رجالً يقال له أبو الصهباء كان كثري السـؤال البـن    )١(
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل هبا، جعلوها واحدة : عباس، قال

بلى، كان الرجل إذا : قال ابن عباس وأيب بكر وصدراً من إمارة عمر؟ على عهد رسول اهللا 
وأيب بكر وصـدراً   طلق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل هبا جعلوها واحدة على عهد رسول اهللا 

كتاب الطالق، باب نسـخ  ". أجيزوهن عليهم: "من إمارة عمر، فلما رأى قد تتابعوا فيها قال
 .-رمحه اهللا–مة األلباين ، ضعفه العال٢١٩٩برقم  ٢/٦٤٩املراجعة بعد التطليقات الثالث 

 .١/٢١٧ضعيف سنن أيب داود : ينظر 
هو أبو حممد عمرو بن دينار املكي األثرم، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة، تويف سنة  )٢(

 ).هـ١٢٦(
 .٢٧-٨/٢٦، ذيب التهذيب ٢/٢٨٤الكاشف للذهيب : ينظر 
، ثقة فقيه، روى -رضي اهللا عنهما–س أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي، صاحب ابن عبا: هو )٣(

 ).هـ١٠٣(له أصحاب الكتب الستة، تويف سنة 
 .٢/٣٤، ذيب التهذيب ١/١٢١الكاشف للذهيب : ينظر 
ثقة كـثري   -رضي اهللا عنها–هو عطاء بن يسار اهلاليل، أبو حممد املدين، القاضي موىل ميمونة  )٤(

 . ذلكهـ، وقيل غري١٠٤: هـ، وقيل١٠٣تويف سنة . احلديث
 .١/٩٠، تذكرة احلفاظ ٢/٢٣٣، الكاشف للذهيب ١/٢٣٥ذيب األمساء واللغات : ينظر 
 .٢/٦٤٧سنن أيب داود : ينظر يف هذه الرواية )٥(
 .١٧٧٦-٤/١٧٧٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٦(
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 :مسلك النسخ: ثالثاً

يلجأ  -رمحه اهللا–وإذا تعذّر اجلمع والترجيح بني األدلة، فإنّ اإلمام إسحاق 
 .خر، ويعتربه ناسخاً للمتقدمإىل النسخ إذا علم التاريخ، فيقدم املتأ

 :ومن األمثلة اليت تدلّ على ذلك ما يلي

 .)١(ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه ال جيب الوضوء من شيء مسته النار -١

أن رسول اهللا : "-رضي اهللا عنهما–واستدل لذلك مبا روي عن ابن عباس 
 َف شاة مثَّ صلَّى ومل يتوضأ٢("أكل كَت(. 

 )٣(ث قد عارضه حديث آخر وهو حديث زيد بن ثابـت إال أن هذا احلدي
 مسعت رسول اهللا : قال ار: (يقولت الن٤()الوضوء مما مس(. 

دفع هذا التعارض وسلك مسلك النسـخ   -رمحه اهللا-ولكن اإلمام إسحاق 
الوضوء  فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النيب : "-رمحه اهللا–قال 

                                                 
جاء يف  باب ما(، سنن الترمذي ٤٠٩، ٢/٤٠٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(

 .١/١١٩) ترك الوضوء مما غيرت النار
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب من مل يتوضأ من حلم الشـاة والسـويق    )٢(

 .٢٠٧برقم  ١/٣٧١
 .٣٥٤برقم  ١/٢٧٣ومسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب نسخ الوضوء مما مست النار  
الضحاك بن زيد بن لوزان األنصاري، اخلزرجي، أحـد  هو الصحايب اجلليل زيد بن ثابت بن  )٣(

، وأفرض الصحابة ، وجامع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق كتاب الوحي يف زمن النيب 
 وكان من الراسخني يف العلم، تويف ،  هـ٤٣: (، وقيل)هـ٤٥(سنة.( 

 .٣/٢٢، اإلصابة ٢/٣٣٢، أسد الغابة ٢/١١١االستيعاب : ينظر 
 .٣٥١برقم ١/٢٧٢لم يف صحيحه، كتاب احليض، باب الوضوء مما مست النار أخرجه مس )٤(
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آخر ذلك، فلم يتوضـأ ممـا    النار، مث رخص رسول اهللا من مجيع ما مست 
 .)٢(")١(مست النار من اللحم وغريه

ذهب اإلمام إسحاق إىل أنه إذا التقى اخلتانان وجب الغسـل، وإن مل   -٢
 .)٣(حيصل إنزال

: قـال  عن النيب  -رضي اهللا عنها–واستدل لذلك مبا روي عن عائشة 
إال أن هذا احلـديث قـد عارضـه     )٤()ْسلإذا التقى اخلتانان فقد وجب الُغ(

                                                 
كان آخر األمرين من : "قال -رضي اهللا عنهما–أخرج أبو داود يف سننه عن جابر بن عبد اهللا  )١(

، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار "ترك الوضوء مما غريت النار رسول اهللا 
 .١٩٢برقم  ١/١٣٣

 .١٠٨-١/١٠٧والنسائي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غريت النار  
 .١٥٦، ١/١٥٥والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار  
 .١/٣٩صحيح سنن أيب داود : ينظر. -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
باب ما جـاء  (سنن الترمذي : ، وينظر٢/٤٠٩حاق بن راهويه مسائل اإلمام أمحد وإس: ينظر )٢(

 .١٢٠-١/١١٩) يف ترك الوضوء مما غيرت النار
، االستذكار البن ١/١٨٣) باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجب الغسل(سنن الترمذي : ينظر )٣(

 .١/٩٣) باب واجب الغسل إذا التقى اخلتانان(عبد الرب 
 .١٣٥٥، ١٣٥٤، ١٠٤٤برقم  ٧٤٥، ٧٤٤، ٢/٤٧٠ مسنده أخرجه اإلمام إسحاق يف )٤(
 .١/١٩٩كتاب الطهارة، باب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان  وابن ماجة يف سننه، 
 .٦/٢٣٩، ٢/١٧٨واإلمام أمحد يف املسند  
 .٣/٤٥٦وابن حبان يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب الغسل  
 .٧/١٤٧والطرباين يف املعجم األوسط  
 -رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .١/٩٩، صحيح ابن ماجة ١/١٢١إرواء الغليل : ينظر 
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 ريحديث آخر وهو حديث أيب سعيد اخلُد  عن النيب قال هما املاُء : (أنإن
 .)١()من املاء

دفع هذا التعارض وسلك مسلك النسخ،  -رمحه اهللا–ولكن اإلمام إسحاق 
رضـي اهللا  -منسوخاً حبديث عائشة  حيث جعل حديث أيب سعيد اخلدري 

 .)٢(عنها

                                                 
 .٣٤٣برقم  ١/٢٦٩أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب إمنا املاء من املاء  )١(
وإنما كان املاء من املـاء يف أول  ): "١/١٨٥سنن الترمذي ( -رمحه اهللا–قال اإلمام الترمذي  )٢(

 ".سالم، مث نسخ بعد ذلكاإل
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 بني األدلة )١(طرق الترجيح
طرقاً عدة يف الترجيح بني النصوص عنـد   -رمحه اهللا-سلك اإلمام إسحاق 

 :مناقشته لألدلّة املختلفة، ومن هذه الطرق

 :الترجيح بكثرة الرواة -١

 :ومن األمثلة اليت تدلّ على ذلك ما يلي

 .)٢(اإلمام إسحاق إىل أن مس الذكر ينقض الوضوء ذهب -١

: قال أن رسول هللا  -رضي اهللا عنها-واستدل لذلك ما روي عن بسرة 
 .)٣()من مس  ذكره فال يصل حىت يتوضأ(

ِلي٤(إال أنّ هذا احلديث معارض حبديث آخر، وهو حديث طَلْق بن ع(  

                                                 
: مصدر رجح بالتضعيف، يرجح ترجيحاً، وهو التمييل والتقليـب، يقـال  : الترجيح يف اللغة )١(

 .إذا أثقله حىت مال" أرجح امليزان: "إذا مال، ويقال" رجح امليزان"
 ).رجح(مادة  ٢/٤٤٥، لسان العرب ٢/٤٨٩، معجم مقاييس اللغة ١/٣٦٤الصحاح : ينظر 
 ".تقويةُ إحدى األمارتني على األخرى لدليل: "ويف االصطالح 
 .٣/١٣٦، تيسري التحرير ٤/٦١٦، شرح الكوكب املنري ٦/١٣٠البحر احمليط : ينظر 
بـاب  (، سنن الترمذي ٤٠٤، ٣٣٤، ٢/٣٠٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

، ١/١٩٦) لوضوء من مـس الـذكر  باب ذكر ا(، األوسط ١/١٢٩) الوضوء من مس الذَّكر
 .١/٢٤٢) باب ما ينقض الطهارة(، املغين ١/١٢٦، معامل السنن للخطايب ٢١٢ – ٢٠٦

 ).١٣٥(سبق خترجه يف ص  )٣(
هو الصحايب اجلليل أبو علي طلق بن علي بن املنذر بن قيس بن عمـرو احلنفـي السـحيمي     )٤(

= 
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هل هـو إالّ بْضـعةٌ   : (ة فقالسئل عن الرجل ميس ذكره يف الصال أن النيب 
 .)١()منـك

لكن اإلمام إسحاق رفع هذا التعارض وسلك مسلك الترجيح، حيث قـدم  
رمحـه  –كثرة الرواة، قال : حديث بسرة على حديث طلق لوجوه عدة، منها

. ذلك عـن الـنيب    )٢(وأما مس الذكر فإنا نرى منه الوضوء ملا صح: "-اهللا
 .)٣(..."رخصة عن النيب  وجاء فيه حديث من وجه واحد

                                                 
= 

 .اليمامي
حدث عنه ابنه قيس وابنته خالـدة  . سجد وروى عنهوعمل معه يف بناء امل وفد على النيب  

 .وعبد اهللا بن بدر وغريهم
 .٣/٢٩٤، اإلصابة ٣/٩٠، أسد الغابة ٢/٣٢٧االستيعاب : ينظر 
، ١٨٢بـرقم   ١/١٢٦أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر  )١(

بـرقم   ١/٥٥رك الوضوء من مس الذكر والترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف ت
، وابـن  ١/١٠١، والنسائي يف سننه الكربى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك ٨٥

 .٤٨٣برقم  ١/١٦٣ماجة يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة يف ذلك 
 .-رمحه اهللا–وصححه العالمة األلباين  
 .١/٣٧صحيح سنن أيب داود : ينظر 
وأم  -كمـا تقـدم  –بسرة بنت صفوان : منهم وى هذا احلديث عدد من الصحابة وقد ر )٢(

 .رضي اهللا عنهم أمجعني–حبيبة، وأبو هريرة، وأبو أيوب، وجابر بن عبد اهللا، وزيد بن خالد 
، ١/٥٥سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف ترك الوضوء من مـس الـذكر   : ينظر 

، إعالم ١٦٢-١/١٦١طهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر وسنن ابن ماجة، كتاب ال
 .٢/٣٥٠املوقّعني 

 .٤٠٥-٢/٤٠٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٣(
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يدلُّ علـى أن  ..." وجاء فيه حديث من وجه واحد: "فقول اإلمام إسحاق
ورد من وجه واحد فقط خبـالف حـديث نقـض     حديث طلق بن علي 
 .الوضوء من مس الذكر

 :الترجيح لالحتياط -٢

ما سبق ذكره يف مسألة الوضوء من مس الذكر، حيث رجـح  : مثال ذلك
: وجوب الوضوء من مس الذكر لوجوه عدة، منها -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق 

 .االحتياط

 .)١("وال نرى ترك الوضوء منه على حال لالحتياط: "-رمحه اهللا–قال 

 :على غريمها من الصحابة  -رضي اهللا عنهما-ترجيح قول أيب بكر وعمر  -٣

مـة  ذهب اإلمام إسحاق إىل أن املتوضئ ميسح على العما: ومن أمثلة ذلك
 .)٢(وحدها دون أن ميسح على شيء من الرأس

رأيت النيب : "قال  )٣(واستدل لذلك مبا روي عن عمرو بن أمية الضمري
                                                 

 .٢/٤٠٦مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
باب ما جاء يف املسح (، سنن الترمذي ٢/٢٩٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٢(

، معامل السنن للخطـايب  ١/٤٦٨) كتاب املسح على اخلفني(، األوسط ١/١٧١) العمامة على
 .١/٤٤٨) باب املسح على اخلفني(، اجملموع ١/١٠٢

هو الصحايب اجلليل أبو أمية، عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد اهللا الكناين الضمري، شهد بدراً  )٣(
ون من أحد، وهاجر إىل املدينة، وكان رسول وأحداً مع املشركني، وأسلم حني انصرف املشرك

يبعثه يف أموره، وقد بعثه إىل النجاشي يدعوه إىل اإلسالم سنة ست، وقد أسلم، تويف يف  اهللا 
 .-رضي اهللا عنهما–أواخر خالفة معاوية بن أيب سفيان 

= 
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 فَّيه١("ميسح على عمامته وخ(. 

إال أن هذا احلديث الذي استدل به اإلمام إسحاق قد عارضه حديث آخر، 
فمسح بناصـيته   توضأ إن النيب : "قال وهو ما روي عن املغرية بن شعبة 

 .)٢("وعلى العمامة وعلى اخلفني

رفع هذا التعارض الظاهر بينهما، وسلك  -رمحه اهللا–ولكن اإلمام إسحاق 
يف ذلك مسلك الترجيح، حيث رجح احلديث األول على احلديث الثاين؛ لكون 

خبالف احلديث  -رضي اهللا عنهما- )٤(وعمر )٣(احلديث األول روي عن أيب بكر
بكر، وعمر  ألنّ أبا: "-رمحه اهللا–قال  روي عن املغرية بن شعبة  الثاين الذي

، وإمنـا روى  رأيا ذلك اتباعاً لقول النيب  بعد النيب  -رضوان اهللا عليهما–
 .)٥("مسح ناصيته مع العمامة، وغريه روى بال ناصية املغرية بن شعبة أن النيب 

                                                 
= 
 .٤/٢٨٥، اإلصابة ٤/٢٠٥، أسد الغابة ٣/٢٤٨االستيعاب : ينظر 
 .٢٠٥برقم  ١/٣٦٩صحيحه، كتاب الوضوء، باب املسح على اخلفني أخرجه البخاري يف  )١(
 ١/٢٣١أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب املسح على الناصية والعمامـة   )٢(

 .٨٣برقم 

ميسح علـى   رأيت أبا بكر : أخرجه ابن أيب شيبة بسنده عن محيد بن غسيلة الضاجي قال )٣(
 ".الضمار

 .١/٢٢هارة، باب من كان يرى املسح على العمامة املصنف كتاب الط 

إن شئت فامسـح علـى   : "قال عمر : أخرج ابن أيب شيبة بسنده عن سويد بن غفلة قال )٤(
 ".العمامة وإن شئت فانزعها

 .١/٢٢املصنف، كتاب الطهارات، باب من كان يرى املسح على العمامة  
 .٢٩١-٢/٢٩٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )٥(
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 :ترجيح اخلاص على العام -٤

 .)١(سحاق إىل وجوب الوضوء من أكل حلم اجلَزورذهب اإلمام إ: مثاله

سئل رسـول اهللا  : "قال  )٢(واستدل لذلك مبا روي عن البراِء بن عازِب
 ؤوا منها: (عن الوضوء من حلوم اإلبل؟ فقال٣()توض(. 

أتوضأ مـن   أن رجالً سأل رسول اهللا : " )٤(وحبديث جابر بن مسرة
                                                 

 .٤١٦، ٤٠٩، ٤٠٦، ٢/٣٠٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
، اختالف العلماء للمـروزي  ١/١٢٥) باب ما جاء يف الوضوء من حلوم اإلبل(سنن الترمذي  

 .١/١٤٠) الوضوء من حلم اإلبل(، األوسط ٢٥ص 
 .٢/٥٧)  تنقض الوضوءباب األحداث اليت(، اجملموع ١/٢٥١) باب ما ينقض الطهارة(املغين  
هو الصحايب اجلليل أبو عمارة البراء بن عازب بن احلارث األنصاري األوسـي، لـه وألبيـه     )٢(

 يوم بدر، فرده لصغر سنه، مث شهد أحداً وغريها من املشاهد مع النيب  صحبة، أتى النيب 
 ).هـ٧٢(نزل الكوفة وتويف هبا سنة 

 .١/١٤٧، اإلصابة ١/٢٥٨لغابة ، أسد ا١/٢٣٩االستيعاب : ينظر 
 .١٨٤برقم ١/١٢٨أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من حلوم اإلبل  )٣(
 .٨١برقم ١/١٢٣والترمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الوضوء عن حلوم اإلبل  

 ١/١٦٦حلوم اإلبـل  وابن ماجة يف سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف الوضوء من 
 .٤٩٤برقم 

-٣/٤١٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر. -رمحه اهللا–وصححه اإلمام إسحاق 
٤١١. 

مل أر خالفاً بني علماء احلديث أنّ هذا اخلـرب  : "، وقال١/٢١وصححه ابن خزمية يف صحيحه 
 ".صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه

 .١/٣٧صحيح سنن أيب داود : ينظر -اهللا رمحه–وصححه العالمة األلباين 
جابر بن مسـرة بـن   : هو الصحايب اجلليل جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب السوائي، وقيل )٤(

= 
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أتوضأ مـن  : ، قال"، وإن شئت فال تتوضأإن شئت فتوضأ: "حلوم الغنم؟ قال
 .)١("نعم، فتوضأ من حلوم اإلبل: "حلوم اإلبل؟، قال

معارض حبديث جابر بـن   -رمحه اهللا–إال أن ما استدل به اإلمام إسحاق 
تـرك   كان آخر األمرين من رسول اهللا : "قال -رضي اهللا عنهما–عبد اهللا 

 .)٢("الوضوء مما مسته النار

 .ث دلَّ على عدم وجوب الوضوء من أكل حلم اإلبلفهذا احلدي
لكن اإلمام إسحاق دفع هذا التعارض، وسلك يف ذلك مسلك التـرجيح،  

رضـي اهللا  –حيث جعل حديث الرباء بن عازب، وحديث جابر بـن مسـرة   
عامـاً، فقـدم    -رضي اهللا عنهما-خاصاً، وحديث جابر بن عبد اهللا  -عنهما

 .اخلاص على العام

من وجهني متصلني برخصة  وقد صح عن رسول اهللا : "-اهللارمحه –قال 
يف ترك الوضوء مما مست النار، واستثىن من مجيع ما مست النار حلم اجلَزور أن 

الرباء بـن عـازب،    يتوضأ منه، رواه الثقتان من أصحاب رسول اهللا حممد 
م اجلَزور وحلم ففيما بينا من متييز ما بني حل -رضي اهللا عنهما–وجابر بن مسرة 

الغنم ما يكتفي املسلمون بذلك، وال ينقبوا وال يفتشوا؛ ألنّ املميز بينهما الذي 
                                                 

= 
أبا عبد اهللا، وهو ابن أخت سعد بن : عمرو بن جندب، حليف بين زهرة، يكىن أبا خالد، وقيل

 .، وقيل غري ذلك)هـ٧٤(ة نزل الكوفة، وتويف سن -رضي اهللا عنهما–أيب وقاص 
 .١/٢٢١، اإلصابة ١/٣٧٣، أسد الغابة ١/٢٩٦االستيعاب : ينظر 
 ).١٣٢(سبق خترجيه يف ص  )١(
 ).٣٨٥(سبق خترجيه يف ص  )٢(
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 .)١("، وال يغلط وال يسهوينـزل الوحي عليه 

 :)٣(على املبهم )٢(ترجيح املفسر -٥

ذهب اإلمام إسحاق إىل أن مرور املرأة واحلمار أمام املصلي ال يبطل : مثاله
 .)٤(كلب األسودالصالة خبالف ال

كُنت أنام بني : "قالت -رضي اهللا عنها–واستدل لذلك مبا روي عن عائشة 
ورِجالي يف ِقبلته، فإذا سجد غمزين فَقَبضت رِجلَي، فـإذا   يدي رسول اهللا 
 .)٥("قام بسطتهما

                                                 
 .٤١٣ -٢/٤١٠مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  )١(
بينتـه  : ت الشـيء أي فسـر : مبعىن الواضح، يقال) فَسر(اسم مفعول من : املفسر يف اللغة )٢(

 .وأوضحته
 ).فسر(مادة  ٥/٥٥، لسان العرب ٢/٧٨١الصحاح : ينظر 
بأنه ما ازداد وضوحاً على النص على وجه ال يبقى فيه احتمال التخصـيص  : "ويف االصطالح 

 ".إن كان عاماً، والتأويل إن كان خاصاً
 .١/٢١٨لنسفي ، كشف األسرار ل١٢٥، املغين للخبازي ص١/١٦٥أصول السرخسي : ينظر 
هو الشيء الذي ال يعرف له وجه يؤتى منه، مأخوذ من قوهلم حائط مبهم إذا مل يكـن  : املُْبَهم )٣(

أمر مبهم إذا كان ملْتبساً ال يعـرف  : أن يشتبه فال يعرف وجهه، يقال: فيه باب، وإبهام األمر
 .معناه وال بابه

 ).هبم(مادة  ١٢/٥٧لسان العرب : ينظر 
باب ما جاء أنه (، سنن الترمذي ٦٤٤-٢/٦٤٢مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٤(

، ٥٦، اختالف العلمـاء للمـروزي ص   ٢/١٦٣) ال يقطع الصالة إال الكلب واحلمار واملرأة
، ٥/١٠٢) باب ذكر التغليظ يف مرور احلمار واملرأة والكلب األسود بني يدي املصلي(األوسط 

 .٢/٤٦٣ شرح السنة
 .٣٨٢برقم ١/٥٨٦كتاب الصالة، باب الصالة على الفراش  أخرجه البخاري يف صحيحه، )٥(

= 
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أقبلت راكباً على محارٍ : "قال -رضي اهللا عنهما–ومبا روي عن ابن عباس 
االحتالم ورسول اهللا أتان قد ناهزت وأنا يومئذ ،  إىل غري اس مبىنصلِّي بالني

  ودخلـت ،انَ ترتعاألت لتوأرس زلْتفن ،فبعض الص يبني يد تررجدار، فم
أحد نكر ذلك عليفلم ي ،١("يف الصف(. 

قال : الق إال أنّ ما استدل به اإلمام إسحاق معارض حبديث أيب هريرة 
 .)٢("يقطع الصالة املرأةُ، واِحلمار، والكَلْب" :رسول اهللا 

رفع هذا التعارض الظاهر، وسلك مسلك  -رمحه اهللا-لكن اإلمام إسحاق 
-وحديث ابن عباس،  -رضي اهللا عنها-الترجيح، حيث جعل حديث عائشة 

كل : "-اهللا رمحه–قال . املبهم مفسراً حلديث أيب هريرة  -رضي اهللا عنهما
 .)٥("مع املفسر )٤(وال حيتاج إىل هذا املبهم )٣(هذا حجة

                                                 
= 
 .٢٧٢برقم  ١/٣٦٧ومسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب االعتراض بني يدي املصلي  
بـرقم   ١/٦٨٠أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب سترة اإلمام سترة من خلْفه  )١(

٤٩٣. 
 .٢٥٤برقم  ١/٣٦١ صحيحه، كتاب الصالة، باب سترة املصلي ومسلم يف 
بـرقم   ١/٣٦٥أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب قدر ما يستر املصـلي   )٢(

 .من طريق إسحاق بن راهويه ٥١١
)٣(  شريإىل حديث عائشة وابن عباس  -رمحه اهللا–ي. 

 .يقصد به حديث أيب هريرة  )٤(
 .٢/٦٤٤مام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإل )٥(
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 :ترجيح احلديث الصحيح على احلديث الضعيف -٦

 .)١(ذهب اإلمام إسحاق إىل جواز أكل حلم اخليل: مثال ذلك

ى : قال -رضي اهللا عنهما–واستدل لذلك مبا روي عن جابر بن عبد اهللا 
 .)٢("مر، ورخص يف حلوم اخليليوم خيرب عن حلوم احلُ النيب 

حنرنا فرساً علـى عهـد   : "قالت -رضي اهللا عنها– )٣(ومبا روي عن أمساء
 .)٤("فأكلناه رسول اهللا 

  )٥(إالّ أنّ ما استدل به اإلمام إسحاق معارض حبديث خالد بن الوليـد 
 .)٦("عن أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري ى رسول اهللا : "قال

                                                 
 .٥/٢٢٥٤مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )١(
 .٥٥٢٠برقم  ٩/٥٦٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب حلوم اخليل  )٢(
 .١٩٤١برقم  ٢/١٢٢٤ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل حلوم اخليل  

القُرشية التيمية، زوج الزبري  ة اجلليلة أم عبد اهللا أسماء بنت أيب بكر الصديق هي الصحابي )٣(
ذات النطاقني، أسلمت مبكة، وهاجرت إىل املدينة، وتوفيـت   بن العوام، مساها رسول اهللا 
 .-رضي هللا عنهما–بعد قتل ابنها عبد اهللا بن الزبري ) هـ٧٣(مبكة يف مجادى األوىل سنة 

 .٨/٧، اإلصابة ٧/١١، أسد الغابة ٤/٣٤٤االستيعاب : ينظر 
 .٥٥١٩برقم  ٩/٥٦٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب حلوم اخليل  )٤(
 .١٩٤٢برقم  ٣/١٢٢٥ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل حلوم اخليل  
لوليد بن املغرية بـن عبـد اهللا القرشـي    هو الصحايب اجلليل سيف اهللا أبو سليمان خالد بن ا )٥(

قبلـها،  : املخزومي، كان أحد أشراف قريش يف اجلاهلية، أسلم يف سنة سبع بعد خيرب، وقيل
 .تويف باملدينة رضي اهللا عنه وأرضاه: ، وقيل)هـ٢١(شهد مؤتة وما بعدها، تويف حبمص سنة 

 .٢/٩٨، اإلصابة ٢/١٣٥، أسد الغابة ٢/١١االستيعاب : ينظر 
 .٣٧٩٠برقم  ٤/١٥١أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األطعمة، باب يف أكل حلوم اخليل  )٦(

= 
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سلك مسلك الترجيح، حيث رجح حديث  -رمحه اهللا-إسحاق  لكن اإلمام
لثبوت  -رضي اهللا عنها–وحديث أمساء  -رضي اهللا عنهما–جابر بن عبد اهللا 

رمحـه  –الذي ثبت ضعفه، قال  صحتهما، خبالف حديث خالد بن الوليد 
 .)٢("تارك فله حجة أيضاً، والرخصةُ أحب إلينا )١(فإن تركها: "-اهللا

 :اخلرب الذي رواه صاحب الواقعة على غريه ترجيح -٧

ذهب اإلمام إسحاق إىل حترمي النكاح للمحرم، وإن نكـح فـرق   : مثاله
 .)٣(بينهما؛ ألنّ نكاحه باطل

: قال رسول اهللا : قال واستدل لذلك مبا روي عن عثمان بن عفان 
 .)٤()ال َيْنكُح املُْحرُم وال ُيْنكُح، وال َيْخطُُب(

                                                 
= 
، ٣/١٥٩والنسائي يف سننه الكربى، كتاب الصيد والذبائح، باب حترمي أكـل حلـوم اخليـل     

 .-رمحه اهللا–وضعفه العالمة األلباين . إحدامها من رواية إسحاق بن راهويه: بروايتني
 .١/٣٧٣يب داود ضعيف سنن أ: ينظر 
 .٣١٩٨برقم  ٢/١٠٦٦وابن ماجة يف سننه، كتاب الذبائح، باب حلوم البغال  
 .٤/٨٩واإلمام أمحد يف املسند  
والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الضحايا، باب بيان ضعف احلديث الذي روي يف النهي عن  

 .٩/٣٢٨حلوم اخليل 
 .٤/١١٠والطرباين يف املعجم الكبري  
 .٥/٢٢٥٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر. اخليل والرباذين: أي )١(
 .املرجع السابق )٢(
، سـنن الترمـذي   ٢٣٨٩، ٢١٩٤-٥/٢١٩٣مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه : ينظر )٣(

 .٣/٢٠٠) باب ما جاء يف كراهية تزويج احملرم(
 ).٢٧٥(سبق خترجيه يف ص  )٤(



 في طرق الترجيح بين األدلة: الفصل الثاني/ الباب الرابع/ القسم الثاني

معارض مبا روي عن ابـن   -رمحه اهللا–استدل به اإلمام إسحاق  إالّ أنّ ما
 .)١("تزوج ميمونة وهو حمرم أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما–عباس 

لكن اإلمام إسحاق رفع هذا التعارض، وسلك مسلك الترجيح، حيث رجح 
لكون  -رضي اهللا عنهما–على حديث ابن عباس  حديث عثمان بن عفان 

هي صاحبة الواقعة، وقد أخربت بذلك، فعن يزيد بن  -رضي اهللا عنها–ميمونة 
ماحلارث أن رسول اهللا : قال )٢(األص حدثتين ميمونةُ بنت    ـا وهـوهجتزو
 .)٣("حالَلٌ

                                                 
 .١٨٣٧برقم  ٤/٦٢ه، كتاب جزاء الصيد، باب تزويج احملرم أخرجه البخاري يف صحيح )١(
بروايـات   ١٤١٠برقم  ٢/١٠٣١ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب حترمي نكاح احملرم  

 .متعددة، إحداها من رواية إسحاق بن راهويه
 هو يزيد بن األصم بن عبيد العامري، يكىن أبا عوف، أمه برزة بنت احلارث أخت ميمونـة أم  )٢(

 .، وقيل غري ذلك)هـ١٠٣(، ثقة، تويف سنة -رضي اهللا عنها–املؤمنني 
 .١١/٢٧٣، ذيب التهذيب ٣/٢٤٠الكاشف : ينظر 
بـرقم   ٢/١٠٣٢أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب حترمي نكاح احملـرم   )٣(

١٤١١. 
 رسـول اهللا   مرسالً عن يزيد بن األصـم أن  ٢٥برقم  ٤/٢٢٣واإلمام إسحاق يف مسنده  

 ".تزوج ميمونة وهو حالَلٌ وبنى هبا وهو حاللٌ
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 الخاتمـة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 :نا حممد وعلى آله وصحبه وسلم،    وبعدوخامت املرسلني، نبي

فللَّه احلمد واملنة، وله الفضل على متام النعمة، حيث استكملت هذه الرسالة 
أبواهبا وفصوهلا، عرب خطة مرسومة، وإذا بلغ البحث ايتـه بتوفيـق مـن اهللا    
وفضله، كان من املناسب أن أسجل أهم النتائج اليت توصلت إليها، وهي كمـا  

 :يلي
١- اإلمام إسحاق من العلماء اجملمع على إمامتهم وفضلهم، فهـو حامـل   ي دع

 .لقب أمري املؤمنني يف احلديث والفقه
 .يرى اإلمام إسحاق أن املكروه أقرب إىل احلرام -٢
 .من شروط املكلَّف عند اإلمام إسحاق العقل وفهم اخلطاب -٣
 .اإلمام إسحاق يعمل بالرخص الشرعية -٤
عتمد عليها اإلمام إسـحاق يف اسـتنباط األحكـام    األدلّة الشرعية اليت ا -٥

 .الشرعية، هي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
يرى اإلمام إسحاق أن البسملة آية من القرآن، وأنها آية من الفاحتة، ومن مل  -٦

 .يقرأها فصالته فاسدة
 .اإلمام إسحاق حيتج بالقراءة الشاذة ويعمل هبا -٧
 اإلمام إسحاق فهي تشمل ما صدر عن الرسول للسنة مفهوم واسع عند  -٨

 .من قول أو فعل أو تقرير، وكذلك ما عمل به الصحابة 
 .يرى اإلمام إسحاق حجية خرب الواحد، وأن من أنكره فقد كفر -٩
اإلمام إسحاق يقبل احلديث املرسل، والضعيف وفق ضوابط ومعايري يسري  -١٠



 الخاتمـة

 .دميها على الرأي واالجتهادوذلك حلرصه على التمسك بالسنة وتقعليها، 
يرى اإلمام إسحاق أنّ العرض على الشيخ ال يكون مساعاً، كما يـرى أن   -١١

 .القراءة على احملدث إخبار
يرى اإلمام إسحاق أن املناولة املقرونة باإلجازة منحطَّـة عـن السـماع     -١٢

 .والقراءة
 .اإلمام إسحاق يرى حجية عمل اخللفاء الراشدين -١٣
 .إثبات احلدود والكفارات بالقياس يرى اإلمام إسحاق صحة -١٤
أو رآه من املسلمني ولو ساعة  يرى اإلمام إسحاق أن من صحب النيب  -١٥

 .فهو من أصحابه
 .يرى اإلمام إسحاق أن قول الصحايب حجة يقدم على القياس -١٦
 .اإلمام إسحاق حيتج بأقوال الثقات من التابعني -١٧
صـاحل املرسـلة،   يرى اإلمام إسحاق أن االستحسان، واالستصحاب، وامل -١٨

 .وشرع من قبلنا، والعرف، وسد الذرائع، أدلة شرعية حيتج هبا
يرى اإلمام إسحاق أن صيغة األمر املطلقة املتجردة عـن القـرائن تفيـد     -١٩

 .الوجوب
يرى اإلمام إسحاق أن فعل املأمور به يدلّ على اإلجزاء وسقوط القضاء،  -٢٠

 .إذا أتى املكلف باملأمور به على الوجه املشروع
رى اإلمام إسحاق أنّ صيغة النهي إذا جتردت عن القرائن اقتضت التحرمي ي -٢١

 .حقيقة، ما مل يقم دليل على خالف ذلك
يرى اإلمام إسحاق أن النهي عن الشيء يقتضي فساد املنهي عنه مطلقاً، ال  -٢٢

 .فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت
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 .حرمييرى اإلمام إسحاق أن النهي بعد اإلذن يدلُّ على الت -٢٣
اإلمام إسحاق يعمل بعموم األدلة، ما مل يقم دليل على التخصيص، فـإن   -٢٤

 .قام دليل على التخصيص، فإنه حيمل العام على اخلاص
يرى اإلمام إسحاق أن العام إذا ورد على سبب خاص يف سؤال سائل أو  -٢٥

 .وقوع حادثة يبقى على عمومه
خلطاب ما مل يـرد يف  يرى اإلمام إسحاق دخول النساء والعبيد يف عموم ا -٢٦

 .ذلك ختصيص
 .اإلمام إسحاق يعمل باخلاص من األدلة -٢٧
 .من شروط االستثناء عند اإلمام إسحاق االتصال باملستثىن منه والنطق به -٢٨
 .يرى اإلمام إسحاق أن االستثناء إذا تعقب مجالً فإنه يرجع إىل اجلميع -٢٩
ـ    -٣٠ ة يرى اإلمام إسحاق جواز ختصيص القرآن بـالقرآن، وختصـيص السن

 .بالسنة، وختصيص القرآن خبرب الواحد، وباإلمجاع
اإلمام إسحاق يعمل باملطلق على إطالقه حىت يرد ما يقيده، كما أنه يعمل  -٣١

 .باملقيد، ما مل يدل دليل على إلغاء القيد
 .يرى اإلمام إسحاق محل املطلق على املقيد -٣٢
 .اإلمام إسحاق حيتج باملنطوق ويعمل به -٣٣
 .سحاق أن مفهوم املوافقة حجة يعمل بهيرى اإلمام إ -٣٤
 .اإلمام إسحاق حيتج مبفهوم املخالفة ويعمل به -٣٥
 .يرى اإلمام إسحاق أن أحاديث األحكام ثالثة آالف حديث -٣٦
 .من شروط اجملتهد عند اإلمام إسحاق معرفته بالناسخ واملنسوخ -٣٧
من يرى اإلمام إسحاق أن املصيب يف املسائل الفرعية واحد من اجملتهدين و -٣٨
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 .عداه خمطئ
 .اإلمام إسحاق يعترب خالف العلماء يف املسائل االجتهادية -٣٩
 .يرى اإلمام إسحاق أنه جيوز للعامل أن يقلد عاملاً مطلقاً -٤٠
يرى اإلمام إسحاق أنّ العامل إذا زلّ يف فتواه، وخالف مـا جـاء عـن     -٤١

، أو التابعني هلم بإحسان، فإنه جيب هجران قوله، خبالف أصحاب النيب 
 .امل الذي قد خيفى عليه أمر السنةالع
يرى اإلمام إسحاق أنه ال ينبغي للمفيت أن يجيب عن كل ما يسأله عنـه،   -٤٢

 .إال إذا سئل عن أمر السنة فإن يجيب
يرى اإلمام إسحاق أنّ التعارض بني األدلة الشرعية إمنا يكون يف الظـاهر   -٤٣

 .ال تتناقضفقط ال يف حقيقة األمر، وذلك ألن أدلة الشرع 
إذا ظهر التعارض بني األدلة الشرعية، فإنّ أول خطوة خيطوهـا اإلمـام    -٤٤

إسحاق هي العمل باألدلة مجيعاً، فإنّ تعذر ذلك فإنه يلجأ إىل ترجيح أحد 
 .الدليلني بوجه من وجوه الترجيح، فإن تعذر فإنه يلجأ إىل النسخ

هذا البحث، وال أدعي  فهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل: وبعد
كماالً فيما كتبت، ولكن حسيب ما بذلته من جهد مل أدخر فيه وسعاً، فإن كان 
صواباً فمن اهللا وحده، وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان، وأستغفر اهللا وأتوب 

 .إليه

وال يفوتين يف هذا املقام أن أوصي الباحثني من طلبـة أصـول الفقـه إىل    
ة األقوال األصولية ألئمة السلف أمثال اإلمام سـفيان  االهتمام بالبحث، ودراس

 .رمحهم اهللا مجيعاً–الثوري، وعطاء واحلسن البصري وغريهم 



 الخاتمـة

ويف اخلتام أسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم أن جيعل عملي هذا صاحلاً 
مقبوالً، وأن يغفر يل ولوالدي ولعلماء هذه األمة أمجعني، وآخـر دعوانـا أن   

 .رب العاملني احلمد هللا
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 آنيةفهرس اآليات القر: أوالً

 
رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 سورة الفاتحة

 ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yè ø9$#  ١١٦ ٢ 

 ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç⎯≈uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘

š⎥⎫Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm§9$# ∩⊂∪  
١١٣ ٣-١ 

 سورة البقرة

 $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ#u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù'tΡ 9ö sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ١٧٣ ١٠٦ 

 $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû ‘n=÷Fs)ø9$#  ٣١٧ ١٧٨ 

 |= ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ # sŒÎ) u|Ø ym ãΝ ä. y‰tnr& ßNöθ yϑø9$# β Î) x8ts?

# ·ö yz èπ §‹ Ï¹ uθø9$# Ç⎯÷ƒ y‰Ï9≡ uθ ù=Ï9 t⎦⎫Î/ tø% F{$# uρ  
١٧٧ ١٨٠ 

 ⎯tΒuρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍs∆ ÷ρr& 4’n?tã 9xy™ ×ο£‰Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$−ƒr& tyzé& ٣٢٤ ١٨٥ 

 (#θ‘ϑÏ? r& uρ ¢k ptø: $# nο t÷Κ ãè ø9$# uρ ¬!  ١٩٦ 
١٠٨ ،١٠٧ ،

٢٥٨ 
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رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 ⎯ yϑsù yì −Gyϑs? Íο t÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’n<Î) Ædk ptø: $# $ yϑsù uy£øŠtGó™$# z⎯ ÏΒ
Ä“ô‰oλ ù;$# 4 ⎯ yϑsù öΝ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁsù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$ −ƒr& ’Îû Ædkptø: $#

>π yè ö7 y™uρ # sŒ Î) öΝ çF÷è y_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u|³tã ×'s# ÏΒ% x.  

٣٢٤ ١٩٦ 

 Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Îô³ßϑø9$# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σãƒ  ٣١٠ ،٢٧٠ ٢٢١ 

 àM≈ s)̄=sÜ ßϑø9$# uρ š∅óÁ−/ utI tƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ ÿρ ãè%  ٣١١ ٢٢٨ 

 Ÿξsù ‘≅ÏtrB … ã&s! .⎯ÏΒ ß‰÷è t/ 4© ®L ym yxÅ3Ψ s? %¹ ÷̀ρ y— … çν uö xî  ٣١٦ ٢٣٠ 

 ßN≡ t$Î!≡ uθ ø9$# uρ z⎯÷è ÅÊöãƒ £⎯ èδy‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷,s!öθ ym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9
yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê§9$#  

٢٣٣ 
١٠٨ ،
٣٣٦ 

 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ (#θà)ÏΡ r& ⎯ ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $ tΒ
óΟ çFö; |¡ Ÿ2 !$ £ϑÏΒ uρ $ oΨ ô_ t÷zr& Ν ä3s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$#  

٢٨٦، ١٩٣ ٢٦٧ 

 (#ρ ß‰Îη ô± tFó™$# uρ È⎦ø⎪y‰‹ Íκy− ⎯ ÏΒ öΝ à6Ï9% y Í̀h‘  ٣٤٣، ٢٩٩ ٢٨٢ 

 نسورة آل عمرا

 ¨β Î) uρ óΟßγ ÷ΖÏΒ $ Z)ƒ Ìx s9 tβ… âθù=tƒ Ο ßγ tFt⊥ Å¡ ø9r& É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/
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 öΝ çGΖä. uö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρã÷è yϑø9$$ Î/

šχöθyγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ìx6Ζßϑø9$#  
٢١٢ ١١٠ 

 سورة النساء

 Èβ#s%©!$#uρ $yγÏΨ≈uŠÏ?ù'tƒ öΝà6ΖÏΒ $yϑèδρèŒ$t↔sù ( χÎ*sù $t/$s?
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١٧٨ ١٦ 
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⎯ ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$#  

٣٤٢ ٢٥ 

 öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$ tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ $ Y7ÍhŠsÛ  ١٠٦ ٤٣ 

 β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’Îû &™ ó©x« çνρ –Šãsù ’n<Î) «! $# ÉΑθß™§9$# uρ  ٣٦٤ ٥٩ 

 öθ s9uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Îö xî «! $# (#ρß‰y ùθ s9 ÏµŠÏù $ Z≈ n=ÏF ÷z $#

# ZÏW Ÿ2  
١١٦ ٨٢ 

 $ tΒ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 β r& Ÿ≅çF ø) tƒ $ ·ΖÏΒ ÷σ ãΒ ω Î) $\↔ sÜ yz 4

⎯ tΒ uρ Ÿ≅tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz ãƒ Ìós tGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β  
٩٢ 

٣٢٧ ،٣٢٦، 
٣٢٩ 



 فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 }§øŠn=sù ö/ä3ø‹ n=tæ îy$ uΖã_ β r& (#ρ çÝÇø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n=¢Á9$# ÷βÎ)

÷Λä⎢ ø Åz β r& ãΝä3uΖÏF ø tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# ÿρ ãx x.  
٩٨ ١٠١ 

 سورة المائدة

 àM≈ oΨ |Áós çRùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9$# ⎯ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% !# sŒÎ)

£⎯ èδθßϑçF ÷s?# u™ £⎯èδ u‘θã_ é&  
٣١١ ،٣١٠ ٥ 

 # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’n<Î) Íο 4θ n=¢Á9$#  ١٠٧ ٦ 

 (#θè=Å¡ øî $$ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒr& uρ ’n<Î) È, Ïù# tyϑø9$#  ١٣١ ٦ 

 β Î) uρ öΝçGΖä. $ Y6ãΖã_ (#ρ ã£γ ©Û$$ sù  ١٠٧ ٦ 

 öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB [™ !$ tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹ Ïè|¹ $ Y6ÍhŠsÛ  ٣٣٤ ٦ 

 ä− Í‘$¡¡9$# uρ èπ s% Í‘$¡¡9$# uρ (# þθãè sÜ ø% $$ sù $ yϑßγ tƒÏ‰÷ƒ r&  ٣١٨ ،٢٩٨ ٣٨ 

 ÷ρ r& ãƒÌøtrB 7π t6 s%u‘  ٣٢٩ ٨٩ 

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡ r& uρ ×Πããm  ٢٧٧ ٩٥ 

 سورة التوبة

 šχθà) Î6≈¡¡9$# uρ tβθä9̈ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈ yγßϑø9$# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ
t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9⎯≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã  

٢١٢ ١٠٠ 



 فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 سورة هود

 ÉΟ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nû tsÛ Í‘$ pκ̈]9$# $ Z s9ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 ¨β Î)

ÏM≈ uΖ|¡ ptø: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$#  
٢٩٠ ١١٤ 

 سورة الرعد

 (#θßs ôϑtƒ ª! $# $ tΒ â™ !$ t± o„ àM Î6÷V ãƒuρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$# ١٧٣ ٣٩ 

 سورة الحجر

 ô‰s) s9uρ y7≈ oΨ ÷s?# u™ $ Yèö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$ sV yϑø9$# tβ# u™öà) ø9$# uρ tΛ⎧ Ïà yè ø9$# ١١٨ ،١١٣ ٨٧ 

 سورة النحل

 ô‰s) s9uρ $ uΖ÷W yè t/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã $#

©! $# (#θç7Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈©Ü9$#  
٢٤٠ ٣٦ 

 (# þθè=t↔ ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ìø. Ïe%!$# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗs> ÷è s?  ٣٦٥ ،٣٦٢ ٤٣ 

 # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6̈Β 7π tƒ# u™   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/

ãΑÍi”t∴ ãƒ (# þθä9$ s% !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡr& ¤tI ø ãΒ  
١٧٣ ١٠١ 

 سورة طه

 ß⎯≈ oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθtGó™$#  ٦٤، ٦٣ ٥ 



 فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 سورة األنبياء

 yŠ… ãρ#yŠ uρ z⎯≈yϑøŠn=ß™ uρ øŒÎ) Èβ$yϑà6øts† ’Îû Ï ö̂ptø: $# øŒÎ)

ôMt±xtΡ ÏµŠÏù ãΝoΨxî ÏΘöθs)ø9$# $̈Ζà2uρ öΝÎγÏϑõ3çtÎ: š⎥⎪Ï‰Îγ≈x©  
٢٤١ ٧٨ 

 سورة الحج

 š‚θè?ù' tƒ Zω%y Í̀‘  ١٠٨ ٢٧ 

 سورة النور

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$#  ٣٢٠ ،٢٩٩ ٤ 

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# §Ν èO óΟ s9 (#θè? ù'tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r'Î/

u™ !# y‰pκà− óΟèδρß‰Î=ô_$$ sù t⎦⎫ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ Ÿω uρ (#θè=t7 ø) s? öΝ çλ m;
¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ ωÎ) t⎦⎪Ï% ©!$#

(#θç/$s? .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ (#θßsn=ô¹r&uρ ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘  

٣٠٩ ،٣٠٨ ٥، ٤ 

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβθãΒ ötƒ öΝ ßγ y_≡uρ ø— r&  ٢٩٢ ،٢٨٧ ٦ 

 (# äτ u‘ ô‰tƒ uρ $ pκ÷] tã z># x‹yè ø9$# β r& y‰pκô¶ s? yì t/ ö‘ r& ¤N≡y‰≈ pκy− «!$$ Î/ ١٠٩ ٨ 

 öΝ èδθç7Ï?% s3sù ÷β Î) öΝçGôϑÎ=tæ öΝ ÍκÏù # Zö yz   ٢٥٩ ٣٣ 



 فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 سورة النمل

 … çµ ¯ΡÎ) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™ … çµ̄Ρ Î) uρ ÉΟó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈yϑôm§9$# ÉΟŠ Ïm§9$# ١١٠ ٣٠ 

 سورة القصص

 þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& y7 ysÅ3Ρ é& “ y‰÷nÎ) ¢© tL uΖö/ $# È⎦÷⎫ tG≈ yδ #’n?tã β r&

’ÎΤtã_ù' s? z© Í_≈ yϑrO 8k yfÏm  
٢٤٣ ٢٧ 

 سورة األحزاب

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ # sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# ¢Ο èO

£⎯ èδθßϑçGø) ¯=sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r&  ∅èδθ¡ yϑs? $ yϑsù öΝ ä3s9
£⎯ ÎγøŠn=tæ ô⎯ÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF ÷ès?  

٣٢١ ،٣٢٠ ٤٩ 

 سورة فاطر

 $ yϑ̄Ρ Î) ©y´ øƒs† ©!$# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (#àσ ¯≈ yϑn=ãè ø9$#  ٦٠ ٢٨ 

سورة الصافات

 $ ¬Ηs> sù x n=t/ çµ yè tΒ z© ÷ë¡¡9$# tΑ$ s% ¢© o_ç6≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& ’Îû ÏΘ$ uΖyϑø9 $#

þ’ÎoΤr& y7 çtr2 øŒ r&   ...... çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰sù uρ ?xö/ É‹Î/ 5ΟŠÏà tã  

١٠٢-
١٠٧ 

٢٤٢ 



 فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 سورة الحديد

 ¨β Î* sù ©! $# uθ èδ © Í_ tó ø9$# ß‰ŠÏϑptø: $#  ١٢٠ ٢٤ 

 سورة المجادلة

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβρ ãÎγ≈sà ãƒ ⎯ÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$ |¡ ÎpΣ  ٣٣٥ ٣ 

 ãƒ ÌóstGsù 7π t7 s% u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö6 s% β r& $ ¢™!$ yϑtF tƒ  ٣٢٩ ٣ 

 ⎯ yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁsù È⎦ø⎪töη x© È⎦÷⎫ yè Î/$ tGtF ãΒ  ٣٢٧ ،٢٩٨ ٤ 

 $ tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ÏΒ 3“ uθøgªΥ >π sW≈ n=rO ωÎ) uθ èδ óΟ ßγãè Î/# u‘  ٦٤ ٧ 

 سورة الحشر

 (#ρ çÉ9tF ôã$$ sù ’Í<'ρ é' ¯≈tƒ Ì≈ |Áö/ F{$#  ٣٦٣ ٢ 

 سورة الممتحنة

 Ÿω uρ (#θä3Å¡ ôϑè? ÄΝ |ÁÏè Î/ ÌÏù# uθ s3ø9$#  ٢٧٠ ١٠ 

 سورة الطالق

 (#ρ ß‰Íκô−r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰tã óΟä3ΖÏiΒ  ٢٩٩ ٢ 

 àM≈ s9'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{$# £⎯ßγ è=y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Ηxq  ٣١١ ٤ 



 فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحة رقمها اآليــــة

 سورة الملك

 x8t≈ t6 s? “Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9$#  ١١٧ ١ 

 سورة الكوثر

 !$ ¯Ρ Î) š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& trO öθ s3ø9$#  ١١٤ ١ 

 



 فهرس األحاديث

 

 فهرس األحاديث: ثانياً

 الصفحة احلديث
ه قبـل أن يدخلـها يف   إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يـد 

 وضوئه
٢٨٤ 

 ٢٥٩ إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم
إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوهـا متشـون وعلـيكم    

 السكينة
٢٧١ 

، ٣٣٥، ٢٢٨ إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه
٣٣٩، ٣٣٨ 

 ٣٨٦ إذا التقى اخلتانان وجب الغسل
 ١٣٦ من اإلمام فأمنواإذا أ

 ٣٢٥ إذا أنكح الوليان فالنكاح لألول
 ٢٩٤ إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل

 ٣٥٠ إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران
 ٢٣٤ إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى

 ٣٤١ إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث
 ٣٧٧ بتبوك عشرين يوماً أقام النيب 
 ٣٧٧ مبكة تسعة عشر يوماً أقام النيب 

 ٣٩٦ يصلي بالناس ورسول اهللا ... أقبلت راكبا على محار أتان 
 ٣٦٨ أما العامل إذا زل فال تتبعوا زلته



 فهرس األحاديث

 الصفحة احلديث
 ٣٧٥ بالتيمم للوجه والكفني أمر النيب 

 ٢٥٦ أُمر بالوضوء عند كل صالة
 ٢٥٧ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم

 ٣٨٢ القُعيس جاء يستأذنأن أفلح أخا أيب 
 ١٨٢ إن اهللا أجاركم من ثالث لن جتمعوا كلكم على ضاللة

 ٩٦ إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان
 ٣٩٢ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى اخلفني إن النيب 

٣٩٤ ،٣٩٣ ،١٣٢ إن شئت: أتوضأ من حلوم الغنم قال أن رجال سأل رسول اهللا 
 ٣٨٥، ١٣٢ أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ هللا أن رسول ا

 ٣٩٩ تزوج ميمونة وهو حمرم أن رسول اهللا 
 ١٩٨ دخل يف صالة الفجر أن رسول اهللا 

 ١١٩، ١١٧ إن يف القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر له
 ٣٦٨ إن ما أختوف على أميت اتباع زلة العامل

 ٩٢ لدينه وعرضه أن من اتقى الشبهات فقد استربأ
 ١٥٦ إن من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف حتت السرة

 ١١٤ بسم اهللا الرمحن الرحيم: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ 
 ٢٨٤ إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

 ٣٨٧ إمنا املاء من املاء
 ١٣٨ إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا

 ١٦٠ ن يكفيك أن تقول بيدك هكذاإمنا كا
 ٣٧٩ أنه صلى أربع ركعات يف ركعتني



 فهرس األحاديث

 الصفحة احلديث
 ٢٧٧ أنه طلق امرأته وهي حائض

 ٢٧٩، ١٧١ إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا
 ٢٧٣ إين ال آكل متكئاً

 ١٤٩ أوصاين جربيل عليه السالم باجلار إىل أربعني دارا
 ٣٠٢ أيام التشريق أيام أكل وشرب

 ٢٧٦ رأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطلأميا ام
 ١٣٩ البكر بالبكر جلد مائة

 ٢٩٠ بل للناس كافة
٣٣٨ ،٢٢٦ ،٢٠٥ يا رسول اهللا: إذ جاءه رجل فقال  بينما حنن جلوس عند النيب 

 ١٦٦ تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن مسع منكم
 ١٤٤، ١٤٣ لنيومسح على اجلوربني والنع توضأ النيب 

 ١٥٩ ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني: التيمم ضربتان 
 ٣٧٥ إىل املناكب واآلباط تيممنا مع النيب 

 ١٠٠ ومعنا النساء والصبيان حججنا مع رسول اهللا 
 ٣٣٩ حجي عن أبيك

 ٢١٢ خريكم قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم
 ٢٩٥ أدناهمذمة املسلمني واحدة يسعى هبا 

 ٣٩٢، ٣٩١ ميسح على عمامته وخفيه رأيت النيب 
 ١٧٦ رجم الغامدية

 ١٧٧ رجم اليهوديني

 ١٧٦ رجم ماعز



 فهرس األحاديث

 الصفحة احلديث
 ٣٩٣ توضؤوا منها: عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال سئل رسول اهللا 

 ٩٨ صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته
 ٣٣٣ عشر سننيالصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء 

 ٢٦٤ صلى رجل خلف الصف وحده

 ٩٩ الظهر والعصر مجيعا   صلى رسول اهللا 
 ٣٧٨ مبىن ركعتني صلى رسول اهللا 

 ٢٤١ على أهل األموال حفظها بالنهار فقضى رسول اهللا 

 ٣٨٣ نفقة وال سكىن فلم جيعل هلا النيب 

 ٣١٢ فيما سقت السماء العشر
 ٣٩٩ تزوجها وهو حالل  قالت ميمونة أن رسول اهللا

 ١٨٥ بالشفعة قضى رسول اهللا 

 ٣٩٤، ٣٨٦ ترك الوضوء مما مسته النار كان آخر األمرين من رسول اهللا 
 ١٥٠ كان إذا بايع ال يصافح النساء

 ٣٨٣ وأيب بكر كان الطالق على عهد رسول اهللا 

قـتإذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل و كان النيب 
 العصر

٩٩ 

 ١١٥ ال يعرف فصل السورة كان النيب 
 ١٣٧ يصلي يف السفر على راحلته كان النيب 

 ١٣٧، ١٣٦ آمني: قال ) وال الضآلني(إذا قرأ  كان رسول اهللا 
 ١١٣ إذا قرأ يقطع كان رسول اهللا 
 ٣١٧ يقطع السارق يف ربع دينار فصاعدا كان رسول اهللا 



 فهرس األحاديث

 الصفحة احلديث
 ١٧٤ رآن عشر رضعات معلومات حيرمن  كان فيما نزل من الق

 ١٧٩ كُنا ال منسك حلوم األضاحي

 ٣٩٥ ورجالي يف قبلته كنت أنام بني يدي رسول اهللا 
 ٣٨٣، ٣١٥ ال ، حىت يذوق عسيلتها

 ٢٣٧ ال تبدؤ اليهود وال النصارى بالسالم

 ١٨٢ ال جتتمع أميت على الضاللة
 ١٣٩ ال تصروا اإلبل
 ٣١٣ الصبح حىت ترتفع الشمسال صالة بعد 

 ٢٧٦ ال نكاح إال بويل
 ٢٨٥، ١٤٥ ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه

 ٣٠٢ ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة

 ٣١٧ ال يقتل مسلم بكافر
 ٣٣٤ ال ميس القرآن إال طاهر

 ٣٩٨، ٢٧٥ ال ينكح احملرم وال ينِكح وال خيطب
 ٢٩٢ اللهم افتح

 ٢٦٥ ين فقضيته أما كان جيزي ؟لو كان على أبيك د
 ٣١٢ ،٢٨٦ ،١٩٢ ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة

 ٢٦١ ما منعكما أن تصليا معنا
 ١٥٧ مضت السنة أن يف كل ثالثة إمام

 ٢٠٢ من أتى هبيمة فاقتلوه

 ١٥٨ من أتى ذات حمرم فاقتلوه



 فهرس األحاديث

 الصفحة احلديث
 ١٩١، ١٨٦ من أحيا أرضاً ميتة فهي له

 ٢٣١ أجريا فليعلمه أجره من استأجر
 ٢٩٦ من بدل دينه فاقتلوه

 ٣٠٦ إن شاء اهللا فقد استثىن وال حنث عليه: من حلف على ميني فقال 
 ١٨٣ من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة مات ميتة جاهلية

 ١٥٩، ١٥٢ من ضحك فليعد وضوءه

 ٢٨٨ من كان له شريك يف ربعة أو خنل فليس له أن يبيع حىت يؤذن شريكه
 ٣٢٩ من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني

 ٣٣٠ من مل جيد نعلني فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل
، ١٤٤ ،١٣٥ من مس ذكره فال يصل حىت يتوضأ

٣٨٩ ،٣٥٧ 
 ٣٩٧ فأكلناه حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا 
 ١٦٥ لغه فرب مبلغ أحفظ من سامعنضر اهللا امرءا مسع منا حديثا فب

 ٣٩٧ يوم خيرب عن حلوم احلمر ورخص يف حلوم اخليل ى النيب 
 ٢٧٠ أن يباع صوف على ظهر أو لنب يف ضرع ى رسول اهللا 
 ٣١٦ ،٢٧١ ،١٣٣ أن جيمع الرجل بني املرأة وعمتها ى رسول اهللا 
 ٣١٤، ٢٦٩ عن أكل كل ذي ناب من السباع ى رسول اهللا 
عن السدل يف الصالة وأن يغطي الرجل فاه وهو ى رسول اهللا 

 يف الصالة
٢٧٢ 

 ٢٧٧، ١٣٤ ،١٣٣ عن الشغار ى رسول اهللا 
 ٢٦٩ عن بيع حبل احلبلة ى رسول اهللا 



 فهرس األحاديث

 الصفحة احلديث
 ٣٠١، ٢٦٨ عن جلود السباع ى رسول اهللا 

 ٣٩٧ ى رسول اهللا عن أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري
 ٢٧٣ ا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم عليناين

 ١٣١ يتوضأ هكذا رأيت رسول اهللا 
 ١٦٠ هل يف إداوتك ماء؟

 ٣٩٠ هل هو إال بضعة منك؟
 ٢٩١ هال أخذمت إهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به؟
 ٣١٣ هو صيد وجيعل فيه كبش إذا صاده احملرم

 ٣٨٥، ١٣٢ الوضوء مما مست النار

 ٣٠٩ له وال جيلس على تكرمته إال بإذنهوال يؤم الرجل يف أه

 ٢٩٧، ٢٨٦ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا
 ٢٨٠، ١٧٢ يا أيها الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء

 ٣١٣، ٣٠٣ يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت
 ١٥١ يا عباس يا عماه أال أُعطيك
 ٢٦٠ رأتكيا عبد اهللا بن عمر طلق ام

 ٢٠٥ يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطاً
 ٣٩٦ يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب

 ١١٩، ١١٦ قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني: يقول اهللا تعاىل 
 ٣٨١ يقوم اإلمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه

 



 فهرس اآلثار

 

 فهرس اآلثار: ثالثاً

 الصفحة األثـر
 ٣٦٢ وسرية الشيخني ة رسوله أبايعك على كتاب اهللا وسن

 ٢١٥ أتيت أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد سفراً

 ٣١٩ أدركت أبا بكر وعمر وعثمان

 ٢٢٢ إذا خفت أن تفوتك اجلنازة وأنت على غري وضوء

 ٣٥١ ما عدا الوالد: الكاللة... أقول فيها برأي 

 ٣٥٢ هلا مثل مهر نسائها... أقول فيها برأي 

 ٣٥١ رآه عمراكتب هذا ما 

   ٣٦٩ إن الذي يفيت الناس يف كل ما يستفتونه جملنون

 ١٧٥ إن اهللا بعث حممدا باحلق وأنزل عليه الكتاب

 ٣٨٤، ٣٨٣ أن رجالً يقال له أبو الصهباء كان كثري السؤال البن عباس

 ١٩١ جلد امرأة مث نفاها إىل خيرب أن عثمان 

 ٢١٦ رأى رجالً واقفاً بعرفة أن عثمان 

 ١٩١ نفى من الكوفة إىل البصرة أن علي 

 ١٩٠ نفى إىل فدك أن عمر 

 ٢١٣ أنه صلى على دابته يف ماء وطني

 ٢١٤ أنه كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات

 ٢٣٥ أميا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإا تنتظر أربع سنني



 فهرس اآلثار

 الصفحة األثـر
 ١١٤ بسم اهللا الرمحن الرحيم آية من كتاب اهللا

 ٢١٧ عرض بصاحبهبل 

 ٢٢٧ جاء أنس عند الفجر وقد صلَّينا

 ٣٦٠ اجلد مبنـزلة األب

 ١٥٠، ١٤٩ جعل عمر الدية يف األعطية يف ثالث سنني

 ١٩٠ فجلد مائة فأمر به أبو بكر 

 ١٧٣ فأول ما نسخ من القرآن القبلة

 ٢١٨، ١٢٦يف الرجل يؤم يف رمضان يقرأ يف املصحف
 ٢١٧ يف الشفتني الدية

 ٣٢٠ قضى اخللفاء الراشدون

فيمن ذبح شـاة-رضي اهللا عنهما–قول علي وابن عباس

 فرمى برأسها

١٢٧ 

 ٣٧٨ إذا خرج من منـزله إىل مكة ال يزال يصلي كان رسول اهللا 

 ٣٨١ كان يدخل عليها من أرضعته أخواا

 ٢١٧ كل زوجني ففيهما الدية

 ١٣٠، ١٢٩ كيف ال ختافون أن خيسف بكم

 ١٦٢ ليلة اجلن أكُن مع رسول اهللا  مل

 ٣٠٣ مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي

 ١٢٦ هذا والذي ال إله غريه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة



 فهرس اآلثار

 الصفحة األثـر
 ٢١٦ يا أبا أمية حج واشترط

 ٢٤٢ يذبح كبشاً

 ٩١ يعجبنا أن يكون بيننا وبني احلرام ستر

 



 فهرس األعالم

 

 األعالم فهرس: رابعاً

 الصفحةالَعـلـم

)أ(

 ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٢١ إبراهيم النخعي

 ٧٠، ٦٨ أبو ثور= إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان 

 ١٨٣ الشاطيب= إبراهيم بن موسى 

 ٢٤٢ إبراهيم عليه السالم

 ١٢٣ أيب بن كعب بن قيس األنصاري

 ١٥٧ البيهقي= أمحد بن احلسني بن علي 

، ٣٨، ٣٥، ٣٣ ،٢٩ ،٢٥ أمحد بن حنبل
، ٤٧، ٤٥ ،٤٣، ٤٠ج،٣٩
٦٨، ٦٦، ٦١ ،٥٣ ،٥٢ ،

١١٢ ،٨٦ ،٧١ ،٦٩، 
١٦٠ ،١٤١ ،١١٥ ،١١٤،
٣٦٢ ،٣٢٩ ،٣٠٩ ،١٦٢ 

 ٣٦ أمحد بن سعيد الرباطي

 ٧٤، ٥٩، ٤٧، ٣٨ أمحد بن سلمة النيسابوري

 ١٧٢، ٦١، ٤٧ أمحد بن شعيب النسائي

، ١١٥ ،٨٦ ،٧١ ،٦٩ ،٦٥ تيمية ابن= أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين 



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
١٨٨، ١٢٠، ١١٧ 

 ٦٢، ٥٤ أبو نعيم= أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين 

 ٦٠، ٥٥، ٣٨، ٣٤ اخلطيب البغدادي= أمحد بن علي بن ثابت 

١٥٦، ١٥٥، ١٣٠، ٥٢ ابن حجر= أمحد بن علي بن حممد العسقالين 

 ،١١٢، ٧٦، ٦٣، ٤٧ إسحاق بن منصور املروزي الكوسج
٣٨١، ٣٣٩ 

 ٣٩٨، ٣٩٧ أمساء بنت أيب بكر الصديق

 ٥٧ ابن كثري = إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي 

 ٣٨٢ أفلح بن أيب القعيس

  حممد بن هارون الرشيد= األمني 

، ١١٨، ١١٤، ٩٩ أنس بن مالك
٢٢٧، ٢١٥، ٢١٣ ،

٢٢٨ 

  عبد الرمحن بن عمرو بن يحِمد= األوزاعي 

)ب(

  مد بن إمساعيل بن إبراهيمحم= البخاري 

 ٣٩٤، ٣٩٣ الرباء بن عازب

 ٣٩٠، ٣٨٩، ١٤٤ بسرة بنت صفوان بن نوفل

 ٤٢ بقية بن الوليد الكالعي

  عبد اهللا بن عثمان بن عامر القرشي= أبو بكر الصديق 



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
  أمحد بن احلسني بن علي= البيهقي 

)ت(

  حممد بن عيسى الترمذي= الترمذي 

 ٣٢ متيم بن مرة

  أمحد بن احلليم بن عبد السالم احلراين= ابن تيمية 

)ث(

 ٣١٤، ٢٦٩ أبو ثعلبة اخلشين

  إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان= أبو ثور 

)ج(

 ٣٨٤ جابر بن زيد األزدي

 ٣٩٤، ٣٩٣ جابر بن مسرة

 ٤٢ جابر بن عبد احلميد الضبـي

 ٢٦١ جابر بن يزيد بن األسود

 ٢١٣ جبري بن مطعم

  وهب بن عبد اهللا السوائي= أبو جحيفة 

 ١١٨ ابن جريج

 ٤٨ جعفر بن حممد بن احلسني النيسابوري

 ٢٣ املتوكل= جعفر بن املعتصم بن الرشيد 

)ح(

  عثمان بن عمر أيب بكر بن يوسف= ابن احلاجب 



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
  حممد بن إدريس بن املنذر= أبو حامت 

  د بن محدويةحممد بن عبد اهللا بن حمم= احلاكم 

  حممد بن أمحد البسيت التميمي= ابن حبان 

  أمحد بن علي بن حممد العسقالين= ابن حجر 

 ٦٤ حرب الكرماين

  علي بن أمحد بن سعيد= ابن حزم 

 ٤٠٤، ٢٢٦، ٢٢٣ احلسن البصري 

 ٤٨ احلسن بن سفيان بن عامر النسائي

 ٣٢٥ احلكم بن عتيبة

 ٣٢ حنظلة بن مالك

  النعمان بن ثابت بن زوطي= ة أبو حنيف

)خ(

 ٣٩٨، ٣٩٧ خالد بن الوليد

  حممد بن  إسحاق بن خزمية= ابن خزمية 

  أمحد بن علي بن ثابت= اخلطيب البغدادي 

)د(

  عثمان بن سعيد الدارمي= الدارمي 

 ٢٤١ داود عليه السالم

  زكريا بن داود بن بكر اخلفّاف= أبو داود اخلفّاف 

  سليمان بن األشعث بن شداد= داود السجستاين  أبو



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
 ٧٤، ٧٠، ٦٢، ٤٨ داود بن علي البغدادي الظاهري

)ذ(

  حممد بن أمحد بن عثمان= الذهيب 

)ر(

 ٣١٠ الربيع بن أنس

 ٢٧٩ الربيع بن سربة اجلهين

 ٤٢ روح بن عبادة القيسي

)ز(

  عبد اهللا بن الزبري بن العوام= ابن الزبري 

  عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد الرازي= أبو زرعة 

 ١٧٢ زكريا بن حيىي

 ٣٨٥ زيد بن ثابت

 ١٦١ أبو زيد املخزومي

)س(

 ٢٨٠ سربة بن معبد

  عبد الوهاب بن علي= السبكي 

 ٣١٢، ٢٣٤ سعد بن مالك بن سنان= أبو سعيد اخلدري 

، ٦٦، ٤٠، ٣٥، ٢٩ سفيان الثوري
٤٠٤ ،٢٦٢ ،٢٢٠ ،١٦٦ 

 ٤٣، ٣٩، ٢٩ سفيان بن عيينة



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
  )أم املؤمنني(هند بنت أيب أمية = أم سلمة 

 ٢٧٩ سلمة بن األكوع

 ٢٤١ سليمان عليه السالم

 ٤٨ أبو داود السجستاين= سليمان بن األشعث بن شداد 

  عبد الكرمي بن حممد بن منصور= السمعاين 

  منصور بن حممد بن عبد اجلبار= ابن السمعاين 

 ٣٨١ سهل بن أيب حثمة

  حممد بن سريين األنصاري= ابن سريين 

  عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد= السيوطي 

)ش(

  إبراهيم بن موسى= الشاطيب 

  حممد بن إدريس بن العباس= الشافعي 

 ٢٢٤ شريح بن احلارث

  عامر بن شراحيل= الشعيب 

 ٢٤٣ شعيب عليه السالم

)ط(

 ٢٤ بن عبد اهللاطاهر 

 ٣٨٣ طاووس بن كيسان اليماين

 ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩ طلق بن علي



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم

)ع(

،١٢٧، ١٢٦، ٤٥ ،٤٤ )أم املؤمنني(عائشة بنت أيب بكر الصديق 
٢١٨، ١٧٤، ١٤٩، ١٣٨،
٣١٥ ،٣٠٣  ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،
٣٨٦، ٣٨١، ٣٦٠، ٣١٧،
٣٩٦، ٣٩٥، ٣٨٧ . 

 ٢٢٢، ٢٢١ الشعيب= عامر بن شراحيل 

 ١٥٥، ١٥٢، ١٥١ عبد املطلبالعباس بن 

  يوسف بن عبد اهللا بن حممد= ابن عبد الرب 

 ٧٠ السيوطي= عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد 

،١٣٣، ١١٩، ١١٧، ١١٦ أبو هريرة= عبد الرمحن بن صخر الدوسي 
٢٧١، ٢٥٩، ٢١٢، ١٨٢،
٣٣٨، ٣٣٥، ٣١٦، ٢٧٢،
٣٩٦، ٣٤٧ 

 ٢٢٠، ١٦٦، ١٤٩ اعياألوز= عبد الرمحن بن عمرو بن يحِمد 

 ٣٦٢ عبد الرمحن بن عوف

 ٤٣ عبد الرمحن بن مهدي العنربي

 ١٧٨، ٤٣، ٤٠ عبد الرزاق الصنعاين

 ٤٣ عبد العزيز بن عبد الصمد العمي

 ٤٣ عبد العزيز بن حممد الدراوردي

 ٦٩ السمعاين= عبد الكرمي بن حممد بن منصور 



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
 ١٢٠ )راقيصاحب امل(عبد اهللا بن احلاج بن إبراهيم 

 ٣٦٠ ابن الزبري= عبد اهللا بن الزبري بن العوام 

، ٣٦، ٣٢، ٢٥، ٢٤ عبد اهللا بن طاهر
٦١، ٥٩ 

، ١١٨، ١١٥، ١١٣، ٩٩ ابن عباس= عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب 
١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٠،
٢٥٧، ٢٤٢، ٢٢٢، ١٧٢،
٣٦٠، ٣٣٠، ٢٩١، ٢٧٠،
٣٨٥، ٣٨٣، ٣٧٧، ٣٦٩،

٣٩٩، ٣٩٦ 

، ١٣٣، ١٢٠، ٩١ ابن عمر=  بن عمر بن اخلطاب عبد اهللا
١٦٠، ١٥٩، ١٣٧ ،
٢٦٩، ٢٦٠، ٢١٤ ،
٣٠٦، ٣٠٣، ٢٧٧ ،
٣٨٣ ،٣٤١ ،٣٣٤ ،٣٢٩ 

 ١٦٠، ١٣١، ٥٨ أبو زرعة= عبد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد الرازي 

، ٣٦٠، ٣٥١، ١٩٠ أبو بكر الصديق= عبد اهللا بن عثمان بن عامر القرشي 
٣٩٢، ٣٩١ 

 ٣٦٠ أبو موسى األشعري= بن قيس بن سليم عبد اهللا 

 ٢٧، ٢٣، ٢٢ املأمون= عبد اهللا املأمون بن هارون الرشيد 



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
، ٤٤، ٤٣، ٣٦، ٣٥ عبد اهللا بن املبارك

١٨٣، ٧٣ 

،١٦١، ١٦٠، ١٢٦، ١٢٣ ابن مسعود= عبد اهللا بن مسعود بن غافل 
٢١٨، ٢١٧ ،٢١٤، ١٦٢،

٣٦٩، ٣٥١، ٢٨٩ 

 ٦٩ ابن قتيبة= بة عبد اهللا بن مسلم بن قتي

 ٦٠، ٥٦ السبكي= عبد الوهاب بن علي 

  القاسم بن سالم اهلروي= أبو عبيد 

 ٦١، ٤٨ الدارمي= عثمان بن سعيد الدارمي 

، ٣٦٠ ،٢٧٥ ،٢١٦ ،١٩١ عثمان بن عفان
٣٩٩، ٣٩٨، ٣٦٢ 

 ١١١ ابن احلاجب= عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يوسف 

 ٤٠٤، ٣٨٤ عطاء بن يسار

  نسيبة بنت احلارث األنصارية= ية أم عط

 ٣٨٣، ٢٢٢، ٢٢١ عكرمة 

 ١٤١ ابن حزم= علي بن أمحد بن سعيد 

 ٥٣ علي بن حجر

،١٩١، ١٥٥، ١٢٨، ١٢٧ علي بن أيب طالب
٢١٨، ٢١٧، ٢١٤ 

 ١٦٣ علي بن املديين



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
 ٣٧٦، ٣٧٥، ١٥٩ عمار بن ياسر

، ١٧٥، ١٥٠، ١٤٩، ٩٨ عمر بن اخلطاب
٢١٧، ٢١٦، ١٩٠، ١٧٦،
٣٩١، ٣٥١، ٢٩٠، ٢٣٥،

٣٩٢ 

 ٤٣ عمر بن عبيد بن أمية الطنافسي

 ٤٤، ٣٧ عمر بن هارون

 ٣٩١ عمرو بن أمية الضمري

 ٣٨٤ عمرو بن دينار

 ٣٥٠ عمرو بن العاص

 ٤٤ عيسى بن يونس السبيعي

)غ(

 ١٧٦ الغامدية

)ف(

 ٣٨٣ فاطمة بنت قيس

 ٤٤، ٣٦ الفضل بن موسى

 ٤٤ ميمي املروزيالفضيل بن عياض الت

)ق(

 ٦٩ أبو عبيد= القاسم بن سالم اهلروي 

 ١٧٨ قتادة بن دعامة السدوسي



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة= ابن قتيبة 

  حممد بن أيب بكر بن أيوب= ابن القيم 

)ك(

  إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي= ابن كثري 

)م(

 ٢٢٠، ١٤٣، ٦٦، ٢٩ مالك بن أنس 

  عبد اهللا املأمون بن هارون الرشيد= املأمون 

  جعفر بن املعتصم بن الرشيد= املتوكل 

 ٢٢ األمني= حممد األمني بن هارون الرشيد 

 ٢٨، ٢٣، ٢٢ املعتصم= حممد املعتصم بن هارون الرشيد 

 ١٨٨، ١٨٥ ابن املنذر= حممد بن إبراهيم بن املنذر بن اجلارود 

 ٥٤ ابن حبان= لتميمي حممد بن أمحد البسيت ا

 ٦٨، ٦٤، ٥٨، ٥٥ الذهيب = حممد بن أمحد بن عثمان 

، ٤٤، ٣٩، ٣٨، ٢٩، ٢٨ الشافعي= حممد بن إدريس الشافعي 
٨٦، ٧١، ٦٩، ٦٦، ٤٥ ،
١٦٧، ١٦٦، ١٤٣، ١١٢ 

 ٦٩، ٥٩ أبو حامت= حممد بن إدريس بن املنذر 

 ٧٢، ٤٩ حممد بن إسحاق الثقفي

 ٥٣ ابن خزمية=  حممد بن إسحاق بن خزمية

 ٤٩، ٣١ حممد بن إسحاق بن راهويه



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
 ٦٠ حممد بن أسلم الطوسي

 ١٣٠، ٤٩، ٤٢، ٣٤، ٢٩ البخاري= حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري 

 ٤٩ حممد بن أفلح النيسابوري

 ٧٠، ٥٥ ابن القيم= حممد بن أيب بكر بن أيوب 

 ٢٣، ٢١ املهدي= حممد بن جعفر املنصور 

 ١٧٨ رافع حممد بن

 ٤٩ حممد بن عبد السالم النيسابوري

 ٧٣، ٥٤ احلاكم= حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدوية 

 ١٦١، ٤٩ الترمذي= حممد بن عيسى الترمذي 

، ١٧٨، ١٤١، ٧٠، ٥٠ حممد بن نصر املروزي
٣١٠، ٢٨٩ 

 ٧٣، ٥٩، ٥٣، ٥٠، ٣٧ حممد بن حيىي الذهلي

 ٧٤، ٦١، ٥٩، ٥٨ أبو حيىي= حممد بن حيىي الشعراين 

 ٤٥ مروان بن معاوية الفزاري

 ١٧٩، ١٦٢، ٥٠، ٢٩ مسلم بن احلجاج

 ٤٥ معاذ بن معاذ العنربي

 ١٧٨، ٤٠ معمر بن راشد األزدي

 ٣٩٢، ١٤٣ املغرية بن شعبة

 ١٦٢ ابن السمعاين= منصور بن حممد بن عبد اجلبار 

  عبد اهللا بن قيس= أبو موسى األشعري 



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم
 ٢١ اهلادي= بن املهدي  موسى بن حممد

 ٦١، ٥٠ موسى بن هارون احلمال

 ٣٩٩، ٢٩١ )أم املؤمنني(ميمونة بنت احلارث اهلاللية 

)ن(

 ٢٧٣ أم عطية= نسيبة بنت احلارث األنصارية 

 ٤٥، ٣٦ النضر بن مشيل

 ٣٦٢، ١٥٨ أبو حنيفة= النعمان بن ثابت بن زوطي 

  د األصبهاينأمحد بن عبد اهللا بن أمح= أبو نعيم 

  حيىي بن شرف= النووي 

)هـ(

 ٢٩٢ موسى بن حممد بن املهدي هالل بن أمية= اهلادي 

 ٢٨، ٢٤، ٢٣ الواثق= هارون بن املعتصم 

  عبدالرمحن بن صخر الدوسي= أبو هريرة 

 ١١٨، ١١٣ )أم املؤمنني(أم سلمة = هند بنت أيب أمية 

)و(

 ١٣٦ وائل بن حجر

 ٢٦٤ عيدوابصة بن م

  هارون بن املعتصم= الواثق 

 ٤٥ وكيع بن اجلراح الرؤاسي



 فهرس األعالم

 الصفحةالَعـلـم

)ي(

  حممد بن حيىي الشعراين= أبو حيىي 

 ٥١ حيىي بن سعيد القطان

 ١٦١ النووي= حيىي بن شرف النووي 

 ١٦٢، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٣٨ حيىي بن معني

 ٤٩، ٤٦، ٤٥ حيىي بن حيىي التميمي

 ٣٩٩ يزيد بن األصم

 ٩٧ ن أميةيعلى ب

 ١٨٧، ١١٩، ٦٨ ابن عبد الرب= يوسف بن عبد اهللا بن حممد 

 



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة: خامساً
 

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ٢٥٩ اإلبراد

 ٢٩٨ اآلبق

 ٢٣٩ األتان

 ٨٥ االتباع
 ٣٤٦ االجتهاد
 ١٨١ اإلمجاع
 ٣٥٦ االحتياط
 ٨٩ األحكام

 ١٦٤ األداء

 ١٦٠ اإلداوة

 ٣٣٠ اإلزار

 ٣٠٥ االستثناء
 ٢٢٧ االستحسان
 ٢٣٣ االستصحاب

 ٢٣٠ االستصناع

 ٢٢٥ االستلقاء

 ٢٥٥ األمر

 ٢٩١ اإلهاب



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ٢٠٠ اإليالء

 ١٣٧ اإلمياء

 ٥٦ البدعة

 ٢٥٠ بيع العينة

 ٢٢٠ التابعي

 ٩٠ التحرمي

 ١٦٤ التحمل

 ٣٨٩ الترجيح

 ٣٨١ الترجيع

 ٣٧٢ التعارض

 ٢١٦ التعريض

   ٣٥٩ التقليد

 ٣٠٩ التكرمة

 ٣٧ التكك

 ٩٣ التكليف

 ٣٢٣ التمتع

 ٣٥٥ التوطن

 ١٣٢ اجلزور

 ١٨٧ اجلزية

 ٣٧٤ اجلمع



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ٢٢٥ احلاجب

 ٢٦٩ حبل  احلبلة

 ٣٥٤ احلجامة

 ٩١ احلد

 ٢٠١ احلدود

 ٢٥٠ احليل

 ٣٠١ اخلاص

 ٢٣٩ اخلان

 ١٤٠ خرب الواحد

 ١٩٢ اخلراج

 ١٢٩ اخلسف

 ٢٣٨ اخلضاب

 ٣٢٩ اخلف

 ٣٥٣ اخلالف

 ٢٩٠ الدباغة

 ١٠٣ الدليل

 ١٨٧ الذمي

 ٧٨ الرأي

 ٢٨٨ الربعة

 ٩٧ الرخصة



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ٢٣٩ السابلة

 ٢٤٨ سد الذرائع

 ٢٧٢ السدل

 ٣٣٠ السراويل

 ٩٣ السكران

 ١٢٥ السنة

 ٢٢٢ السهو

 ٩٢ الشبهات

 ٣٧٩ شخص

 ٢٤٠ شرع من قبلنا

 ١٣٣ الشغار

 ١٨٥ الشفعة

 ٢٠٩ الصحايب

 ١٩٦ لصديدا

 ٢٥٠ الصرف

 ١٠٦ الصعيد

 ١٥١ صالة التسبيح

 ١٥٤ الضعيف

 ٢٣١ الظئر

 ٣٣٢ الظاهر



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ٣٧٢ الظعن

 ٢٩٧ الظهار

 ٢٨٣ العام

 ٩٥ العانة

 ٢٤١ العجماء

 ٢٤٤ العرف

 ٣٦٧، ٢١٩ عزب

 ٣١٥ العسيلة

 ١٩٢ العشر

 ٢٣٠ الغرر

 ٢٧٥ الغصب

 ٢٤١ الغلْمة

 ٣٦٧ الفتوى

 ٢٦١ الفرائص

 ٢٨ الفلسفة

 ١٩٦ القبيح

 ٢٠٣ القذف

 ١٢٢ القراءة الشاذة

 ١٠٦ القرآن

 ٣٤١ القلة



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ١٩٥ القياس

 ٢٥٨ الكتابة

 ٢٠١ الكفارات

 ٣٥١ الكاللة

 ١٠٩ اللعان

 ٢٠٣ اللواط

 ٣٩٥ املبهم

 ٥٥ املبري

 ٣٥٣ مراعاة اخلالف

 ٢٩٥ املرتد

 ١٤٧ املرسل

 ١٣٨ املصراة

 ٢٣٦ املصلحة املرسلة

 ٣٢٣ املطلق

 ٩٦ املغمى عليه

 ٣٩٥ املفسر

 ٢٣٤ املفقود

 ٣٣٧ املفهوم

 ٣٤٠ مفهوم املخالفة

 ٣٣٧ مفهوم املوافقة



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ٣٥٥ املقاطعة

 ٣٢٦ املقيد

 ٩٥ املكره

 ٩٠ املكروه

 ٤٠١،  ٩٣ املكلف

 ١٦٨ املناولة

 ٣٣٢ املنطوق

 ١٥٣ املنقطع

 ١٨٦ املوات

 ٢٠٤ النباش

 ١٧١ النسخ

 ٩٥ النسيان

 ٣٣٢ النص

 ٢٧٦،  ١٣٣ نكاح الشغار

 ١٧١ نكاح املتعة

 ٣٧٩ مته

 ٢٦٧ النهي

 ١٨٣ النوازل



 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

 الصفحة ةالكلم وأاملصطلح 
 ١٠٧ النية

 ٢٨٦ الوسق

  



 فهرس األبيات الشعرية

 

 فهرس األبيات الشعرية : سادساً

 

 الصفحة تالبيـ
ــباقِ أبــوك إبــراهيم محــض التقَــى ــن س ــد واب ــباق جم ٣٦س 

 ٧٦بإسقاِئه قـرباً ويف لَحـِده بحـر    ابِ صـنِيعه وكَيف احِتماِلي ِللسح

 ١٢١وكونهــا ِمنــه اِلِخــالِف نقَلَــه ولَيس ِللْقُـرآِن تعـزى الْبسـملَةْ   

ــر ــراءِة نظَ ــى الِْق ــهم إلَ ــرب وبعض ــاقِ رأي معتـ  ١٢١وذَاك ِللْوِفـ

 ٧٦نصِف شعبان ال تنسى مدى األبِديف يا هدةً ما هـددتنا لَيلَـةَ اَألحـِد

  

 
 



 فهرس الفرق واألديان

 

 فهرس الفرق واألديان : سابعاً

 

 الصفحةأو الديانةةالفرق
 ٦٨ اإلسحاقية

 ١٦٦ أصحاب احلديث

 ٢٧ االعتزال

 ٥٦ أهل البدع

 ٨٦، ٥٠ أهل احلديث

 ١٦٦، ١٦٥ أهل املشرق

 ٢٧، ٢٦، ٢١ بين العباس

 ٦٦، ٥٦، ٢٥ اجلهمية

 ١١٥، ١١٤ احلنفية

 ٣٤٩، ١٨٣، ٩١، ٦٦، ٦٣ السلف

 ٤٨ الظاهرية

 ٢٦، ٢٤ العرب

 ٢٦، ٢٤ الفرس



 فهرس الفرق واألديان

 الصفحةأو الديانةةالفرق
 ١١٥ املالكية

 ٢٧٠ اجملوس

 ٢٩١، ٢٧٢ النصرانية

 ٢٩١، ٢٧٢ اليهودية

 



 فهرس األماكن والبلدان

 

 فهرس األماكن والبلدان: ثامناً

  

 الصفحةاملكان أو البلد
 ٤٢ البصرة

 ٥٣،  ٣٨،  ٣٧ بغداد

 ٣٧٧ تبوك

 ٣٥٥،  ٧٢،  ٣٩ ، ٣٧ احلجاز

، ٤٨،  ٤٥،  ٤٣،  ٤٠،  ٣٥،  ٢٤ خراسان

١٦٥، ٧٢،  ٥٦،  ٥٣،  ٥٠ 

 ٤٥ دمشق

 ٥٣،  ٣٨ الرصافة

 ٢٦ الروم

 ٤٢ الري

 ٧٢،  ٤٢،  ٣٧ الشام

 ٧٢،  ٥٢،  ٥٠،  ٣٨،  ٣٧ العراق

 ٣٣٠ عرفات



 فهرس األماكن والبلدان

 الصفحةاملكان أو البلد
 ٤٤ الكوفة

 ٤٣ املدينة

 ٣٥،  ٣٢ مرو

 ٧٢،  ٣٧ مصر

 ٣٧٨ ، ٣٧٧،  ٤٥،  ٣٩،  ٣٢ مكة

 ٣٧٧ مىن

 ٧٢،  ٤٠ ، ٣٢،  ٣١ نيسابور

 ٧٢،  ٤٠،  ٣٧ اليمن

 ٢٧ اليونان

 



 هرس المصادر والمراجعف

 فهرس المصادر والمراجع: تاسعاً

 )أ ( 
ـ ٧٥٦ت(لعلي بن عبد الكايف السـبكي  : اإلهباج يف شرح املنهاج • ، )هـ

ـ ٧٧١ت(وإكمال ابنه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  ، دار )هـ
 .هـ١٤٠٤بنان، الطبعة األوىل، الكتب العلمية، بريوت، ل

ملصطفى ديب البغا، دار اإلمـام  : أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي •
 .البخاري، دمشق

، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة   )هـ٣١٨ت(البن املنذر : اإلمجاع •
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثانية، 

ن الفارسـي  ترتيب األمري عالء الـدي : اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان •
كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلميـة،  : ، تقدمي وضبط)هـ٧٣٩ت(

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة األوىل 

لشمس الدين حممد بن أمحد  املقدسـي  : أحسن التقاسيم يف معرف األقاليم •
 .م١٩٠٦، طبع بلندن مبطبعة بريل، الطبعة الثانية، )هـ٣٨٠ت(

حملمـد  : ألحكام واملعاين واختالف العلماءأحكام البسملة وما يتعلق هبا من ا •
جمـدي إبـراهيم،   : ، حتقيق)هـ٦٠٦ت(بن عمر املعروف بالفخر الرازي 

 .مكتبة القرآن للطباعة والنشر، القاهرة

أليب الوليد سليمان بن خلف البـاجي  : إحكام الفصول يف أحكام األصول •



 هرس المصادر والمراجعف

وت، عبد احلميد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بـري : ، حتقيق)هـ٤٧٤ت(
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧لبنان، الطبعة األوىل، 

، دار )هـ٣٧٠ت(أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص : أحكام القرآن •
 .الكتاب العريب، بريوت، لبنان

ـ  : أحكام القرآن • ) ابـن العـريب  (أليب بكر حممد بن عبد اهللا املعـروف بـ
تب حممد عبد القادر عطا، دار الك: ، راجع أصوله وعلق عليه)هـ٥٤٣ت(

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

أليب حممـد علـي بـن حـزم الظـاهري      : اإلحكام يف أصول األحكام •
 .، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان)هـ٤٥٦ت(

ـ ٦٣١ت(لإلمام علي بن حممد اآلمدي : اإلحكام يف أصول األحكام • ، )هـ
للنشر والتوزيع، الريـاض،  الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي : تعليق

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 

، )هـ٢٩٤ت(لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن نصر املروزي : اختالف العلماء •
السيد صبحي السامرائي، عامل الكتب، بـريوت، الطبعـة الثانيـة،    : حتقيق
 .هـ١٤٠٦

 أليب عبد اهللا حممـد بـن مفلـح احلنبلـي    : اآلداب الشرعية واملنح املرعية •
 .م١٩٨٧، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، )هـ٧٦٣ت(

لإلمام حممد بن علـي الشـوكاين   : إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول •
أيب مصعب حممد سعيد البدري، مؤسسة الكتـب  : ، حتقيق)هـ١٢٥٠ت(
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 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل، 

لإلمام حيىي بن شـرف  : إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق •
عبد الباري السلفي، دار البشائر اإلسالمية، : ، حتقيق)هـ٦٧٦ت(النووي 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، 

للشيخ حممـد ناصـر الـدين    : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل •
 .هـ١٤٠٥األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

ـ ٥٣٨ت(لقاسم حممود بن عمر الزخمشري أليب ا: أساس البالغة • ، دار )هـ
 .هـ١٤١٥الفكر، بريوت، لبنان، 

االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ مـن   •
ـ ٤٦٣ت(لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الـرب  : معاين الرأي واآلثار ، )هـ

ـ   .حتقيق د ر، دمشـق،  عبد املعطي أمني قلعجي، دار قتيبة للطباعـة والنش
 .بـريوت

أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الـرب  : االستيعاب يف معرفة األصحاب •
الشيخ علـي معـوض، والشـيخ عـادل     : ، حتقيق)هـ٤٦٣ـ(القرطيب 

 . ه١٤١٥املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  عبد

طفى اخلطيـب،  حممد مص. إسحاق بن راهويه وأثره يف الفقه اإلسالمي، د •
 .رسالة دكتوراة، جامعة األزهر مبصر

لعز الدين علي بن حممد بن األثـري اجلـزري   : أسد الغابة يف معرفة الصحابة •
 .حممد البناء وحممد عاشور، دار الشعب، القاهرة: ، تعليق)هـ٦٣٠ت(
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، طبع إدارة إحيـاء السـنة،   )هـ٤٥٦ت(البن حزم : أمساء اخللفاء والوالة •
 .باكستان

لزين الدين بن إبراهيم بـن جنـيم   : ه والنظائر على مذهب أيب حنيفةاألشبا •
 .هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بريوت، )هـ٩٧٠ت(

أليب بكر حممد بن إبراهيم بـن املنـذر   : اإلشراف على مذاهب أهل العلم •
عبد اهللا عمر البارودي، املكتبة التجارية، مصـطفى  : ، حتقيق)هـ٣٠٩ت(

 .الباز، مكة املكرمة

ـ ٨٥٢ت(لإلمام ابن حجر العسقالين : صابة يف متييز الصحابةاإل • ، دار )هـ
 .الكتب العلمية، بريوت، لبنان

، )هـ٤٩٠ت(لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد السرخسي : أصول السرخسي •
أبو الوفاء األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، : حتقيق
 .هـ١٤١٤

. د: ، حتقيق)هـ٧٦٣ت(ن حممد بن مفلح احلنبلي لشمس الدي: أصول الفقه •
ـ ١٤٢٠فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، املطبعـة األوىل،   -هـ

 .م١٩٩٩

عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسـالة،  . لفضيلة د: أصول مذهب اإلمام أمحد •
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦بريوت، الطبعة الرابعة، 

حممـد األمـني الشـنقيطي    للشيخ : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن •
 .هـ١٤٠٣، طبع وتوزيع اإلفتاء باململكة العربية السعودية، )هـ١٣٩٣ت(
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: ، حتقيـق )هـ٧٩٠ت(أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب : االعتصام •
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤سيد إبراهيم، دار احلديث، القاهرة، 

ـ ٦٠٦ت(لفخر الدين الـرازي  : اعتقادات فرق املسلمني واملشركني •  ،)هـ
حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العـريب، الطبعـة األوىل،   : تعليق
 .هـ١٤٠٧

لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد املعـروف  : إعالم املوقعني عن رب العاملني •
طه عبد الرؤوف، دار : ، راجعه وقدم له)هـ٧٥١ت) (ابن قيم اجلوزية(بـ

 .اجليل، بريوت، لبنان

دار العلم للماليني، بريوت، لبنـان،  : كلي، الناشرخلري الدين الزر: األعالم •
 .م١٩٩٥الطبعة احلادية عشر، 

ـ ٩٠٢ت(للسخاوي : اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ • ، دار الكتـاب  )هـ
 .هـ١٣٩٩العريب، بريوت، 

للوزير أيب املظفر حيىي بن حممد بـن هـبرية   : اإلفصاح عن معاين الصحاح •
ي، دار الكتب العلمية، بـريوت،  حممد حسن الشافع: ، حتقيق)هـ٥٦٠ت(

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧لبنان، الطبعة األوىل، 

ـ ٧٠٢ت(لتقي الدين بن دقيق العيـد  : االقتراح يف بيان االصطالح • ، )هـ
 .هـ١٤٠٢قحطان الدوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد، : حتقيق

لإلمام أيب احلسن علي بـن القطـان الفاسـي    : اإلقناع يف مسائل اإلمجاع •
فاروق محادة، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، . د: ق، حتقي)هـ٦٢٨ت(
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 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلـف واملختلـف يف األمسـاء والكـىن      •
الشيخ عبد الـرمحن  : ، حتقيق)هـ٤٧٥ت(للحافظ ابن ماكوال : واألنساب

 .حممد أمني، بريوت: املعلّمي اليماين، نشر

للقاضي عياض بن موسـى  : واية وتقييد السماعاإلملاع إىل معرفة أصول الر •
أمحد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعـة  : ، حتقيق)هـ٥٤٤ت(اليحصيب 

 .هـ١٣٩٨الثانية، 

، دار املعرفة للطباعـة  )هـ٢٠٤ت(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي : األم •
 .والنشر، بريوت، لبنان

ور البلوشـي، مكتبـة   عبد الغف. اإلمام إسحاق بن راهويه وكتابه املسند، د •
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١اإلميان باملدينة املنورة، الطبعة األوىل، 

لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريـس القـرايف   : األمنية يف إدراك النية •
، دار الكتب العلميـة، بـريوت، لبنـان، الطبعـة األوىل،     )هـ٦٨٤ت(

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

، دار الفكـر، الطبعـة   )هـ٢٢٤ت(أليب عبيد القاسم بن سالم : األموال •
 .هـ١٣٩٥الثانية، 

أليب عمر يوسف بـن عبـد الـرب    : االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء •
 .، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ٤٦٣ت(النمريي 

عبد الرمحن : ، حتقيق)هـ٥٦٢ت(لعبد الكرمي بن حممد السمعاين : األنساب •
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اهلند، الطبعـة األوىل،   -حيدر آباد دار املعارف العثمانية،: املعلّمي، الناشر
 .هـ١٣٨٣

: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل  •
: ، حتقيـق )هـ٨٨٥ت(أليب احلسن عالء الدين علي بن سليمان املرداوي 

 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤حممد حامد الفقي، الطبعة األوىل، 

أيب بكر حممد بن إبراهيم بن  األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، لإلمام •
أبو محاد صغري أمحد، دار طيبة، الريـاض،  . د: ، حتقيق)هـ٣١٨ت(املنذر 

ـ ١٤٠٥الطبعة األوىل،  م، واملخطـوط، ويواجـد يف قسـم    ١٩٨٥-هـ
 .املخطوطات باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

ي أليب حممد يوسف بن عبد الرمحن بن اجلوز: اإليضاح لقوانني االصطالح •
فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة . د: ، حتقيق)هـ٦٥٦ت(

 .هـ١٤١٢األوىل، 

لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة       : اإلميان •
مكتبة أنـس بـن مالـك،    : العالمة األلباين، الناشر: ، حتقيق)هـ٧٢٨ت(

 .هـ١٤٠٠

 )ب ( 

للشيخ أمحد حممد شاكر، دار  :الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث •
 .الكتب العلمية، بريوت، لبنان

لـزين الـدين بـن جنـيم احلنفـي      : البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق  •
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، دار الكتاب اإلسالمي إلحياء ونشر التـراث اإلسـالمي،   )هـ٩٧٠ت(
 .الطبعة الثانية

أليب بكر أمحـد بـن عمـرو البـزار     : البحر الزخار املعروف مبسند البزار •
حمفوظ الرمحن زين اهللا، مؤسسة علوم القـرآن،  . د: ، حتقيق)هـ٢٩٢ت(

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩دمشق، الطبعة األوىل، 

لبدر الدين حممـد بـن هبـادر الزركشـي     : البحر احمليط يف أصول الفقه •
الشيخ عبد القادر عبد اهللا العـاين، وراجعـه   : ، قام بتحريره)هـ٧٩٤ت(
إلسالمية، بالكويـت، الطبعـة   عمر األشقر، وزارة األوقاف والشؤون ا .د

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣الثانية، 

ـ ٧٤٥ت(أليب حيان األندلسي : البحر احمليط • ، دار إحيـاء التـراث،   )هـ
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

لعـالء الـدين أيب بكـر الكاسـاين     : بدائع الصنائع يف ترتيب الشـرائع  •
ـ ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، )هـ٥٨٧ت( -هـ

 .م١٩٨٦

أليب الوليد حممد بن رشد القـرطيب املـالكي   : اجملتهد واية املقتصد بداية •
عبد احلليم حممد، دار الكتب اإلسالمية، القـاهرة،  : ، تعليق)هـ٥٩٥ت(

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

ـ ٧٧٤ت(لإلمام ابن كثري الدمشـقي  : البداية والنهاية • مكتبـة  . ، ط)هـ
 .م١٩٧٩املعارف، بريوت، الطبعة الثالثة، 
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ـ ١٢٥٠ت(للشـوكاين  : البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع • ، )هـ
 .هـ١٣٤٨مطبعة السعادة بالقاهرة، الطبعة األوىل، 

أليب املعايل عبد امللـك بـن عبـد اهللا اجلـويين     : الربهان يف أصول الفقه •
عبد العظيم الديب، دار الوفاء للطباعة والنشـر،  . د: ، حتقيق)هـ٤٧٨ت(

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢عة الثانية، املنصورة، الطب

لسـليمان بـن عبـد القـوي الطـويف احلنبلـي       : البلبل يف أصول الفقه •
 .هـ١٣٨٣، مؤسسة النور بالرياض، الطبعة األوىل، )هـ٧١٦ت(

جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي : البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة •
ن منشورات مجعية حممد املصري، مطبعة الفيصل، م: ، حتقيق)هـ٨١٧ت(

 .هـ١٤٠٧إحياء التراث اإلسالمي، الكويت، الطبعة األوىل، 

الرمحن  أليب الثناء حممود بن عبد): شرح خمتصر ابن احلاجب(بيان املختصر  •
حممد مظهر بقا، طبع مركـز إحيـاء   . د: ، حتقيق)هـ٧٤٩ت(األصفهاين 

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، الطبعة األوىل، 

 ) ت( 

حسن إبراهيم حسن، الطبعة السـابعة، عـام   . د: تاريخ اإلسالم السياسي •
 .م١٩٦٤

: ، حتقيـق )هـ٣١٠ت(لإلمام حممد بن جرير الطربي : تاريخ األمم وامللوك •
 .حممد أبو الفضل، دار املعارف بالقاهرة، الطبعة الثانية

حميـي   حممـد : ، حتقيق)هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي : تاريخ اخللفاء •
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 .الدين عبد احلميد

دائـرة  : ، الناشـر )هـ٣٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري : التاريخ الكبري •
 .هـ١٣٧٨املعارف العثمانية، اهلند، عام 

ـ ٤٦٣ت(للحافظ أمحد بن علي اخلطيب البغدادي : تاريخ بغداد • ، دار )هـ
 .الكتاب العريب، بريوت، لبنان

. د: ، حتقيـق )هـ٤٧٦ت(ازي أليب إسحاق الشري: التبصرة يف أصول الفقه •
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 

للحافظ أمحد بن حممد بن : جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة •
حممد شـكور امليـاديين،   : ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(علي بن حجر العسقالين 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

ـ ٧٤٨ت(لشمس الدين الذهيب : جتريد أمساء الصحابة • ، دار املعرفـة،  )هـ
 .بريوت، لبنان

أليب احلسن عالء الدين علـي بـن   : التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه •
عبد الرمحن اجلربين وآخـرين،  . د: ، حتقيق)هـ٨٨٥ت(سليمان املرداوي 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل 

: ، حتقيـق )هـ٦٧٦ت(لإلمام حيىي بن شرف النووي : رير األلفاظ التنبيهحت •
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨عبد الغين الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 

، دار الكتب العلميـة،  )هـ٥٣٩ت(لعالء الدين السمرقندي : حتفة الفقهاء •
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل، 
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لإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن قـيم  : حتفة املودود بأحكام املولود •
، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعـة األوىل،  )هـ٧٥١ت(اجلوزية 
 . ه١٣٩٩

ـ ٧٦١ت(للحافظ العالئي : حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد • ، )هـ
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٢إبراهيم حممد، دار الفكر، الطبعة األوىل، . د: حتقيق

للحافظ خليل بن كيلكدي : لرتبة ملن ثبت له شريف الصحبةحتقيق منيف ا •
عبد الرحيم القشـقري، دار العاصـمة،   . د: ، حتقيق)هـ٧٦١ت(العالئي 

 .هـ١٤١٠الرياض، الطبعة األوىل، 

للحـافظ العراقـي   : ختريج أحاديث خمتصر املنـهاج يف أصـول الفقـه    •
فية صبحي السامرائي، مطبوعات دار الكتب السـل : ، حتقيق)هـ٨٠٤ت(

 .بالقاهرة

للحافظ جالل الدين السـيوطي  : تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي •
عبد الوهاب عبد اللطيف، املكتبة العلميـة باملدينـة   : ، حتقيق)هـ٩١١ت(

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢املنورة، الطبعة الثانية، 

، مطبعة حيدر آباد الـدكن باهلنـد،   )هـ٧٤٨ت(للذهيب : تذكرة احلفاظ •
 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥الطبعة الثانية، 

للقاضي عياض : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك •
ـ ١٣٨٧أمحد بكري، مكتبة احلياة، بريوت، . د: ، حتقيق)هـ٥٤٤ت( -هـ

 .م١٩٦٧
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لعبد اللطيف عبد اهللا الربزجنـي، دار  : التعارض والترجيح بني األدلة الشرعية •
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧وىل، الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األ

باكستان، الطبعة األوىل،  –دار الصدف : التعريفات الفقهية للربكيت، الناشر •
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧

ـ ٨١٦ت(للشريف علي بن حممد اجلرجاين : التعريفات • ، دار الكتـب  )هـ
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

. د: ، حتقيـق )هـ٢٩٤ت(ي لإلمام حممد نصر املروز: تعظيم قدر الصالة •
عبد الرمحن الفريوائي، مكتبة الـدار باملدينـة املنـورة، الطبعـة األوىل،     

 .هـ١٤٠٦

ـ ٧٧٤ت(لإلمام ابن كثري : تفسري القرآن العظيم • ، مكتبـة التـراث،   )هـ
 .القاهرة

: ، حتقيـق )هـ٢١١ت(لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين : تفسري القرآن •
بـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة األوىل،     مكت–مصطفى مسلم حممـد  . د

 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠

ـ ٦٠٦ت(حملمد بن عمر بن حسني القرشي الـرازي  : التفسري الكبري • ، )هـ
 .دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الثانية: الناشر

حممد : ، حتقيق)هـ٨٥٢ت(للحافظ ابن حجر العسقالين : تقريب التهذيب •
 .م١٩٨١-هـ١٤١١الثالثة،  عوامة، دار الرشيد، حلب، الطبعة

ابن (أليب اخلري حممد بن حممد املعروف بـ: تقريب النشر يف القراءات العشر •
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أنس بن حممد مهره، مطابع البيان التجارية، : ، حتقيق)هـ٨٣٣ت) (اجلزري
 .ديب، الطبعة األوىل

أليب القاسم حممد بن أمحد بـن جـزي   : تقريب الوصول إىل علم األصول •
حممد املختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، . فضيلة د: ، حتقيق)هـ٧٤١ت(

 .هـ١٤١٤القاهرة، مكتبة العلم جبدة، الطبعة األوىل، 

للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب البـاقالين  : -الصغري–التقريب واإلرشاد  •
عبد احلميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعـة  . د: ، حتقيق)هـ٤٠٣ت(

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣األوىل، 

البن أمـري احلـاج احللـيب    : رير والتحبري على التحرير يف أصول الفقهالتق •
ـ ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، )هـ٨٧٩ت( -هـ

 .م١٩٨٣

عبد الرمحن حممد عثمـان، دار  : التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح •
 .مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة: الفكر العريب، نشر

للحافظ أمحد بن علي بن : خيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريالتل •
، تعليق حسن بن عباس قطـب، مؤسسـة   )هـ٨٨٥ت(حجر العسقالين 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦قرطبة، الطبعة األوىل، 

ـ ٤٢٢ت(للقاضي عبد الوهاب البغـدادي  : التلقني يف الفقه املالكي • ، )هـ
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، بريوت، حممد ثالث سعيد الغاين، دار الفكر: حتقيق

أليب اخلطـاب حمفـوظ بـن أمحـد الكلـوذاين      : التمهيد يف أصول الفقه •
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حممد بن علي إبراهيم، دار . مفيد أيب عمشة، ود. د: ، حتقيق)هـ٥١٠ت(
املدين، جدة، نشر مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، الطبعـة األوىل،  

 .هـ١٤٠٦

لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الرب : ألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين وا •
مصطفى العلوي وآخرين، نشـر وزارة األوقـاف   : ، حتقيق)هـ٤٦٣ت(

 .والشؤون اإلسالمية باملغرب

ـ ٦٧٦ت(أليب زكريا النووي : ذيب األمساء واللغات • ، تصـوير دار  )هـ
 .الكتب العلمية عن إدارة الطباعة املنريية مبصر

، )هـ٨٥٢ت(د بن علي بن حجر العسقالين للحافظ أمح: ذيب التهذيب •
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 

ليوسـف بـن عبـد الـرمحن املـزي      : ذيب الكمال يف أمساء الرجال •
 .هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، )هـ٧٤٢ت(

: ، حتقيـق )هـ٣٧٠ت(أليب منصور حممد بن أمحد األزهري : ذيب اللغة •
ـ ١٣٨٤سالم هارون وآخرون، دار القومية العربية، مصـر،  عبد ال -هـ
 .م١٩٦٤

، )هـ١٣٤٦ت(لعبد القادر بن أمحد بن بدران : ذيب تاريخ ابن عساكر •
 .هـ١٣٤٩املكتبة العربية بدمشق، الطبعة األوىل، 

للعالمة حممد بـن إمساعيـل األمـري    : توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار •
حممد حميي الدين عبد احلميد، تصوير دار : قيق، حت)هـ١١٨٢ت(الصنعاين 
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 .هـ١٣٦٦إحياء التراث العريب، بريوت عن الطبعة األوىل 

مطبوع مـع  (، )هـ٧٤٧ت(لصدر الشريعة احملبويب : التوضيح على التنقيح •
 ).التلويح

للعالمة أمحد بن حممـد بـن أمحـد    : التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح •
ناصر امليمان، املكتبة املكية، مكة . فضيلة د: حتقيق، )هـ٩٣٩ت(الشويكي 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨املكرمة، الطبعة األوىل، 

ـ ٩٨٧ت) (أمري بادشاه(حملمد أمني املعروف بـ: تيسري التحرير • ، دار )هـ
 .دمشق –الفكر 

الرياض،  –للدكتور حممود الطحان، مكتبة املعارف : تيسري مصطلح احلديث •
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الثامنة، 

 ) ث( 

جملس دائرة : ، مطبعة)هـ٣٥٤ت(للحافظ حممد بن حبان البسيت : الثقات •
املعارف العثمانية، اهلنـد، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، الطبعـة األوىل،      

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

 ) ج( 

أليب جعفر حممد بـن جريـر الطـربي    : جامع البيان عن تأويل آي القرآن •
ـ ١٣٨٨عـة الثالثـة،   مصطفى احلليب، الطب: ، الناشر)هـ٣١٠ت( -هـ

 .م١٩٦٨
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للحـافظ صـالح الـدين العالئـي     : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل •
محريي السلفي، الـدار العربيـة، الطبعـة األوىل،    : ، حتقيق)هـ٧٦١ت(

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

أليب الفرج عبد الـرمحن بـن أمحـد بـن رجـب      : جامع العلوم واحلكم •
 .، دار اإلفتاء)هـ٧٩٥ت(

أليب عمر يوسف بـن  : فضله وما ينبغي يف روايته ومحلهجامع بيان العلم و •
 .، دار الفكر)هـ٤٦٣ت(عبد الرب 

: ، الناشر)هـ٦٧١ت(لإلمام حممد بن أمحد القرطيب : اجلامع ألحكام القرآن •
ـ ١٤١٤دار إحياء التراث، بريوت، وطبعـة دار احلـديث األوىل،    -هـ

 .م١٩٩٤

، )هـ٣٢٧ت(امت الرازي أليب حممد عبد الرمحن بن أيب ح: اجلرح والتعديل •
هـ، مطبعة دار الفكر، ١٣٧١دار املعارف العثمانية، حيدرآباد، اهلند، سنة 

 .بريوت

البـن قـيم اجلوزيـة    : جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنـام  •
الشيخ طه يوسف شاهني، دار الكتـب العلميـة،   : ، حتقيق)هـ٧٥١ت(

 .بريوت

الـدين عبـد الوهـاب السـبكي      لتـاج : مجع اجلوامع يف أصول الفقـه  •
عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، تعليق)هـ٧٧١ت(

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١لبنان، الطبعة األوىل، 
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، دار )هـ٥٠٧ت(حملمد بن طاهر القيسراين : اجلمع بني رجال الصحيحني •
 .هـ١٤٠٥الكتب العلمية، بريوت، 

حمليي الـدين عبـد القـادر القرشـي     : اجلواهرة املضية يف طبقات احلنفية •
عبد الفتاح احللو، مطبعة مصطفى البايب وشركاه، . د: ، حتقيق)هـ٧٧٥ت(

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨

، دار املعرفـة، بـريوت،   )هـ٧٤٥ت(لعالء الدين املارديين : اجلوهر النقي •
 ).مطبوع بذيل السنن الكربى للبيهقي(

 ) ح( 

للشيخ أمحد بن حممد : على الشرح الكبري) هـ١٢٣٠ت(حاشية الدسوقي  •
، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، )هـ١٢٠١ت(العدوي 
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

شـرح تنـوير    –حاشية رد احملتار على الدر املختـار  (حاشية ابن عابدين  •
، دار )هـ١٢٥٢ت) (ابن عابدين(للمحقق حممد أمني الشهري بـ): األبصار

 .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦ة، الفكر، بريوت، الطبعة الثاني

علي معـوض  : ، حتقيق)هـ٤٥٠ت(أليب احلسن املاوردي : احلاوي الكبري •
وعادل عبد املوجـود، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،      

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

، بيت األفكـار  )هـ٤٥٦ت(لإلمام علي بن أمحد بن حزم : حجة الوداع •
 .هـ١٤١٨الدولية، الرياض، 
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 .، طبع يف تونس، الطبعة األوىل)هـ٨٠٣ت(حدود ابن عرفة  •

نزيـه  . د: ، حتقيـق )هـ٤٧٤ت(أليب سليمان الباجي : احلدود يف األصول •
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٢محاد، طبعة بريوت، 

ـ ٤٣٠ت(أليب نعيم األصفهاين : حلية األولياء وطبقات األصفياء • ، دار )هـ
 .هـ١٣٨٧الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 

 ) د( 

، )هـ٩١١ت(لإلمام جالل الدين السيوطي : يف التفسري باملأثور الدر املنثور •
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

فهـيم  : ، حتقيـق )هـ٧٤٨ت(للحافظ مشس الدين الذهيب : دولة اإلسالم •
 .م١٩٧٤شلتوت وحممد مصطفى، اهليئة املصرية العامة للكتاب، عام 

للعالمة برهان الدين بن علي بـن  : أعيان املذهب الديباج املذهب يف معرفة •
حممد األمحد أيب النصر، . د: ، حتقيق)هـ٧٧٩ت(حممد بن فرحون املالكي 

 .دار التراث القاهرة

 ) ذ( 

، دار )هـ٧٩٥ت(أليب الفرج عبد الرمحن بن رجب : ذيل طبقات احلنابلة •
 .املعرفة، بريوت

 ) ر( 

فضـيلة  : ، حتقيـق )هـ٢٠٤ت(عي لإلمام حممد بن إدريس الشاف: الرسالة •
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 .أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: الشيخ

اهللا بن  ملوفق الدين أيب حممد عبد: روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه •
عبد الكـرمي النملـة، دار   . فضيلة د: ، حتقيق)هـ٦٢٠ت(أمحد بن قدامة 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩العاصمة، الطبعة السادسة، 

 ) ز( 

لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكـر  : زاد املعاد يف هدي خري العباد •
شـعيب األرنـاؤوط   : ، حتقيق)هـ٧٥١ت) (ابن قيم اجلوزية(املعروف بـ

وعبد القادر األرناؤوط، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة السادسـة     
 .م١٩٨٢-هـ١٤١٢والعشرون، 

 ) س( 

حممد بن ناصر الدين األلباين، مكتبـة   للشيخ: سلسلة األحاديث الصحيحة •
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥املعارف للنشر والتوزيع 

للشيخ حممد : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة •
 .هـ١٣٩٨ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة، 

سامل بن أمحـد  : يق، تعل)هـ٢٩٤ت(لإلمام حممد بن نصر املروزي : السنة •
ـ ١٤٠٨السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعـة األوىل،   -هـ

 .م١٩٨٨

 .هـ١٤١٥للخالل، دار الراية، الرياض، : السنة •
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ـ ٢٧٥ت(لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين : سنن ابن ماجة • ، )هـ
 .حممد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، القاهرة: حتقيق

: ، إعداد وتعليـق )هـ٢٧٥ت(لإلمام أيب داود السجستاين : داود سنن أيب •
عزت الدعاس وعادل السيد، دار احلديث للطباعة والنشر، بريوت، لبنـان،  

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٨الطبعة األوىل، 

، )٢٩٧ت(لإلمام أيب عيسـى الترمـذي   ): اجلامع الصحيح(سنن الترمذي  •
ة، بريوت، لبنان، الطبعـة  كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمي: حتقيق

م، وطبعة أخرى بتحقيق أمحـد شـاكر، دار   ١٩٨٧-هـ١٤٠٨األوىل، 
 .الكتب العلمية، بريوت، لبنان

، عامل )هـ٣٨٥ت(لإلمام احلافظ علي بن عمر الدارقطين : سنن الدارقطين •
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الكتب، بريوت، الطبعة الرابعة، 

ـ ٢٥٥ت(محن الـدارمي  لإلمام عبد اهللا بن عبد الـر : سنن الدارمي • ، )هـ
فواز أمحد وخالد السبع، دار الريان للتراث القاهرة، ودار الكتـاب  : حتقيق

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

لإلمام أيب عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب النسـائي      : السنن الكربى •
عبد الغفار سليمان وسيد حسـن، دار الكتـب   . د: ، حتقيق)هـ٣٠٣ت(
 .م١٩٩١-هـ١٤١١لمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، الع

ـ ٤٥٨ت(للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : السنن الكربى • ، )هـ
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣دار املعرفة، بريوت، لبنان، 
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لإلمام احلافظ أمحد بن شعيب بن علـي النسـائي   : اجملتىب= سنن النسائي  •
تب املطبوعات اإلسـالمية،  عبد الفتاح أبو غدة، مك: ، حتقيق)هـ٣٠٣ت(

 .هـ١٤١٤حلب، الطبعة الرابعة، 

شـعيب  : ، حتقيـق )هـ٧٤٨ت(لشمس الدين الذهيب : سري أعالم النبالء •
ـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثامنـة،  . األرناؤوط، ط -هـ

 .م١٩٩٢

 ) ش( 

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حملمد خملوف، دار الكتاب العـريب،   •
 .وت، لبنانبري

ـ ١٠٨٩ت(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد احلنبلي  • ، )هـ
 .دار إحياء التراث العريب، بريوت

. الشرائع السابقة ومدى حجيتـها يف الشـريعة اإلسـالمية، لفضـيلة د     •
الرمحن الدرويش، طبع بشركة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة األوىل،     عبد

 .هـ١٤١٠

أليب القاسم هبة اهللا بـن احلسـن   : سنة واجلماعةشرح أصول اعتقاد أهل ال •
 .هـ١٤٠٢أمحد سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، . د: الاللكائي، حتقيق

شرح ابن بطال على صحيح البخاري، للعالمة أيب احلسن علي بن خلف بن  •
مصطفى عبد القادر عطـا، دار  : ، حتقيق)هـ٤٤٩ت(عبد امللك بن بطال 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤بنان، الطبعة األوىل، الكتب العلمية، بريوت، ل
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لإلمام أيب حممـد احلسـني بـن مسـعود الفـراء البغـوي       : شرح السنة •
شعيب األرناؤوط، وحممد زهري الشاويش، املكتـب  : ، حتقيق)هـ٥١٦ت(

 .هـ١٣٩٠اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

لعضد الدين عبد الرمحن بن أمحـد  : شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب •
شعبان حممد  إمساعيـل،  . ، مراجعة وتصحيح فضيلة د)هـ٧٥٦ت(اإلجيي 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣مكتبة الكليات األزهرية 

لزين الدين عبـد الـرحيم بـن احلسـني العراقـي      : شرح ألفية العراقي •
 .هـ١٣٥٤، املطبعة اجلديدة، فاس، )هـ٨٠٦ت(

ـ ١٢٠١ت(أليب الربكات أمحد الدردير املـالكي  : الشرح الكبري • ، دار )هـ
 ).مطبوع مع حاشية الدسوقي( الفكر

ـ : شرح الكوكب املنري • ابـن  (حملمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف بـ
نزيه محاد، دار الفكر . حممد الزحيلي، ود. د: ، حتقيق)هـ٩٧٢ت) (النجار

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠بدمشق، 

أليب إسحاق إبراهيم بـن علـي الشـريازي    : شرح اللمع يف أصول الفقه •
 -عبد اجمليد التركي، دار الغرب اإلسالمي، بـريوت : ، حتقيق)هـ٤٧٦ت(

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة األوىل، 

لشـمس الـدين حممـود بـن     : شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول •
عبد الكرمي النملة، مكتبة . د: ، حتقيق)هـ٧٤٩ت(الرمحن األصفهاين  عبد

 .هـ١٤١٠الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
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أليب العباس شهاب الدين أمحد بن : ول يف اختيار احملصولشرح تنقيح الفص •
طه عبد الـرؤوف سـعد، مكتبـة    : ، حتقيق)هـ٦٨٤ت(إدريس القرايف 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

لإلمام حميـي الـدين حيـىي بـن شـرف النـووي       : شرح صحيح مسلم •
-هـ١٣٤٧، الطبعة األوىل، ، املطبعة املصرية باألزهر، مصر)هـ٦٧٦ت(

 .م١٩٢٩

لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف احلنبلـي  : شرح خمتصر الروضة •
عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعـة  . فضيلة د: ، حتقيق)هـ٧١٦ت(

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧األوىل، 

، )هـ٣٢١ت(لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي : شرح معاين اآلثار •
مد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل،   حم: حتقيق
 .هـ١٣٩٩

: ، حتقيـق )هـ٤٥٨ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : شعب اإلميان •
عبد العلي عبد احلميد، الدار السلفية، بومبـائي، اهلنـد، الطبعـة األوىل،    

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 ) ص( 

سـالم ابـن تيميـة    لشـيخ اإل : الصارم املسلول على شامت الرسـول   •
حممد حميي الدين عبد احلميـد، مطبعـة السـعادة،    : ، حتقيق)هـ٧٢٨ت(

 .م١٩٦٠القاهرة، 
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عبـد الـرمحن   . لفضيلة د: الصحايب وموقف العلماء من االحتجاج بقوله •
 .هـ١٤١٣الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 

أمحـد عبـد    :، حتقيق)هـ٤٠٠ت(إلمساعيل بن محاد اجلوهري : الصحاح •
 .م١٩٩٠الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، 

، املكتب )هـ٣١١ت(لإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية : صحيح ابن خزمية •
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤اإلسالمي، بريوت، 

، )هـ٢٥٦ت(لإلمام احلافظ حممد بن إمساعيل البخاري : صحيح البخاري •
حمـب  : ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه مطبوع مع فتح الباري،

 .هـ١٤٠٩الدين اخلطيب، دار الريان، الطبعة الثانية، 

: للشيخ حممد ناصر الدين األلباين، إشـراف : صحيح اجلامع الصغري وزيادته •
ـ ١٤٠٦زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانيـة،   -هـ

 .م١٩٨٦

حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعـارف،  للشيخ : صحيح سنن ابن ماجة •
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

زهـري  : للشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين، تعليـق  : صحيح سنن أيب داود •
الشاويش، مكتبة التربية العريب لدول اخلليج، الرياض، املكتب اإلسـالمي،  

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩بريوت، الطبعة األوىل، 

: للشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين، إشـراف  : ح سنن اإلمام الترمذيصحي •
مكتبة التربية العريب لدول اخلليج، الرياض، املكتـب  : زهري الشاويش، نشر
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 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

للشيخ حممد ناصر الدين األلباين، إشراف زهري : صحيح سنن اإلمام النسائي •
ة التربية لدول اخلليج، الرياض، املكتب اإلسالمي، بريوت، الشاويش، مكتب
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩الطبعة األوىل، 

لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسـابوري  : صحيح مسلم •
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العلميـة،  : ، حتقيق)هـ٢٦١ت(

 .توزيع دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

ألمحـد بـن محـدان احلـراين احلنبلـي      : فتوى واملفيت واملستفيتصفة ال •
فضيلة الشيخ حممد ناصر الـدين  : ، خرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٦٩٥ت(

 .هـ١٣٩٧األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 

ـ ١٠٩٤ت(حملمد بن سليمان الروديين : صلة اخللف مبوصول السلف • ، )هـ
اإلسالمي، بـريوت، الطبعـة األوىل،    حممد حجي، دار الغرب. د: حتقيق
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 ) ض( 

ـ ٩١١ت(جلالل الدين السـيوطي  : ضعيف اجلامع الصغري وزيادته • ، )هـ
الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانيـة،  : حتقيق
 .هـ١٣٩٩

للعالمة حممد ناصـر الـدين األلبـاين، املكتـب     : ضعيف سنن ابن ماجة •
 .مي، بريوتاإلسال
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زهـري  : للشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين، تعليـق  : ضعيف سنن أيب داود •
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

زهـري  : للشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين، تعليـق  : ضعيف سنن النسائي •
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

للشـيخ حلولـو أمحـد    : الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه •
عبد الكرمي بن علـي  . فضيلة د: ، حتقيق)هـ٨٩٨ت(الرمحن املالكي  عبد

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠النملة، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 

 ) ط( 

ـ ٩١١ت(جلالل الدين عبد الرمحن السـيوطي  : طبقات احلفاظ • ، دار )هـ
 .هـ١٤٠٣مية، بريوت، الطبعة األوىل، الكتب العل

للقاضي أيب احلسني حممـد بـن حممـد بـن أيب يعلـى      : طبقات احلنابلة •
 .، دار املعرفة، بريوت)هـ٥٢٧(

ـ ١٠٠٥ت(لتقي الدين التميمـي  : الطبقات السنية يف تراجم احلنفية • ، )هـ
عبد الفتاح احللو، اجمللس األعلى للشـؤون اإلسـالمية، القـاهرة،    : حتقيق
 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠

لتاج الدين عبد الوهـاب بـن علـي السـبكي     : طبقات الشافعية الكربى •
حممود الطاجني، مطبعـة  . عبد الفتاح احللو، ود. د: ، حتقيق)هـ٧٧١ت(

 . م١٩٦٤-هـ١٣٨٣احلليب، القاهرة، 

ـ ٨٥١ت(ألمحد بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة : طبقات الشافعية • ، )هـ
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العليم خان، عـامل الكتـب، الطبعـة     عبد. د: اعتىن بتصحيحه وعلق عليه
 .هـ١٤٠٧األوىل، 

: ، حتقيق)هـ٧٧٢ت(جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي : طبقات الشافعية •
 .م١٩٧١-هـ١٣٩١اهللا اجلبوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  عبد

ـ ٤٧٦ت(أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشـريازي  : طبقات الفقهاء • ، )هـ
 .م، بريوت، لبنان١٩٧٨ئد العريب، عام إحسان عباس، دار الرا. د: حتقيق

ـ ٢٣٠ت(البن سـعد  : الطبقات الكربى • ، دار صـادر، بـريوت،   )هـ
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

لإلمام مشـس الـدين حممـد بـن علـي الـداوردي       : طبقات املفسرين •
علي حممد، دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل،   : ، حتقيق)هـ٩٤٥ت(

 .هـ، مكتبة وهبة مبصر١٣٩٢

الشيخ خليل امليس، : ، حتقيق)هـ٥٣٧ت(نجم الدين النسفي ل: طلبة الطلبة •
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دار القلم، بريوت، الطبعة األوىل، 

 ) ع( 

ـ ٧٤٨ت(لإلمام مشس الدين الذهيب : العرب يف خرب من غرب • : ، حتقيـق )هـ
 .هـ١٣٨٠صالح الدين املنجد، فوائد سيد، دائرة املطبوعات بالكويت، 

ي أيب يعلـى حممـد بـن احلسـني الفـراء      للقاض: العدة يف أصول الفقه •
أمحـد املبـاركي، الطبعـة األوىل،    . فضـيلة د : ، حتقيـق )هـ٤٥٨ت(

 .م١٩٠-هـ١٤١٠
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لإلمام احلافظ مشس الدين : للعلي القفار يف صحيح األخبار وسقيمها: العلو •
، املكتبة السلفية باملدينة املنورة، الطبعة )هت٧٤٨ت(حممد بن أمحد الذهيب 

 .ـه١٣٨٨الثانية، 

نـور  : ، حتقيق)هـ٦٤٢ت(أليب عمرو عثمان بن الصالح : علوم احلديث •
 .هـ١٣٨٦الدين عتر، مطبعة األصيل، حلب، 

لإلمام أيب حممد حممود بن أمحد بـدر  : عمدة القاري شرح صحيح البخاري •
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، دار الفكر، )هـ٨٥٥ت(الدين العيين 

ق آبادي، املكتبة السـلفية،  عون املعبود شرح سنن أيب داود، حملمد مشس احل •
 .هـ١٣٨٩املدينة املنورة، الطبعة الثانية، 

 ) ف( 

: ، حتقيـق )هـ٥٣٨ت(حملمد بن عمر الزخمشري : الفائق يف غريب احلديث •
 .هـ١٤١٧إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

حممـد أبـو   . فضيلة الشيخ د: ، حتقيق)هـ٧٩٠ت(فتاوى اإلمام الشاطيب  •
 .هـ١٤٠٦األجفان، الطبعة الثانية، 

: ، حتقيق وتعليق)هـ٧٢٨ت(لإلمام تقي الدين ابن تيمية : الفتاوى الكربى •
حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطـا، دار الكتـب العلميـة،    

 .بريوت، لبنان

للحافظ أمحد بن علـي بـن حجـر    : فتح الباري بشرح صحيح البخاري •
 .هـ١٤٠٩، دار الريان، الطبعة الثانية، )هـ٨٥٢ت(العسقالين 
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لعبد اهللا مصطفى املراغـي، دار الكتـب   : الفتح املبني يف طبقات األصوليني •
 .هـ١٣٩٤العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

أليب عبد اهللا حممد بـن عبـد الـرمحن    : فتح املغيث بشرح ألفية احلديث •
األعظمي، املكتبـة   الشيخ حبيب الرمحن: ، حتقيق)هـ٩٠٣ت(السخاوي 

 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨السلفية، املدينة املنورة، 

حملمد بن عـالن الصـديقي، دار   : الفتوحات الربانية على األذكار النواوية •
 .هـ١٣٩٨الفكر، بريوت، 

: ، حتقيـق )هـ٤٢٩ت(الفرق بني الفرق، لعبد القاهر البغدادي اإلسفراييين  •
 .القاهرةحممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين ب

ـ ٧٦٣ت(أليب عبد اهللا مشس الدين حممد بن مفلح : الفروع • ، عـامل  )هـ
 .الكتب، بريوت، توزيع دار الباز، مكة املكرمة، الطبعة الثانية

ـ ٦٨٤ت(لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف : الفروق • ، )هـ
 .عامل الكتب، بريوت

ـ  أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت: الفقيه واملتفقه • اخلطيـب  (املعروف بـ
، تصحيح الشيخ إمساعيل األنصاري، دار الكتـب  )هـ٤٦٣ت) (البغدادي

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

، دار املعرفة للطباعة والنشر، بـريوت،  )هـ٣٨٥ت(الفهرست البن الندمي  •
 .هـ١٣٩٨

حممد بن  لعبد العلي: فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت يف فروع احلنفية •
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 .، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ١٢٢٥ت(نظام األنصاري اهلندي 

الفواكه الدواين بشرح الشيخ أمحد بن غنيم النفراوي على رسالة أيب حممـد   •
القريواين، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصـر، الطبعـة الثانيـة،    

 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤

الـرؤوف املنـاوي    حملمـد عبـد  : فيض القدير بشرح اجلـامع الصـغري   •
 .، دار املعرفة الثانية)هـ١٠٣١ت(

 ) ق( 

، مؤسسة الرسـالة،  )هـ٨١٧ت(جملد الدين الفريوزآبادي : القاموس احمليط •
 .بريوت

لإلمام أيب املظفر منصـور بـن حممـد بـن     : قواطع األدلة يف أصول الفقه •
عبد اهللا بن حافظ احلكمي، . د: ، حتقيق)هـ٤٨٩ت(اجلبار السمعاين  عبد
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨علي بن عباس احلكمي، الطبعة األوىل، . ود

قواعد األصول ومعاقد الفصول، لصفي الدين عبد املؤمن بن عبـد احلـق    •
 .أمحد الطهطاوي، طبعة الفضيلة: ، حتقيق)هـ٧٣٩ت(البغدادي 

، )هـ٧٥٨ت(أليب عبد اهللا حممد بن حممد املقرئ  -قواعد املقرئ–القواعد  •
بن عبد اهللا بن محيد، نشر مركـز إحيـاء التـراث    أمحد . فضيلة د: حتقيق

 .اإلسالمي جبامعة أم القرى

أليب احلسـن  : القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية •
ـ ٨٠٣ت) (ابن اللحام(عالء الدين علي البعلي احلنبلي املعروف بـ ، )هـ
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بعـة األوىل،  حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بـريوت، الط : حتقيق
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

، دار الكتـاب العـريب،   )هـ٧٤١ت(البن جزي الكليب : القوانني الفقهية •
 .هـ١٤٠٢بريوت، الطبعة األوىل، 

 ) ك( 

 ملوفـق الـدين ابـن قدامـة     : الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل •
 .م١٩٨٥- ه١٤٠٥، املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، )  ه٦٢٠ت(

لإلمام أيب عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن   :  فقه أهل املدينة املالكيالكايف يف •
، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة )هـ٤٦٣ت(حممد بن عبد الرب 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣الثانية، 

الـدكتورة  : ، حتقيق)هـ٤٧٨ت(إلمام احلرمني اجلويين : الكافية يف اجلدل •
بعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، فوقية حسني، مكتبة الكليات األزهرية، مط

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

لإلمام أبو احلسن علي بن أيب الكرم الشيباين، املعـروف  : الكامل يف التاريخ •
 .هـ١٣٥٧، طبع بإدارة الطباعة املنريية، )هـ٦٣٠ت(بابن األثري 

جلنة من املختصني، دار الفكـر،  : ، حتقيق)هـ٣٦٥ت(البن عدي : الكامل •
 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 

لإلمام عبد الرمحن بن علي بن : كتاب املوضوعات من األحاديث املرفوعات •
نور الدين بن شكري، مكتبـة  . د: ، حتقيق)هـ٥٩٧ت(حممد بن اجلوزي 
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 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨أضواء السلف، الرياض، الطبعة األوىل، 

، )هـ١٠٥١ت(ملنصور بن يونس البهويت : كشاف القناع عن منت اإلقناع •
 .هـ١٤٠٣، بريوت، عامل الكتب

لشمس الدين حممـد بـن   : الكشاف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة •
، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل،   )هـ٧٤٨ت(أمحد الذهيب 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

أليب الربكات عبد اهللا بن أمحـد  : كشف األسرار شرح املصنف على املنار •
، بريوت، لبنان، الطبعـة األوىل،  ، دار الكتب العلمية)هـ٧١٠ت(النسفي 
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

العزيـز   لعالء الدين عبد: كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي •
حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتـاب  : ، حتقيق)هـ٧٣٠ت(البخاري 

 .هـ١٤١٤العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 

: ديث على ألسنة النـاس كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحا •
، تعليق أمحـد القـالش،   )هـ١١٦٢ت(لإلمام إمساعيل بن حممد العجلوين 

 .م١٩٩٧- ه١٤١٨الطبعة السابعة،  بريوت، مؤسسة الرسالة،

، )هـ١٠٦٧ت(حلاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون •
 .مكتبة املثىن ببغداد

، املكتبة العلميـة  )هـ٤٦٣ت(الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي،  •
 .باملدينة



 هرس المصادر والمراجعف

ـ ١٠٩٥ت(أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكـويف  : الكليات • ، )هـ
عدنان درويش، وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة . د: حتقيق

 .هـ١٤١٣الثانية، 

، دائرة املعـارف  )هـ٣١٠ت(حملمد بن أمحد الدواليبـي : الكىن واألمساء •
 .هـ١٣٢٢ند، عام العثمانية، اهل

لنجم الدين حممد بن أمحد الغـزي  : الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة •
جربائيل سليمان جبـور، دار اآلفـاق اجلديـدة،    : ، حتقيق)هـ١٠٦١ت(

 .م١٩٧٩بريوت، الطبعة الثانية، 

 ) ل( 

، دار )هـ٦٣٠ت(البن األثري عز الدين اجلزري : اللباب يف ذيب األنساب •
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠وت، صادر، بري

 .، دار صادر، بريوت)هـ٧١١ت(البن منظور : لسان العرب •

، مؤسسة األعلمي )هـ٨٥٢ت(للحافظ ابن حجر العسقالين : لسان امليزان •
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦للمطبوعات، بريوت، الطبعة الثالثة، 

ـ ٤٧٦ت(أليب إسحاق الشـريازي  : اللمع يف أصول الفقه • : ، حتقيـق )هـ
يوسف بدوي، دار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة األوىل، الدين مستو، و حميي

 .هـ١٤١٦

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدرة املضيئة يف عقيـدة   •
: ، تعليق)هـ١١٨٨ت(أليب العون حممد بن أمحد السفاريين : الفرقة املرضية
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عبد الرمحن أبابطني والشيخ سليمان بن سـحمان، املكتـب اإلسـالمي،    
 .م١٩٩١-هـ١٤١١بريوت، الطبعة الثالثة، 

 ) م( 

، املكتب اإلسالمي، )هـ٨٨٤ت(البن مفلح احلنبلي : املبدع يف شرح املقنع •
 .م١٩٨٠بريوت، 

، دار املعرفـة،  )هـ٤٩٠ت(أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي : املبسوط •
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩بريوت، 

بن أيب بكر بن سـليمان  لإلمام نور الدين علي : جممع الزوائد ومنبع الفوائد •
، دار الكتاب العـريب، بـريوت، الطبعـة الثالثـة،     )هـ٨٠٧ت(اهليثمي 
 .هـ١٤٠٢

أليب زكريا حيـىي بـن شـرف الـدين النـووي      : اجملموع شرح املهذب •
 .، دار الفكر)هـ٦٧٦ت(

ـ ٧٢٨ت( -رمحه اهللا–جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  • ، مجـع  )هـ
د بن قاسم وابنه حممد، صورة من الطبعة وترتيب الشيخ عبد الرمحن بن حمم

 .هـ١٣٩٨األوىل، 

لسـراج الـدين البلقـيين    : حماسن االصطالح على مقدمة ابن الصـالح  •
عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ، مطبعة دار الكتب : ، حتقيق)هـ٨٠٥ت(

 .هـ١٩٧٤مصر، الطبعة األوىل، 

ي حملمد بـن عمـر بـن احلسـني الـراز     : احملصول يف علم أصول الفقه •
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طه جابر العلواين، مؤسسة الرسـالة، بـريوت،   . د: ، حتقيق)هـ٦٠٦ت(
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الثالثة، 

جلنـة إحيـاء   : ، حتقيق)هـ٤٥٦ت(لإلمام على بن أمحد بن حزم : احمللى •
 .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت: التراث العريب، الناشر

بكر أمحد أيب : ، اختصار)هـ٣٢١ت(للطحاوي : خمتصر اختالف العلماء •
عبد اهللا نذير أمحد، دار البشائر . د: ، حتقيق)هـ٣٧٠ت(بن علي اجلصاص 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧اإلسالمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

ـ ٢٦٤ت(لإلمام إمساعيل بن حيىي املزين املصـري  : خمتصر األم • ، دار )هـ
 .املعرفة، بريوت، لبنان

 .م١٩٣٤اينة مبصر، البن خالويه، املطبعة الرمح: خمتصر الشواذ •

، اختصره الشيخ )هـ٧٥١ت(البن القيم اجلوزية : خمتصر الصواعق املرسلة •
 .حممد بن نصر املوصلي، تصحيح زكريا علي يوسف، مطبعة اإلمام مصر

أليب احلسن عالء الـدين  : املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد •
حممد : ، حتقيق)هـ٨٠٣ت) (ابن اللحام(علي بن حممد البعلي املعروف بـ

ـ ١٤٢١حسن حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة األوىل،   -هـ
 .م٢٠٠٠

لإلمام أمحد بـن علـي   : حملمد بن نصر املروزي: خمتصر كتاب قيام رمضان •
 .هـ١٤١٣، مكتبة املنار، األردن الزرقاء، )هـ٨٤٥ت(املقريزي 

ألف باء األديب، مصطفى الزرقاء، مطابع . لفضيلة د: املدخل الفقهي العام •
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 .م١٩٦٨-م١٩٦٧دمشق، الطبعة التاسعة، 

أليب بكـر أمحـد بـن احلسـني البيهقـي      : املدخل إىل السنن الكـربى  •
 .هـ١٤٠٤، دار اخللفاء، الكويت، )هـ٤٥٨ت(

للشيخ عبد القادر بن أمحـد بـن   : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل •
 .قاهرةمكتبة ابن تيمية، ال: ، الناشر)هـ١٣٤٦ت(بدران 

، تصـحيح  )هـ١٧٩ت(إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس : املدونة الكربى •
أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بـريوت، لبنـان، الطبعـة األوىل،    

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

للشيخ حممد األمني بن حممد املختار : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر •
املدينة املنـورة، الطبعـة   ، مكتبة العلوم واحلكم ب)هـ١٣٩٣ت(الشنقيطي 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرابعة، 

جلنـة إحيـاء   : ، حتقيق)هـ٤٥٦ت(مراتب اإلمجاع البن حزم الظاهري  •
 .التراث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان

ـ ٢٧٥ت(لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين : املراسيل • ، )هـ
، بـريوت، الطبعـة األوىل،   شعيب األرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة  : حتقيق
 .هـ١٤٠٨

حملمد األمني بن أمحد زيـدان اجلنكـي   : مراقي السعود إىل مراقي السعود •
حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي، . فضيلة د: ، حتقيق)هـ١٣٢٥ت(

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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ن علي بن احلسـني بـن علـي    أليب احلس: مروج الذهب ومعادن اجلوهر •
حممد حميي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، : ، حتقيق)هـ٣٤٦ت(املسعودي 
 .هـ١٤٠٣

مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور املـروزي   •
جمموعة من الباحثني باجلامعة اإلسـالمية باملدينـة   : ، حتقيق)هـ٢٥١ت(

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥املنورة، الطبعة األوىل 

: رواية ابنه عبد اهللا بن أمحد، حتقيـق : مسائل عبد اهللا اإلمام أمحد بن حنبل •
 .هـ١٤٠١زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلـاكم  : املستدرك على الصحيحني •
ر الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر، دا: ، حتقيق)هـ٤٠٥ت(النيسابوري 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

، دار )هـ٥٠٥ت(لإلمام أيب حامد الغزايل : املستصفى يف علم أصول الفقه •
 .الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل

: ، حتقيق)هـ٢٣٨ت(مسند اإلمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه احلنظلي  •
ميـان باملدينـة املنـورة، الطبعـة األوىل،     عبد الغفور البلوشي، مكتبة اإل

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢

إرشاد : ، حتقيق)هـ٣٠٧ت(لإلمام أيب يعلى أمحد بن علي املوصلي : املسند •
احلق األثري، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ومؤسسة علـوم القـرآن،   

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨بريوت، الطبعة األوىل، 
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، املكتب اإلسالمي، بـريوت،  )هـ٢٤١ت(لإلمام أمحد بن حنبل : املسند •
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية، 

لثالثة من آل تيمية  أبو الربكـات عبـد السـالم    : املسودة يف أصول الفقه •
، وحفيده تقي الدين أمحد بن )هـ٦٨٢ت(، وابنه عبد احلليم )هـ٦٥٢ت(

حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب : ، حتقيق)هـ٧٢٨ت(عبد احلليم 
 .بريوتالعريب، 

، املكتبـة  )هـ٥٤٤ت(للقاضي عياض : مشارق األنوار على صحاح اآلثار •
 .العتيقة بتونس، دار التراث، القاهرة

الشيخ حممـد  : ، حتقيق)هـ٧٤١ت(للخطيب التربيزي : مشكاة املصابيح •
 .هـ١٣٩٩ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

، مطبعة جملـس دائـرة   )هـ٣٢١ت(الطحاوي أليب جعفر : مشكل اآلثار •
 .هـ١٣٣٣املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، 

، دار الكتب العلميـة،  )هـ٧٧٠ت(ألمحد بن حممد الفيومي : املصباح املنري •
 .م١٩٨٧-هـ١٣٩٨بريوت، لبنان، 

: ، حتقيـق )هـ٢٣٥ت(لإلمام ابن أيب شيبة : املصنف يف األحاديث واآلثار •
 .الدار السلفية، اهلند عامر األعظمي،

ـ ٢١١ت(للحافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصـنعاين  : املصنف • ، )هـ
ـ ١٣٩٠الشيخ حبيب الرمحن األعظمـي، الطبعـة األوىل،   : حتقيق -هـ
 .م١٩٧٠
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، )هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين : املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية •
 .لعصرية، بالكويتحبيب الرمحن األعظمي، املطبعة ا: حتقيق

ـ ٧٠٩ت(لشمس الدين البعلي : املطلع على أبواب املقنع • ، املكتـب  )هـ
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١اإلسالمي، بريوت، 

حممد اجليـزاين، دار  . لفضيلة د: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة •
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، الدمام، الطبعة األوىل، 

ـ ٥١٦ت(أليب حممد احلسني بن مسـعود البغـوي   : معامل التنـزيل • ، )هـ
حممد عبد اهللا وعثمان مجعة، وسليمان مسلم، دار طيبـة، الطبعـة   : حتقيق

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩األوىل، 
عزت عبيد : ، تعليق)هـ٣٨٨ت(لإلمام محد بن حممد اخلطايب : معامل السنن •

األوىل،  الدعاس، دار احلديث للطباعة والنشر، بـريوت، لبنـان، الطبعـة   
: ، وطبعة أخرى بتحقيـق )مطبوع مع سنن أيب داود(م ١٩٦٩-هـ١٣٨٨

 . ه١٣٦٦أمحد شاكر، وحممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، 
لإلمام بدر الدين حممد بن عبـد  : املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملختصر •

ت، محدي السلفي، دار األرقم، الكوي: ، حتقيق)هـ٧٩٤ت(اهللا الزركشي 
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة األوىل، 

، )هـ٤٣٦ت(أليب احلسني حممد بن علي البصري : املعتمد يف أصول الفقه •
 .الشيخ خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: تقدمي وضبط

ـ ٦٢٦ت(معجم البلدان، لياقوت احلموي البغـدادي   • ، دار صـادر،  )هـ
 .م١٩٩٥بريوت، الطبعة الثانية، 

، )هـ٣٦٠ت(للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين : برياملعجم الك •
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ـ ١٤٠٠محدي عبد اجمليد السلفي، مطبعة الـوطن العـريب،   : حتقيق -هـ
 .م١٩٨٠

عبد السالم هارون، : ، حتقيق)هـ٣٩٥ت(البن فارس : معجم مقاييس اللغة •
 .هـ١٤١١دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، 

ـ ٤٠٥ت(هللا احلاكم النيسـابوري  أليب عبد ا: معرفة علوم احلديث • ، )هـ
معظم حسني، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، اهلنـد،  : تصحيح
 .هـ١٣٩٧

: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغـرب  •
حممد صبحي : ، حتقيق)هـ٩١٤ت(أليب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي 

 . ه١٤٠١قاف املغربية، دار الغرب،وآخرين، وزارة األو

حممود فاخوري : ، حتقيق)هـ٦١٦ت(للمطرزي : املغرب يف ترتيب املعرب •
 .وعبد احلميد خمتار، مكتبة دار االستقامة، حلب، سوريا

ـ ٩٧٧ت(حملمد الشربييت : مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج • ، )هـ
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العريب، بريوت، 

حممد مظهر بقا، . د: ، حتقيق)هـ٦٩١ت(للخبازي : املغين يف أصول الفقه •
 . ه١٤٠٣مركز البحث العلمي، جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل، 

. فضيلة د: ، حتقيق)هـ٦٢٠ت(أليب حممد عبد اله بن أمحد بن قدامة : املغين •
شـر، الطبعـة   عبد الفتاح احللو، دار هجر للطباعة والن. عبد اهللا التركي ود

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣الثانية، 
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أليب القاسم احلسـني بـن حممـد املعـروف     : املفردات يف غريب القرآن •
حممد كيالين، دار املعرفـة،  : ، حتقيق)هـ٥٠٢ت) (الراغب األصفهاين(بـ

 .بريوت

حملمد جنم الـدين الكـردي،   : املقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا •
 .هـ١٤٠٤مطبعة السعادة، 

لإلمام عثمـان بـن عبـد الـرمحن بـن الصـالح       : مقدمة ابن الصالح •
 . ه١٩٧٤عائشة عبد الرمحن، دار الكتب، . د: ، حتقيق)هـ٦٤٢ت(

، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة )هـ٨٠٨ت(مقدمة ابن خلدون  •
 .هـ١٤١٧الثالثة، 

محد أ: ، تصحيح وتعليق)هـ٥٤٨ت(أليب الفتح الشهرستاين : امللل والنحل •
 .هـ١٣٦٨فهمي حممد، مطبعة حجازي بالقاهرة، الطبعة األوىل، سنة 

: ، حتقيق)هـ٤٥٨ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : مناقب الشافعي •
 .هـ١٣٩١السيد أمحد صقر، مكتبة دار التراث مبصر، الطبعة األوىل، 

أمحد حجازي السـقا،  : لإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق: مناقب الشافعي •
 .م١٩٦٨-هـ١٤٠٦كتبات الكليات األزهرية، الطبعة األوىل، م

لإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بـن  : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم •
 . ه١٣٥٨، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، )هـ٥٧٩ت(اجلوزي 

أليب حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايل      : املنخول من تعليقات األصول •
حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشـق، الطبعـة   . د: ، حتقيق)هـ٥٠٥ت(
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 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الثانية، 

تيسـري  . د: ، حتقيق)هـ٧٩٤ت(لبدر الدين الزركشي : املنثور يف القواعد •
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥فائق، دار الكويت للصحافة، الكويت، الطبعة الثانية، 

. د: ، حتقيـق )هـ٧٢٨ت: (لشيخ اإلسالم ابن تيمية: منهاج السنة النبوية •
إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سـعود  : حممد رشاد سامل، نشر

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦اإلسالمية، 

مسفر القحطاين، . لفضيلة د: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة •
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤دار األندلس اخلضراء، جدة، الطبعة األوىل، 

لعبد الرمحن بن حممد العليمي : أمحد املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام •
حممد حميي الدين عبد احلميد، عامل الكتب، بريوت، : ، حتقيق)هـ٩٢٨ت(

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة األوىل، 

أليب إسـحاق الشـريازي   : املهذب يف الفقه على مذهب اإلمام الشـافعي  •
 . ه١٣٩٦، مطبعة البايب احلليب، مصر، الطبعة الثالثة، )هـ٤٧٦ت(

أليب إسحاق إبراهيم بـن موسـى الشـاطيب    : ات يف أصول الشريعةاملوافق •
 .الشيخ عبد اهللا دراز، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض: ، تعليق)هـ٧٩٠ت(

سعيد حممد اللحام، دار إحيـاء  : ، حتقيق)هـ١٧٩ت(لإلمام مالك : املوطأ •
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١العلوم، بريوت، الطبعة الثانية، 

ـ ٥٣٩ت(لعالء الدين السمرقندي : لعقولميزان األصول يف نتائج ا • ، )هـ
حممد زكي عبد الرب، مطابع الدوحة احلديثة، قطر، الطبعة األوىل، . د: حتقيق
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 .هـ١٤٠٤

علـي  : ، حتقيق)هـ٧٤٨ت(لإلمام الذهيب : ميزان االعتدال يف نقد الرجال •
 .حممد البجاوي، دار الفكر، بريوت

 ) ن(  

يخ حممد األمني بـن حممـد املختـار    للش: نثر الورود على مراقي السعود •
حممد ولـد سـيدي، دار   . د: ، حتقيق وإكمال)هـ١٣٩٣ت(الشنقيطي 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥املنارة، جدة، الطبعة األوىل، 

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقـاهرة، ليوسـف بـن تغـري بـردي       •
 .هـ١٣٥١، دار الكتب املصرية، الطبعة األوىل، )هـ٨٧٤ت(

للحافظ أمحد بن علي بن : ة الفطر يف مصطلح أهل األثرنزهة النظر شرح خنب •
 . ه١٤٠٤، مكتبة طيبة، املدينة،)هـ٨٥٢ت(حجر العسقالين 

لعبد اهللا بن إبـراهيم العلـوي الشـنقيطي    : نشر البنود على مراقي السعود •
، وضع حواشيه قاري نصيف وطارق حيـىي، دار الكتـب   )هـ١٢٣٠ت(

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ىل، العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األو

ـ ٨٣٣ت(أليب اخلري حممد بن اجلزري : النشر يف القراءات العشر • ، دار )هـ
 .بريوت –الكتب العلمية 

لإلمام مجال الدين عبد اهللا بن يوسف الزيلعي : نصب الراية ألحاديث اهلداية •
 .، دار احلديث، القاهرة)هـ٧٦٢ت(

، )هـ٨٥٢ت(ين للحافظ أمحد بن حجر العسقال: النكت على ابن الصالح •
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ربيع املدخلي، مطابع اجلامعـة اإلسـالمية، باملدينـة املنـورة،     . د: حتقيق
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

جلمال الدين عبد الرحيم بن احلسـن  : اية السول يف شرح منهاج األصول •
شعبان حممد إمساعيـل،  . د.فضيلة الشيخ أ: ، حتقيق)هـ٧٧٢ت(اإلسنوي 

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠األوىل،  دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة

لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن : النهاية يف غريب احلديث واألثر •
 .دار الفكر حممود الطناحي،: حتقيق ،)هـ٦٠٦ت(حممد بن األثري اجلزري 

أليب العبـاس أمحـد بـن أمحـد التنـبكيت      : نيل االبتهاج بتطريز الديباج •
، دار الكتـب  "ج املـذهب الـديبا "، مطبوع علي هامش )هـ١٠٣٢ت(

 .العلمية، بريوت

 ) هـ( 

، دار الفكر، بـريوت،  )هـ٥٩٣ت(للمرغيناين : اهلداية شرح بداية املبتدي •
 ).مطبوع مع شرحه فتح القدير البن اهلمام(

لإلمام احلافظ أمحد بن علي بـن حجـر   : هدي الساري مقدمة فتح الباري •
 .هـ١٤٠٩ية، ، دار الريان، الطبعة الثان)هـ٨٥٢ت(العسقالين 

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إلمساعيـل باشـا البغـدادي     •
 .م١٩٥٥، مكتبة املثىن، بغداد، طبع استانبول، )هـ١٣٩٣ت(
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 ) و( 

، الطبعـة الثانيـة،   )هـ٧٦٤ت(لصالح الدين الصفدي : الوايف بالوفيات •
 .م١٩٦٢-هـ١٣٨١

بـن برهـان البغـدادي     أليب الفتح أمحد بن علـي : الوصول إىل األصول •
عبد احلميد علي أبو زنيد، مكتبة املعارف، الرياض، : ، حتقيق)هـ٥١٨ت(

 . ه١٤٠٣

أليب العبـاس أمحـد بـن خلكـان     : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمـان  •
- ه١٣٩٧دار صادر، بـريوت،  . إحسان عباس. د: ، حتقيق)هـ٦٨١ت(

 .م١٩٧٧
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 ٤١ .................................. شيوخه وتالميذه: املبحث الثالث
 ٤٢ ............................................ شيوخه: املطلب األول
 ٤٧ ........................................... تالميذه: واملطلب الثاين
 ٥٢ ...................................... مكانته العلمية: املبحث الرابع

 ٥٨ .................................... علمه وحفظه: اخلامساملبحث 
 ٦٠ .................................. أخالقه وصفاته: املبحث السادس



 فهرس الموضوعات

 ٦٣ ........................................... عقيدته: املبحث السابع
 ٦٧ .................................. مذهبه واجتهاده: املبحث الثامن 

 ٦٧ ............................. اجتهادهو مذهبه: املطلب األول
 ٧٢ ..................... يف انتشار مذهبه وانقراضه: املطلب الثاين

 ٧٣ ...................................... آثاره العلمية: التاسعاملبحث 
 ٧٦ ............................................. وفاته: العاشراملبحث 
 ٧٨ .... املنهج يف تصنيف آراء اإلمام إسحاق بن راهويه األصولية: الفصل الثالث

א מ א:א אא מ ٨٧...............................א
 ٨٨ ................................... في األحكام واألدلة: الباب األول

  ٨٩ ............................................ يف األحكام: الفصل األول
 ٩٠ ..................... معىن املكروه عند اإلمام إسحاق: املبحث األول
 ٩٣ ..................................... شروط املكلَّف: املبحث الثاين
 ٩٧ .......................................... الرخصة: املبحث الثالث

 ١٠٢ ..................................... املتفق عليهااألدلة : الفصل الثاين
 ١٠٣ .......................................................... متهيد

 ١٠٥ ......................................... الكتاب: املبحث األول
 ١٠٦ .. مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بالقرآن الكرمي: املطلب األول
 ١١٠ ................................... .البسملة: املطلب الثاين
 ١٢٢ .................. االحتجاج بالقراءة الشاذة: املطلب الثالث

 ١٢٤ ........................................... .ةنالس: املبحث الثاين
 ١٢٥ ............................... .معىن السنة :املطلب األول



 فهرس الموضوعات

 ١٢٩ ............. .عند اإلمام إسحاق السنةمكانة : املطلب الثاين
 ١٣٥ ... .مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بالسنة: الثالثاملطلب 
 ١٤٠ ....................حكم من رد خرب اآلحاد: الرابعاملطلب 
 ١٤٧ ................االحتجاج باحلديث املرسل: اخلامساملطلب 
 ١٥٤ ............ .حتجاج باحلديث الضعيفاال: السادساملطلب 

 ١٦٤ ................ .طرق التحمل وصيغ األداء: املطلب السابع
 ١٦٤ ....... العرض على الشيخ ال يعد مساعاً: املسألة األوىل
 ١٦٦ ............. القراءة على احملدث إخبار: املسألة الثانية
 ١٦٨ ... املناولة املقرونة باإلجازة منحطة عن السماع: املسألة الثالثة

 ١٧٠ ......................................... .النسخ: املبحث الثالث
 ١٧١ ..................... .حقيقة النسخ وحكمه :املطلب األول
 ١٧٤ .............................. .أنواع النسخ: املطلب الثاين

 ١٧٤ ............................. نسخ التالوة واحلكم معاً -١
 ١٧٥ .............................. نسخ التالوة دون احلكم -٢
 ١٧٧ ............................. نسخ احلكم وبقاء التالوة -٣
 ١٧٩ .................................... نسخ السنة بالسنة -٤
 ١٨٠ ........................................ .اإلمجاع: الرابعاملبحث 

 ١٨١ ............................ .حجية اإلمجاع :املطلب األول
 ١٨٩ ....... .اتفاق اخللفاء الراشدين ومدى حجيته: طلب الثاينامل
 ١٩٤ ........................................ القياس: اخلامساملبحث 

 ١٩٥ ............................. .حجية القياس :املطلب األول



 فهرس الموضوعات

 ٢٠١ ............... .القياس يف احلدود والكفارات: املطلب الثاين
 ٢٠١ ................................. .األدلة املختلف فيها: الثالثالفصل 

 ٢٠٨ ................................... .قول الصحايب: املبحث األول
 ٢٠٩ .......................... .تعريف الصحايب :املطلب األول
 ٢١٠ ....................... .حجية قول الصحايب: املطلب الثاين
 ٢١٣ ... مناذج من احتجاج اإلمام إسحاق بقول الصحايب: املطلب الثالث

 ٢٢٠ ..................................... .قول التابعي: املبحث الثاين
 ٢٢٧ .................................... .االستحسان: املبحث الثالث
 ٢٣٣ ................................... .االستصحاب: املبحث الرابع
 ٢٣٦ ............................... .املصلحة املرسلة: املبحث اخلامس
 ٢٤٠ ................................ .اشرع من قبلن: املبحث السادس
 ٢٤٤ ........................................ .العرف :املبحث السابع
 ٢٤٨ ..................................... .سد الذرائع: املبحث الثامن

 ٢٥٢ ................. .مباحث األلفاظ عند اإلمام إسحاق: الباب الثاني

 ٢٥٣ ........................................ .األمر والنهي: الفصل األول
 ٢٥٤ ........................................... .األمر: املبحث األول

 ٢٥٥ ......................... .صيغة األمر اجملردة :املطلب األول
 ٢٦٣ . الوجه املشروعحصول اإلجزاء بفعل املأمور به على : املطلب الثاين

 ٢٦٦ ........................................... .النهي: الثايناملبحث 
 ٢٦٧ ............................... .داللة النهي :املطلب األول



 فهرس الموضوعات

 ٢٧٤ ....................... .النهي يقتضي الفساد: املطلب الثاين
 ٢٧٩ .......................... .النهي بعد اإلذن: املطلب الثالث

 ٢٨١ ........................................ .العام واخلاص: الفصل الثاين
 ٢٨٢ ........................................... .العام: املبحث األول

 ٢٨٣ .............................. .العمل بالعام :املطلب األول
 ٢٨٩ ............... .عام الوارد على سبب خاصال: املطلب الثاين
 ٢٩٤ ............. .دخول النساء يف اخلطاب العام: املطلب الثالث
 ٢٩٧ .............. .دخول العبيد يف اخلطاب العام: املطلب الرابع

 ٣٠٠ .......................................... .اخلاص: املبحث الثاين
 ٣٠١ ............................ .العمل باخلاص :املطلب األول
 ٣٠٥ ....................... .من شروط االستثناء: املطلب الثاين
 ٣٠٨ .................. .الًاالستثناء إذا تعقب مج: املطلب الثالث
 ٣١٠ .................... .ختصيص القرآن بالقرآن: املطلب الرابع
 ٣١٢ .................... .ختصيص السنة بالسنة: املطلب اخلامس
 ٣١٥ ........ .ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد: املطلب السادس
 ٣١٩ ...................... .التخصيص باإلمجاع: املطلب السابع

 ٣٢٢ ....................................... .املطلق واملقيد: الفصل الثالث
 ٣٢٣ ................................... .العمل باملطلق: املبحث األول

 ٣٢٦ .................................... .العمل باملقيد: ث الثايناملبح
 ٣٢٨ .......................... .محل املطلق على املقيد: املبحث الثالث



 فهرس الموضوعات

 ٣٣١ .................................... .املنطوق واملفهوم: الفصل الرابع
 ٣٣٢ ................................. .العمل باملنطوق: املبحث األول
 ٣٣٧ ............................. .العمل مبفهوم املوافقة: املبحث الثاين
 ٣٤٠ ........................... .العمل مبفهوم املخالفة: املبحث الثالث

 ٣٤٤ ..................... .ليد والفتوىفي االجتهاد والتق: الباب الثالث

 ٣٤٥ ......................................... .يف االجتهاد: الفصل األول
 ٣٤٦ ................................ .شروط االجتهاد: املبحث األول
 ٣٤٨ ........................... تصويب اجملتهد وختطئته: املبحث الثاين
 ٣٥٣ ................................. .مراعاة اخلالف: املبحث الثالث

 ٣٥٨ ............................................ .يف التقليد: الفصل الثاين
 ٣٥٩ ....................... .الفرق بني التقليد واالتباع: املبحث األول
 ٣٦١ .......................... .تهد جملتهد آخرتقليد اجمل: املبحث الثاين
 ٣٦٦ .......................................... .يف الفتوى: الفصل الثالث

 ٣٦٧ ............................ .العامل إذا زلّ يف فتواه: املبحث األول
 ٣٦٩ ....................... اإلفتاء يف مسألة ال نص فيها: املبحث الثاين

 ٣٧٠ ............................... .التعارض والترجيح: الباب الرابع

 ٣٧١ ............................................ .التعارض: الفصل األول
 ٣٧٢ .................................. حقيقة التعارض: املبحث األول
 ٣٧٤ ............................... التعارضطرق دفع : املبحث الثاين

 ٣٧٤ ............................................. مسلك اجلمع: أوالً



 فهرس الموضوعات

 ٣٨٤ ........................................... مسلك الترجيح: ثانياً
 ٣٨٥ ............................................. مسلك النسخ: ثالثاً
 ٣٨٩ .............................. طرق الترجيح بني األدلة: الثاينالفصل 
 ٣٨٩ ....................................... الترجيح بكثرة الرواة -١
 ٣٩١ .......................................... الترجيح لالحتياط -٢
على غريمهـا   -رضي اهللا عنهما–ترجيح قول أيب بكر وعمر  -٣

 ٣٩١ ............................... من الصحابة رضي اهللا عنهم
 ٣٩٣ .................................... ترجيح اخلاص على العام -٤
 ٣٩٥ ................................... ترجيح املفسر على املبهم -٥
 ٣٩٧ ....................... ترجيح احلديث الصحيح على الضعيف -٦
 ٣٩٨ ............. ترجيح اخلرب الذي رواه صاحب الواقعة على غريه -٧

 ٤٠١ ......................................................... اخلامتــة
 ٤٠٦ .................................................... الفهارس العلمية

 ٤٠٧ ...................................... فهرس اآليات القرآنية -١
 ٤١٦ .................................... فهرس األحاديث النبوية -٢
 ٤٢٣ .............................................. فهرس اآلثار -٣
 ٤٢٦ .............................................األعالم فهرس -٤
 ٤٤٠ ....................... والكلمات الغريبةفهرس املصطلحات  -٥
 ٤٤٨ ..................................... فهرس األبيات الشعرية -٦
 ٤٤٩ ..................................... فهرس الفرق واألديان -٧



 فهرس الموضوعات

 ٤٥١ .................................... فهرس األماكن والبلدان -٨
 ٤٥٣ ............................................. فهرس املراجع -٩
 ٤٩٨ ........................................ فهرس املوضوعات -١٠

 
 
 

 


