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 ملخص البحث

 البحث تطرق إلى المسائل اآلتية:
ه وقوله الجديد يقتضي يال؟قوله القديم التوقف ف أمهل يقتضي التكرار  األمر .1

 التكرار . المرة ال
ال؟فمذهبه القديم التوقف وفي الجديد ال يقتضي  أمهل يقتضي الفور  األمر .2

 االمتثال. إاَل  األمر
علقت  إذابعد الحظر:فمذهبه القديم التوقف وفي الجديد التفصيل أي  ألمرا  .3

ذالرفع الذم  األمرفأن كان الحظر عارض بعله كان  فعل(إ)ب األمر ةصيغ  وا 
 األمرلم تعلق صيغة  إذا أمالم يكن الحظر علقه بعله دله على الندب و 

 فيحتمل الوجوب والندب . فعل(إ)ب
عدم جواز ذلك وذهب  إلىمنه: فذهب في القديم  بالفعل قبل التمكن األمر  .4

 جواز ذلك . إلىفي الجديد 
ال ؟فقوله القديم يقتضي الفساد وفي الجديد ال  أمالنهي هل يقتضي الفساد    .5

 يقتضي . 

 وأخيرا  اسأل اهلل أن ال يحرمنا أجره وال يفتنا بعده وأن يغفر لكل من يقرأه.
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Abstract 

    The present paper tackles the following issues: 

1- Whether the order requires repetition or not. His old 

opinion was to stop at giving clear cut answer, while his new 

opinion necessitates performing the command once, not to 

repeat it. 2-Whether the order requires carrying it at once  or not. His 

old opinion was to stop at giving clear cut answer. In his new 

opinion, orders require only obedience. 

3- Commanding after prohibition. His old opinion was to stop 

at giving clear cut answer. In  his new opinion, this issue is 

detailed; if the imperative comes in the form of “Efal” and the 

prohibition was based on a cause, the order was to remove 

criticism. If prohibition was not based on a cause, it becomes 

desirable. On the other hand, if the imperative does not come 

in the form of “Efal”, it can carry both desirability and 

necessity. 

4-Commading without the ability to carryout that. In his old 
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opinion, he prohibits it and in his new opinion he admits it. 

5-Whether prohibition necessitates invalidity or not. In his old 

opinion,  it is invalid but in his new opinion it is valid. 

 المقدمة

الحمدددد هلل رب العدددالمين والصدددالة والسدددالم علدددى رسدددول اهلل وعلدددى الددده وأصدددحابه       
 أجمعين. 

 أما بعد : 

فمعروف ما للغزالي وكتبه األصولية من أهمية كبيرة في علدم األصدولب بدل تكداد      
ي هدددذا الفدددن   ألنهدددا جامعدددة لمدددا قبلهدددا مدددن تكدددون كتدددب الغزالدددي لهدددا قصدددب السدددبق فددد

المؤلفدددات األصدددولية ب ومددددا بعددددها ال يخلددددو مدددن االسدددتفادة منهابوبهددددا اكتملدددت أركددددان 
 لددىفكددان هددذا السددبب أحددد الدددوافع التددي دفعتنددي لالطددال  ع (1)ومباحددث علددم األصددول

الددي لدده آراء الغزالددي األصددولية ب وعنددد قراءتددي آلرائدده تبلددورت عندددي فكددرة وهددي أن  الغز 
آراء قديمددددة وآراء جديدددددة   فأحببددددت أن اثبددددت تلددددك الفكددددرة ب فبدددددأت البحددددث بعنددددوان ) 

ولمددا كددان الموضددو  واسددعا  بدددأت أقسددمه مخالفددات الغزالددي آلرائدده األصددولية القديمددة ( 
مخالفات الغزالي آلرائده وكان هذا العنوان )مخالفات أدق بعناوين أكثر تخصصا   على

أما السبب في اختالف آرائه فهدو أن  آرائده القديمدة (والنهي ألمرااألصولية القديمة في 
كاندت فب الجديددة هكانت في مرحلة طلب العلم مما خفي عليه كثير من األدلة أمدا آراء

في مرحلة العطاء ب فأدرك األدلة التي خفيت عليهبومن األسباب أيضا أنه فدي بدايتده  
أما في الجديد فقد بدا يسدتقل فدي طدر  كان يميل إلى التقليد خصوصا  شيخه الجويني 

اآلراء وظهدددرت شخصددديته مسدددتقلة فدددي كتابددده المستصدددفىب والجددددير بالدددذكر أن  رجدددو  
الغزالي عن قوله القديم ليس ذما  له بل مدحا  ب وهي تزيد الغزالي مكانة بين العلمداء   

 مددراألومددع سدديري فددي بحثددي فددي ) لعدددم تعصددبه آلرائدده التددي ظهددر لدده الحددق بخالفهدداب
)األمددر يقتضددي مسددائل وهي خمددس( وجدددت الغزالددي قددد خددالف قولدده القددديم فددي والنهددي

 قدول بب األمدر بعدد الحظدر أو التحدريمال  أويقتضدي التكدرار  األمدرالفور أم التراخي ب 

                                                           

الجيزاني ب  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ب محمد بن حسين بن حسن :ينظر (1)
 .55:دار ابن الجوزي

Keyword : irregularities , arrar , assets
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أمدا منهجدي فدي هدذا   قبل التمكن من الفعل ب النهي هدل يقتضدي الفسداد( باألمرالعلم 
 اآلتي:   ككان فالبحث 

الَن ف بدددالغزالي تعريف دددا مختصدددر ا ب واإلشدددارة إلدددى الكتدددب التدددي أخدددذت  عنهدددا التعريددد .1
الغزالددي علددم فددال يكدداد كتددداب يددتكلم عندده إال وعددرف بددده وأيضددا  خشددية اإلطالددة فيخدددر  

 البحث عن مضمونه.
 أثبات رأي الغزالي القديم ب ثم أثبات رأيه الجديد . .2
 جد.تحرير محل النزا  في المسألة قدر المستطا  إن و  .3

 مذاهب العلماء في المسألة ومناقشتها.  .4

 الرأي الراجح في المسألة.  .5

 ثمرة الخالف في المسائل الفقهية. .5

 التعريف بالمسألة المختلف فيها في الهوامش إن كانت غامضة. .7

وقددد سددميت اجتهدداد الغزالددي األخيددر بالجديددد واألول بالقددديم علددى اعتبددار أن  القددديم  .8
األصددول وهددو المنخددول وهددو سددابق للمستصددفى الددذي  مددأخوذ مددن أول كتدداب ألفدده فددي

 أخذ منه اجتهاده الجديد ب ولعلي لم أسبق بهذا البيان. 

 .  وخمسة مطالبب توطءها خطة البحث فقد جعلتها من مَ أ

 الغزالي.سيرة اإلمام : التوطئهذكرت في 

 ب وفيه مسائل عدة.األمر يقتضي الفور أم التراخي األول:  المطلب وبينت في

 . ب وفيه مسائل عدةال ؟  أويقتضي التكرار  األمر الثاني: المطلب بينت فيو 

 وفيه مسائل عدة  األمر بعد الحظر أو التحريم الثالث: ب المطلبوبينت في 

 قبل التمكن من الفعل وفيه مسائل عدة. باألمرالرابع: العلم  وبينت في المطلب

 وفيه مسائل عدة . ؟دالخامس: النهي هل يقتضي الفسا المطلبوبينت في 
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 توطئه

 الغزاليسيرة اإلمام 

 اسمه وكنيته:
 هدددو الشددديل العدددالم الجليدددل محمدددد بدددن محمدددد بدددن محمدددد بدددن أحمدددد الطوسدددي         
الشافعي الم كنى بأبي حامد الغزالي

(1)  . 

 لقبه:

لقدب الغزالدي بألقداب عددة منهدا: الشدديل اإلمدام البحدرب حجدة اإلسدالمب أعجوبدة الزمددانب 
دينب  وأشدددهرها: حجدددة اإلسدددالم ب وسدددبب تلقيبددده بهدددا يعدددود إلدددى مدددا منحددده اهلل وزيدددن الددد

سبحانه وتعالى من ذكاء خارق وعقلية عظيمدة وعلدم ندافع سدخره للددفا  عدن اإلسدالمب 
 اهلل والرد على العقائد الباطنية. إلىونشر الدعوة 

 بيان أقسام العلماء ثالثة: فذكر عند فقد عر ف الغزالي هذه الكلمة 

وبآياتدده مهددتم بالخشددية هلل سددبحانه والددور  بالدددين  (2)الحجددة: وهددي عددالم بدداهلل وبددأمره -أ
 والزهد بالدنيا واإليثار هلل عز وجل. 

طفدداء نددار البدعددة قددد أفددرس المتكلمددين  إلددىالحجددا : وهددو مدددفو   -ب إقامددة الحجددةب وا 
 وأفحم المترخصين ببرهانه .

 . (1)نه فقد الخشية هلل برؤيتهالمحجو : عالم باهلل وبأمره وبآياته لك - 
                                                           

مددع العلددم أندده لددم يعقددب إال البنددات ب ولهددذه الكنيددة احتمدداالن: أحدددهما أندده كددان كثيددر الحمددد  (1)
سير أعالم النبالءب تأليف: محمد بدن أحمدد بدن  والعبادة هلل واآلخر أنه كن ى به تفاؤال   ينظر:

ب 1413 -بيددروت  -عثمددان بددن قايمدداز الددذهبي أبددو عبددد اهللب دار النشددر: مؤسسددة الرسددالة 
 .11/325طبعة: التاسعةب تحقيق: شعيب األرناؤوط ب محمد نعيم العرقسوسي. ال

قال علي بن خشرم سمعت بدن عييندة يقدول قدال بعدض الفقهداء كدان يقدال العلمداء ثالثدة عدالم  (2)
بددداهلل وعدددالم بدددأمر اهلل وعدددالم بددداهلل وبدددأمر اهلل وأمدددا العدددالم بدددأمر اهلل فهدددو الدددذي يعلدددم السدددنة وال 

العالم باهلل وبدأمر اهلل فهدو  وأماالعالم باهلل فهو الذي يخاف اهلل وال يعلم السنة  وأمايخاف اهلل 
الدددذي يعلدددم السدددنة ويخددداف اهلل فدددذاك يددددعى عظيمدددا فدددي ملكدددوت السدددماوات. تهدددذيب الكمدددالب 
 -تددأليف: يوسددف بددن الزكددي عبدددالرحمن أبددو الحجددا  المددزيب دار النشددر: مؤسسددة الرسددالة 

 .11/112طبعة: األولىب تحقيق: د. بشار عواد معروف. ب ال1181 - 1411 -بيروت 
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 نسبه ونسبته:
ا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه من يفارس أما  ياختلف المؤرخون في أصل الغزالي عرب

 إلىساللة العرب الذين دخلوا بالد الفرس منذ بداية الفتح اإلسالمي ب وذهب آخرون 
 .(2)أنه من أصل فارسي

 .واختلف الباحثون في نسبته أيضا  

لدددى أن  سدددبب التسدددمية مرتبطدددة بكلمدددة ) غدددز ال( بفدددتح الغدددين المعجمدددة فدددذهب بعضدددهم إ
لددددى الغددددزال ب وكددددذا العطدددداري إوتشددددديد الددددزاي المعجمددددة وبعددددد األلددددف الم هددددذه النسددددبة 

  .(3)خراسان والخبازي على لغة أهل

  إلدددددددددددىوذهدددددددددددب آخدددددددددددرون الدددددددددددى أنددددددددددده سدددددددددددمي بدددددددددددالغزالي بتخفيدددددددددددف الدددددددددددزاي نسدددددددددددبة  
 .(4)حية طوس) غزالة ( قرية أسرته التي هي في ضا

قددال  والددذي أرآه أن هددذا القددول هددو األقددرب للصددواب ال سدديما أن الغزالددي صددر  بددذلك 
قرأت بخط النواوي رحمه اهلل قدال الشديل تقدي الددين بدن الصدال  وقدد سدئل لدم الذهبي:)

قدال لدي الغزالدي النداس يقولدون لدي  .....سمي الغزالدي بدذلك فقدال حددثني مدن أثدق بده 
نما أنا الغزالي منسوب إلى قرية يقال لها غزالة أو كماالغزالي ولست الغزال  .(5)(ي وا 

                                                                                                                                                                      

( إتحاف السادة المتقين بشر  إحياء علوم الدين لإلمام خاتمة المحققين السيد محمد بدن محمدد 1)
هد( دار الفكر وبهامشه اإلمالء على إشكاالت 1215الحسني الزبيدي الشهير بالمرتضى )ت
 .1/58هد(. 515اإلحياء لإلمام محمد بن محمد الغزالي )

 -هدددد 1311حمدددد الكبيسدددي ب دار اإلرشددداد ب بغدددداد ب الطبعدددة األولدددى  -( مقدمدددة شدددفاء الغليدددل2)
 .11-11م. 1171

العبدر فددي خبدر مدن غبددرب تدأليف: شدمس الدددين محمدد بدن أحمددد بدن عثمدان الددذهبيب  :(  ينظدر3)
ال  الددين ب تحقيدق: د. صد2ب الطبعة: ط1184 -الكويت  -دار النشر: مطبعة حكومة الكويت 

ب شذرات الذهب في أخبار من ذهبب تأليف: عبد الحي بدن أحمدد بدن محمدد العكدري 4/11المنجد
ب تحقيدددق: عبدددد القدددادر األرندددؤوطب 1هددددب الطبعدددة: ط1415 -دمشدددق  -الحنبلددديب: دار بدددن كثيدددر  

 .4/11محمود األرناؤوط . 
 .1/18(  المصدر نفسه:4)
افي بالوفيداتب تدأليف: صدال  الددين خليدل بدن أيبدك ب الدو 11/343(  ينظر سير أعالم النبالء 5)

مب تحقيدددق: أحمدددد 2111 -هدددد1421 -بيدددروت  -الصدددفديب دار النشدددر: دار إحيددداء التدددراث 
 .1/213األرناؤوط وتركي مصطفى 
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 :والدته
ولددد اإلمدددام حجدددة اإلسدددالم وعلددم الددددين محمدددد بدددن محمددد بدددن محمدددد بدددن أحمدددد         

هدددددد/ 451الغزالدددددي فدددددي مديندددددة طدددددوس مدددددن أعمدددددال خراسدددددان فدددددي قريدددددة غزالدددددة سدددددنة )
 .   (1)م(1158

 

 أسرته:
وبيعه في حانوتده. ب وكدان فقيدرا  صدالحا  ال يأكدل  كان والده يعمل بغزل الصوف      

إال من كسب يده في عمل غزل الصدوفب ويجدالس الفقهداء ويخددمهمب وكدان إذا سدمع 
 .(2)ب ويجعله فقيها   ابناكالمهم بكى وتضر  ب وسأل اهلل أن يرزقه 

ب ولمددا احتضددر أبوهمددا أقبدددل (3)ولإلمددام الغزالددي أم اسددمه أحمدددد بددن محمددد أبددو الفتدددو 
ل لينفقددده عليهمدددا وأوصددداه بتعليمهمدددا ب فعلمهمدددا الخدددط اصدددديق لددده صدددوفي فأعطددداه مددد

                                                           

( ينظر:طبقات الشافعيةب تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمدر بدن قاضدي شدهبةب دار 1)
ب الطبعددة: األولددىب تحقيددق: د. الحددافظ عبددد العلدديم 1417 -بيددروت  -النشددر: عددالم الكتددب 

بالمنتخددب مددن كتدداب السددياق لتدداريل نيسددابورب تددأليف: تقددي الدددين أبددي إسددحاق 1/213خددان
هدددب تحقيددق: خالددد 1414إبددراهيم بددن محمددد الصدديرفينيبدار الفكددر للطباعددة والنشددرب بيددروتب 

 .1/75حيدر. 

دين بددن علددي بددن عبددد الكددافي السددبكيب دار النشددر: طبقددات الشددافعية الكبددريب تددأليف: تددا  الدد (2)
هددب الطبعدة: الثانيدةب تحقيدق: د. محمدود محمدد الطنداحي 1413 -هجر للطباعة والنشدر والتوزيدع 

 .114/ 5د.عبد الفتا  محمد الحلو 
أبدو الفتددو  هدو أحمددد بدن محمددد بدن محمددد مجدد الدددين أبدو الفتددو  أخدو أبددي حامدد الغزالددي هدو  (3)

قددب أخيدده حجددة اإلسددالم زيددن الدددين وكددان فقيهددا غلددب عليدده الددوعظ والميددل إلددى وكدان يلقددب بل
شارات حسدن النظدرب درس بالنظاميدة ببغدداد لمدا  اإلنقطا  والعزلة ب وكان صاحب عبارات وا 

ولده مصدنف آخدر  ((لبداب اإلحيداء))تركها أخوه زهدا  فيها ب واختصر اإلحياء فدي مجلدد سدماه 
توفي بقدزوين سدنة عشدرين وخمسدمائة ب وقدد تكلدم فيده غيدر  ((رةالذخيرة في علم البصي))سماه 

ب الكشف الحثيث عمدن رمدي بوضدع الحدديثب 1/281واحد وجرحوه. ينظر طبقات الشافعية 
تددأليف: إبددراهيم بددن محمددد بددن سددبط ابددن العجمددي أبددو الوفددا الحلبددي الطرابلسدديب دار النشددر: 

ب الطبعددددة: األولددددىب 1187 - 1417 -بيددددروت  -عددددالم الكتددددب ب مكتبددددة النهضددددة العربيددددة 
 .1/55تحقيق: صبحي السامرائي 
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وأدبهمددداب فلمدددا نفدددد المدددال تعدددذر علدددى الصدددوفي القيدددام بقوتهمددداب فنصدددحهما بدددأن يددددخال 
 .(1)مدرسة يأكالن فيها ويأويان ويتعلمان في أثناء ذلك ففعال 

 :عصره
الخالفدة العباسدية مندذ والدتده سدنة عاش اإلمام الغزالي رحمه اهلل تعالى فدي ظدل       

خمسين وأربعمائة وحتى وفاته سنة خمس وخمسمائةبوقد عاصر ثالثة من خلفاء بندي 
 العباس وهم: 

اهلل: أبدو جعفدر عبدد اهلل بدن القدادر بداهللب أحمدد بدن األميدر إسدحاق  بدأمرالقائم  -1
انددت بيعددة بددن المقتدددر جعفددر بددن المعتضددد العباسددي ب ولددي الخالفددة بعددد وفدداة أبيدده وك

الخالفدددة لددده سدددنة اثندددان وعشدددرين وأربعمائدددةب واسدددتمر خليفدددة إلدددى أن تدددوفى سدددنة سدددبع 
 .(1)وستين وأربعمائةد فكانت مدة خالفته أربعا  وأربعين سنة 

المقتدي بأمر اهلل أبو القاسدم عبدد اهلل بدن ذخيدرة الددينب أبدو العبداس محمدد بدن  -2
مددد بددن إسددحاق بددن المقتدددر العباسددي بويددع القددائم بددأمر اهلل عبددد اهلل بددن القددادر بدداهلل اح

بالخالفة سنة سبع وستين وأربعمائةب بعد وفاة جده ب واستمر خليفة  إلى أن تدوفي سدنة 
 .  (2)سبع وثمانين وأربعمائةد فكانت مدة خالفته تسع عشرة سنة

هدد 487المستظهر باهلل هو أبو العباس احمدد بدن المقتددي بويدع بالخالفدة سدنة  -3
 هد.512الخير والبر مسارعا  في ذلك ال يرد سائال ب توفي سنة كان راغبا  في 

 .(3)وكان اإلمام الغزالي من بين المبايعين له

 ذكاؤه:
كدان الغزالدي متمكندا  فدي البحدث والنظددر حتدى تبدرم باالشدتغال والتفكدر بالعاقبددةب        

فتا  علدددي الفارمدددذي فأخدددذ منددده اسدددت وومدددا يبقدددى فدددي اآلخدددرة فابتددددأ بصدددحبة الشددديل أبددد
مددا كددان يددأم ر ه  بدده مددن العبددادات والنوافددل واألذكددار واالجتهددادات طلبددا  لالطريددق بوامتثددل 

                                                           

 .5/113( ينظر طبقات الشافعية الكبري 1)
تاريل الخلفاء جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق محمد محيي الدين عبد  (2)

 .423 -417الحميد مطبعة السعادة بمصر الطبعة األولى. 
 . 425 -423تاريل الخلفاء:   (3)
الكامل في التاريلب تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم  (4)

هدب الطبعة:الثانيةب تحقيق: 1415 -بيروت  -الشيبانيب دار النشر: دار الكتب العلمية 
 .   173/ 1عبد اهلل القاضي 
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للنجددداة إلدددى أن اجتددداز تلدددك العقبدددات وتكلدددف تلدددك المشددداقبثم حكدددي أنددده راجدددع العلدددوم 
وخاض في الفنون الدقيقةب والتقى بأربابها حتى تفتحدت لده أبوابهدا. وكدان شدديد الدذكاء 

نددده كافيدددةب وغدددوع علدددى المعددداني حتدددى قيل:إنددده ألدددف) المنخدددول ( قدددوي اإلدراك ذا فط
أال أن  كتابدك غطدى  حتدى أمدوت فرآه أبو المعالي فقال: دفنتني وأنا حدي فهدال  صدبرت

علمددده الجدددم وفضدددله الكثيدددر متواضدددعا   مدددعب وكدددان الغزالدددي )رحمددده اهلل( (1)علدددى كتدددابي
ما زادت ثمارهدا زاد انحناؤهدا شأنه في ذلك شأن العلماء الذين هم كاألشجار المثمرة كل

فقد قال ابن السمعاني: قدرأت فدي كتداب كتبده الغزالدي إلدى أبدي حامدد أحمدد بدن سدالمة 
) أمددا الددوعظ فددال أري نفسددي أهددال  لدده ألَن الددوعظ  :بالموصددل فقددال فددي بعددض فصددوله

زكاة نصابه االتعاظ فمن ال نصاب له كيف يخدر  الزكداة وفاقدد الثدوب كيدف يسدتر بده 
.فالددذي كددان (2)ومتددى يسددتقيم بده غيددره ومتددى يسدتقيم الظددل والعددود اعدو ......(  غيدره ب

يتمتع به الغزالي من ذكاء وتواضع كبيدرين يددلل علدى قدوة االسدتيعابب واإلدراك القدوي 
 الذي يمتلكه مما جعله يحتل المكانة المرموقة بين أقرانه من العلماء وما بعدهم. 

 مؤلفاته:
نسبتها إليده وغيرهدا مدن الكتدب المنسدوبة إليده إلدى به المقطو  وصل عدد مؤلفات       

 وبعضدددددددددهم ذكدددددددددر أنهدددددددددا  (3)( أربعمائدددددددددة وسدددددددددبعة وخمسدددددددددين مصدددددددددنفا  ورسدددددددددالة457)
( مائتان وثمانية وعشرون كتابا  عدا الكتب المشكوك في نسبتها إليه حتى قدال 228) 

ل يدوم أربعدة أحصيت كتب الغزالي التي صنعها ووزعت على عمره  فخع ك:(( النووي
((كراريس

 .(5)ب ومن أهم تلكم المؤلفات(4)

                                                           

بدن أسدعد بدن علدي بدن سدليمان محمد عبد اهلل  ومرآة الجنان وعبرة اليقظانب تأليف: أب :( ينظر1)
 -هدددددددددددددددددد 1413 -القددددددددددددددددداهرة  -اليدددددددددددددددددافعي ب دار النشدددددددددددددددددر: دار الكتددددددددددددددددداب اإلسدددددددددددددددددالمي  

بتاريل اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمب تأليف: شدمس الددين محمدد بدن 3/181مب1113
 -هددد 1417 -لبنددان/ بيددروت  -أحمددد بددن عثمددان الددذهبيب دار النشددر: دار الكتدداب العربددي 

 .35/117األولىب تحقيق: د. عمر عبد السالم تدمري  مب الطبعة:1187
 .225/ 5ينظر طبقات الشافعية الكبري السبكيب  (2)
 .457مؤلفات الغزالي:  (3)
هددد 1357عبددد الددرؤوف المندداوي القدداهرة الطبعددة األولددى  -الكواكددب الدريددة فددي تددراجم الصددوفية (4)

 .2/115مب1138

وآثار المصدنفين وهدو كشدف الظندون عدن أسدامي الكتدب ينظر هدية العارفين أسماء المؤلفين  (5)
اهلل القسدددطنطيني الرومدددي الحنفددديب دار النشدددر: دار الكتدددب  والفندددونب تدددأليف: مصدددطفى بدددن عبدددد
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 التعليقية في الفرو . .1
 المنخول من تعليقات األصول مطبو . .2
 البسيط . .3
 مطبو . بالوسيط .4
 مطبو  .بالوجيز  .5
 خالصة المختصر. .5
 مطبو .بتهافت الفالسفة  .7
 مطبو . بميزان العمل .8
 المستظهري في الرد على الباطنية.   .1

 مطبو . بداالقتصاد في االعتقا .11
 مطبو . بإحياء علوم الدين .11
 .ب مطبو األربعون في أصول الدين .12
 الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين.   .13
 مطبو .ب المنقذ من الضالل أو اعترافات الغزالي كما يسميه المستشرقون  .14
 مطبو .  ب المستصفى في علم األصول   .15
 مطبو .  بمنها  العابدين .15
 تعليل مطبو .شفاء الغليل في القياس وال .17
 مطبو . بأيها الولد .18
 مطبو . بمقاصد الفالسفة .11
 مطبو . بالقرآن جواهر .21
 مطبو . بمعيار العلم في المنطق .21
 مطبو .ب إلجام العوام عن علم الكالم  .22
 مطبو .ب التدبر المسبوك في نصيحة الملوك  .23
 مطبو . بفضائح الباطنية .24
 فاتحة العلوم. .25
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

ب اكتفدددداء القنددددو  بمددددا هددددو مطبددددو ب تددددأليف: أدورد 5/71ب 1112 – 1413 -بيددددروت  -العلميددددة 
 .1/111مب 1815 -بيروت  -فنديكب دار النشر: دار صادر 
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 :وفاته
للصددوفيةب  (1)قددرب بيتدده مدرسددة للفقهدداءب وخانقدداهبعددد أن رجددع إلددى طددوس وبنددى       

وكان قد وز  أوقاته في قراءة القرآن الكريمب ومجالسدة أربداب القلدوبب والتددريس لطلبدة 
دام  العلم والدعوة إلى اهلل تعالىب والتأليفب ودحض حجد  الملحددين إلدى أن بلدر عمدرا  

باريهداب وذلدك فدي يددوم  خمسدا  وخمسدين سدنةب تدرك  الغزالدي الددنياب وفاضدت روحده إلدى
هدد(ب ودفدن بظداهر قصدبة 515االثنين الرابع عشر من شهر جمادي اآلخدرة مدن سدنة )

 .  (2)طابران بطوس
قال: أحمد أخو اإلمام الغزالدي:)) لمدا كدان يدوم االثندين وقدت الصدبحب توضدأ أخدي أبدو 
 حامددد وصددلىب وقددال: علددي، بددالكفنب فأخددذه وقبلدده ووضددعه علددى عينيددهب وقددال : سددمعا  

للدددخول علددى الملددكب ثدم مددد رجليددهب واسددتقبل القبلدةب ومددات قبددل اإلسددفار قددد س  وطاعدة  
 .   (3)اهلل روحه(( 

 المطلب األول
 ؟! ال أميقتضي التكرار  األمر المطلق هل

 قددددددددال: األمددددددددر التوقددددددددف فددددددددي تكددددددددرار  إلددددددددىفددددددددي القددددددددديم رحمدددددددده اهلل ذهددددددددب الغزالددددددددي 
ومددا عددداه متددردد فيدده متوقددف إلددى بيددان  بالفعلددة الواحدددة مفهومددة قطعددا   أنَ ) فالمختددار )

 .(4)(ودليل ذلك بطالن ما عداه من المذاهب( بقرينة

هو لمجرد الطلب ال يقتضدي المدرة األمر  أنَ  إلىوذهب الغزالي رحمه اهلل في الجديد  
المددرة الواحدددة معلومددة وحصددول بددراءة الذمددة بمجردهددا  :)والمختددار أنَ قال إذوال التكددرار 
( وقدال ...واللفظ بوضعه ليس فيه داللة على نفي الزيادة وال علدى إثباتهدا بمختلف فيه

وجوبهدا معلدوم ب والزيددادة  نَ أل  الواحددةه تبدرأ ذمتده بددالمرة َندأفيتحصدل مدن هددذا ) أيضدا :

                                                           

ْكرهدا واْشدَتَهَر بالن،ْسدبة  (1) َتعَبد ه م فار سَيٌة َأْصل ها خانه كاه هذا َمحلُّ ذ  وفَية  وم  خانقاه وهو رباط  الصُّ
ْقددر يٌء .  ددٌد َور ٌ  م  ددن َأْهددل  َسددْرَخس زاه  تددا  العددروس مددن جددواهر إليهددا َأبددو العبدداس  الخانقدداهيُّ م 

ب دار النشددددر: دار الهدايددددةب تحقيددددق: القدددداموسب تددددأليف: محمددددد مرتضددددى الحسدددديني الزبيدددددي
 .35/374 مجموعة من المحققين

 . ينظر الوافي بالوفيات(2)
 .  5/211طبقات الشافعية الكبري للسبكي ب  (3)

 .177 ب( المنخول 4)
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وكنددا ال  بلددم يتعددرض اللفددظ لهددا بفصددار كمددا قبددل قولدده صددم إذ  ال دليددل علددى وجوبهددا
ل علددى القطددع فددي يددوم واحددد افائه.وقولدده صددم دبددل نقطددع بانت بنشددك فددي نفددي الوجددوب

 (1)فبقي الزائد على ما كان(

 تحرير محل النزاع :

. (2)المقيددد بددالمرة أو التكددرار يفيددد مددا قيددد بدده األمددرَ  نَ أين مددن يصددولال خددالف بددين األ
نَ  ما وقع الخالف في األمدر المطلدق الدذي لدم يكدن مقيددا  ال بتكدرار وال بمدرة وال بشدرط وا 

 أربعة مذاهب: أم ال فيهة هل يقتضي التكرار وال بصف

ليه ذهدب الجمهدور مدن ا  قالوا:األمر المطلق يدل على مطلق الطلب بو  المذهب األول:
 .(3) المعتزلة أكثرالحنفية والشافعية وبعض الحنابلة والشوكاني واختاره 

 :باآلتي استدلوا
نحددو  وعرفددا   ب ةكآيددة الصددال ب األمددر المطلددق ورد تددارة مددع التكددرار شددرعا   أنَ  .1

فيكدون  بكقولده : ادخدل الددار وعرفدا   بب كآيدة الحد  احفدظ دابتديب وورد تدارة للمدرة شدرعا  
حقيقدددة فدددي القددددر المشدددترك بدددين التكدددرار والمدددرة وهدددو طلدددب اإلتيدددان بالفعدددلب مدددع قطدددع 

ْن كدان  به لدو كدان حقيقدة فدي كدل منهمدا لدزم االشدتراكالنظر عدن التكدرار والمدرة  ألَند وا 
 .(4)ا فقط لزم المجاز وهما خالف األصلفي أحدهم

 اعترض عليه:

                                                           

 .212 ب( المستصفى 1)
ن ب القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكامب تأليف: علي ب2/48( ينظر اإلبها  2)

ب تحقيدددق: محمدددد 1155 - 1375 -القددداهرة  -عبددداس البعلدددي الحنبليبمطبعدددة السدددنة المحمديدددة 
 .1/171حامد الفقي.

ب كشدددف األسدددرار عدددن أصدددول فخدددر اإلسدددالم البدددزدويب 2/133( ينظدددر الفصدددول فدددي األصدددول 3)
 -هددد 1418 -بيددروت  -تددأليف: عددالء الدددين عبددد العزيددز بددن أحمددد البخدداريبدار الكتددب العلميددة 

بالتقريددددر 1/21السدددر خسدددي بأصدددول 1/185تحقيدددق: عبدددد اهلل محمدددود محمدددد عمددددر.م. ب 1117
ب 1/282ب التمهيدد لسسدنوي 1/154ببالبرهان في أصدول الفقده 1/18د ب المعتم1/382والتحبير 
 .    1/177بإرشاد الفحول 3/328باإلحكام البن حزم 1/111ب روضة الناظر 2/48اإلبها  

 .2/51( ينظر اإلبها  4)
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ه استدالل بمحل النزا  فمنهم من يقول الحقيقدة هدي المقيددة بدالمرة ومدنهم مدن يقدول بأنَ 
 .(1)الحقيقة هي المقيدة بالتكرار

 عليه: أجيب

فالبددد مددن جعددل اللفددظ حقيقددة فددي القدددر المشددترك  باالشددتراك والمجدداز خددالف األصددل)
ذا ثبددت ذلددك  ماهيددة المصدددر ومددا ذاك إال طلددب إدخددال بنبددين الصددورتي فددي الوجددود.وا 

وجددب أن ال يدددل علددى التكددرار الن اللفددظ الدددال علددى القدددر المشددترك بددين الصددورتين 
ال بالوضدع وال بالمختلفتين ال داللة فيه علدى مدا تمتداز إحددي الصدورتين عدن األخدري 

بدل علدى طلدب ب ر وال على المرة الواحدة .فاألمر ال داللة فيه البتة على التكرامبااللتزا
ه ال يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المدرة نَ أإال  بالماهية من حيث  هي

الواحددددة فصدددارت المدددرة الواحددددة مدددن ضدددروريات المدددأمور بددده فدددال جدددرم دل علدددى المدددرة 
 .(2) (الواحدة من هذا الوجه

عدددددم أولويددددة وقددددت دون وقددددتب ه لددددو كددددان للتكددددرارب لعددددم جميددددع األوقدددداتب لأَندددد .2
 .(3)يلزم منه التكليف بما ال يطاق ألَنهوالتعميم باطل 

وهددذا مددذهب بعددض المالكيددة وبعددض الشددافعية  بإن دده يقتضددي التكددرار المذذذهب الثذذاني:
 (4) الحنابلة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأكثر

 :استدلواو 
ق ) رضددي اهلل عندده ( فددي ن أهددل الددردة لمددا منعددوا الزكدداة تمسددك أبددو بكددر الصددديإ .1

وجددوب تكرارهددا ب بقولدده تعددالى: )) وآتددوا الزكدداة (( ولددم ينكددر عليدده أحددد مددن الصددحابة 
 .(5)منهم على أنها للتكرار فكان ذلك إجماعا  

                                                           

 .175( ينظر إرشاد الفحول للشوكاني/1)
 .2/155( ينظر المحصول للرازي 2)
 .2/51اإلبها   :( ينظر3)
ب العددة فدي أصدول الفقده للقاضدي أبدي يعلدى محمدد 1/282ب التمهيد لسسنوي 1/41التبصرة  (4)

ار هدب تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاب د458بن الحسين الفراء البغدادي الحنبليب توفي سنة 
بالمسددددودة 1/181م. 2112هددددد د 1423 ىالكتددددب العلميددددة بيددددروت د لبنددددانب الطبعددددة األولدددد

 . 1/111بالمختصر في أصول الفقه 1/18
 .2/158المحصول للرازي  :( ينظر5)
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 اعترض عليه:
وجوب الزكداة مدرتبط بملدك  نَ أبين للصحابة علة وجوب تكرار الزكاة وهو  بيَ النَ  إنَ 

 .(1)األمر في اآلية يقتضي التكرار نَ أل النصاب ومرور الحول ال
َأيُّهَدا النداس )عن أبي ه َرْيَرَة قدال َخَطَبَندا رسدول اللَده   صدلى اهلل عليده وسدلم  فقدال   .2

ٌل َأك دَل َعدامي يدا َرس دوَل اللَده  َفَسدَكَت حتدى َقاَلهَدا  وا فقال َرج  قد َفَرَض اهلل َعَلْيك ْم اْلَحَ  َفح جُّ
ول اللَدده   صددلى اهلل عليدده وسددلم  لددو قلددت نعددم َلَوَجَبددْت َوَلَمددا اْسددَتَطْعت ْم ث ددَم َثاَلث ددا فقددال رسدد

ون ي ما َتَرْكت ك ْم َفإ َنَما َهَلَك مدن كدان قَدْبَلك ْم ب َكثْدَرة  س دَؤال ه ْم َواْخدت اَلف ه ْم علدى َأْنب َيدائ ه ْم  قال َذر 
ذا َنَهْيت ك ْم عن َشْيءي َفَدع وه (فإذا َأَمْرت ك ْم ب َشْيءي َفْأت وا منه ما اْسَتطَ   .   (2)ْعت ْم وا 

أم مدرة  ؟ هدل هدو كدل عدام  بديَ يفيد التكرار ولذلك سألوا  النَ  األمر إنَ  وجه الداللة:
 .(3)يفيد التكرار لم يكن للسؤال معنى األمر فلو لم يعقلوا أنَ  ؟ واحدة

 اعترض عليه:
علددى التكددرار  األمددره يفيددد المددرة فلدديس حمددل بددل هددو يحتمددل أَنددب ال نسددلم لكددم مددا قلددتم 

حسددن االسددتفهام جدداء لتحصدديل اليقددين فيمددا يحتمددل  ألنَ    بددأولى مددن حملدده علددى المددرة
االسدددتفهام  أنَ ولدددم يدددأت لكدددون األمدددر ال يددددل علدددى شددديء عندددد أطالقدددة بوبمدددا ب اللفدددظ 

از االسددددتفهام ه جددددَنددددإرادة المددددرة أو التكددددرار فيستحسددددن فيمددددا إذا كددددان اللفددددظ محددددتمال  إل
 .(4)هنا

                                                           

 . 2/52اإلبها   :( ينظر1)
صحيح مسلمب تأليف: مسلم بن الحجا  أبو الحسدين القشديري النيسدابوريب دار إحيداء التدراث  (2)

 .2/175بيروتب تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. -ربي الع
بالتمهيد في اصول الفقه لمحفوظ بن احمد الحسن ابي 1/187( ينظر كشف األسرار 3)

هد دراسة وتحقيق د محمد بن علي 511هد وتوفي سنة 432الخطاب الكلوذاني الحنبلي ولد سنة 
كلية الشريعة والدراسات االسالمية ب بن ابراهيم مركز البحث العلمي واحياء التراث االسالمي 

 ب.1/113 بم 1185 -هد1415دار المدنيبالطبعة االولى  -مكة المكرمة 
بالتبصدرة 2/11بمختصدر صدفوة البيدان1/111بالمعتمدد 2/138( ينظر الفصدول فدي األصدول 4)
1/44. 
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منهمدددددا  كدددددال   عليددددده والجدددددامع أنَ  فكدددددذلك األمدددددر قياسدددددا   ب النهدددددي يقتضدددددي التكدددددرار .3
 .(1)للطلب

 اعترض عليه:

القيداس فدر   وأيضدا   ال قياسدا   اللغدة تثبدت نقدال   ألنَ    ال يجوز قيداس األمدر علدى النهدي
موضددو   األمددر نَ أفددي و للن موضددو ٌ  النهدديَ  أنَ   الفددرق بينهمددا أنَ كمددا  أصددلال يثبددت بدده 

 :ولدو قدال ب واهلل ال فعلت كذا لم يبر إال بالتكرار والدوام :أال تري أنه لو قال. لإلثبات
 .(2) كذا بر بمرة واحدة فدل على الفرق بينهما واهلل ألفعلنَ 

األمر ال اختصاع له بزمان دون زمانب فليس حمله علدى الدبعض أولدى مدن  أنَ  .4
ال لزم التعطيلالبعض اآلخرب فوجب التع  .  (3)ميم لكل األزمنةب وا 

 اعترض عليه:
ن لم يفعلده لدم يلزمده الفعدل إاألمر يقتضي الفور فيختع إيقا  الفعل بأقرب األوقات ف

بدددددليل آخددددر.ثم إن القضدددداء يجددددب بدددداألمر األول فيكددددون مقتضدددداه افعلدددده فددددي أول  إال  
لدث فدال يكدون األمدر عامدا  ن لدم تفعلده ففدي الثاإاألوقات بفدان فدات فافعلده فدي الثداني فد

 .(4) في جميع األزمان

قدالوا:األمر المطلددق ال يقتضددي التكدرار بددل الفعددل مدرة واحدة.وهددذا مددا  المذذذهب الثالذذث:
الخطدداب الكلددوذاني مددن  جماعددة مددن قدددماء الحنفيددةبوبعض الشددافعية وأبددو إليددهذهددب 

 .(5)المعتزلة الحنابلة وبعض

                                                           

باإلبهددددا  1/44بالتبصددددرة 1/58صددددول البددددن العربددددي بالمح1/21( ينظددددر أصددددول السرخسددددي 1)
2/53. 
 .1/211بالمستصفى 1/44بالتبصرة 1/51ول البن العربي ( ينظر المحص2)
ب شدر  المعدالم فدي أصدول الفقده البدن التلمسداني عبدد اهلل بدن 2/175اإلحكام لآلمدي  :( ينظر3)

تحقيق الشيل عادل أحمد عبد الموجود والشيل علي  –محمد بن علي أبي محمد الفهري المصري 
 . 251/ 1بيروت   – محمد معوض ب  عالم الكتب

 .1/45ب التبصرة للشيرازي 1/111ب المعتمد 11ام الفصول للباجي :عاحك :( ينظر4)
بالتقريدددددددددر والتحبيدددددددددر 2/133بالفصدددددددددول فدددددددددي األصدددددددددول 1/22أصدددددددددول البدددددددددزدوي  :( ينظدددددددددر5)
ب قواطع األدلة 1/214 ب المستصفى للغزالي81باحكام الفصول للباجي / 1/18بالمعتمد 1/383

يدددددددد بالتمه2/41باإلبهدددددددا  2/111ر المحددددددديط فدددددددي أصدددددددول الفقددددددده ب البحددددددد1/55فدددددددي األصدددددددول 
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 استدلوا :
 .(1)عليها فيكون داال   واحدة بأقل من مرة ب امتثال األمر ال يتحقق إن   .1
أو أمددر بمددا ال يطدداق ألندده يددأمر  بلددو كددان األمددر للتكددرار ألفضددى إلددى المناقضددة .2
 .(2)شيئين مختلفين اليمكن الجمع بينهما وهو ممتنعب

 اعترض عليه:
اندددده يقتضددددي التكدددددرار علددددى اإلمكدددددان فددددال يفضدددددي إلددددى المناقضدددددة أو األمددددر بمدددددا ال  

 .(3)يطاق
لم يتضمن القول إدامة التصدق بل يشدعر  .تصدق خالد أو يتصدق :قال قائلإذا  .3

  .(4)فتكون صيغة األمر كذلك ب بالفعل مرة واحدة
لدو حلدف انده ليصددلين أو ليصدومن أو لديفعلن كددذا بدر  بيمينده بفعددل مدرة واحددة فقددط  .4

 .(5)فلو األمر يقتضي التكرار لما بر بيمينه بفعل مرة واحدة فقط

 اعترض عليه:
 ب والخالف في موجب األمر وموضوعه في اللغدة . إن البر والحنث من أحكام الشر 

 .(5)حدهما باآلخر كما أن التكرار ليس بمراد الحالفأفلم يجز اعتبار 
                                                                                                                                                                      

ب إرشددداد الفحدددول 1/171بالقواعدددد والفوائدددد األصدددولية 1/111بروضدددة النددداظر  1/187للكلدددوذاني
 .175للشوكاني/

التحبير شر  التحرير في أصول الفقهب تأليف: عالء الدين أبي الحسن علي بن  :( ينظر1)
مب الطبعة: 2111 -هد 1421 -السعودية / الرياض  -كتبة الرشد سليمان المرداوي الحنبليبم

باإلبها  5/2213د. عوض القرنيب د. أحمد السرا . األولىب تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرينب
2/48. 
باإلحكددددددددددام لآلمدددددددددددي 1/111للكلددددددددددوذاني ب التمهيددددددددددد1/181العدددددددددددة ألبددددددددددي يعلددددددددددي  :( ينظددددددددددر2)
 .3/331باإلحكام البن حزم 2/175
األصددددولية  بالقواعددددد والفوائددددد1/181: ىب العدددددة ألبددددي يعلدددد1/383والتحبيددددر التقريددددر ( ينظددددر 3)

 .1/175بإرشاد الفحول 1/171
 . 88( ينظر أسباب اختالف الفقهاء للزلمي / 4)
بالعدددة 2/175م لآلمدددي ب اإلحكددا1/42ب التبصددرة للشدديرازي1/155(البرهددان فددي أصددول الفقدده 5)

 .1/185 ىألبي يعل
لتلخديع فدي أصدول بكتداب ا185/ىي يعلدب العددة ألبد1/71األدلة في األصول قواطع  ( ينظر5)

 -المعدالي عبدد الملدك بدن عبدد اهلل بدن يوسدف الجدوينيبدار البشدائر اإلسدالمية  يالفقهب تأليف: أبد
 .1/312جولم النبالي وبشير أحمد العمري مب تحقيق: عبد اهلل 1115 -هد1417 -بيروت 
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واليده ذهدب أي أن صديغة األمدر ال تقتضدي المدرة أو التكدرار التوقدف  :المذهب الرابع 
 (1)يابن العربو مام الحرمين ا  اإلمام الباقالني و 

 :استدلوا
ندا هدذا فدي كدل سدنة أم فدي العمدر مدرة ج  :)أحَ سؤال األقدر  بدن حدابس للرسدول .1

 .(2)واحدة؟(

بدين المدرة والتكدرار لمدا حسدن السدؤال  أن األمر لو لم يكن مشتركا   :ووجه الداللة فيه 
ذا كان مشتركا   ب عن مدلوله     .(3)فيجب التوقف حتى يتبين المراد منه وا 

 اعترض عليه:
حسددن االسددتفهام جدداء لتحصدديل اليقددين فيمددا يحتمددل اللفددظ ولددم يددأت لكددون األمددر ال  إن  

بوبمدا أن االسدتفهام يستحسدن فيمدا إذا كدان اللفدظ محدتمال   هيدل على شيء عند أطالق
 .(4) نه جاز االستفهام هناإرادة المرة أو التكرار فإل
 أو تقييددده بتكددراري ندده لددو كددان األمددر المطلددق داال علددى التكددرار او المددرة لكددان أ .2

وهددو  وال التكددرار وجددب أْن يكددون مشددتركا   ب تناقضددا فددإذا لددم يكددن داال علددى المددرة مددرارا  
 .(5)المطلوب

 اعترض عليه:

                                                           

ب 81باحكدام الفصدول للبداجي/1/51بالمحصدول البدن العربدي 1/383والتحبير ( ينظر التقرير 1)
 .1/157البرهان للجويني:

 –عبدداهلل الشديبانيب مؤسسدة قرطبدة  يبن حنبلب تأليف: أحمدد بدن حنبدل أبد(مسند اإلمام أحمد 2)
ب الجددامع الصددحيح سددنن الترمددذيب تددأليف: محمددد بددن عيسددى أبددو عيسددى الترمددذي 2/258مصددر.

ب السنن 3/315بيروتب تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.  -تراث العربي السلميبدار إحياء ال
 1411 -بيروت  -الكبريب تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيبدار الكتب العلمية 

ب الطبعددددة: األولددددىب تحقيددددق: د.عبددددد الغفددددار سددددليمان البنددددداري ب سدددديد كسددددروي حسددددن.  1111 -
2/311. 
 .1/354بتيسير التحرير 1/385حبير التقرير والت  :( ينظر3)
 .2/178باإلحكام لآلمدي 2/11فوة البيان:( مختصر ص4)
 .2/51اإلبها  :( ينظر5)
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االشتراك والمجاز خالف االصل فال بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشدترك بدين 
 .(1)الصورتين وما ذلك اال طلب ادخال ماهية المصدر في الوجود

 :لرأي الراجحا

يبدو لي من خالل أدلدة كدل مدذهب أن األمدر يفيدد  مدن حيدث اللغدة مجدرد الذي       
وليس للزمان بده ذكدر. ويفيدد المدرة ألنده مدن ضدرورياته أمدا  .الطلب بإجما  أهل اللغة

فلددو  التكددرار فيحتددا  الددى دليددل خددارجي يدددل عليدده وهددذا مددا دل عليدده  الشددر  والعددرف 
لبرئت ذمته  بالمر ة الواحددة شدرعا وعرفدا    ا  فصام يوم ألصومن   واهلل:حلف رجل فقال 

يددادة فددال دليددل عليهددا ولددم يتعددرض الل فددظ لهددا فصددار الز ائددد  ألَن وجوبهمددا معلددوم  أمددا الز 
ن هددذه الخالفددات ال أا كنددا نقطددع بانتفدداء الوجددوبب كمددا مثددل مددا كددان  قبددل األمددر فإن دد

أو مدن أوامدره إال  وبينده من أوامر اهلل تعدالى  ا  لم يترك أمر  ذلك ألن النبيو مبرر لها 
للتكرار كما في الصالة والصدوم والزكداة ونحدو  مللمرة كما في الح  أ ألمته سواء أكان

 ذلك ب كما أن طبيعة تعريف األمر تدل داللدة واضدحة علدى أن األمدر يقتضدي  طلدب
مدن األدلدة الخارجيدة  وأن كون هذا الطلب لمرة واحدة أو ألكثر منها أمر يفهدمب الفعل 

وبوجه خاع من سنة النبي
 واهلل أعلم .(2)

 :ثمرة الخالف
الفقهددداء فدددي كثيدددر مدددن المسدددائل بنددداء  علدددى اخدددتالفهم فدددي هدددذه القاعددددة ومنهدددا  اختلدددف

 ال؟ أم األربعة أطرافهكرر السرقة هل ينتقل الحد الى  إذاالسارق اختالفهم في 

 عمدال بقولده األربعدة أطرافدهالحدد ينتقدل الدى  نأ إلدىللتكدرار  األمدرفذهب القائلون بدان 
ڤ  ڤ    ڤ     ٹٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺچ  تعدددددالى

 إلددىوذهددب القددائلون بعدددم التكددرار  مقتضدداه التكددرار بتكددرار السددرقة أمددرندده إف (3)چڤ  
 إالعندهم ال يدل على التكدرار  األمرن سرق بأل أذاعدم جواز القطع في المرة الثالثة 

                                                           

 .1/177إرشاد الفحول  ب2/185اإلحكام لآلمدي  :( ينظر1)
 .82 : احمد عيسى يوسف برسالة ماجستير للدكتور بالظاهر عند ابن حزم:( ينظر 2)
 .38ية ( سورة المائدة جزء من اآل3)
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علدددى  واإلجمدددا للقطدددع فدددي المدددرة الثانيدددة لدددورود الدددنع  إثبددداتهم بأم ايندددة تددددل عليدددهبقر 
 .(1)ذلك

 المطلب الثاني
 (3)أم التراخي (2)األمر يقتضي الفور

هددل هددو  األمددرالتوقددف فددي اقتضدداء  إلددىالقددديم رأيدده فددي  رحمدده اهللذهددب الغزالددي      
ه لدو بدادر وقدع الموقدع ولدو بأَندفالمختدار إذن القضداء  ))قدال: إذلتراخدي أو على اللفور 

 .(4)((أخر توقفنا فيه لما بيناه

 متثال . األمر ال يقتضي إال اال الجديد: إلى أنَ رأيه وذهب الغزالي رحمه اهلل في     

                                                           

ببدددددائع 1/155بيددددروت. –ين السرخسدددديبدار المعرفددددة المبسددددوطب تددددأليف: شددددمس الددددد :( ينظددددر1)
عمر يوسف بن عبد اهلل  ولمذاهب فقهاء األمصارب تأليف: أبب االستذكار الجامع 7/85الصنائع 

ق: مب الطبعدة: األولدىب تحقيد2111 -بيدروت  -بن عبد البر النمري القرطبيبدار الكتب العلميدة 
ب حاشددية الدسدددوقي علددى الشدددر  الكبيددرب تدددأليف: 7/547محمدددد علددي معدددوض.-لم محمدددد عطدداسددا

ب حاشددددية إعانددددة 4/333بيددددروتب تحقيددددق: محمددددد علدددديش.  -فكددددر محمددددد عرفدددده الدسددددوقيبدار ال
بكدر ابدن السديد  والطالبين على حل ألفاظ فدتح المعدين لشدر  قدرة العدين بمهمدات الددينب تدأليف: أبد

ب مغني المحتا  إلى 4/152بيروت.  –طباعة والنشر والتوزيع لفكر للمحمد شطا الدمياطيبدار ا
 –طيددددددددددددب الشددددددددددددربينيبدار الفكددددددددددددر معرفددددددددددددة معدددددددددددداني ألفدددددددددددداظ المنهددددددددددددا ب تددددددددددددأليف: محمددددددددددددد الخ

بالكدددافي فدددي فقددده اإلمدددام المبجدددل أحمدددد بدددن 1/75بتخدددري  الفدددرو  علدددى االصدددول 4/178بيدددروت.
ب 4/113بيدددروت. –مكتب االسدددالمي محمددددبال يف: عبدددد اهلل بدددن قدامدددة المقدسدددي أبدددحنبدددلب تدددألي

 -كشددداف القندددا  عدددن مدددتن اإلقندددا ب تدددأليف: منصدددور بدددن يدددونس بدددن إدريدددس البهدددوتيبدار الفكدددر 
 .5/147تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل. ب 1412 -بيروت 

عقددب سددما  خطدداب التكليددف إذا لددم يكددن هندداك  همتثددال للمددأمور بدد( الفور:هددو الشددرو  فددي اال2)
 مانع .
 1345ل إلى مذهب اإلمام أحمد بدن حنبلبلعبدد القدادر بدن بددران الدمشدقيبتوفي سدنة  المدخ    

يدددددددروتب الطبعدددددددة هددددددددب تحقيدددددددق د. عبدددددددد اهلل بدددددددن عبدددددددد المحسدددددددن التركدددددددي ب مؤسسدددددددة الرسدددددددالةب ب
 .1/227الثانيةب

خددر مددا لددم آوبددين التددأخير إلددى وقددت  ب ا كلددف بددهالتراخددي : هددو تخييددر المكلددف بددين تنفيددذ مددو ( 3)
ال لزمدددده ب علددددى األداء  ةالقدددددر يظددددن عدددددم  بدددده. المدددددخل إلددددى مددددذهب اإلمددددام أحمددددد بددددن  تيدددداناإلوا 

 .1/227بحنبل
 451( المنخول في تعليقات األصدولبلمحمد بدن محمدد بدن محمدد الغزالدي أبدي حامدبولدد سدنة 4)

بدمشددقبالطبعة الثانيددةب هدددب تحقيددق د. محمددد حسددن هيتددو ب دار الفكر 515هدددبو تددوفي سددنة 
1/ 181. 
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 .   (1)ه ال يقتضي إال االمتثال ويستوي فيه البدار والتأخير(نَ أ)والمختار  :قال إذ

   :تحرير محل النزاع
علدددى الخدددالف فدددي األمدددر المطلدددق  أيقتضدددي  فدددي هدددذه المسدددألة مبنددديٌ الخدددالف       

األمدددر  نَ أبددد :قدددال هندددا باألمدددر المطلدددق يقتضدددي التكدددرار نَ أفمدددن قدددال بددد ؟ال أمالتكدددرار 
المدرة تجدزس سدواء  نَ أقدال بد وأمدا مدنالفور من ضروريات التكرارب  نَ المطلق للفورب أل

اختلفدددوا فدددي و .(2)ات لفدددظ األمدددرأكاندددت مدددن ضدددروريات األمدددر المطلدددقب أم مدددن مقتضدددي
 مذاهب: ثالثة إلىأم التراخي ؟  باألمر المطلق  هل يقتضي الفور

وأكثدددر المالكيدددة وبعدددض  ب ليددده ذهدددب بعدددض الحنفيدددةا  يقتضدددي الفدددور و  :المذذذذهب األول
 .(3)الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة  والظاهرية 

 :استدلواو 

                                                           

تحقيددق محمددد عبددد السددالم عبددد الشددافي ب دار الكتدددب لغزالي لالمستصددفى فددي علددم األصددولب( 1)
 .1/215 تب الطبعة  األولىبالعلميةب بيرو 

 -بيددروت  -الفكددر ( ينظددر التقريددر والتحريددر فددي علددم األصددولب تددأليف: ابددن أميددر الحددا بدار 2)
أبدي بكدر بدن العربدي  ب المحصول في أصول الفقهب تأليف: القاضي1/387م.1115 -هد 1417

بعدة: األولدىب تحقيدق: حسدين ب الط1111 -هد 1421 -عمان  -المعافري المالكي بدار البيارق 
المظفدر منصدور بدن محمدد  يبدألب قواطدع األدلدة فدي األصدولب  1/51سعيد فدودة. -دري بعلي ال

مددد مب تحقيددق: مح1117 -هددد1418 -بيددروت  -بددن عبددد الجبددار السددمعانيبدار الكتددب العلميددة 
ب إرشددداد 1/281بإجابدددة السدددائل شدددر  بغيدددة اآلمدددل 1/75حسدددن محمدددد حسدددن إسدددماعيل الشدددافعي.

 -بيددروت  -دار الفكددر  محمددد بدن علددي بدن محمددد الشدوكانيبلالفحدول إلددى تحقيدق علددم األصدولب 
 .1/178ب الطبعة: األولىب تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب.1112 - 1412

معرفدة األصدولب تدأليف: علدي بدن محمدد البدزدوي  إلدىلوصدول كنز ا -( ينظر أصول البزدوي 3)
ب أصول السرخسديبلمحمد بدن أحمدد بدن أبدي سدهل 1/48كراتشي. –الحنفيىبمطبعة جاويد بريس 

ب الموافقددات فددي أصددول  1/25بيددروت  –هدددب دار المعرفددة  411السرخسددي أبددو بكربتددوفي سددنة  
هددب تحقيدق عبدد اهلل  711لمالكيبتوفي سدنة الفقهبإلبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي الغرناطي ا

ب تخددددري  الفددددرو  علدددى األصددددولب تددددأليف: محمدددود بددددن أحمددددد 1/155ار المعرفدددةببيروتبد دراز ب
انيدةب تحقيدق: د. محمدد ب الطبعدة: الث1318 -بيدروت  -المناقبب  مؤسسة الرسالة  يالزنجاني أب

 يأحمددد بددن قدامددة المقدسددي أبدد ب روضددة الندداظر وجنددة المناظربلعبددد اهلل بددن1/118أديددب صددالح.
ب الطبعدددة: الثانيدددةب تحقيدددق: د. عبدددد 1311 -الريددداض  -محمدبجامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن سدددعود 

ب المسودة في أصول الفقهب تأليف: عبد السدالم   عبدد الحلديم 1/212العزيز عبد الرحمن السعيد.
الدددددددين عبددددددد  يددددددق: محمددددددد محيددددددىالقدددددداهرةب تحق -  أحمددددددد بددددددن عبددددددد الحلدددددديم آل تيميةبالمدددددددني 

محمددب  يعلي بن أحمد بن حزم األندلسي أبد ب اإلحكام في أصول األحكامب تأليف:1/22الحميد.
 .3/217ب الطبعة: األولى 1414 -القاهرة  -دار النشر: دار الحديث 
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  قولددده تعدددالى:  .1

 چڀ  ڀ
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      چ ب وقولددددده تعددددددالى: (1)

ھ  ھ     ہڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ

اهلل سبحانه أمر بالمسارعة والمسابقة إلى المغفدرة   نَ أ وجه الداللة:(.2)چھ  ھ 
وهدددددو   واألمدددددر للوجدددددوبب فيكدددددون الفدددددور واجبدددددا   وهدددددي مدددددأمور بهددددداب أي: إلدددددى سدددددببها 

 .(3)المطلوب

 اعترض عليه:
بجهددة  مددامددا هوالمددراد بدده إنمددا هددو المسددارعة إلددى سددبب ذلددك وداللتهمددا علددى السددبب إنَ 

فدددال داللدددة لهمدددا علدددى المسدددارعة إلدددى كدددل سدددبب   واالقتضددداء ال عمدددوم لددده  باالقتضددداء
فيخددتع ذلددك بمددا اتفددق علددى وجددوب تعجيلدده مددن األفعددال المددأمور    لخيددرات والمغفددرةل

 .(4)ال يعم كل فعل مأمور بهو  ب بها
ْصدددَحاب ه  بعدددد مدددا فدددر  مدددن قضدددية ألَ  النبدددي قدددولالحديبيدددة  صدددلح مدددا ثبدددت فدددي .2

ددٌل حتددى قددال ذلددك ثَدداَلَث ق)) ب:الكتددا وا ث ددَم اْحل ق ددوا قددال َفَواللَدده  مددا قددام مددنهم َرج  وم ددوا فَدداْنَحر 
 .(5)((َمَراتي 

ال لدددم األمددد نَ إ -رحمددده اهلل–قدددال ابدددن القددديم  وجذذذه الداللذذذة: ر المطلدددق علدددى الفدددورب وا 
 .  (1)يغضب لتأخيرهم االمتثال عن وقت األمر

                                                           

 .133 اآلية( آل عمران:1)
 .21اآلية( الحديد: 2)
جصدددداعب وزارة األوقدددداف رازي ال( ينظددددر الفصددددول فددددي األصددددولب تددددأليف: أحمددددد بددددن علددددي الدددد3)

ب الطبعدددددة: األولدددددىب تحقيدددددق: د. عجيدددددل جاسدددددم 1415 -الكويدددددت  -ون اإلسدددددالمية ؤ والشددددد
ب اإلبها  فدي شدر  المنهدا  علدى منهدا  الوصدول 1/181بالتقرير والتحبير 2/117النشمي.

 -إلددى علددم األصددول للبيضدداويب تددأليف: علددي بددن عبددد الكددافي السددبكيب دار الكتددب العلميددة 
 .2/52ب الطبعة: األولىب تحقيق: جماعة من العلماء.1414 -بيروت 

الحسدنب دار الكتداب العربدي  يمب تأليف: علي بن محمدد اآلمددي أبد(اإلحكام في أصول األحكا4)
 .2/111ب الطبعة: األولىب تحقيق: د. سيد الجميلي.1414 -بيروت  -

البخدداري الجعفدديب دار اهلل  عبددد يختصددرب تددأليف: محمددد بددن إسددماعيل أبدد(الجددامع الصددحيح الم5)
ب الطبعددة: الثالثددةب تحقيددق: د. مصددطفى 1187 - 1417 -بيددروت  -ابددن كثيددر ب اليمامددة 

 يحمد بن الحسين بن علي بن موسدى أبدب سنن البيهقي الكبريب تأليف: أ2/178ديب البغا.
ب تحقيدددق: محمدددد عبدددد 1114 - 1414 -مكدددة المكرمدددة  -بكدددر البيهقددديب مكتبدددة دار البددداز 

 ب 5/215ا.القادر عط
 -بيدددروت  -بكدددر عبدددد الدددرزاق بدددن همدددام الصدددنعانيب المكتدددب اإلسدددالمي  يالمصدددنفب تدددأليف: أبددد

 .5/341ب الطبعة: الثانيةب تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي.1413
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أن األمددر مشددارك للنهددي فددي مطلددق الطلددب والنهددي مقددتض لالمتثددال علددى الفددور  .3
 .( 2)فوجب أن يكون األمر كذلك

 اعترض عليه: 

فيدد ي فدال يلدزم أنْ  بأن النهي يفيد التكدرار فدال جدرم يوجدب الفدور واألمدر ال يفيدد التكدرار
 . (3)وهو ممتنع به قياس في اللغةنَ إالفور كما 

 أوقعدهه لدو َندأقدد اقتضدى وجدوب الفعدل فدي أول أوقدات اإلمكدان بداللدة  األمر نَ إ .4
يجداب  تأخيرهالفرض بذلك عن نفسه ب فجواز  ألسقطالمكلف فيه  عنه نقع لوجوبه وا 

 (4)لحوقه بالنافلة فيه

 اعترض عليه:
ه ينفصددل عددن النافلددة ب َنددأل  الفعددل وال يلحقدده بالنافلددة  جددواز تددأخيره ال يندداقض وجددوب
 (5)بخالف الفرض فالنافلة يجوز االخالل بها أصال  

ليددده ذهدددب أكثدددر الحنفيدددة وأكثدددر الشدددافعية وعامدددة ا  يقتضدددي التراخدددي و  :المذذذذهب الثذذذاني
 .(5)المتكلمين

                                                                                                                                                                      

عبدددد اهللب  يمحمدددد بدددن أبدددي بكدددر أيدددوب الزرعدددي أبددد (زاد المعددداد فدددي هددددي خيدددر العبدددادب تدددأليف:1)
ب 1185 - 1417 -الكويدددددت  -بيدددددروت  -اإلسدددددالمية مكتبدددددة المندددددار  -مؤسسددددة الرسدددددالة 

 – 1417عبددددد القددددادر األرندددداؤوط ب  -الطبعددددة: الرابعددددة عشددددرب تحقيددددق: شددددعيب األرندددداؤوط 
1185. 3/317. 

 .   2/185(اإلحكام لآلمدي 2)
ب المحصددول فددي علددم األصددولب تددأليف: محمددد بددن عمددر بددن 1/388( ينظددر التقريددر والتحبيددر 3)

ب الطبعدة: األولدىب 1411 -الرياض  -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الحسين الرازيب جامعة
 .   1/112بالمنخول 2/214ني.تحقيق: طه جابر فياض العلوا

الحسدينبدار  يمحمد بن علي بن الطيدب البصدري أبد ( ينظر المعتمد في أصول الفقهب تأليف:4)
 .1/115الميس. بعة: األولىب تحقيق: خليلب الط1413 -بيروت  -الكتب العلمية 

 .1/115( ينظر المعتمد 5)
ب التبصدرة فدي أصدول الفقدهب تدأليف:  1/25ب أصدوال السرخسدي 1/51( ينظر أصول البزدوي 5)

ب 1413 -دمشددق  -إسددحاقبدار الفكددر  ن يوسددف الفيروزآبددادي الشدديرازي أبإبددراهيم بددن علددي بدد
أصددول الفقددهب تددأليف:  بالبحددر المحدديط فددي1/52ألولددىب تحقيددق: د. محمددد حسددن هيتددو.الطبعددة: ا

هدد 1421 -لبندان/ بيدروت  -بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشيبدار الكتب العلمية 
مب الطبعة: األولىب تحقيق: ضبط نصوصه وخر  أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد 2111 -

 .1/75بقواطع األدلة في األصول 2/184باإلحكام لآلمدي 2/127تامر. 
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 :استدلوا
مكددان كددذلك هددي يحقددق الفعددل فددي أي  أنأي لدده بعامددة فددي المكددان (افعددل  )لفظددة أنَ 

 .  (1)صعيحقق الفعل في أي وقت شاء لعدم وجود المخ   أنأي له  بعامة في الزمان

 اعترض عليه:
 إلدىإذ عددم التعيدين فدي الزمدان يفضدي   قياس الزمان علدى المكدان قيداس مدع الفدارق 

المكددانيين سدددواء بالنسددبة إلدددى الفعددلب والزمدددان األول  أنَ و  فددوات األمدددر بخددالف المكدددان
 . (2)وخرو  عن العهدة يقينا  فافترقا  سالمته فيه من الخطرأولى ل

ليددده ذهدددب بعدددض الحنيفدددة  بال يقتضدددي الفدددور المذذذذهب الثالذذذث:   بدددل مجدددرد الطلدددب وا 
 . (3)وبعض المالكية وبعض الشافعية 

 استدلوا:
ال يدددل علددى  أنفوجددب  التددأخيروهددو عددام فددي البدددار وفددي  ب يدددل علددى الطلددب األمددر

 .(4)ليلبد إال    أحداهما

 اعترض عليه:
فإذا أمرندا تعدالى باالسدتباق  بأوامر اهلل تعالى  إتبا وجوب  إلىورد الدليل من الشر   

فقدد ثبدت وجدوب البددار إلدى مدا أمرندا ب إلى الخيرات والمسارعة إلدى مدا يوجدب المغفدرة 
 .(5)به ساعة ورود األمر دون تأخر وال تردد

                                                           

الفصددول فددي أحكددام األصددول لإلمددام أبددي الوليددد سددليمان بددن خلددف البدداجي تددوفي سددنة (أحكددام 1)
ب  212هدددد. تحقيدددق الددددكتور عبدددداهلل محمدددد الجبدددوريب مؤسسدددة الرسدددالةب جامعدددة بغدددداد.ع 474

التبصددرة فددي أصددول الفقددهبإلبراهيم بددن علددي بددن يوسددف الفيروزآبددادي الشدديرازي أبددي إسددحاقبتوفي 
 .1/53 حمد حسن هيتو ب دار الفكرب دمشقب الطبعة : األولىبهدب تحقيق: د. م 475سنة  

 . 1/214ناظر ( ينظر روضة ال2)
ب تيسير التحريرب تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاهب 1/388( ينظر التقرير والتحبير 3)

ب التمهيدددد فددي تخدددري  الفددرو  علدددى األصدددولب 2/58باإلبهددا  1/357بيدددروت.  –الفكددر  دار
ب 1411 -بيددروت  -محمدددب مؤسسددة الرسددالة  يالددرحيم بددن الحسددن األسددنوي أبدد عبددد تددأليف:

 .1/287لىب تحقيق: د. محمد حسن هيتو.الطبعة: األو 
( ينظر شر  تنقيح الفصول تأليف شهاب الدين أبي العباس احمد بدن إدريدس القرافدي ب تحقيدق 4)

 . 121هد(.ع1313طه عبد الرؤوف سعد ب شركة الطباعة الفنية المتحدة )
 . 3/317( ينظر اإلحكام البن حزم 5)
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ليددده ذهدددب  إ المذذذذهب الرابذذذع: مدددام الحدددرمين الجدددويني والغزالدددي فدددي القدددديم التوقدددف ب وا 
بدادر لدم يعدد ممتدثال  لعددم العلدم  إنْ : الغدالت قدالوا  : ناقسم اوهم (1)وبعض المتكلمين

 .(2)بادر عد ممتثال   إنْ  :والمقتصدة قالواب بمدلولهما 

 :استدلوا
راخددي وقددد يددأتي علددى الت ب ا  وعلددى التراخددي مجدداز  األمددر قددد يددأتي علددى الفددور حقيقددة   إنَ 

اللفدظ ال اختصداع لده  فدإنَ ب فعند اإلطدالق يحتمدل األمدرين  ا  وعلى الفور مجاز  حقيقة  
 .(3)بوقت معين  فتوقفنا

 من وجهين:  اعترض عليه

اللفدظ لديس لده اختصداع بوقدت معدين غيدر  نَ إ :الذين قالوا بالفور قدالوا :األولالوجه 
لر فدددي الطاعدددة مسدددتوجب جميدددل فهدددو مبدددا  باإلجمدددا  المبدددادر يعدددد ممتدددثال   نَ أل  مسدددلم
أهددل  باتفدداقولددم يعددد مخطئددا   بقددم فقددام فددي الحددال عددد ممتددثال   :فلددو قيددل لرجددل ب الثندداء
 . (4)اللغة

يعد  األولالفعل في الوقت  إيقا  إنَ بما  : الذين قالوا بالتراخي قالوا الوجه الثاني:
لعدم وجود  الفعل في الوقت الثاني والثالث يعد ممتثال   إيقا فكذلك  ممتثال  

 .(5)المخصع

 :الرأي الراجح
 ألنَ   علددى التراخددي مددن حيددث اللغددة أواألمددر ال يدددل علددى الفددور  أنَ  :الددذي يبدددو لددي

دون ذكددر الوقدددت بإجمدددا  أهددل اللغدددة. ويفيدددد  مدددن فدددي اللغددة هدددو لمجدددرد الطلددب ألمددرا
الفددددور فددددي الشددددر  والعددددرف والعقددددل أمددددا الشددددر  فظددددواهر النصددددوع تدددددل عليدددده كقولدددده 

                                                           

(البرهددان فددي أصددول الفقددهب تددأليف: عبددد الملددك بددن عبددد اهلل بددن يوسددف الجددويني أبددو المعدداليب 1)
قيدددق: د. عبدددد العظددديم محمدددود ب الطبعدددة: الرابعدددةب تح1418مصدددرب  –المنصدددورة  -الوفددداء 
 .1/113بالمنخول 1/158الديب.

 .1/215ب المستصفى 1/111ب المنخول 1/158( ينظر البرهان في أصول الفقه 2)
 . 1/178بإرشاد الفحول 1/111بالمنخول 1/178( ينظر البرهان في أصول الفقه 3)
 1/213ب روضة الناظر 1/215ب المستصفى  2/311( البحر المحيط 4)
( ينظدددر التبصدددرة فدددي أصدددول الفقدددهبإلبراهيم بدددن علدددي بدددن يوسدددف الفيروزآبدددادي الشددديرازي أبدددي 5)

لطبعددددة : هدددددب تحقيددددق: د. محمددددد حسددددن هيتددددو ب دار الفكددددرب دمشددددقب ا 475وفي سددددنة  إسددددحاقبت
 .1/215ب المستصفى 1/53األولىب
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گ  گ  گ  چ ب وقولددده تعدددالى: (1)چ     .... ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ الىتعددد

وكددذلك مددن مددات ولددم يفعددل مددا يددؤمر بدده مددع القدددرة علددى الفعددل مددات (.2)چ. . . ڳ  ڳ  
 نَ إلجددواز التأخير.وأمددا العددرف فدد ه علددى التراخددي لددم يمددت عاصدديا  َنددإ :عاصدديا  فلددو قلنددا

ذا  بللتراخددي  األمددريعتددذر بددأن  أنن لدده عبددده فلددم يمتثددل فعاقبدده لددم يكدد أمددرالسدديد لددو  وا 
 نَ إالعقددل فدد وأماعتددذاره  صددحيحا .اه خددالف أمددري كددان بأَندد فاعتددذرمنددع السدديد مددن ذلددك 

قددرب أو  أحددوطتكددون بالمبددادرة ب وذلددك  إَنمدداالسددالمة مددن الخطددر والقطددع ببددراءة الذمددة 
 .(3)وهو الوجوب األمرلتحقيق مقتضى 

 :ثمرة الخالف 
لزكدداة بندداء  علددى اداء أك النصدداب بعددد الحددول والددتمكن مددن لدده مددا إذافياختلددف العلمدداء 

اخدددتالفهم فدددي هدددذه القاعددددة ب هدددل يضدددمن الزكددداة أم تسدددقط عنددده ؟ فجمهدددور المالكيدددة 
األمر بالزكداة عنددهم علدى الفدور    ألنَ حق الزكاة  والشافعية والحنابلة يقولون بضمان

والحنفيدة يدرون عددم  ب على تقصديره.ملوم على عدم الدفع فحوس فهو عاعي بالتأخير
   .(4)الضمان  الن األمر بالزكاة عندهم ليس على الفور فهو غير عاعي بالتأخير

 

 

 

 
                                                           

 .133 من اآلية ( آل عمران:1)
 .21 من اآلية ( الحديد:2)
ينظددر أسددباب اخددتالف الفقهدداء فددي األحكددام الشددرعية  اذ الدددكتور الزلمدديتلددى هددذا أشددار االسددا  و (3)

 .115للزلمي ع 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعب تدأليف: عدالء الددين الكاسدانيب دار الكتداب العربدي  :ظر( ين4)
ب الهداية شر  بداية المبتديب تأليف: أبدي الحسدن علدي 2/3ب الطبعة: الثانية.1182 -بيروت  -

ب الخرشدددي علدددى 1/15ي المرغيدددانيب المكتبدددة اإلسدددالمية.بدددن أبدددي بكدددر بدددن عبدددد الجليدددل الرشددددان
بالسددرا  الوهددا  علددى مددتن 2/223بيددروت. –ليفب دار الفكددر للطباعددة ي خليددلب تددأمختصددر سدديد

بيددددروت  –لمعرفددددة للطباعددددة والنشددددر المنهددددا ب تددددأليف: العالمددددة محمددددد الزهددددري الغمددددراويب  دار ا
بالروض المربع شدر  5/311م.1117 -بيروت  -يبدار الفكر ب المجمو ب تأليف: النوو 1/133

 -الرياض  -لرياض الحديثة بن يونس بن إدريس البهوتيب مكتبة ا زاد المستقنعب تأليف: منصور
الفقهدداء فددي أحكددام الشددريعة للدددكتور مصددطفى الزلمددي بمطبعددة  اخددتالفبأسددباب 1/313 .1311

 .      118/ 2( 1185هد د1415شفيق د بغداد بالطبعة الثانية )
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 المطلب الثالث
 األمر بعد الحظر أو التحريم

 أنبعددد الحظددر: )والمختددار  األمددرالتوقددف فددي  إلددىذهددب الغزالددي رحمدده اهلل فددي القددديم 
نهدي عنده قريندة تدؤثر فدي هدذه الصديغة ويحتمددل نتوقدف فيده إذ يحتمدل ان يكدون تقددم ال

 .(1)خالفه وال تثبت فيه فيجب التوقف في فحواه إلى البيان(

ذا كدددان عارضدددا  لعلدددة إذهدددب الغزالدددي رحمددده اهلل فدددي الجديدددد: إلدددى ان الحظدددر السدددابق 
 بزواله كان األمر هنا لرفع الذم ويرجع الحكم إلى ما قبله . ((أفعل))وعلقت صفة 

يكدددن الحظددددر عارضدددا  لعلدددة وال صددديغة افعددددل علدددق بزوالهدددا فيبقدددى موجددددب أمدددا إذا لدددم 
 ويكون الحظر قرينة تزيح اإلباحة. بالتردد بين الندب واإلباحة أصلهالصيغة على 

نتم مددأمورون باالصددطياد فهددذا يحتمددل أفعددل كقولدده إذا حللددتم فددأإذا لددم تددرد صدديغة  وأمددا
 الوجوب والندب وال يحتمل اإلباحة .

نه ينظر فإن كان الحظدر السدابق عارضدا  لعلدة وعلقدت صديغة أوالمختار حيث قال : )
يددل علدى أنده لرفدع الدذم فقدط حتدى يرجدع حكمده إلدى  اإلسدتعمالرف افعل بزواله... فع  

باحدة لكدن األغلدب مدا ذكرنداه...  ن احتمل أن يكون رفع هدذا الحظدر بنددب وا  ما قبله وا 
علدق بزوالهدا فيبقدى موجددب   ((أفعدل)) وال صديغة بلدم يكدن الحظدر عارضدا  لعلدةإذا وأمدا 

ويكدون  باإلباحدة احتمدالوندزيح هدا هندا  واإلباحدةالتردد بين الندب  أصلالصيغة على 
ن  االحتمالهذا قرينة تزيح هذا  لكدن قدال  ((أفعدل))لم تدرد صديغة  إذا أمالم تعينه ... وا 

وال يحتمدددل  فدددأنتم مدددأمورون باالصدددطياد فهدددذا يحتمدددل الوجدددوب والنددددب(2) )فدددإذا حللدددتم(
 (3)...(اإلباحة

أن داللدة األمدر المطلدق للوجدوب علدى الصدحيح  مدا   إلدىالعلماء  أكثرهذا وقد ذهب 
 مددددذاهب: أربعددددةاختلفددددوا فددددي األمددددر بعددددد الحظددددر علددددى  أنهددددم إال  لددددم يصددددرفه صددددارفب

وبدده قددال بعددض المالكيددة وبعددض ب الحظددر لإلباحددة  ن األمددر بعدددأ :المددذهب األول
 .(4)ابلةالشافعية وأكثر الحن

                                                           

 .211-211( المنخول  1)
 . 2/ المائدةسورة ( 2)
 . 1/211( المستصفى 3)
( ينظر بيان المختصر شدر  مختصدر ابدن الحاجدببلمحمود بدن عبدد الدرحمن )أبدي القاسدم(ابن 4)

ق: محمدددد يهدددد(بتحق741أحمدددد بدددن محمددددب أبدددو الثنددداءب شدددمس الددددين األصدددفهاني )المتدددوفى: 
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 استدلوا:
جدددل األوامدددر التدددي وردت بعدددد النهدددي إنمدددا هدددي  سدددتعمالي ب فقدددالوا إنالعدددرف اإل .1

 .(1)لإلباحة

 أعترض عليه:
فدي االسددتعمال لددورود  األكثددروان كددان  اإلباحدةبعدد الحظددر يقتضددي  األمددر أن  ال نسدلم 

مدوم فدي لفداظ العاقرائن في ذلك  فالعموم فدي االسدتعمال لديس بددليل أال تدري أن أكثدر 
وكدددذلك  بالشدددر  محمولدددة علدددى الخصدددوع ثدددم ال يددددل علدددى أن مقتضددداها الخصدددوع

 .(2)هنا
 .(.3)صرفت األمر عن الوجوب ةتقدم الحظر قرين أن   .2

 اعترض عليه:

يلدددزمهم  وأيضدددا  فكيدددف نجعدددل قريندددة فيهب المتدددأخر بددداألمرالحظدددر لددديس لددده اتصدددال  أن  
قرينددددة تصددددرفه عددددن ظدددداهره إلددددى المتقدددددم  األمددددريكددددون   أنالنهددددي إذا ورد بعددددد األمددددر 

 (.4)الكراهة
بعدد الحظدر  األمدرورد  فدإذاأن  األصل فدي األشدياء اإلباحدة ثدم ورد الحظدر عليهدا  .3

 .  (5) اإلباحةوهو  أصله إلىارتفع ذلك الحظر فوجب أن يعود الشيء 

 اعترض عليه:

                                                                                                                                                                      

ب المعتصدر 2/72مب 1185هدد / 1415مظهر بقاب دار المدنيب السدعوديةبالطبعة: األولدىب 
من علم األصولبألبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن من شر  مختصر األصول 

 2111 -هدددددد  1431عبدددددد اللطيدددددف المنيددددداويب المكتبدددددة الشددددداملةب مصدددددربالطبعة: األولدددددىب 
ب القواعددددد 1/255ب العدددددة فددددي اصددددول الفقددددة 1/38بالتبصددددرة 2/151ب المحصددددول 1/81بم

ْلددم   1/14بالمسددودة 1/155وائددد األصددولية والف قَدداَرن)تحريٌر  ب اْلم هَددَذب  فددي ع  ددول  الف ْقدده  اْلم  أ ص 
 –لمسائ ل ه ودراستها دراسة  نظرَية  تطبيقَية (بلعبد الكريم بن علي بن محمد النملةبمكتبة الرشد 

 .3/1352مب  1111 -هد  1421الرياضبالطبعة األولى: 
ب مددددددذكرة فددددددي أصددددددول 1/118ب روضددددددة الندددددداظر  1/378( ينظددددددر كتدددددداب التقريددددددر والتحبيددددددر 1)

هد( 1313قهبمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: الف
 .1/231مب 2111مكتبة العلوم والحكمب المدينة المنورةب الطبعة: الخامسةب 

 .1/41(  ينظر التبصرة 2)
 .2/115(  البحر المحيط 3)
 . 2/115البحر المحيط  ب1/51قواطع األدلة في األصول ( ينظر 4)
 .1/41ينظر التبصرة  (5)
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فددددي األصددددل علددددى الحظددددر علددددى قددددول بعددددض  األشددددياءهددددذا القددددول غيددددر مسددددل مببل  
وأيضددددا  إن  هددددذا يبطددددل بقولدددده : )  اآلخددددروعلى الوقددددف علددددى قددددول الددددبعض الشددددافعيةب

 . (1)فرضت( و )أوجبت( 

الحنفيددة وبعددض  أكثددراألمددر بعددد الحظددر يقتضددي الوجددوب وبدده قددال  :المذذذهب الثذذاني
 .(2)الشافعية والظاهرية وأكثرالمالكية 

 استدلوا:
 ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ چ  تعددالى: قولدده .1

بدددل جددداء الشدددر  موافدددق  بولدددم يفصدددل بدددين أن يتقدمددده حظدددر أو ال يتقدمددده حظدددر(3)چ
 (4) چہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  چ  له تعالىو األصل ففي ق

األشددهر الحددرم ثددم جدداء األمددر بقتددال المشددركين بعددد انسددالم  فكددان القتددال محرمددا  فددي
لفاطمدة بندت  لقولدهالعلمداء علدى أن هدذا األمدر للوجدوبب و  األشهر الحرم وقد أجمدع

ددْرٌق َوَلْيَسددْت ب اْلَحْيَضددة  فددإذا َأْقَبلَددْت اْلَحْيَضددة   حبدديش التددي كانددت تسددتحاض: ))َذل ددك  ع 
ل ي َوَصل،ي(( ذا َأْدَبَرْت َفاْغَتس  ي الَصاَلَة وا   . فاألمر هنا بعد الحظر أفاد الوجوب(5) َفَدع 

 .(5)بقرينة إال  وال يحمل على الغير  األصل ألنه

 رض عليه: اعت

فحملددده علدددى  األخدددريالمدددذاهب  أصدددحابالحظدددر هدددو القريندددة بدددل هدددذا مدددا تمسدددك بددده 
 .(7)بل غالب االستعمال في الثاني اإلباحةمن حمله على  بأولىالوجوب ليس 

صيغة األمر وردت متجردة فأفادت الوجوبب كما لو لم يتقدمها حظدر سدابق وال  .2
 .(8)مانع هنا يمكن ان يصرف عن الوجوبب إال بوجود مانع وال

                                                           

 .218/  1ينظر المصدر نفسه ب   (1)
 1/13ب شر  اللمدع 58ب احكام الفصول /1/181 رب كشف األسرا1/11(  اصول السرخسي 2)

باالحكدام  2/111بالبحدر المحديط فدي أصدول الفقده 1/38ب التبصرة 2/151بالمحصول 14د
 .3/333البن حزم 

 .53(  النور /3)
 .5(  التوبة /4)
 .1/122صحيح البخاري ( 5)
 .1/38ب التبصرة 1/182( ينظر كشف األسرار 5)
 .2/118باإلحكام لآلمدي 1/378التحبير ( ينظر  التقرير و 7)
 .1/38بالتبصرة 1/75بالمعتمد 1/182( ينظر كشف األسرار 8)
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 اعترض عليه:
ألن الظداهر مدن األمدر هدو رفدع مدا   تقدم الحظر عليه قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره

 . (1)تقدم من الحظر
 تورد إذاب فكددذلك  األمددرقبددل ورود  يقتضددي مددا كددان مقتضدديا   األمددرالنهددي بعددد  .3

وهدددددددو  أصدددددددال  تكدددددددون علدددددددى مددددددا كاندددددددت عليدددددده  أنبعددددددد الحظدددددددر لددددددزم  األمدددددددرصدددددديغة 
 (2)وجب حمل الصيغة عليهبفاإليجاب

 اعترض عليه:

الغايددددة مددددن النهددددي هددددي درء المفسدددددة والغايددددة مددددن األمددددر تحصددددل المصددددلحة المتعلقددددة 
 .(3)فترقاابالمأمور به ب ودرء المفسدة مقدم على جلب المصالح ف

الددى مددا كددان الحظددر يقتضددي رفددع الحظددر ويرجددع الحكددم  األمددر بعددد :المذذذهب الثالذذث
ال الكمددددال بددددن الهمددددام مددددن الحنفيددددةب والبدددداقالني والمزنددددي الحظددددر  وبدددده قدددد عليدددده قبددددل

 .(4)والزركشي وبعض الحنابلة

 استدلوا:
الحكدددم يعدددود إلدددى مدددا قبدددل  أنألوامدددر الدددواردة بعدددد الحظدددر وجدددد ابتتبدددع واسدددتقراء  .1

فددإن الصدديد قبددل الحظددر كددان  (5) چٴۇ  ۋ  ۋچ قولدده تعددالى:فددي الحظددرب وذلددك 
قبدل  وقتدال المشدركين كدان واجبدا   بانتهداء الحظدربعدد  مباحدا  ثدم عداد إلدى مدا كدان عليده

الحظر وزيارة القبور كانت مندوبة قبدل الحظدر  الحظر ثم عاد إلى الوجوب بعد انتهاء

                                                           

 .1/251( ينظر العدة في أصول الفقه: 1)
 .  1/118ب روضة الناظر 1/31( ينظر التبصرة 2)
لبندان/  -( ينظر حاشية العطار على جمع الجوامعب تأليف: حسن العطاربدار الكتدب العلميدة 3)

 .1/471مب الطبعة: األولى.1111 -هد 1421 -بيروت 
ب البحددر المحدديط فددي أصددول الفقدده 1/187بالبرهددان فددي أصددول الفقدده 1/345(تيسددير التحريددر 4)
ب 1/155والفوائدددد األصدددولية قواعدددد بال1/231بالمدددذكرة فدددي اصدددول الفقدددة 1/15بالمسدددودة 2/113

 -داءب دار الفكدددر تفسدددير القدددرآن العظددديمب تدددأليف: إسدددماعيل بدددن عمدددر بدددن كثيدددر الدمشدددقي أبدددو الفددد
ب مدددن أصدددول الفقددده علدددى مدددنه  أهدددل الحدددديثبزكريا بدددن غدددالم قدددادر 1/251. 1411 –بيدددروت 

 .1/113مب2112-هد1423الطبعة االولى  الباكستاني بدار الخرازبالطبعة:
 .2المائدة / (5)
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فعادت إلدى أصدله  أمر بها رسول اهلل ثم نهى الشر  عنها لمصلحة اقتضت ذلك ثم
 .(1)السابق وهو الندب

نده حقيقدة فيده أحظر فددل علدى يتبادر من صيغة األمر بعد الحظر رفع ذلك ال  .2
والتبادر عالمة الحقيقةب وكون الصيغة دلدت علدى ذلدك فيلدزم ان يرجدع بالفعدل إلدى مدا 

 .(2)كان عليه قبل الحظر من وجوب أو ندب أو غيره

 : آلتيالتفصيل وهو ا المذهب الرابع:

بزوالدده يكددون األمددر هنددا  "فعددلة "أوعلقددت صددف بذا كددان الحظددر السددابق عارضددا  لعلددةإ
وال صدديغة  ةلددم يكددن الحظددر عارضددا  لعلدد إذاأما بلرفددع الددذم ويرجددع الحكددم إلددى مددا قبلدده

 ببقددى موجددب الصدديغة علددى أصددل التددردد بددين الندددب واإلباحددةفيبزوالهددا  تعلقدد "فعددل"أ
حللدتم فدأنتم  إذالدم تدرد صديغة افعدل كقولده ) إذاويكون الحظر قرينة تدزيح اإلباحدة وأمدا 

ليدده ذهددب   بل الوجددوبمددأمورون باالصددطياد فهددذا يحتمدد أو الندددب وال يحتمددل اإلباحددة وا 
 .(3)الكيا الهراس والغزالي

 استدلوا:
وعلقدت ب ة)والمختار أنه ينظر فإن كان الحظر السدابق عارضدا  لعل د:قال األمام الغزالي

 چ ٴۇ  ۋ  ۋچ بزوالدده كقولدده  ((فعددلإ))صدديغة 
يدددل علددى  االسددتعمالفعددرف  (4)

ن  بكمددده إلدددى مدددا قبلدددهأنددده لرفدددع الدددذم فقدددط حتدددى يرجدددع ح أن يكدددون رفدددع هدددذا  احتمدددلوا 
 بالجمعدددةسدددورة نتشدددروا( اأو إباحدددة لكدددن األغلدددب مدددا ذكرنددداه كقولددده ) ف بالحظدددر بنددددب

 وكقوله عليه الصالة والسالم" كنت نهيتكم عن لحوم األضاحي فادخروا ".

دددا فعددددل علدددق بزوالهدددا فيبقدددى موجددددب إلدددم يكدددن الحظددددر عارضدددا  لعلدددة وال صددديغة  ذاإ أم 
ويكدون  بحتمدال اإلباحدةايغة على أصل التردد بين الندب واإلباحدة وندزيح هدا هندا الص

                                                           

ب تفسدير 1/231ل الفقده بب المدذكرة فدي أصدو 2/113ظدر البحدر المحديط فدي أصدول الفقده ين (1)
 .1/251ابن كثير 

ابددددرز القواعددددد المؤديددددة إلددددى اخدددددتالف ب  1/15ب المسددددودة 1/381( ينظددددر التقريددددر والتحبيددددر 2)
الدراسات العليا في  الفقهاء/ الدكتور عمر بن عبد العزيز الشيلخانيب محاضرات مقرره على طلبة

 .111الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.ع 
   2/381ب البحر المحيط  1/211( المستصفى 3)
 .2المائدة / (4)
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ن لددم تعيندده إذ ال يمكدن دعددوي عدرف االسددتعمال فددي  بهدذا قرينددة تدزيح هددذا االحتمدال وا 
 هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع .

حمدل أما إذا لم ترد صيغة افعل لكن قال فإذا حللدتم فدأنتم مدأمورون باالصدطياد وهدذا ي
وال يحمددل اإلباحددة ألندده عددرف فددي هددذه الصددورة وقولدده أمددرتكم بكددذا  بالوجددوب والندددب

   (1) (يضاهي قوله افعل في جميع المواضع إال في هذه الصورة وما يقرب منها

 اعترض عليه: 
ندده أو دعددوي التفريددق بددين حالددة وحالددة لددم يقددم عليهددا دليددل يدددل علددى هددذا التفريددقب  أن  

ره ففدي قولده عليده الصدالة والسدالم )فدإذا أدبدرت عندك الحيضدة مخالف للواقع الدذي ذكد
ولدم يحمدل بفعل جاء بعد حظر عارض لعلدة إفاغسلي عنك الدم وصلي( أمر بصيغة 

 وهذا مخالف لما قالوه. واهلل اعلم بعلى اإلباحة بل حمل على الوجوب
 :الرأي الراجح

حظدددر هدددو رفدددع ذلدددك أي أن األمدددر بعدددد ال بالمدددذهب الثالدددثأميدددل اليددده رجحدددان الدددذي 
دداالحظددر  ألن االسددتقراء دل علددى ذلددك  الحظددر فهددو قرينددة مانعددة مددن صددرف األمددر  أم 

والصدحيح الدذي يثبدت علدى السدبر أنده يدرد ))إلى االصل وهدو الوجدوب  قدال ابدن كثيدر 
ن كدددان مسددددتحبا   الحكدددم إلدددى مدددا كدددان عليددده قبدددل النهددددي فدددإذا كدددان واجبدددا رده واجبدددا    وا 

ومدن قدال إنده علدى الوجدوب يندتقض عليده بآيدات كثيدرة ومدن  فمبا  فمستحب أو مباحا  
األدلدة كلهدا هدذا الدذي ذكرنداه مدع قال إنده لإلباحدة يدرد عليده آيدات أخدري والدذي يندتظم 

((واهلل أعلم. بكما اختاره بعض علماء األصول
 (2) . 

 :ثمرة الخالف
بعددد  ألمددرااخددتالفهم فددي قاعدددة  تبدداينهم اختلددف العلمدداء فددي مسددائل فقهيددة وسددبب    

 ختالفهم في حكم زيارة القبور.ا.هذه المسائل الحظر ومن

فَدْرٌض  وهديَوَنْسدَتح بُّ ز َيداَرَة اْلق ب دور  ))فذهب ابن حزم إلى أنها فرض ولو مرة حيث قال 
((َوَلْو َمَرة  

(3) 
                                                           

 1/211( ينظر المستصفى 1)
 .2/5( تفسير ابن كثير 2)
 -(المحلىب تأليف: علي بن أحمدد بدن سدعيد بدن حدزم الظداهري أبدو محمددبدار اآلفداق الجديددة 3)

 .5/151حقيق: لجنة إحياء التراث العربي.ب تبيروت
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أنهدا إلدى إلى أنها مندوبة لقرينة التذكر بالموتىبوذهب بعض العلمداء  الجمهوروذهب 
 .  (1)ن األمر جاء بعد الحظرمباحة أل

قال ابن تيمية )...ثم قالت طائفدة مدنهم إنمدا نسدل إلدى اإلباحدة فزيدارة القبدور مباحدة ال 
بعددد الحظددر إنمددا  ((إفعددل))مسدتحبة وهددذا قددول فددى مدذهب مالددك وأحمددد قددالوا ألن صديغة 

 تفيد اإلباحة كما قال  صلى اهلل عليه وسلم  فى الحديث الصحيح   كندت نهيدتكم عدن
زيارة القبور فزوروهدا ... وقدال األكثدرون زيدارة قبدور المدؤمنين مسدتحبة للددعاء للمدوتى 

 .(2) السالم عليهم...(و 

 الرابع المطلب
 (3)العلم باألمر قبل التمكن من الفعل

                                                           

ينظر حاشية رد المختار على الدر المختار شر  تنوير األبصار فقه أبو حنيفةب تأليف: ابدن  (1)
ب الحاوي الكبير 2/242م.2111 -هد 1421 -بيروت.   -ر.  عابدينبدار الفكر للطباعة والنش

يب تددأليف: علددي بددن محمددد بددن حبيددب فددي فقدده مددذهب اإلمددام الشددافعي وهددو شددر  مختصددر المزندد
مب الطبعددة:  1111-هدد  1411 -لبنددان  -بيدروت  -المداوردي البصددري الشدافعيبالكتب العلميددة 

ب نهايددة 3/71الشدديل عددادل أحمددد عبددد الموجددود. - األولددىب تحقيددق: الشدديل علددي محمددد معددوض
بددن حمددزة ابددن المحتددا  إلددى شددر  المنهددا . ب تددأليف: شددمس الدددين محمددد بددن أبددي العبدداس أحمددد 

 -هدددد 1414 -بيدددروت  -طباعدددة شدددهاب الددددين الرملدددي الشدددهير بالشدددافعي الصدددغيرب دار الفكدددر لل
ب اإلنصدداف فددي معرفددة الددراجح مددن الخددالف علددى مددذهب اإلمددام أحمددد بددن حنبددلب 3/35م.1184

بيدروتب تحقيدق: محمدد  -تأليف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسنبدار إحياء التدراث العربدي 
ب الفرو  وتصحيح الفرو ب تأليف: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبدد اهللب دار 2/551الفقي. حامد

حقيدددددق: أبدددددو الزهدددددراء حدددددازم القاضدددددي. ب الطبعدددددة: األولدددددىب ت1418 -بيدددددروت  -الكتدددددب العلميدددددة 
2/233 . 
كتب ورسائل وفتاوي شيل اإلسالم ابن تيميةب تأليف: أحمد عبد الحلديم بدن تيميدة الحراندي أبدو (2)

العباسبمكتبددة ابددن تيميددةب الطبعددة: الثانيددةب تحقيددق: عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن قاسددم العاصددمي 
 النجدي.

27/375. 
مانع من التكليف   إمافيهم من حيل بينه وبين الفعل  أن  اهلل تعالى عباده بالفعل وعلم  أمر إذا( 3)

 أو عندددادا   إمدددا األمدددر ولكنددده تدددرك امتثدددال ب عليددده التكليدددف بددداقي  يكدددون نأ مددداوا  جندددون  أوكمدددوت  
سدلب منده القددرة  األول إنتبين له وجده الحدق أي  إنعلى الكفر بعد  أصركالكافر الذي  استكبارا  

والثددداني منددددع مدددع وجودهددددا فهددددل يددددخل فددددي التكليددددف مدددن كددددان هددددذا حالددده ؟ ينظددددر آراء المعتزلددددة 
بة الرشاد الرياض دراسة وتقويما تأليف الدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي بمكت األصولية

 .  488بع 2111د1421الطبعة الثالثة 
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قبددل  ا  المددأمور ال يجددوز كوندده مددأمور  أن   إلددىفددي القددديم رحمدده اهلل ذهددب الغزالددي       
ليدده صددار أبددو هاشددم  ور ال يعلددم كوندده مددأمورا  )المددأمالددتمكن مددن الفعددل:  قبددل الددتمكن وا 

خالفا للقاضي .... وبنوا األمر على القدرة ونحن نعتقد أن تعلق القدرة بالمقدور حالدة 
الوجدددود لدددو قددددر مسدددلم وهدددو اعتقادندددا فيجدددب القطدددع بأنددده يخدددر  عدددن كونددده مدددأمورا ألن 

 .(1)الكائن ال يطلب(

قبدددل  يكدددون  مدددأمورا   أنالمدددأمور يجدددوز  أن   إلدددىديدددد وذهدددب الغزالدددي رحمددده اهلل فدددي الج
قبددددل  مددددأمورا  أن المددددأمور ال يعلددددم كوندددده  إلددددى) ذهبددددت المعتزلددددة  الددددتمكن مددددن الفعددددل: 

اندده يعلددم ذلددك . وفددي  إلددىالتمكددين مددن االمتثددال وذهددب القاضددي وجمهددور أهددل الحددق 
 المدأمورم يعلد إنمانقول :  أنلة غموضب وسبيل كشف الغطاء عنه أتفهيم حقيقة المس

نمدددا يكدددون مدددأمورا إذا توجددده مدددأمورا  كونددده مدددأمورا مهمدددا كدددان  الن العلدددم يتبدددع المعلدددوم وا 
 .(2)األمر عليه  ....(

 

 تحرير محل النزاع:
عمدددل بددده بدددال خدددالف  إذاويجدددوز رفعددده  ب لدددم يكدددن هنددداك مدددانع إذايجدددوز التكليدددف  .1

 .(3)من شذ  إال   أيضا  مضى وقت يتمكن من العمل به بال خالف  إذاويجوز رفعه 
بعاقبددددة  إذا كددددان المددددأمور واآلمددددر لدددده جدددداهال   األصددددوليين بإجمددددا يجددددوز التكليددددف  .2

 (4)أمره
ثددم زال  ا  اضددطراري أم ا  كددان المددانع اختياريددأكددان هندداك مددانع مددن التكليددف سددواء  إذا .3

وصددددار مددددن جملددددة المددددأمورين وهددددذا ممددددا ال نددددزا   األمددددرالمددددانع دخددددل المكلددددف فددددي 
ال ؟  أمفعل مع وجود مانع ولم يزل ذلك المانع هل يجدوز تكليفده مر بالأ إذا أما.(5)فيه

 حصل الخالف بين العلماء في جوازه وعدم جوازه حيث ذهبوا الى مذهبين.

مام الحرمين الجويني توبه قال ب عدم الجواز :األولالمذهب   .(5)المعتزلة وا 

 
                                                           

 . 111 - 111( المنخول 1)
 .217( المستصفى 2)
 .315 -1/315(حكي الخالف في ذلك عن الكرخي ينظر إرشاد الفحول 3)
 .1/214اإلحكام لآلمدي  ( ينظر4)
 .1/48بالمسودة 1/15( ينظر البرهان 5)
بتخدددري  1/217بالبحدددر المحددديط فدددي أصدددول الفقددده 1/115لبرهدددان فدددي أصدددول الفقددده ( ينظدددر ا5)

 .1/48بالمسودة 1/153فرو  على االصول ال



 

222 

  أنموذجا  أنموذجا    --األمر والنهي األمر والنهي   --مخالفات اإلمام الغزالي ألرائه األصولية  مخالفات اإلمام الغزالي ألرائه األصولية  

 م  1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

 استدلوا:
فعدل مسدتحيل الوقدو  علم اهلل تعالى عدم تمكن العبدد مدن الفعدل فتحقيدق ال إذا .1

 (1)تكليف بما ال يطاق ألنهبه  األمروما يستحيل وقوعه ال يحسن 

 اعترض عليه:
لدم يكدن هنداك مدانع مدن تحقيدق الفعددل  إذابالفعدل نفسده  إمداتحقيدق الفعدل يكدون بدأمرين 

ما ال  األولسدقط   فدإذالم يتمكن مدن الفعدل ب  إذاباعتقاد الوجوب والعزم على الفعل  وا 
 (2)ني وبذالك يحصل المقصود في كال الحالتينيسقط  الثا

العبدد بينده  تخليتتكليف اهلل للعبد وهو يعلم منه انه ال يفعله بقبيح لعدم   أن .2
 .    (3)وبين ما كلف

 اعترض عليه:

ال يخلدوا مدن مصدلحة  بدل  األمدرن هدذا أل بتمكن مدن الفعدل قبديحالال نسلم العلم بعدم 
ء  واالختبدددار وتدددوطين الدددنفس علدددى االسدددتعداد متحققدددة ظددداهرة بوهدددي االبدددتال مصدددلحته

يددأمر عبددده بفعددل شدديء فددي الغدددد ب ال  أنولهددذا ال يقددبح مددن السدديد بللقيددام بالتكدداليف 
نمدااالنتهداء عمدا نهداه عنده ب  أوبه    أمرهبما  اإلتيانلقصد  الستصدالحه باسدتعداده  وا 

يظهددر عليدده مددن مددن اجددل امتحاندده بمددا  أواجتندداب نهيدده  أو األمددرفددي الحددال لتحقيددق 
كددان هددذا غيددر  فددإذاالبشددر والكراهيددة حتددى يثيبدده علددى هددذا ويعاقبدده علددى هددذا  أمددارات

 (4)في حق اهلل ا  مستقبح في حق العباد فكيف يكون مستقبح
لخلددوه مددن  ا  تعددالى المكلددف بمددا يعلددم مندده اندده ال يددتمكن مددن فعلدده عبثدد اهلل   أمددر  .3

 .(5)وغرض  فائدة

 اعترض عليه:

                                                           

 .214ب روضة الناظر /1/157( ينظر المعتمد 1)
ب شر  مختصر 1/257بالتمهيد 2/315بالعدة 1/218نظر البحر المحيط في أصول الفقه ( ي2)

و الربيدددعب نجدددم الددددين الروضةبلسدددليمان بدددن عبدددد القدددوي بدددن الكدددريم الطدددوفي الصرصدددريب أبددد
ى ب هدددد(بعبد اهلل بدددن عبدددد المحسدددن التركيبمؤسسدددة الرسدددالةبالطبعة : األولددد715)المتدددوفى : 

 .2/423. 3:  مب 1187هد /  1417
 .1/231ب المدخل 1/315بالبحر المحيط في أصول الفقه 1/131( ينظر المعتمد 3)
 . 488ع يةاألصولبآراء المعتزلة 2/312الفقه  أصول( ينظر العدة في 4)
 .1/214بروضة الناظر 2/315الفقه  أصولبالعدة في 1/157( ينظر المعتمد 5)
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نمددا بلددم يددرد مددن الممنددو  إيقددا  الفعددلاهلل تعددالى  إن   إيقددا  االعتقدداد والعددزمب فلددم  أراد وا 
 .(1)يلزم ما ذكرتموه
 .(2)الجواز وبه قال جمهور األصوليين المذهب الثاني:

 :ياستدلوا باآلت
المقصود من األمر هو تحقيق طاعة المأمور ب وطاعة المأمور تكون تدارة  إن   .1

ر والعزم على فعل ما أمره به متى قدر فإذا لم يكدن بالفعل  وتارة باعتقاد وجوب  األم
ذاهنددداك مدددانع مدددن تحقيدددق الفعدددل وجدددب الفعدددل  لدددم يدددتمكن مدددن الفعدددل وجدددب اعتقددداد  وا 

 .(3)الوجوب والعزم على الفعل وبهذا يدخل في مقصود األمر
كان المنع من تحقيق الفعل مسدقط التكليدف لمدا علدم الواحدد مندا انده مكلدف  إذا .2

هبددة مددن التكدداليف قبددل تشدداغله بهددا وذلددك يسددقط عندده وجددوب اخددذ األبالصددالة وغيرهددا 
 . (4)لها
عليه السالم مع علمه انه ال يفعله كمدا  آلدمبالسجود  إبليس أمراهلل تعالى  إن .3

  (5)منون مما يدل على الجوازؤ ال ي أنهممع علمه  باإليمانالكفار  أمران اهلل تعالى 
 :الرأي الراجح

الددراجح هددو مددا ذهددب إليدده الجمهددور أي القددول بددالجواز لقددوة الددذي يبدددو لددي أن الددرأي 
بعددم األكدل  عليه السدالم دمآوهو خير دليل فقد أمر اهلل تعالى  أدلتهم وأيضا الوقو  شرعا  

ن األمدر مدع وأل بتحقيدق الفعدل ممدع علدم اهلل عدد آلدممن الشجرة وأمر إبليس بالسجود 
قدرار عدم التمكن منه ال يخلدو مدن فوائدد منهدا: االم ظهدار أمدر اهلل وا  تحدان واالبدتالء  وا 

المأمور بوجوب طاعته إن بقي وتوطئدة الدنفس علدى الطاعدة فدي جميدع مدا يدأمر بده ب 
 حتى يثاب بالعزم على الطاعة  واهلل اعلم

 :ثمرة الخالف
مدن افسدد صدوم يدوم مدن رمضدان ب(1)ومنهدا المسدألةهناك مسائل عددة تنبندي علدى هدذه 

د أوبالجمدا  ثدم مددات  فعنددد الجمهدور تجددب وعندد المعتزلددة  ؟هددل تجدب عليدده الكفدارة نَ ج 
 ال تجب. 

                                                           

 .1/47بالمسودة 1/251( ينظر التبصرة 1)
ب 1/57ب المحصدددول البدددن العربدددي 2/241ب تيسدددير التحريدددر 3/253( ينظدددر كشدددف األسدددرار 2)

 .1/315بإرشاد الفحول 1/47بالمسودة 1/217في أصول الفقه البحر المحيط 
 .2/315ب العدة في اصول الفقه 1/221( ينظر أصول البزدوي 3)
 .1/211بالمستصفى 2/312ب العدة في اصول الفقه 1/141( ينظر المعتمد 4)
 .1/48بالمسودة 2/315( ينظر العدة في اصول الفقه 5)
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؟عندد  فيدهتحديض  أنهداوأيضا هل يجدب علدى المدرأة الشدرو  فدي صدوم علدم اهلل تعدالى 
 الجمهور يجب عليها الشرو  فيه وعند المعتزلة ال يجب عليها
لجمهدددور عندددد ا اإليمدددانوأيضددا هدددل يصدددح ان اهلل تعدددالى يدددأمر الكددافر بالصدددالة بشدددرط 

نددده ال يدددؤمن ب أمدددع علمدده  اإليمددانيصددح ان يكلدددف اهلل تعددالى الكدددافر بالصددالة بشدددرط 
 إنمدداولهددذا يعاقبدده علددى تددرك الصددالة كمددا يعاقبدده علددى الكفربوعنددد المعتزلددة التكليددف 

جميعددا ولددم يكلددف بالصددالة مضددافة للكفددر فلددم يدددخل الشددرط  واإليمددانيكددون بالصددالة 
لشرط في فعلهب إال أنه قيل له افعلهما فداذا لدم يفعلهمدا عندهم في التكليف وانما دخل ا

 مصلحتين فاستحق العقاب على االخالل بهما. بفقد اخل 
 

 
 الخامس المطلب

 النهي هل يقتضي الفساد
)النهددي  فددي القددديم إلددى أن النهددي يقتضددي الفسدداد حيددث قددال:رحمدده اهلل ذهددب الغزالددي 

عدل وجدوده كعدمده وهدذا هدو مدذهب نده يجأمحمول على فساد المنهي عنده علدى معندى 
الشددافعي رضددي اهلل عندده ولكنددا مددع هددذا نقضددي بصددحة الصددالة فددي الدددار المغصددوبة 

 .(2)خالفا ألبي هاشم فإنه قضى ببطالنها(
 وذهب الغزالي رحمه اهلل في الجديد: إلى أن النهي ال يقتضي الفساد . 

النهددي  أن   أخددرموضددع  ثددم اختددار فددي (3)حيددث قددال: )والمختددار أندده ال يقتضددي الفسدداد(
يقتضدددي الفسددداد فدددي العبدددادات دون المعدددامالت حيدددث قال:)فدددإن قيدددل فدددإذا اختدددرتم أن 
النهي ال يدل على الصحة وال على الفساد في أسباب المعامالت فما قولكم في النهدي 
عدددن العبدددادات قدددد بيندددا أن النهدددي يضددداد كدددون المنهدددي عنددده قربدددة وطاعدددة ألن الطاعدددة 

واألمدر والنهدي متضدادان فعلدى هدذا صدوم يدوم النحدر ال يكدون بمرعبارة عما يوافدق األ
 . (4) منعقدا إن أريد بانعقاده كونه طاعة وقربة وامتثاال ألن النهي يضاده(

 ثالثة مذاهب: علىهذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 

                                                                                                                                                                      

بالمسدددددددددددودة 1/217باإلحكدددددددددددام لآلمددددددددددددي 1/221ب المستصدددددددددددفى 1/141( ينظدددددددددددر المعتمدددددددددددد 1)
 .1/72وائد األصولية بالقواعد والف1/47

 .115( المنخول 2)
 .  1/221( المستصفى 3)
 .  1/223( المستصفى 4)
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واليدده ذهددب بعددض الحنفيددة وجمهددور المالكيددة  بالنهددي يقتضددي الفسدداد :المذذذهب األول
 .(1)أكثر الشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية وبعض المتكلمينو 
 استدلوا:و 
 (2)بقولدده عليدده الصددالة والسددالم : ) مددن عمددل عمددال لدديس عليدده أمرنددا فهددو رد(  .1

( بمعنددى مددردود أي باطددل ب ولمددا كددان المنهددي عندده مخترعددا وجدده الداللددة: أن قولدده )رد  
ن حجر في تعليقده علدى هدذا الحدديث:  )وفيده ب يقول ابأي باطال   محدثا فيكون مردودا  

رد المحدددثات وأن النهددي يقتضددي الفسدداد   ألن المنهيددات كلهددا ليسددت مددن أمددر الدددين 
يقول اإلمام الندووي:)في هدذا الحدديث دليدل لمدن يقدول مدن األصدوليين  (3) فيجب ردها(

 .(4)أن النهي يقتضي الفساد(
 اعترض عليه:

 .(5) طاعةبأن  معناه ليس بمقبول قربة وال
 وأجيب عليه:

لدددم يكدددن اقتضدددى رد مدددا يتعلدددق بددده ليكدددون وجدددوده  فدددإذاقولددده مدددردود يقتضدددي رد ذاتددده  
      .(5)وعدمه واحدا  

ب بنهددي الشددار  عنهدداأن الصددحابة )رضددي اهلل عددنهم( اسددتدلوا علددى فسدداد العقددود  .2
 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ على فساد نكا  المشركات بقولده تعدالى:  كأستداللهم

سددتدلوا علددى فسدداد عقددود الربددا بقولدده عليدده الصددالة والسددالم: )ال تبيعددوا الددذهب وا(7) چ

                                                           

ب أحكددام 1/413بالتقريددر والتحبيددر 1/81السرخسددي  ب أصددول2/178صددول ( الفصددول فددي األ1)
ب اللمددع فددي أصددول الفقددهب تددأليف: أبددو إسددحاق 2/315لموافقددات با1/125الفصددول للبدداجي 

مب الطبعدددة: 1185-هدددد 1415 -بيدددروت  -دار الكتدددب العلميدددة إبدددراهيم بدددن علدددي الشددديرازيب
 أصدددولبالعددددة فدددي 1/74بالمسدددودة  1/221بالمستصدددفى 1/111بالتبصدددرة 1/25األولدددى.  

ب أصول 3/311كام إلبن حزم ب األح1/171بالمعتمد 1/217بروضة الناظر 2/432الفقه 
اعيل األميدددددر الفقددددده المسدددددمى إجابدددددة السدددددائل شدددددر  بغيدددددة اآلمدددددلب تدددددأليف: محمدددددد بدددددن إسدددددم

ب الطبعة: األولىب تحقيق: القاضي حسين بدن 1185 -بيروت  -الصنعانيبمؤسسةالرسالة 
ب إرشدددددددداد الفحددددددددول 1/215لدددددددددكتور حسددددددددن محمددددددددد مقبددددددددولي األهدددددددددل. أحمدالسددددددددياغي و ا

 .1/74لمراد بتحقيق ا1/113
 .3/1343ب صحيح مسلم 2/151صحيح البخاري (2)
ف: أحمددد بددن علددي بددن حجددر أبددو الفضددل العسددقالني (فددتح البدداري شددر  صددحيح البخدداريب تددألي3)

 . 313/ع5يروتب تحقيق: محب الدين الخطيب.ب -الشافعيبدار المعرفة 
(صددحيح مسددلم بشددر  النددوويب تددأليف: أبددو زكريددا يحيددى بددن شددرف بددن مددري النددوويبدار إحيدداء 4)

 .12/15ب الطبعة: الطبعة الثانية.1312 -بيروت  -التراث العربي 
 .1/218الناظر  ( ينظر روضة5)
 .1/218(  ينظر المصدر نفسه 5)
 .   221(  سورة البقرة آية 7)
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المحددرمب وبيددع الطعددام قبددل قبضدده ولددم ينكددر بوكددذلك نكددا  (1) بالددذهب إال مددثال بمثددل(
 .(2)إجماعا  بعضهم على بعض فكان 

أن النهدي عدن الشديء مدع ربدط الحكددم بده يدؤدي إلدى التنداقضب وذلدك ألن النهددي  .3
المنهي عنهب وتصحيح حكمه يقتضي مالبستهب والمالبسدة واالجتنداب  يقتضي اجتناب

متناقضان والشر  بريء من التنداقض أو مدا يفضدي إليدهب وذلدك يسدتلزم أن النهدي يددل 
 . (3)على الفساد

 بالنهدي ال يقتضدي الفسداد. وهدو قدول أكثدر  الحنفيدة وبعدض الشدافعية :المذهب الثذاني
 .(4)وبعض الفقهاء وأكثر المتكلمين

 استدلوا:
ولددم يدددل عليدده  ب أن النهددي لددو دل علددى الفسدداد لدددل عليدده إمددا بلفظدده أو بمعندداه -1

ألن اللفدددظ ال يفيدددد إال الزجدددر عدددن الفعدددل    ه ال يددددل عليددده بلفظدددهفدددي الدددوجهين أمدددا أن ددد
و إمددا أن دده ال يدددل عليدده بمعندداه  ب والفسدداد معندداه عدددم األجددزاء وأحدددهما مغدداير لآلخددر

ال اسدددتبعاد فدددي أن يقدددول الشدددار  ال تصدددل فدددي  هندددأل   للمندددع فدددسن الفسددداد غيدددر الزم
الثددوب المغصددوب ولددو صددليت صددحت صددالتكب وال تددذبح الشدداة بالسددكين المغصددوب 

 (  5)ولو ذبحتها حلت ذبيحتك.

 اعترض عليه:
الزجددر عددن الفعددل  النهددي يدددل علددى الفسدداد مددن حيددث اللفددظ ألندده ال يفيددد إال   أن  لددم نقددل 

 جزاء وأحدهما مغاير لآلخر.والفساد معناه عدم اإل

ألن النهي قد دل علدى قدبح المنهدي   قولكم أن النهي يقتضي الفساد شرعا  قلنا به وأما
 .(5)عنه وحظره وهذا مضاد للمشروعية

                                                           

 .3/1218(  صحيح مسلم 1)
 .1/418والجماعة السنة  أهلالفقه عند  أصولبمعالم 2/211ينظر اإلحكام لآلمدي   (2)
 .1/114بإرشاد الفحول 2/173نظر البحر المحيط في أصول الفقه ي (3)
 1/125بإحكدددام الفصدددول للبددداجي 1/81بأصدددول السرخسدددي 1/371ر ينظدددر كشدددف األسدددرا  (4)

ب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفدروق 1/211بالموافقات 1/71المحصول البن العربي 
العبددداس أحمدددد بدددن إدريدددس الصدددنهاجي القرافددديب دار الكتدددب  يالهدددوامش (ب تدددأليف: أبددد)مدددع 

ب تحقيددددددددددددق: خليددددددددددددل ة: األولددددددددددددىمب الطبعدددددددددددد1118 -هددددددددددددد 1418 -بيددددددددددددروت  -العلميددددددددددددة 
ب  1/221ب المستصددفى 1/111بالتبصددرة 1/25ب اللمددع فددي أصددول الفقدده 2/147المنصددور.
 .2/114ب إرشاد الفحول 1/171بالمعتمد  1/74المسودة 

 .2/214باإلحكام لآلمدي 1/144ر قواطع األدلة في األصول ينظ  (5)
 . 1/155ب تحقيق المراد 2/488( ينظر المحصول 5)
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ال علدددى كونددده غيدددر مفيدددد  ب أن النهدددي يددددل علدددى كدددون المنهدددي عنددده معصدددية  -2
قض فدددي هدددذا   ألن فنقدددول بصدددحة التصدددرف إلباحتددده ب وال تندددا لحكمدددهب كالملدددك مدددثال  

 .(1)شرط التحريم التعرض لعقاب اآلخرة فقط دون تخلف الثمرات واألحكام
نمدددا بالنهدددي ال يددددل علدددى الفسددداد -3 يعدددرف فسددداد العقدددد والعبدددادة بفدددوات شدددرطه  وا 

وركنه ال من حيث النهي ب فكل نهي يتضمن ارتكابه اإلخالل بالشرط يتضدمن الفسداد 
 يعدددددرف اإلخدددددالل بالشدددددرط أو الدددددركن إال الدددددركن وال أومدددددن حيدددددث اإلخدددددالل بالشدددددرط 

 .(2)بدليل
   اعترض عليه :

   النهي عن نفس الشيء ال يكون إال لمفسدة في عينه فال يتصور أن يكون جدائزا  أَن 
ن كدان فدي  ألنه إذا ورد النهي عن نفس الشيء فإن كان في العبادات انتفت العبادة وا 

 .(3)عقود المعامالت انتفت اإلباحة
النهددددي يقتضددددي الفسدددداد فددددي العبددددادات دون المعددددامالت : وبدددده قددددال  :ثالذذذذثالمذذذذذهب ال
كدددان النهدددي يرجدددع إلدددى نفدددس العقدددد كدددالنهي عدددن بيدددع الحصددداة أو إلدددى  إذا (4)الجمهدددور

جزئه كبيع المالقديح فدالنهي راجدع إلدى المبيدعب والمبيدع ركدن مدن أركدان البيدع ب والدركن 
نهدددي يرجدددع إلدددى أمدددر كدددان ال إذاالت اختلفدددوا فدددي المعددام أنهدددم إالداخددل فدددي الماهيدددة ب 

ألن    لدده ب أو إلددى أمددر مقددارن غيددر الزمب فدداألول كددالنهي عددن الربدداخددار  عندده الزم 
يقتضدي  النهي إنما هو عن الزيادة وهي أمر خار  عن العقد لكنه الزم له وهدذا النهدي

فسدددداد الوصددددف الددددالزم لدددده دون أصددددله وبدددده قالددددت الحنفيددددة ومددددن معهددددم مددددن الزيديددددة 
ة  فدددالنهي ب أمددا الثددداني كددالنهي عدددن البيددع  وقدددت نددداء الجمعددد(5)لمددين والمحققدددينوالمتك

والتفويدت أمدر مقدارن غيدر الزم  بالعقد ب وهو تفويدت الصدالةراجع إلى أمر خار  عن 
بددل يقتضددي الصددحة مددع  لماهيددة البيددعب وهددذا القسددم ال يدددل علددى فسدداد المنهددي عنددهب

                                                           

ب شدر  التلدويح علدى التوضديح لمدتن التنقديح فدي أصدول الفقده.ب 1/312سدرار ( ينظر كشف األ1)
 -بيدددروت  -تدددأليف: عبيدددد اهلل بدددن مسدددعود المحبدددوبي البخددداري الحنفددديب دار الكتدددب العلميدددة 

 . 1/418م. ب تحقيق: زكريا عميرات.1115 -هد 1415
 .1/215بتحقيق المراد 1/223( ينظر المستصفى 2)
 .  1/151( قواطع األدلة 3)
بالمحصددددول  1/171ب المعتمددددد  1/112ب التقريددددر والتحبيددددر 1/371( ينظددددر كشددددف األسددددرار 4)

بالبحددر 1/112اعددد والفوائددد األصددولية بالقو  1/74ب المسددودة  1/221ب المستصددفى 2/485
 . 1/114ب إرشاد الفحول 2/158المحيط في أصول الفقه 

ب مختصددر المنتهددى األصددولي ب 1/53بأصددول البددزدوي 2/172(ينظددر الفصددول فددي األصددول 5)
تدأليف ابدن الحاجدب المدالكي ب تصدحيح شدعبان محمدد إسدماعيل ب مكتبدة الكليدات األزهريدة د 

ب 1/213بالتمهيد لسسدنوي 2/431بالبحر المحيط 18/ 2(.  م 1173هد د  1313القاهرة )
 . 1/115إرشاد الفحول 
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وروايدة لإلمدام أحمدد بددن  بوالشدافعية بمالكيدةوال بالكراهدة وبده قدال الجمهدور مدن الحنفيدة
  .(1)حنبل ذكرها عنه ابن تيمية 

 استدلوا:
بدددأن  العبدددادة المنهدددي عنهدددا لدددو صدددحت لكاندددت مدددأمورا  بهدددا نددددبا  لعمدددوم أدلدددة  .1

مشددروعية العبددادات فيجتمددع النقيضددان  ألن  األمددر لطلددب الفعددلب والنهددي لطلددب التددرك 
 وهو محال.

د في غير العبادات ب فسنه لو اقتضداه فدي غيرهدا لكدان غسدل وأم ا عدم اقتضائه للفسا
النجاسة بماء مغصوب والذبح بسكين مغصوبة وطالق البدعدة ب والبيدع وقدت الندداء ب 
والددوطء فددي زمددن الحدديض غيددر مسددتتبعة آلثارهددا مددن زوال النجاسددة ب وحددل الذبيحددة ب 

 .(2)م مثله الوطء ب والالزم باطل فالملزو  وأحكامالطالق والملك  وأحكام

 اعترض عليه: 
ن النهدي لدذات الشدديء أو المدذكورة  لددم يقدتض الفسداد لديس أل األمدوركدون المنهدي فدي 

ب ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي فدال يدرد عنهخار   ألمرلجزئه بل 
 . (3)النقض بها 

علددى  أي فسددادهابوالدليل إجزائهدداهددو عددم  تالعبدداداالمدراد مددن النهددي فدي  إن   .2
ال  ألندهبالفعدل المدأمور بده فيبقدى فدي ذمتده  أتدىوقد نهي عنهدا لدم يكدن قدد  أتى إذاانه 

 فددإذااهلل بمعصددية   إلددىيكددون قددد تقددرب  ألنددهاهلل بشدديء منهددي عندده  إلددىيجددوز التقددرب 
 .    إليهدل النهي في العبادات بمعناه على الفساد وجب المصير 

يقددول  الشددار  )نهيتددك  أنه ألندده ال يسددتبعد المعددامالت فددال يدددل علددى الفسدداد بمعنددا أمددا
 قمت به حصل الملك ( وكذا البيع  وقت النداء.  إنعن هذا البيع ولكن 

ذا ثبدت  إاليددل   وكذلك ال يدل على الفساد بلفظه الن لفظ )النهي ( ال علدى الزجدر وا 
 يددددل أن الأن النهدددي فدددي المعدددامالت ال يددددل علدددى الفسددداد ال بلفظددده وال بمعنددداه وجدددب 

 .     (4)عليه أصال

                                                           

ب الفروق مع 1/377تحرير ب تيسير ال1/84ب أصول السرخسي 1/53( ينظر أصول البزدوي 1)
المسدددودة ب 2/51ب اإلبهدددا  158/ع2ب البحدددر المحددديط فدددي أصدددول الفقددده 2/145هوامشددده 

 .21/284كتب ورسائل وفتاوي شيل اإلسالم ابن تيميةب ب  1/74
 .1/114بإرشاد الفحول 1/183( ينظر المعتمد 2)
 .1/114( ينظر إرشاد الفحول 3)
 . 2/412بالمحصول 171/ع1( ينظر المعتمد 4)
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 :الرأي الراجح
الددددذي يبدددددو لددددي مددددن خددددالل عددددرض األدلددددة أن المددددذهب الددددراجح هددددو  الثالددددث ب الن 

 تعددالى اهلل إلددىوال يمكددن التقددرب  تعددالى اهلل إلددىالعبددادات المددراد مددن تحقيقهددا التقددرب 
المعدددامالت  أمدددا تعدددالىاهلل  إلدددىوالمعاصدددي ال يتقدددرب بهدددا  معصدددية ألندددهبدددالمنهي عنددده 

لدده ب أو  أمددر مقددارن غيددر  األمددر الخددار  عندده الزمددا   كددان  النهددي فددي إذاوز ذلددك فيجدد
مددن جهددة وجددائز مددن جهددة  يكددون غيددر جددائزي  أنمنفكددة الددوجهين أي يمكددن  ألنهدداالزمب 

أي يؤجر على تحقيق األمدر ويدأثم علدى تحقيدق النهدي فدي  بتعارض بينهما  أخري فال
هلل حيدث قدال) والتحقيدق أن هدذا الندو  لدم وقت واحدد والدى هدذا أشدار ابدن تيميدة رحمده ا

ب بل لحدق اإلنسدان ب بحيدث لدو علدم المشدتري …يكن فيه لحق اهلل ب كنكا  المحرمات
أن صددداحب السدددلعة يدددنجش ورضدددي بدددذلك جددداز ب وكدددذلك إذا علدددم أن غيدددره يدددنجش ب 
وكدددذلك المخطوبدددة متدددى أذن الخاطدددب األول فيهدددا جددداز ب ولمدددا كدددان النهدددي هندددا لحدددق 

م يجعلدده الشددار  صددحيحا  الزمددا  كددالحالل ب بددل اثبددت حددق المظلددوم وسددلطه اآلدمددي ب لدد
ن شاء فسل وكذلك الصدالة فدي الددار المغصدوبة … على الخيار فإن شاء أمضى ب وا 

وتسددددخين المدددداء بوقددددود  بلددددة مغصددددوبة ب وطددددبل الطعددددام بحطددددب مغصددددوبآب والددددذبح ب
إعطدداء المظلددوم مغصددوب كددل هددذا إنمددا حددرم لمددا فيدده مددن ظلددم اإلنسددان وذلددك يددزول ب

كدري الددار  فأعطداهحقه . فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة مالده ب أو مدن أعيدان مالده ب 
وثمن الحطدب ب وتداب هدو إلدى اهلل تعدالى مدن فعدل مدا نهداه عنده ب فقدد بدرس  مدن حدق 
اهلل وحق العبد ب وصارت صالته كالصدالة فدي مكدان مبدا  . والطعدام كالطعدام بوقدود 

 سكين مباحة .ب كذبح مبا  ب والذبح

ن لدم يفعددل ذلددك كددان لصداحب السددكين أجددرة ذبحدده ب وال تحدل الشدداة كلهددا ألجددل هددذه  وا 
وكددذلك الصددالة يبقددى عليدده إثددم الظلددم ينددتقع مددن صددالته بقدددره ب وال تبددرأ … لشددبهةا

ذمتدده ب كبددراءة مددن صددلى صددالة تامددة ب وال يعاقددب كعقوبددة مددن لددم يصددل ب بددل يعاقددب 
ڎ  چ  لطعددام يعاقدب علددى قدددر ذنبددة واهلل تعددالى يقددولوكددذلك آكددل ا بعلدى قدددر ذنبدده

 .(1) چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

 :ثمرة الخالف
 اختلدف العلمدداء فددي كثيددر مددن المسددائل بندداء علدى اخددتالفهم فددي هددذه القاعدددة ومددن هددذه

 :المسائل

                                                           

 .21/285(مجمو  الفتاوي 1)
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 ال ؟ أمهل يفسل  (1)اختالفهم في زوا  الشغار 

بطالندده واسددتدلوا بحددديث ابددن عمددر رضددي  إلددى: (2)والحنابلددةفددذهب المالكيددة والشددافعية 
النهددي عندددنا يقتضددي فسدداد )) واقددالو  (3)نهددى عددن الشددغار ((  النبددي  أن  اهلل عندده )) 

((المنهي عنه ما لم يصرف عنه دليل
 (4). 

عدم بطالنه واستدلوا  بأنه سمى بمقابلة بضع كل واحدة منهمدا مدا  إلىوذهب الحنفية 
كددون صددداقا فكأندده تزوجهددا علددى خمددر أو خنزيددر وهددذا ألندده لمددا لددم يكددن ال يصددلح أن ي

في البضع صالحية كونه صداقا لم يتحقق اإلشراك فبقى هذا شرطا فاسددا والنكدا  ال 
 .(5)يبطل بالشروط الفاسدة

 

 

 

 

 

                                                           

( نكددا  الشددغار فسددره فددي الحددديث وهددو نكددا  معددروف فددي الجاهليددة كددان يقددول الرجددل للرجددل 1)
 أليا حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ي أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرهنشاغر 
األخري.ينظدر منهما في مقابلدة بضدع  نهما مهر ويكون بضع كل واحدة وال يكون بيب أمرها 

النهاية في غريب الحديث واألثدرب تدأليف: أبدو السدعادات المبدارك بدن محمدد الجزريبالمكتبدة 
محمدددود محمدددد  -مدددد الدددزاوي مب تحقيدددق: طددداهر أح1171 -هدددد 1311 -بيدددروت  -العلميدددة 
ر ب لسان العربب تأليف: محمد بدن مكدرم بدن منظدور األفريقدي المصدريبدا2/482الطناحي.
 .4/417لطبعة: األولى.بيروتب ا -صادر 

بالحداوي 1/135بدن أحمدد بدن جدزي الكلبدي الغرنداطي.القوانين الفقهيدةب تدأليف: محمدد  :( ينظر2)
ب التددا  واإلكليددل لمختصددر خليددلب تددأليف: محمددد بددن يوسددف بددن أبددي القاسددم 1/323الكبيددر 

ي فددي ب المغندد3/512ب الطبعددة: الثانيدة.1318 -روت بيد -العبددري أبددو عبدد اهللبدار الفكددر 
فقددده اإلمدددام أحمدددد بدددن حنبدددل الشددديبانيب تدددأليف: عبدددد اهلل بدددن أحمدددد بدددن قدامدددة المقدسدددي أبدددو 

 .3/157بالبحر الرائق 7/134ب الطبعة: األولى.1415 -بيروت  -محمدبدار الفكر 
 .2/1134بصحيح مسلم 5/1155(صحيح البخاري 3)
 .1/324 :كبير(الحاوي ال4)
الرائق شر  كنز الدقائقب تأليف: زيدن الددين ابدن نجديم  ب البحر5/115:(  المبسوط للسرخسي 5)

 .3/157بيروتب الطبعة: الثانية. -معرفة الحنفيبدار ال
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 الخاتمة

 :واشتملت على أهم ما توصلت عليه من نتائ 
قتضاء األمر هدل هدو للفدور أم التوقف في ا إلىفي القديم  رحمه اهللذهب الغزالي  .1

متثدال . وللعلمداء فدي هدذه وذهب في الجديدد: إلدى أن األمدر ال يقتضدي إال االللتراخي 
المسدددألة أربعدددة مدددذاهب إال أنهدددم اتفقدددوا علدددى أن مدددن قدددال بدددان األمدددر المطلدددق يقتضدددي 

والدذي التكرار قدال هندا بدان األمدر المطلدق للفدورب الن الفدور مدن ضدروريات التكدرار ب 
 ألمددراألن   علددى التراخددي مددن حيددث اللغددة والأن األمددر ال يدددل علددى الفددور  دو لددي يبدد

 هفي اللغة هو لمجرد الطلب ب ويفيد الفور في الشدر  والعدرف والعقدل وهدذا مدا دل عليد
ظددداهر النصدددوع وألن القطدددع ببدددراءة الذمدددة إنمدددا تكدددون بالمبدددادرة ب وأيضدددا هدددو أحدددوط 

 ب واهلل أعلمواقرب لتحقيق مقتضى األمر وهو الوجو 
وذهب فدي الجديدد ب األمرالتوقف في تكرار  إلىفي القديم رحمه اهلل ذهب الغزالي  .2

 إال  مدذاهب ب  أربعدةلة أالمسد هدذهيقتضي المرة ال التكرار ب وللعلماء في  األمر أن إلى
نده إعلدى أن األمدر المقيدد بدالمرة أو التكدرار أو مقيدد بصدفة أو مقيدد بشدرط فاتفقدوا  أنهم

أن األمددر يفيددد مجددرد الطلددب بإجمددا  أهددل اللغددة ولدديس قيددد به.والددذي يبدددو لددي  يفيددد مددا
يدددادة فدددال دليدددل عليهدددا ولدددم للزمدددان بددده ذكدددرب ويفيدددد المدددرة ألنددده مدددن ضدددرورياته  أمدددا الز 

 يتعرض الل فظ لها فصار الز ائد مثل ما كان  قبل األمر فإنا كنا نقطدع بانتفداء الوجدوب
 واهلل أعلم .

 فددي بعددد الحظربوذهددب األمددرالتوقددف فددي  إلددىاهلل فددي القددديم ذهددب الغزالددي رحمدده  .3
بزوالده كدان  ((أفعدل ))ذا كدان عارضدا  لعلدة وعلقدت صدفةإالجديد إلى أن الحظر السابق 

األمر هنا لرفع الذم ويرجع الحكم إلى ما قبله بأما إذا لم يكن الحظر عارضا  لعلة وال 
التددددردد بددددين الندددددب  أصددددلهصدددديغة افعددددل علددددق بزوالهددددا فيبقددددى موجددددب الصدددديغة علددددى 

إذا لددم تددرد صدديغة افعددل كقولدده إذا  وأماويكددون الحظددر قرينددة تددزيح اإلباحددةب بواإلباحددة
حللددتم فددانتم مددأمورون باالصددطياد فهددذا يحتمددل الوجددوب والندددب وال يحتمددل اإلباحددة ب 

لددي أن األمددر بعددد الحظددر هددو والددذي يبدددو مددذاهب ب  أربعددةلة أالمسدد هددذهوللعلمدداء فددي 
الحظر فهو قرينة مانعة من صدرف  أمارفع ذلك الحظر  ألن االستقراء دل على ذلك 

 .الوجوب إلى األمر
قبدددل  المدددأمور ال يجدددوز كونددده مدددأمورا   أن   إلدددىفدددي القدددديم رحمددده اهلل ذهدددب الغزالدددي  .4

قبددل  يكددون مددأمورا أنالمددأمور يجددوز  أن إلددىوذهددب فددي الجديددد الددتمكن مددن الفعددل ب 
اهلل  أناتفقددوا علددى  أنهددم إال   ؟ لة مددذهبانأالددتمكن مددن الفعددل ب وللعلمدداء فددي هددذه المسدد

تعالى إذا علدم أن المندع مدن المكلدف يدزول دخدل المكلدف فدي األمدر وصدار مدن جملدة 
المددأمورين ب والددذي يبدددو لددي هددو الجددواز الن األمددر مددع عدددم الددتمكن مندده ال يخلددو مددن 
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قددرار المددأمور بوجددوب طاعتدده إن فوائددد منهددا: االمتحددان واال ظهددار أمددر اهلل وا  بددتالء  وا 
وتوطئددة الددنفس علددى الطاعددة فددي جميددع مددا يددأمر بدده ب حتددى يثدداب بددالعزم علددى  ببقددي

 .الطاعة واهلل اعلم
النهدددي يقتضدددي الفسددداد  وذهدددب فدددي  أن   إلدددىذهدددب الغزالدددي رحمددده اهلل فدددي القدددديم  .5

فدددي هدددذه المسدددألة ثالثدددة مدددذاهب  وللعلمددداء .الجديدددد: إلدددى أن النهدددي ال يقتضدددي الفسددداد
النهددددي يقتضددددي الفسدددداد فددددي العبددددادات دون المعددددامالت ب الن  أن أميددددل إليددددهبوالددددذي 

اهلل بددالمنهي عندده  إلددىاهلل وال يمكددن التقددرب  إلددىالعبددادات المددراد مددن تحقيقهددا التقددرب 
 كدان  إذاالمعدامالت فيجدوز ذلدك  أمدااهلل ب  إلدىألنها معصية والمعاصي ال يتقدرب بهدا 

منفكددددة  ألنهدددداالنهددددي فددددي األمددددر الخددددار  عندددده الزم لدددده ب أو  أمددددر مقددددارن غيددددر الزمب 
يكددون غيددر جددائز مددن جهددة وجددائز مددن جهددة أخددري وال تعددارض  أنالددوجهين أي يمكددن 
 بينهما واهلل اعلم. 
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 والمراجع المصادر
ابدددرز القواعدددد المؤديدددة إلدددى اخدددتالف الفقهددداء/ الددددكتور عمدددر بدددن عبدددد العزيدددز  .1

محاضددددرات مقددددرره علددددى طلبددددة الدراسددددات العليددددا فددددي الجامعددددة اإلسددددالمية  الشددديلخانيب
 بالمدينة المنورة.

اإلبها  في شدر  المنهدا  علدى منهدا  الوصدول إلدى علدم األصدول للبيضداويب  .2
ب ه1414 –بيدددروت  -تدددأليف: علدددي بدددن عبدددد الكدددافي السدددبكيب دار الكتدددب العلميدددة 

 الطبعة: األولىب تحقيق: جماعة من العلماء.
اف السددادة المتقددين بشددر  إحيدداء علددوم الدددين لإلمددام خاتمددة المحققددين السدديد إتحدد .3

هدددددد( دار الفكدددددر 1215محمدددددد بدددددن محمدددددد الحسدددددني الزبيددددددي الشدددددهير بالمرتضدددددى )ت
 هد(. 515وبهامشه اإلمالء على إشكاالت اإلحياء لإلمام محمد بن محمد الغزالي )

مان بدن خلدف البداجي حكام األصول لإلمام أبي الوليدد سدلياالفصول في  إحكام .4
هددد. تحقيددق الدددكتور عبددداهلل محمددد الجبددوريب مؤسسددة الرسددالةب جامعددة 474تددوفي سددنة 

 بغداد.
اإلحكام في أصول األحكدامب تدأليف: علدي بدن محمدد اآلمددي أبدو الحسدنب دار  .5

 ب الطبعة: األولىب تحقيق: د. سيد الجميلي.1414 -بيروت  -الكتاب العربي 
بلعلي بددن أحمددد بددن حددزم األندلسددي أبددي محمدبولددد اإلحكددام فددي أصددول األحكددام .5

هدب دار الحديثب القاهرةب الطبعدة األولىبعددد األجدزاء  455هدبتوفي سنة  383سنة  
8. 
آراء المعتزلة االصولية دراسة وتقويما تأليف الدكتور علدي بدن سدعد بدن صدالح  .7

   .2111د1421الضويحي بمكتبة الرشاد الرياض الطبعة الثالثة 
فحدددول إلدددى تحقيددق علدددم األصدددولب تددأليف: محمدددد بدددن علددي بدددن محمدددد إرشدداد ال .8

ب الطبعددددة: األولددددىب تحقيددددق: م1112 – ه1412 –بيددددروت  -الشددددوكانيبدار الفكددددر 
 محمد سعيد البدري أبو مصعب.

أسدباب أخدتالف الفقهداء فدي أحكدام الشدريعة للددكتور مصدطفى الزلمدي بمطبعددة  .1
 .      2(عدد األجزاء 1185هد د1415شفيق د بغداد بالطبعة الثانية )

االستذكار الجامع لمذاهب فقهداء األمصدارب تدأليف: أبدو عمدر يوسدف بدن عبدد  .11
مب الطبعددة: 2111 -بيددروت  -اهلل بددن عبددد البددر النمددري القرطبدديبدار الكتددب العلميددة 

 محمد علي معوض.-األولىب تحقيق: سالم محمد عطا
: علدي بدن محمدد كندز الوصدول الدى معرفدة األصدولب تدأليف -أصول البدزدوي  .11

 كراتشي. –البزدوي الحنفيىبمطبعة جاويد بريس 
أصول السرخسيبلمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسدي أبدو بكربتدوفي سدنة   .12

 بيروت . –هدب دار المعرفة  411
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أصددددول الفقدددده المسددددمى إجابددددة السددددائل شددددر  بغيددددة اآلمددددلب تددددأليف: محمددددد بددددن  .13
ب الطبعددة: األولددىب 1185 -روت بيدد -الرسددالة  مؤسسددة إسددماعيل األميددر الصددنعانيب

 الدكتور حسن محمد مقبولي األهدل.السياغي و  تحقيق: القاضي حسين بن أحمد
 -بيددروت  -اكتفدداء القنددو  بمددا هددو مطبددو ب تددأليف: أدورد فنددديكب دار صددادر  .14

 .م1815
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبدلب  .15

بيددروتب  -لمددرداوي أبددو الحسددنبدار إحيدداء التددراث العربددي تددأليف: علددي بددن سددليمان ا
 تحقيق: محمد حامد الفقي.

البحدددر الرائدددق شدددر  كندددز الددددقائقب تدددأليف: زيدددن الددددين ابدددن نجددديم الحنفددديبدار  .15
 بيروتب الطبعة: الثانية. -المعرفة 

البحددر المحدديط فددي أصددول الفقددهب تددأليف: بدددر الدددين محمددد بددن بهددادر بددن عبددد  .17
مب الطبعددة: 2111 -هددد 1421 -لبنددان/ بيددروت  -ار الكتددب العلميددة اهلل الزركشدديبد

 األولىب تحقيق: ضبط نصوصه وخر  أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر.
بدائع الصنائع فدي ترتيدب الشدرائعب تدأليف: عدالء الددين الكاسدانيب دار الكتداب  .18

 ب الطبعة: الثانية.1182 -بيروت  -العربي 
قددهب تددأليف: عبددد الملددك بددن عبددد اهلل بددن يوسددف الجددويني البرهددان فددي أصددول الف .11

ب الطبعدددة: الرابعدددةب تحقيدددق: د. 1418 -مصدددر  -المنصدددورة  -أبدددو المعددداليب الوفددداء 
 عبد العظيم محمود الديب.

بيدددان المختصدددر شدددر  مختصدددر ابدددن الحاجدددببلمحمود بدددن عبدددد الدددرحمن )أبدددي  .21
فهاني )المتددددددوفى: الثندددددداءب شددددددمس الدددددددين األصدددددد يالقاسددددددم(ابن أحمددددددد بددددددن محمدددددددب أبدددددد

هدد / 1415هد(بتحقق: محمد مظهر بقاب دار المدنيب السعوديةبالطبعة: األولدىب 741
 .3مبعدد األجزاء: 1185

التدددا  واإلكليددددل لمختصددددر خليددددلب تددددأليف: محمدددد بددددن يوسددددف بددددن أبددددي القاسددددم  .21
 ب الطبعة: الثانية.1318 -بيروت  -العبدري أبو عبد اهللبدار الفكر 

ات المشددداهير واألعدددالمب تدددأليف: شدددمس الددددين محمدددد بدددن تددداريل اإلسدددالم ووفيددد .22
 -هدددددد 1417 -لبندددددان/ بيدددددروت  -أحمدددددد بدددددن عثمدددددان الدددددذهبيب دار الكتددددداب العربدددددي 

 .مب الطبعة: األولىب تحقيق: د. عمر عبد السالم تدمري 1187
تدداريل الخلفدداء جددالل الدددين عبددد الددرحمن بددن أبددي بكددر السدديوطي تحقيددق محمددد  .23

 مطبعة السعادة بمصر الطبعة األولى.  محي  الدين عبد الحميد
التبصددرة فدددي أصددول الفقدددهب تدددأليف: إبددراهيم بدددن علدددي بددن يوسدددف الفيروزآبدددادي  .24

ب الطبعدددة: األولدددىب تحقيدددق: د. 1413 -دمشدددق  -الشددديرازي أبدددو إسدددحاقبدار الفكدددر 
 محمد حسن هيتو.
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التحبير شر  التحرير فدي أصدول الفقدهب تدأليف: عدالء الددين أبدي الحسدن علدي  .25
 -هددددد 1421 -السددددعودية / الريدددداض  -سددددليمان المددددرداوي الحنبليبمكتبددددة الرشددددد  بددددن

مب الطبعددة: األولدددىب تحقيددق: د. عبدددد الدددرحمن الجبددرينب د. عدددوض القرنددديب د. 2111
 أحمد السرا .

المناقدبب   يتخري  الفرو  على األصولب تأليف: محمود بدن أحمدد الزنجداني أبد .25
ة: الثانيدددددةب تحقيدددددق: د. محمدددددد أديدددددب ب الطبعددددد1318 -بيدددددروت  -مؤسسدددددة الرسدددددالة 

 صالح.
 يتفسدددير القددددرآن العظدددديمب تددددأليف: إسددددماعيل بددددن عمددددر بددددن كثيددددر الدمشددددقي أبدددد .27

 .1411 –بيروت  -الفداءب دار الفكر 
 -التقريدددر والتحريدددر فدددي علدددم األصدددولب تدددأليف: ابدددن أميدددر الحدددا بدار الفكدددر  .28

 م.1115 -هد 1417 -بيروت 
احمدددد الحسدددن ابدددي الخطددداب الكلدددوذاني  التمهيدددد فدددي اصدددول الفقددده لمحفدددوظ بدددن .21

هددد دراسددة وتحقيددق د محمددد بددن علددي بددن 511هددد وتددوفي سددنة 432الحنبلددي ولددد سددنة 
ابددددراهيم مركددددز البحددددث العلمددددي واحيدددداء التددددراث االسددددالمي كليددددة الشددددريعة والدراسددددات 

م عدددددد 1185 -هددددد1415دار المدنيبالطبعددددة االولددددى  -االسددددالمية ب مكددددة المكرمددددة 
 .  5االجزاء 

تمهيدددد فدددي تخدددري  الفدددرو  علدددى األصدددولب تدددأليف: عبدددد الدددرحيم بدددن الحسدددن ال .31
ب الطبعددة: األولددىب تحقيددق: 1411 -بيددروت  -محمدددب مؤسسددة الرسددالة  ياألسددنوي أبدد

 د. محمد حسن هيتو.
تنقديح الفصدول فدي اختصددار المحصدول فدي األصدول تددأليف شدهاب الددين أبددي  .31

الددرؤوف سددعد ب شددركة الطباعددة العبدداس احمددد بددن إدريددس القرافددي ب تحقيددق طدده عبددد 
 هد(. 1313الفنية المتحدة )

 –تيسدددير التحريدددرب تدددأليف: محمدددد أمدددين المعدددروف بدددأمير بادشددداهب دار الفكدددر  .32
 بيروت.

عبددداهلل البخدداري  يالجدامع الصددحيح المختصددرب تدأليف: محمددد بددن إسدماعيل أبدد .33
الثدددةب ب الطبعدددة: الث1187 - 1417 -بيدددروت  -الجعفددديب دار ابدددن كثيدددر ب اليمامدددة 

 تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
عيسدى الترمدذي  يالجامع الصحيح سنن الترمذيب تأليف: محمدد بدن عيسدى أبد .34

ب تحقيدددددق: أحمدددددد محمدددددد شددددداكر -  -بيدددددروت  -السدددددلميبدار إحيددددداء التدددددراث العربدددددي 
 وآخرون.

حاشددية إعانددة الطددالبين علددى حددل ألفدداظ فددتح المعددين لشددر  قددرة العددين بمهمددات  .35
بكددر ابددن السدديد محمددد شددطا الدددمياطيبدار الفكددر للطباعددة والنشددر  الدددينب تددأليف: أبددي
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 بيروت. –والتوزيع 
حاشدية الدسددوقي علددى الشدر  الكبيددرب تددأليف: محمدد عرفدده الدسددوقيبدار الفكددر  .35
 بيروتب تحقيق: محمد عليش. -

حاشدية العطددار علددى جمدع الجوامددعب تددأليف: حسدن العطدداربدار الكتددب العلميددة  .37
 مب الطبعة: األولى.1111 -هد 1421 -لبنان/ بيروت  -

حنيفدةب  يحاشية رد المختار على الددر المختدار شدر  تندوير األبصدار فقده أبد .38
 -هددددددد 1421 -بيددددددروت.   -تددددددأليف: ابددددددن عابدددددددينبدار الفكددددددر للطباعددددددة والنشددددددر.  

 م.2111
الحدداوي الكبيددر فددي فقدده مددذهب اإلمددام الشددافعي وهددو شددر  مختصددر المزندديب  .31

بيدروت  -يب الماوردي البصري الشافعيبالكتب العلميدة تأليف: علي بن محمد بن حب
مب الطبعدددددة: األولدددددىب تحقيدددددق: الشددددديل علدددددي محمدددددد  1111-هدددددد  1411 -لبندددددان  -

 الشيل عادل أحمد عبد الموجود. -معوض 
 بيروت. –الخرشي على مختصر سيدي خليلب تأليفب دار الفكر للطباعة  .41
بددددن يدددونس بدددن إدريددددس الدددروض المربدددع شدددر  زاد المسددددتقنعب تدددأليف: منصدددور  .41

 .1311  -الرياض  -البهوتيب مكتبة الرياض الحديثة 
روضددة الندداظر وجنددة المندداظرب تددأليف: عبددد اهلل بددن أحمددد بددن قدامددة المقدسددي  .42
ب الطبعدددة: الثانيدددةب 1311 -الريددداض  -محمدبجامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن سدددعود  يأبددد

 تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.
دي خيددر العبددادب تددأليف: محمددد بددن أبددي بكددر أيددوب الزرعددي زاد المعدداد فددي هدد .43
 -الكويددددت  -بيدددروت  -مكتبددددة المندددار اإلسدددالمية  -عبدددد اهللب مؤسسدددة الرسدددالة  يأبددد

عبدددد القدددادر  -ب الطبعدددة: الرابعدددة عشدددرب تحقيدددق: شدددعيب األرنددداؤوط 1185 - 1417
 .1185 – 1417األرناؤوط ب 

عالمددة محمددد الزهددري الغمددراويب  السددرا  الوهددا  علددى مددتن المنهددا ب تددأليف: ال .44
 بيروت. –دار المعرفة للطباعة والنشر 

بكدر  يسنن البيهقدي الكبدريب تدأليف: أحمدد بدن الحسدين بدن علدي بدن موسدى أبد .45
ب تحقيددق: محمددد عبددد 1114 - 1414 -مكددة المكرمددة  -البيهقدديب مكتبددة دار البدداز 

 القادر عطا.
رحمن النسددائيبدار الكتددب السددنن الكبددريب تددأليف: أحمددد بددن شددعيب أبددو عبددد الدد .45

ب الطبعدددددة: األولدددددىب تحقيدددددق: د.عبدددددد الغفدددددار 1111 - 1411 -بيدددددروت  -العلميدددددة 
 سيد كسروي حسن. بسليمان البنداري 

سير أعالم النبالء البي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمدان بدن قيزمدان  )ت :  .47
الة ب هدددد(ب ب حققددده : شددددعيب األرنددداؤوط محمدددد نعدددديم العرقسوسددديب مؤسسدددة الرسدددد748
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 .هد 1413الطبعة التاسعةب بيروت 
شددذرات الددذهب فددي أخبددار مددن ذهددبب تددأليف: عبددد الحددي بددن أحمددد بددن محمددد  .48

ب تحقيدددق: عبدددد 1هددددب الطبعددة: ط1415 -دمشددق  -العكددري الحنبلددديب دار بددن كثيدددر  
 .القادر األرنؤوطب محمود األرناؤوط

ليف: عبيددد اهلل شدر  التلدويح علدى التوضديح لمدتن التنقدديح فدي أصدول الفقده.ب تدأ .41
 -هددد 1415 -بيددروت  -بددن مسددعود المحبددوبي البخدداري الحنفدديب دار الكتددب العلميددة 

 م. ب تحقيق: زكريا عميرات.1115
شر  المعالم في أصول الفقه البدن التلمسداني عبدد اهلل بدن محمدد بدن علدي أبدي  .51

تحقيق الشيل عادل أحمدد عبدد الموجدود والشديل علدي محمدد  –محمد الفهري المصري 
 .بيروت –معوض ب  عالم الكتب 

شر  مختصر الروضةبلسليمان بن عبد القوي بن الكدريم الطدوفي الصرصدريب  .51
هدد(بعبد اهلل بددن عبددد المحسددن التركيبمؤسسددة 715أبدو الربيددعب نجددم الدددين )المتددوفى : 

 .3مبعدد األجزاء :  1187هد /  1417الرسالةبالطبعة : األولى ب 
زكريدددا يحيدددى بدددن شدددرف بدددن مدددري  ي: أبدددصدددحيح مسدددلم بشدددر  الندددوويب تدددأليف .52

 ب الطبعة: الطبعة الثانية.1312 -بيروت  -النوويبدار إحياء التراث العربي 
الحسددين القشدديري النيسددابوريب  يصددحيح مسددلمب تددأليف: مسددلم بددن الحجددا  أبدد .53

 .بيروتب تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء التراث العربي 
: تدا  الددين بدن علدي بدن عبدد الكدافي السدبكيب  طبقات الشافعية الكبريب تأليف .54

هدددددب الطبعددددة: الثانيددددةب تحقيددددق: د. محمددددود 1413 -هجددددر للطباعددددة والنشددددر والتوزيددددع 
 .محمد الطناحي د.عبد الفتا  محمد الحلو 

بكددر بددن أحمددد بددن محمددد بددن عمددر بددن قاضددي  يطبقددات الشددافعيةب تددأليف: أبدد .55
ألولدددىب تحقيدددق: د. الحدددافظ عبدددد ب الطبعدددة: ا1417 -بيدددروت  -شدددهبةب عدددالم الكتدددب 

 .العليم خان
 .الظاهر عند ابن حزم للدكتور احمد عيسى يوسف رسالة ماجستير  .55
العبدددر فدددي خبدددر مدددن غبدددرب تدددأليف: شدددمس الددددين محمدددد بدددن أحمدددد بدددن عثمدددان  .57

ب تحقيددددق: د. 2ب الطبعددددة: ط1184 -الكويددددت  -الددددذهبيب مطبعددددة حكومددددة الكويددددت 
   .صال  الدين المنجد

يعلدى ب محمدد بدن الحسدين بدن محمدد بدن  يل الفقده: للقاضدي أبدالعدة فدي أصدو  .58
هد(بحققه وعلق عليه وخر  نصه : د أحمدد بدن علدي 458خلف ابن الفراء )المتوفى : 

جامعدددة الملدددك  -بدددن سدددير المبددداركيب األسدددتاذ المشدددارك فدددي كليدددة الشدددريعة بالريددداض 
 .5د األجزاء : مبعد 1111 -هد  1411محمد بن سعود اإلسالميةبالطبعة : الثانية 

فتح الباري شر  صحيح البخاريب تأليف: أحمد بن علي بن حجدر أبدو الفضدل  .51
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 بيروتب تحقيق: محب الدين الخطيب. -العسقالني الشافعيبدار المعرفة 
الفرو  وتصحيح الفرو ب تدأليف: محمدد بدن مفلدح المقدسدي أبدو عبدد اهللب دار  .51

ب تحقيددددق: أبددددو الزهددددراء حددددازم ب الطبعددددة: األولددددى1418 -بيددددروت  -الكتددددب العلميددددة 
 القاضي.

العبداس  يالفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع الهوامش (ب تأليف: أبد .51
 -هدددد 1418 -بيدددروت  -أحمدددد بدددن إدريدددس الصدددنهاجي القرافددديب دار الكتدددب العلميدددة 

 مب الطبعة: األولىب تحقيق: خليل المنصور.1118
الدددددرازي الجصددددداعب وزارة الفصدددددول فدددددي األصدددددولب تدددددأليف: أحمدددددد بدددددن علدددددي  .52

ب الطبعة: األولىب تحقيق: د. عجيدل 1415 -الكويت  -األوقاف والشئون اإلسالمية 
 جاسم النشمي.

المظفددر منصددور بددن محمددد بددن عبددد  يقواطددع األدلددة فددي األصددولب تددأليف: أبدد .53
مب تحقيدق: محمدد 1117 -هدد1418 -بيدروت  -الجبار السمعانيبدار الكتب العلمية 

 سماعيل الشافعي.حسن محمد حسن إ
القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بهدا مدن األحكدامب تدأليف: علدي بدن عبداس  .54

ب تحقيق: محمدد 1155 - 1375 -القاهرة  -البعلي الحنبليبمطبعة السنة المحمدية 
 حامد الفقي.

 القوانين الفقهيةب تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. .55
لمبجدددل أحمدددد بدددن حنبدددلب تدددأليف: عبدددد اهلل بدددن قدامدددة الكدددافي فدددي فقددده اإلمدددام ا .55

 بيروت. –المقدسي أبو محمدبالمكتب االسالمي 
الحسددن علددي بددن أبددي الكددرم محمددد بددن محمددد  يالكامددل فددي التدداريلب تددأليف: أبدد .57

هددب الطبعددة: الطبعددة 1415 -بيددروت  -بدن عبددد الكدريم الشدديبانيب دار الكتددب العلميدة 
   .اضي الثانيةب تحقيق: عبد اهلل الق

المعدالي عبدد الملدك بدن عبدد اهلل  يكتاب التلخيع في أصول الفقهب تدأليف: أبد .58
مب تحقيدق: 1115 -هدد1417 -بيدروت  -بن يوسف الجوينيبدار البشائر اإلسدالمية 
 عبد اهلل جولم النبالي وبشير أحمد العمري.

كتددب ورسددائل وفتدداوي شدديل اإلسددالم ابددن تيميددةب تددأليف: أحمددد عبددد الحلدديم بددن  .51
يمية الحراني أبو العباسبمكتبة ابن تيميدةب الطبعدة: الثانيدةب تحقيدق: عبدد الدرحمن بدن ت

 محمد بن قاسم العاصمي النجدي.
كشدددداف القنددددا  عددددن مددددتن اإلقنددددا ب تددددأليف: منصددددور بددددن يددددونس بددددن إدريددددس  .71

 ب تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل.1412 -بيروت  -البهوتيبدار الفكر 
إلسددالم البددزدويب تددأليف: عددالء الدددين عبددد كشددف األسددرار عددن أصددول فخددر ا .71

م. ب 1117 -هدددد 1418 -بيدددروت  -العزيدددز بدددن أحمدددد البخددداريبدار الكتدددب العلميدددة 
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 تحقيق: عبد اهلل محمود محمد عمر.
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديثب تأليف: إبراهيم بدن محمدد بدن سدبط  .72

 -كتبدددة النهضدددة العربيدددة ابدددن العجمدددي أبدددو الوفدددا الحلبدددي الطرابلسددديب عدددالم الكتدددب ب م
 .ب الطبعة: األولىب تحقيق: صبحي السامرائي 1187 - 1417 -بيروت 

عبدددد الدددرؤوف المنددداوي القددداهرة الطبعدددة  -الكواكدددب الدريدددة فدددي تدددراجم الصدددوفية .73
 .م1138هد 1357األولى 

الحسدن علدي بدن أبدي الكدرم محمدد بدن  ياللباب في تهذيب األنسابب تأليف: أب .74
 .م1181 -هد 1411 -بيروت  -ريب  دار صادر محمد الشيباني الجز 

لسددددان العددددربب تددددأليف: محمددددد بددددن مكددددرم بددددن منظددددور األفريقددددي المصددددريبدار  .75
 بيروتب الطبعة: األولى. -صادر 

إسدددحاق إبدددراهيم بدددن علدددي الشددديرازيبدار  ياللمدددع فدددي أصدددول الفقدددهب تدددأليف: أبددد .75
 مب الطبعة: األولى. 1185-هد 1415 -بيروت  -الكتب العلمية 

هددد ب تحقيددق 725دس الوصددول فددي علددم األصددول تددأليف العالمددة الحلددي تمبددا .77
 هد(.   1414د  3عبد الحسين محمد علي البقال ب مكتب اإلعالم اإلسالمي د قم )ط/

 بيروت. –المبسوطب تأليف: شمس الدين السرخسيبدار المعرفة  .78
 م.1117 -بيروت  -المجمو ب تأليف: النوويبدار الفكر  .71
لفقددهب تددأليف: القاضددي أبددي بكددر بددن العربددي المعددافري المحصددول فددي أصددول ا .81

ب الطبعددددة: األولددددىب تحقيدددددق: 1111 -هدددددد 1421 -عمددددان  -المددددالكي بدار البيددددارق 
 سعيد فودة. -حسين علي اليدري 

المحصدددول فدددي علدددم األصدددولب تدددأليف: محمدددد بدددن عمدددر بدددن الحسدددين الدددرازيب  .81
الطبعدددة: األولدددىب  ب1411 -الريددداض  -جامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن سدددعود اإلسدددالمية 

 تحقيق: طه جابر فياض العلواني.
المحلددىب تددأليف: علددي بددن أحمددد بددن سددعيد بددن حددزم الظدداهري أبددو محمدددبدار  .82

 بيروتب تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. -اآلفاق الجديدة 
مختصدددر المنتهدددى األصدددولي تدددأليف ابدددن الحاجدددب المدددالكي ب تصدددحيح شدددعبان  .83

 م(.   1173هد د  1313األزهرية د القاهرة ) محمد إسماعيل ب مكتبة الكليات
المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبلبلعبد القادر بن بددران الدمشدقيبتوفي  .84

هددددب تحقيدددق د. عبدددد اهلل بدددن عبدددد المحسدددن التركدددي ب مؤسسدددة الرسدددالةب  1345سدددنة  
 .  1بيروتب الطبعة الثانيةبعدد األجزاء 

حمد المختار بن عبد القدادر الجكندي مذكرة في أصول الفقهبمحمد األمين بن م .85
هدددددد( مكتبدددددة العلدددددوم والحكدددددمب المديندددددة المندددددورةب الطبعدددددة: 1313الشدددددنقيطي )المتدددددوفى: 

 .1مبعدد األجزاء:  2111الخامسةب 
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 م  1122حزيران  –السنة الثالثة  –العدد العاشر  –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

محمدد عبدد اهلل بدن أسدعد بدن علدي بدن  يمرآة الجنان وعبرة اليقظانب تدأليف: أبد .85
 .م1113 -هد 1413 -القاهرة  -سليمان اليافعي ب دار الكتاب اإلسالمي  

حامدبولدددد سدددنة   يالمستصدددفى فدددي علدددم األصدددولبلمحمد بدددن محمدددد الغزالدددي أبددد .87
هددددب تحقيدددق محمدددد عبدددد السدددالم عبدددد الشدددافي ب دار الكتدددب  515هددددبتوفي سدددنة  451

 .1العلميةب بيروتب الطبعة  األولىبعدد األجزاء 
لشدديبانيب اهلل ا عبددد يمسددند اإلمددام أحمددد بددن حنبددلب تددأليف: أحمددد بددن حنبددل أبدد .88

 مصر. –مؤسسة قرطبة 
المسودة في أصول الفقدهب تدأليف: عبدد السدالم   عبدد الحلديم   أحمدد بدن عبدد  .81

 القاهرةب تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. -الحليم آل تيميةبالمدني 
بكدددددر عبدددددد الدددددرزاق بدددددن همدددددام الصدددددنعانيب المكتدددددب  يالمصدددددنفب تدددددأليف: أبددددد .11

 الثانيةب تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي. ب الطبعة:1413 -بيروت  -اإلسالمي 
معددالم اصددول الفقددده عنددد اهددل السدددنة والجماعددة ب محمددد بدددن حسددين بددن حسدددن  .11

 الجيزاني ب دار ابن الجوزي.
المعتصددر مددن شددر  مختصددر األصددول مددن علددم األصددولبألبي المنددذر محمددود  .12

 بددن محمددد بددن مصددطفى بددن عبددد اللطيددف المنيدداويب المكتبددة الشدداملةب مصددربالطبعة:
 .1مبعدد األجزاء: 2111 -هد  1431األولىب 

المعتمدددد فدددي أصدددول الفقدددهب تدددأليف: محمدددد بدددن علدددي بدددن الطيدددب البصدددري أبدددو  .13
ب الطبعددددة: األولددددىب تحقيددددق: خليددددل 1413 -بيددددروت  -الحسددددينبدار الكتددددب العلميددددة 

 الميس.
مغنددددي المحتددددا  إلددددى معرفددددة معدددداني ألفدددداظ المنهددددا ب تددددأليف: محمددددد الخطيددددب  .14

 بيروت. –لفكر الشربينيبدار ا
المغني في فقه اإلمام أحمدد بدن حنبدل الشديبانيب تدأليف: عبدد اهلل بدن أحمدد بدن  .15

 ب الطبعة: األولى.1415 -بيروت  -قدامة المقدسي أبو محمدبدار الفكر 
حمددد الكبيسددي ب دار اإلرشدداد ب بغددداد ب الطبعددة األولددى  -مقدمددة شددفاء الغليددل .15

 م. 1171 -هد 1311
ه  أهدل الحددديثبزكريا بددن غددالم قددادر الباكسددتاني بدار مدن أصددول الفقدده علددى مددن .17

 .1مبعدد األجزاء: 2112-هد1423الخرازبالطبعة: الطبعة االولى 
إسددحاق  يالمنتخددب مددن كتدداب السددياق لتدداريل نيسددابورب تددأليف: تقددي الدددين أبدد .18

 -بيدددددروت  -إبدددددراهيم بدددددن محمدددددد الصددددديرفينيب دار الفكدددددر للطباعدددددة والنشدددددر التوزيدددددع 
 : خالد حيدر.هدب تحقيق1414

المنخددددول فدددددي تعليقدددددات األصددددولبلمحمد بدددددن محمدددددد بددددن محمدددددد الغزالدددددي أبدددددي  .11
هددددب تحقيدددق د. محمدددد حسدددن هيتدددو ب دار  515هددددبو تدددوفي سدددنة  451حامدبولددد سدددنة 
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 .1الفكربدمشقبالطبعة الثانيةبعدد األجزاء 
ددول  الف ْقدده  اْلم قَدداَرن)تحريٌر لمسددائ ل ه ودراسدد .111 ْلددم  أ ص  تها دراسددة  نظرَيددة  اْلم هَددَذب  فددي ع 

الرياضبالطبعدددددة  –تطبيقَية (بلعبدددددد الكدددددريم بدددددن علدددددي بدددددن محمدددددد النملةبمكتبدددددة الرشدددددد 
 .5مبعدد األجزاء:  1111 -هد  1421األولى: 

الموافقدددات فدددي أصدددول الفقدددهبإلبراهيم بدددن موسدددى الشددداطبي اللخمدددي الغرنددداطي  .111
ةببيروتبعدددد األجددزاء هدددب تحقيددق عبددد اهلل دراز بدار المعرف 711المددالكيبتوفي سددنة 

4  . 
نهايدددة المحتدددا  إلدددى شدددر  المنهدددا . ب تدددأليف: شدددمس الددددين محمدددد بدددن أبدددي  .112

العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرب دار الفكر 
 م.1184 -هد 1414 -بيروت  -للطباعة 

ن محمددد السددعادات المبددارك بدد يالنهايددة فددي غريددب الحددديث واألثددرب تددأليف: أبدد .113
مب تحقيددددق: طدددداهر أحمدددددد 1171 -هدددددد 1311 -بيددددروت  -الجزريبالمكتبددددة العلميددددة 

 محمود محمد الطناحي. -الزاوي 
الهدايددة شددر  بدايددة المبتددديب تددأليف: أبددي الحسددن علددي بددن أبددي بكددر بددن عبددد  .114

 الجليل الرشداني المرغيانيب المكتبة اإلسالمية.
ن وهو كشف الظنون عدن أسدامي هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفي .115

الكتب والفنونب تأليف: مصطفى بن عبداهلل القسدطنطيني الرومدي الحنفديب دار الكتدب 
   .1112 – 1413 -بيروت  -العلمية 
الوافي بالوفيات لصال  الدين خليل بدن آيبدك الصدفدي باعتنداء هلمدوت ليتدر ب  .115

 م. 1151 -هد 1381ة دار النشرب فراتز شتاينز بفيسيادان بالطبعة الثانية ب سن
الددوافي بالوفيدداتب تددأليف: صددال  الدددين خليددل بددن أيبددك الصددفديب  دار إحيدداء  .117

 .مب تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى2111 -هد1421 -بيروت  -التراث 
 




