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  المخلص
  

ي، وق�د ن�شأ     البحث یتناول اإلمام البھ�وتي كواح�د م�ن أع�الم الفق�ھ الحنبل�              

وتربى في بیت علم ودین وأخذ عن الكثیر من متأخري الحنابلة حت�ى ص�ار إماًم�ا     

والبھ�وتي كغی�ره م�ن الحنابل�ة     ). ھ�ـ ١٠٥١(وفقھًیا في زمانھ إل�ى أن ت�وفي س�نة     

استقى مصادره التشریعیة المختلف فیھا كبقیة الحنابلة على أنھا مصادر تابعة ال      

الحظ��ة تل��ك الم���صادر عن��د ش��رحھ للم���سائل     أص��وًلا م��ستقلة، ویمك��ن للق���ارئ م   

الفقھیة، فھو یرى أن االستحسان ال یك�ون بالت�شھي وال ب�الھوى وإنم�ا ھ�و عم�ل          

ب��أقوى ال��دلیلین اس��تناًدا ل��نص ش��رعي أو لإلجم��اع أو لل��ضرورة، وھ��ذا م��ا ذك��ره   

ث�م ت�أتي الم�صلحة المرس�لة الت�ي      . البھوتي في مسائلھ الفقھیة تلمیًحا ال تصریًحا    

رھ��ا ال��شارع ول��م یلغھ��ا وإنم��ا ُترك��ت للمجتھ��دین ك��البھوتي، ك��ون ھ��ذه         ل��م یعتب

الم�صالح م�راد ال�شارع، ویعتب�ر البھ�وتي الوس�یلة المف�ضیة لإلباح�ة م�ع رجح��ان          

المفسدة أنھا دلیل شرعي ُتبنى علیھ األحكام، وكذلك شرع من قبلنا ھو ش�رح لن�ا     

أم�ا آخ�ر م�دار     . فقھی�ة ما لم ُینسخ وقد صّرح بھ البھوتي في كثیر م�ن الم�سائل ال             

الفتوى ھو االستصحاب، فھو حجة عند البھوتي یأخذ بھ ویبن�ي علی�ھ العم�ل م�ن                

خالل القواعد الفقھیة التي یفھم منھا االستصحاب كإلحاق الفرد باألغلب واألص�ل         

  .براءة الذمة وبقاء ما كان على كما كان

  المصادر التشریعیة، البھوتي: الكلمات الدالة
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Summary 
 

The research deals with the Imam Bahuti as one of 
the flags of Hanbali jurisprudence, and was raised 
and raised in the house of science and religion and 
took on many of the Hanbalis late until he became an 
imam and jurist in his time until he died in ١٠٥١ AH. 
Al-Bahouti, like other Hanbalis, derived his different 
sources of legislation as the rest of the Hanbalis as 
sources of independent assets. The reader can 
observe these sources when explaining the 
jurisprudential issues. He sees that praise is not a 
salutation nor a hobby; it is a work of the strongest 
evidence based on a shar'i text or consensus or 
necessity. , And this is what Bahouti said in his 
jurisprudential issues, a hint not a statement. And 
then comes the interest sent not considered by the 
street and did not cancel, but left to the diligent 
Kalbhuti, the fact that these interests Murad street, 
and Bahouti is the means leading to permissibility 
with the presumption of corruption that it is a 
legitimate guide to build the provisions, and also 
proceeded by us is to explain to us unless copied 
and has been declared by the Bahuti In many matters 
of jurisprudence. The last course of the Fatwa is the 
Istisahab. It is an argument in which the Bahouti 
takes it and builds upon it the work through the 
jurisprudential rules, which are understood as the 
approach of attaching the individual to the majority 
and the origin of the innocence and the survival of 
what was on the same.  

Keywords: legislative sources, Bahuti
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  المقدمة

الحم���د هللا رب الع���المین، وأش���ھد أن ال إل���ھ إال اهللا وح���ده ال ش���ریك ل���ھ،   
َمْن ُی�ِرِد اللَّ�ُھ   " القائل َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّمَ   وأشھد أن سیدنا محمًدا عبده ورسولھ       

  أما بعـــد،.  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین١" ِبِھ َخْیًرا ُیَفقِّْھُھ ِفى الدِّیِن
ھ م��ن أش��رف العل��وم؛ الحتی��اج الن��اس إلی��ھ ف��ي عب��اداتھم     ف��إّن عل��م الفق�� 

ومع��امالتھم، فاالش��تغال بالفق��ھ م��ن أف��ضل القرب��ات وأج��ّل الطاع��ات، وفی��ھ خی��ر      
وبالنظر إل�ى الفق�ھ اإلس�المي، فق�د ق�ّیض اهللا بف�ضلھ           . األوقات ُتنفق تعّلًما وتعلیًما   

لطلبة العلم، ب�ل  وكرمھ لھ رجاًلا نذروا أنفسھم لخدمتھ، وصرفوا ھممھم لتیسیره       
وأثروا المكتبات اإلسالمیة بما أتّموا ما بدأه أئمتھم، وبما أّلفوا فیھ، فكان لھم قدم 

  .السبق في تحصیل كنوز الفقھ اإلسالمي وأسراره، ومن َثمَّ كانوا ھداة مھدیین 
ول��ذا ك��ان حری��ا بط��الب العل��م، أن ینھل��وا م��ن فق��ھ ھ��ؤالء العلم��اء، حت��ى    

وم��ن ب��ین ھ��ؤالء .  ول��و ی��سیر م��ن حق��ائق الفق��ھ اإلس��المي یت��سّنى لھ��م فھ��م ق��در 
من���صور ب���ن ی���ونس ب���ن إدری���س البھ���وتي أب���رز فقھ���اء الحنابل���ة المت���أخرین         
الم���شھورین، وص���احب المؤلف���ات الكثی���رة، وال���شروح العدی���دة، والمخت���صرات     

وقد أجمعت المصادر التي ترجم�ت للبھ�وتي، عل�ى جالل�ة ق�دره ورس�وخ                . المفیدة
  .إلسالمي عامة، والفقھ الحنبلي خاصة، بل وبرع في ذلك قدمھ في الفقھ ا

  :أھمیة البحث
تكم��ن أھمی��ة البح��ث ف��ي كون��ھ ُیظھ��ر َعلًم��ا م��ن أع��الم الفق��ھ اإلس��المي،     

  : مراعًیا الجوانب التالیة في شخصیتھ
  .البھوتي كان في زمانھ شیخ الحنابلة وإمامھم   -١
عم�ل حاش�یة لكت�اب مع�ین ث�م         البھوتي من العلماء القالئل الذین یقوم�ون ب          -٢

یأتي مرة أخرى للكتاب نفسھ فیشرحھ لما یراه من أھمیة ھذا الكتاب كما         
  ".كشاف القناع عن متن اإلقناع"و " شرح منتھى اإلرادات"في كتابیھ 

یدل عمل البھوتي للحواشي والشروح على سعة االط�الع وغ�زارة العل�م؛            -٣
ة لجمیع المبھمات ومزیلة لك�ل      ألن الشروح والحواشي تكون دائًما مفّسر     

  .الملتبسات

                                           
، الجامع الصحیح المسند من حدیث )ھـ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل   . ١

، )محّب الدین الخطیب: تحقیق(، ١رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، ط
مسلم، أبو الحسین مسلم . ٧١، رقم ٤٢، ص١ھـ، ج١٤٠٣المطبعة السلفیة، القاھرة، 

، المسند الصحیح المختصر من السند بنقل العدل عن )ھـ٢٦١ت( القشیري بن الحجاج
، دار طیبة، )نظر محمد الفاریابي: عنایة(العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، 

، من حدیث معاویة رضي اهللا ١٠٣٧، رقم ٤٥٨، ص١م، ج٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧الریاض، 
 .عنھ
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  :أسباب اختیار البحث
م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار م��ا تق��دم م��ن بی��ان أھمی��ة الموض��وع، ف��إن م��ن        

  :األسباب التي دعت الباحث إلى اختیار ھذا البحث أیًضا مایلي 
البھوتي لم یتم تناولھ بدراسة فقھیة متخصصة، تكشف خطتھ التشریعیة             -١

  .  كان یعتمد علیھا في بنائھ الفقھي للمسائلوأصولھ التي
االطالع من خاللھ عل�ى م�ا ُكت�ب ع�ن الفق�ھ الحنبل�ي، وكی�ف وص�ل إلین�ا،                        -٢

والجھود الفقھیة المبذولة من خالل تالمذة اإلم�ام أحم�د ف�ي نق�ل وت�دوین             
  .آرائھ الفقھیة

دراس��ة البھ��وتي توض��ح ص��ورة فقھی��ة لواح��د م��ن فقھائن��ا الكب��ار، وم��ا         -٣
تازت بھ ھذه الصورة من سمات وخصائص یمكن أن نستفید منھ�ا ف�ي               ام

  .حیاتنا الفقھیة المعاصرة 
  :مشكلة البحث

تكم�ن م��شكلة البح��ث وص��عوباتھ ف��ي قل�ة المراج��ع الت��ي تناول��ت البھ��وتي   
بالشرح والتفصیل، لذلك كان�ت س�یرتھ وحیات�ھ العلمی�ة متن�اثرة ب�ین المخطوط�ات               

  .موكتب التاریخ والطبقات والتراج
باإلض�افة إل�ى ع�دم التع�رض لحی�اة البھ�وتي بالتف�صیل برس�الة علمی�ة أو          
بحثیة، وأیًضا إغفال دوره في الفقھ الحنبلي، مع م�ا لھ�ذا الموض�وع م�ن أھمی�ة،                 

  .عزمت على الكتابة فیھ متوكًلا على اهللا الذي أسألھ التوفیق والسداد
  :الدراسات السابقة

تي لكنني ـ حسب علم�ي ـ ل�م أج�د      لقد بحثت عن دراسة سابقة حول البھو  
سوى معلومات متناثرة حولھ وذلك عندما یتن�اول أح�ٌد ش�یئًا م�ن كتب�ھ ب�التحقیق،                  
كذلك لم أجد ـ ح�سب علم�ي ـ دراس�ة تناول�ت جھ�ود البھ�وتي ف�ي الفق�ھ الحنبل�ي،            

وك���ذلك بع���ض " الم���نح ال���شافیات ف���ي ش���رح المف���ردات  "س���وى تحقی���ق لكتاب���ھ  
  .ض كتبھ بالمملكة العربیة السعودیة الدراسات حول التحقیق في بع

  :منھج البحث
اعتم���د الباح���ث ف���ي ھ���ذا البح���ث عل���ى الم���نھج االس���تقرائي، بجم���ع آراء 
البھ��وتي ومفردات��ھ ف��ي الف��روع األص��ولیة والفقھی��ة، م��ن ثنای��ا متون��ھ وش��روحھ   
الفقھی��ة ف��ي م��ذھب اإلم��ام أحم��د، وكت��ب الم��ذھب الحنبل��ي الم��ذكورة فیھ��ا آراؤه      

  .والمنھج التحلیلي وذلك بمعرفة اتجاھاتھ الفكریة. قھیةاألصولیة والف
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  : خطة البحث
فالمقدم�ة  . تشتمل الخطة على مقدم�ة، وتمھی�د، وخم�سة مباح�ث وخاتم�ة       

تناولت أھمی�ة البح�ث، وأس�باب اختی�اره، وم�ن َث�مَّ م�شكلتھ، والم�نھج ال�ذي یق�وم                     
  . علیھ، والدراسات السابقة، وأخیًرا خطتھ

 في نبذة مخت�صر ع�ن س�یرة اإلم�ام البھ�وتي، وت�شتمل             ثم یطالعنا التمھید  
. مول��ده ون��شأتھ: الث��اني. اس��مھ، ن��سبھ، كنیت��ھ ولقب��ھ: األول: عل��ى أربع��ة مطال��ب

: األول: ث�م ت�أتي المباح�ث الخم�سة وھ�ي        . وفات�ھ : الراب�ھ . صفاتھ وأخالقھ : الثالث
ش�رع َم�ْن    : الراب�ع . س�ّد ال�ذرائع   : الثال�ث . المصالح المرس�لة  : الثاني.  االستحسان

ثم ت�أتي الخاتم�ة لت�سّجل أھ�م النت�ائج الت�ي توص�لت               . االستصحاب: الخامس. قبلنا
  .وأخیًرا المراجع ثم فھرس الموضوعات. إلیھا مع بعض من التوصیات

  .نبذة مختصر عن سیرة اإلمام البھوتي: التمھید
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  اطب اول

و  ، ،ا  

ن ح�سن ب�ن أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن       ھو منصور بن یونس بن ص�الح ال�دین ب�    
إدریس البھوتي المصري الحنبلي، ھذا نسبھ كما ذكره عن نفسھ في أواخر كتب�ھ             

١.  
وینتسب البھ�وتي إل�ى ُبُھ�وت ب�ضم الموح�دة والھ�اء وس�كون ال�واو وف�ي                
آخره مثناة فوقیة، قریة قدیمة كان�ت تابع�ة لمرك�ز طلخ�ا م�ن مدیری�ة الغربی�ة ف�ي          

. ٢طلخا بمحافظة الدقھلیة بجمھوریة مصر العربیة مصر وھي الیوم تابعة لمركز 
أما كنیتھ فھي أبي السعادات، تفّرد بذكرھا ابن حمی�د م�ن ب�ین َم�ْن ت�رجم ل�ھ فیم�ا          

ال�شیخ،  :  أما لقب البھوتي فق�د ُلّق�ب بع�دة ألق�اب منھ�ا     .٣اطلعت علیھ من المصادر  
 محق��ق العالم��ة، اإلم��ام، ش��یخ م��شایخ اإلس��الم، ش��یخ الحنابل��ة، ش��یخ الم��ذھب،      

  .٤المذھب

                                           
ض المربع بشرح زاد المستقنع، عالم ، الرو)ھـ١٠٥١ت(لبھوتي، منصور بن یونس ا  . ١

البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس . ٤٩٢م، ص١٩٨٥/ھـ١٤٠٥الكتب، بیروت، 
، عالم )محمد أمین الضّناوي: تحقیق(،١، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ط)ھـ١٠٤٦ت(

البھوتي، منصور بن یونس بن . ٤١٩، ص٥م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٧الكتب، بیروت، 
، ٢، ط"دقائق أولي النھى لشرح المنتھى"شرح منتھى اإلرادات ، )ھـ١٠٥١ت(إدریس 

  .٧٧٠ص،٦م، ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، مؤسسة الرسالة، بیروت،) التركيعبداهللا: تحقیق(
رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبالد المصریة، مطبعة وزارة التربیة والتعلیم،   . ٢

 .٨٦م، الجزء من القسم الثاني، ص ١٩٥٨القاھرة، 
، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، )ھـ١٢٩٥ت(ن حمید، محمد بن عبداهللا النجدي با  . ٣

، مؤسسة الرسالة، بیروت، )بكر أبو زید وعبدالرحمن العثیمین: تحقیق(،١ط
 .١١٣١، ص٣جم، ١٩٩٦/ھـ١٤١٦

، خالصة األثر في أعیان القرن الحادي )ھـ١١١١ت(المحبي، محمد األمین بن فضل اهللا   . ٤
الغزي، محمد بن محمد العامري . ٤٢٦، ص٤ر صادر، بیروت، جعشر، دا

محمد مطیع الحافظ : تحقیق(، النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، )ھـ١٢١٤ت(
ابن بشر، عثمان بن عبداهللا . ٢١٠م، ص ١٩٨٢، دار الفكر، دمشق، )ونزار أباظھ

 عبدالرحمن آل :تحقیق(، ٤، عنوان المجد في تاریخ نجد، ط)ھـ١٢٨٨ت(النجدي 
 . ٣٢٣، ص٢م، ج١٩٨٣/ھـ١٤٠٣، مطبوعات دارة عبدالعزیز، الریاض، )الشیخ
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ب اطا  

ده وو  

أما عن ن�شأتھ فق�د   .١ولد البھوتي على رأس القرن الحادي عشر الھجري         
نشأ في بیت علم ودین، وحفظ الق�رآن الك�ریم وھ�و ص�غیر، وس�لك طری�ق الن�بالء           
في صرف ُجّل وقتھ وجھده في طلب العلم الشرعي، وكان للفقھ في تعّلمھ نصیب             

وق�د أخ�ذ البھ�وتي ع�ن كثی�ر      . ف إلى ِحَل�ق العل�م، ودروس الم�شایخ    األسد، فانصر 
من المتأخرین الحنابلة وتبّح�ر ف�ي الفق�ھ عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د، فأّص�ل وقّع�د،                  
وفّصل ودّقق، فكان شیخ المذھب، وإمام الحنابلة وفقیھھم في زمانھ؛ ألنھ اجتھ�د    

  .٢خ الحنابلة بمصرفي تحریر مسائلھ وإیضاح دقائقھ فاستحق أن ینال لقب شی

  اطب اث

وأ   

شھد للبھ�وتي ك�لُّ َم�ْن ت�رجم ل�ھ أن�ھ ك�ان عل�ى ُخل�ق ك�ریم، وك�ان ذا أدب                       
ا ب��أخالق العلم��اء  ا بال��صفات الكریم��ة، والخ��صال الحمی��دة، ومتخّلًق��   ع��اٍل، مت��صفً 

ة غزی�ر  كثی�ر العب�اد  .... ا ا ورًع� ا عامًل� العاملین، والزّھاد الورعین، فقد ك�ان عالًم�       
  .٤ كما اتصف بالورع ،٣اإلفادة واالستفادة

  ا، كریم النفس، سھل العطاء، بالغ اإلك�رام، ل�ھ مك�ارم           وكان البھوتي سخی
داّرة، وكان في كل لیلة جمعة یجع�ل ض�یافة وی�دعو جماعت�ھ م�ن المقادس�ة، وإذا                    

 :المحّبي عنھقال . ٥مرض منھم أحد عاده وأخذه إلى بیتھ، ومرضھ إلى أْن یشفى
وك��ان الن��اس یأتون��ھ بال��صدقات فیفرقھ��ا عل��ى طلبت��ھ ب��المجلس، وال یأخ��ذ منھ��ا   "

 ولو تأملنا النّص لتبینت لنا أخالق أخرى كعّفة نفسھ في عدم األخ�ذ م�ن     .٦" اشیًئ
  .الصدقات، وإیثاره في قضاء حاجات طالبھ، وعطفھ في ُحسن معاملتھ لھم

راب اطا  

و  

ا؛ لك��ن حیات��ھ كان��ت حافل��ة ب��العلم والعم��ل والج��ّد   ل��م یعّم��ر البھ��وتي طویًل�� 
م�رض م�ن ی�وم األح�د خ�امس ش�ھر       : "قال تلمیذه وابن أختھ الخل�وتي   . واالجتھاد

                                           
 . ١١٣٣، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة، ج. ٢١٣الغزي، النعت األكمل، ص  . ١
 .   ٤٢٦، ص٤المحبي، خالصة األثر، ج  . ٢
 . ١١٣١، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة،ج.٢١٢النعت األكمل، ص الغزي،   . ٣
 .٤٢٦، ص٤خالصة األثر، جالمحبي،   . ٤
ابن حمید، . ٢١٢الغزي، النعت األكمل، ص . ٤٢٦، ص٤خالصة األثر، جالمحبي،   . ٥

 . ١١٣٣، ص٣السحب الوابلة، ج
 . ١١٣٣، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة،ج. ٢١٢الغزي، النعت األكمل، ص  . ٦
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 وكان��ت وفات��ھ ض��حى ی��وم الجمع��ة عاش��ر ش��ھر ربی��ع الث��اني س��نة  ،١ربی��ع الث��اني
إح�دى وخم��سین وأل��ف م�ن الھج��رة النبوی��ة عل��ى ص�احبھا أف��ضل ال��صالة وأزك��ى    

  .٢" ودفن في تربة المجاورین، وكان عمره إحدى وخمسین سنةالتسلیم بمصر،
  توطئة

قبل الخوض في المصادر التشریعیة المختلف فیھا عند اإلمام البھوتي ال 
  .بد من وقفة نوّضح فیھا المقصود من مفھومي المصدر والتشریع

فأما المصدر فأصل الكلمة التي تصدر عنھا صوادر األفعال، وتفسیره أّن 
فھي األصول التي بنى : أما المراد بالمصادر ھنا.٣"  كانت أول الكالمالمصادر

ذلك أّن اإلمام . اإلمام أحمد بن حنبل علیھا اجتھاده في استنباط األحكام الفقھیة
أحمد كان لھ أصول یعود إلیھا فیستقي منھا األحكام الفقھیة والمسائل الفرعیة 

  . وال یتخطاھا إلى غیرھا
وَشَرْعُت في ھذا اَألمر ُشُروًعا َأي . مصدر َشرََّعوأما التشریع فھو 

والشرعة والشرع مثل الشریعة وھي مورد الناس لالستقاء وسمیت . ٤ُخْضُت،
ھي ما شرعھ اهللا : واصطالًحا". َشَراِئُع"بذلك لوضوحھا وظھورھا، وجمعھا 

ى ألسنة األنبیاء تعالى على لسان نبیھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم في الدیانة، وعل
َفالسُّنَُّة َكالشَِّریَعِة : قال شیخ اإلسالم. ٥"علیھم السالم قبلھ، والحكم منھا للناسخ

َما َسنَُّھ الرَُّسوُل َوَما َشَرَعُھ، َفَقْد ُیَراُد ِبِھ َما َسنَُّھ َوَشَرَعُھ ِمْن اْلَعَقاِئِد، َوَقْد : ِھَي
  .٦.  اْلَعَمِل، َوَقْد ُیَراُد ِبِھ ِكَلاُھَماُیَراُد ِبِھ َما َسنَُّھ َوَشَرَعُھ ِمْن

ومن ھنا یتّبن لنا أّن الشریعة أو الشرع عند اإلطالق ال یراد بھما إال ما   
ومن أطلقھما على غیر ذلك فھو . شرعھ اهللا وحده لعباده على ألسنة أنبیائھ

ملة لكل متعٍد، ألن الشارع ھو اهللا تعالى، وأحكامھ ھي التشریع بإطالقھا فھي شا
  .ما یصلح الناس في دینھم ودنیاھم

                                           
 .١١٣٣، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة، ج. ٢١٣الغزي، النعت األكمل، ص  . ١
ابن حمید، .  ٢١٣الغزي، النعت األكمل، ص.  ٤٢٦، ص٤خالصة األثر، جالمحبي،   . ٢

 .٧/٣٠٧األعالم للزركلي  . ١١٣٣، ص٣السحب الوابلة، ج
، لسان العرب، )ھـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم المصري  . ٣

  .٢٤١١معارف، القاھرة، ص ، دار ال)نخبة من العاملین بدار المعارف: تحقیق(
  .٢٤٦، رقم ١٣١، ١٣٠، ص١صحیح مسلم، ج  . ٤
: تحقیق(، اإلحكام في أصول األحكام، )ھـ٤٥٦ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد   . ٥

 .٤٦، ص١، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ج)أحمد شاكر
، ٣اوى، ط، مجموع الفت)ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم   . ٦

، ١٩م، ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، دار الوفاء، المنصورة، )عامر الجزار وأنور الباز: عنایة(
  .١٦٦، ١٦٥ص
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  املبحث األول

  االستحسان

  : وفيه ثالثة مطالب

  اطب اول

  رف ان

یقال حّسنت ال�شيء تح�سیًنا،   . االستحسان لغًة عدُّ الشيء واعتقاده حسًنا     
أما االستحسان في االصطالح فعند الحنفیة ھو أْن یعدل اإلنسان ع�ن    . ١زّینتھ: أي

ْن یحكم في مسألة بمثل ما حكم بھ في نظائرھ�ا إل�ى خالف�ھ لوج�ھ أق�وى یقت�ضي                 أ
وعند المالكیة ھو أْن یكون ط�رًدا لقی�اس ی�ؤدي إل�ى غل�و ف�ي           . ٢العدول عن األول  

الحكم ومبالغة فیھ، فیعدل عنھ في بعض المواضع؛ لمعنى یؤثر في الحكم یختص        
م الم�سألة ع�ن نظائرھ�ا ل�دلیل      وعند الحنابلة ھو العدول بحك�     . ٣" بھ ذلك الموضع  

  .  ٤خاص من كتاب أو سنة
م��ن خ��الل النظ��ر ف��ي ك��الم األص��ولیین ع��ن االستح��سان یت��ضح أن   : أق��ول  

االستحسان عبارة عن األخذ بأقوى الدلیلین، أو العدول عن دلیل آلخر لوج�ھ م�ن                
  .الوجوه، وھذا في الحقیقة إنما ُیعد من قبیل الترجیح بین األدلة

ب اطا  

  أم ان

وھ�و م�ا ثب�ت ب�األثر، ویج�ري ف�ي ك�ل أن��واع        : االستح�سان ب�النصّ  : األول
العقود كالسلم واإلجارة والقرض، وأغل�ب إطالق�ات االستح�سان ف�ي كت�ب الف�روع                

ھ�ذا ج�ائز    : فیقول�ون . تنصرف إلى ھذا النوع وعلى الخصوص في فروع الحنفیة        
  .استحساًنا

                                           
، دار )أحمد عّطار: تحقیق(، ٢، الصحاح، ط)ھـ٣٩٣ت(لجوھري، إسماعیل بن حماد ا  .١

النسفي، أبو حفص عمر . ٢٠٩٩،ص٥م، ج١٩٧٩/ھـ١٣٩٩العلم للمالیین، بیروت، 
، )خالد العك: تعلیق(، ١ُطلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة، ط، )ھـ٥٣٧ت(بن محمد 

 .٢٠١م، ص ١٩٩٥/ھـ١٤١٦دار النفائس، بیروت، 
، كشف األسرار عن أصول فخر )ھـ٧٣٠ت(البخاري، عالء الدین عبدالعزیز بن أحمد   .٢

، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبداهللا محمود: وضع حواشیھ(، ١اإلسالمالبزدوي، ط
 .٤، ص٤م، ج١٩٩٧/ـھ١٤١٨

، ١، اإلعتصام، ط)ھـ٧٩٠ت(الشاطبي، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد الّلخمي   .٣
 .٦٥، ص٣م، ج٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، مكتبة التوحید، المنامة، )مشھور آل سلمان: تعلیق(

 .١٤٨، ١٤٧روضة الناظر، ص ابن قدامة،   .٤
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ك��أْن . وھ��و م��ا ُی��سمى باالست��صناع: م��اعاالستح��سان باإلج: الق��سم الث��اني
یأمر إنساًنا لیخرز لھ خف�ا بك�ذا ویب�ّین ص�فتھ ومق�داره، وال ی�ذكر ل�ھ أجًل�ا وی�سّلم                

  . إلیھ الدراھم أو ال ُیسّلم فإنھ یجوز
كما في مسألة تطھی�ر الحی�اض       : االستحسان بالضرورة : أما القسم الثالث  

ا خالطت�ھ النجاس�ة ول�و ك�ان كثی�ًرا، فإن�ھ       واآلبار واألواني، ألن األصل أّن الماء إذ      
  .ینجس ما دام أنھ لیس جارًیا، لكن ُعفي عن ذلك

وم��ن أمثلت��ھ طھ��ارة : االستح��سان بالقی��اس الخف��ي: وأخی��ًرا الق��سم الراب��ع
س��ؤر س��باع الطی��ر؛ ألن��ھ م��ن ال��سباع ودلی��ل النجاس��ة حرم��ة أك��ل لحم��ھ ك��سائر       

ب��نجس الع��ین ب��دلیل ج��واز ال��سباع، وف��ي االستح��سان ھ��و ط��اھر ألن ال��سبع ل��یس 
  .انتفاع بھ شرًعا كالصید، وكذا االنتفاع بجلده وعظمھ

ولو كان نجس العین لم�ا ج�از ك�الخنزیر، وس�ؤر س�باع البھ�ائم إنم�ا ك�ان                       
نجًسا باعتبار حرمة األكل؛ ألنھا تشرب بل�سانھا وھ�و رط�ب م�ن لعابھ�ا، ولعابھ�ا                

ھ��ا تأخ��ذ الم��اء بمنقارھ��ا، متول��د م��ن لحمھ��ا، وھ��ذا ال یوج��د ف��ي س��باع الطی��ر؛ ألن 
ومنقارھا عظم، وعظم المیتة طاھر فعظم الحي أولى، فصار ھذا االستحسان وإْن           

  .  ١كان باطًنا أقوى من القیاس وإْن كان ظاھًرا

  اطب اث

   ان

  .حكم االستحسان: أوالً

ل أنھ حجة وھذا قو   : األول: اخُتلف في االحتجاج باالستحسان على قولین     
أن�ھ ل�یس بحج�ة وھ�و ق�ول          : القول الثاني . وھو ما سار علیھ البھوتي    . ٢الجمھور

                                           
 . ٩، ص٤عالء الدین البخاري، كشف األسرار، ج  .١
: تحقیق(، ١، أصول السرخسي، ط)ھـ٤٩٠ت(السرخسي، أبو بكر أحمد بن أبي سھل : حنفیةال  .٢

عالء الدین . ٢٠١، ص٢م، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )أبو الوفا األفغاني
، تیسیر التحریر، دار )ھـ٩٧٢ت(أمیر بادشاه، محمد أمین . ٤، ص٤البخاري، كشف األسرار، ج

، )ھـ١٢٥٠ت(العطار، حسن . ١١٣، ص٤م، ج١٩٨٣/ھـ١٤٠٣یروت، الكتب العلمیة، ب
الشاطبي، : المالكیة. ٣٩٥، ص٢حاشیتھ على جمع الجوامع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

، العّدة في )ھـ٤٥٨ت(أبو یعلى، محمد بن الحسین البغدادي : الحنابلة. ٦٤، ص٣االعتصام، ج
آل . ١٦٠٤، ص ٥م، ج١٩٩٠/ھـ١٤١٠، )أحمد سیر المباركي: تحقیق(، ٢أصول الفقھ، ط

وحفیده ) ھـ٦٨٢ت(وولده أبو المحاسن عبدالحلیم ) ھـ٦٥٢ت(تیمیة، أبو البركات عبدالسالم 
، دار )أحمد الّذروي: تحقیق(، ١، المسّودة في أصول الفقھ، ط)ھـ٧٢٨ت(أبو العباس أحمد 

حمد عبداهللا بن ابن قدامة، أبو م. ٨٣٨-٨٣٤، ص٢م، ج٢٠٠١/ھـ١٤٢٢الفضیلة، الریاض، 
سیف الدین : مراجعة(، ٤، روضة الناظر وجنة المناظر، ط)ھـ٦٢٠ت(أحمد بن محمد الحنبلي 

 . ١٤٧م، ص١٩٩٤/ھـ١٤١٤، دار الكتاب العربي، بیروت، )الكاتب
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وسوف نقت�صر عل�ى ذك�ر بع�ض أدل�ة الق�ول األول، والق�ائلین بحجّی�ة               .  ١الشافعي
  :االستحسان ومنھا

وقول�ھ  . ١٨: الزم�ر } الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن الَقْوَل َفَیتَِّبُعوَن َأْح�َسَنھُ     {قولھ تعالى      -١
ووج���ھ . ٥٥: الزم��ر }َواتَِّبُع��َوْا َأْح��َسَن َم���آ ُأن��ِزَل ِإَل��ْیُكم مِّ���ن رَِّبُك��م      {تع��الى 

االحتجاج باآلیة األولى ورودھا ف�ي مع�رض الثن�اء والم�دح لمّتب�ع أح�سن           
الق��ول، أم��ا اإلحتج��اج باآلی��ة الثانی��ة م��ن جھ��ة أن��ھ أم��ر باتب��اع أح��سن م��ا  

  .ُأنزل، ولوال أنھ حجة لما كان كذلك
َفَم�ا َرَأى اْلُم�ْسِلُموَن َح�َسًنا، َفُھ�َو ِعْن�َد اِهللا         : "ى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ      قولھ َص�لَّ     -٢

ولوال أنھ حجة لم�ا ك�ان عن�د    . ٢"َحَسٌن، َوَما َرَأْوا َسیًِّئا َفُھَو ِعْنَد اِهللا َسیِّئٌ   
  .اهللا حسن

ما ُذكر من استحسانھم دخول الحم�ام، وش�رب الم�اء م�ن أی�دي ال�سقائین                    -٣
  . ٣ر تقدیر لزمان السكون، وتقدیر الماء واألجرةمن غی

  :االستحسان عند اإلمام أحمد: ثانيا

 ولك�ن بمعن�اه األول كم�ا ذك�ره         ٤ذھب اإلمام أحمد إلى القول باالستح�سان        
الموف��ق وھ��و االستح��سان لل��دلیل ال��شرعي، أم��ا إذا ك��ان االستح��سان ع��ن ھ��وى      

الستح�سان عمًل�ا ب�أقوى ال�دلیلین،     ولما كان ا.  ٥وتشھي فإنھ ال یقول بھ بل ینكره 

                                           
: تحقیق(في كتابھ الرسالة، ) ھـ٢٠٤ت(اعتبر الشافعي، أبو عبداهللا محمد بن إدریس   .١

وضّمن الشافعي، أبو . بأنھ تلذذ: ٥٠٧، ص١میة، بیروت، ج، دار الكتب العل)أحمد شاكر
، )رفعت عبدالمطلب: تحقیق(، ١في كتابھ األم، ط) ھـ٢٠٤ت(عبداهللا محمد بن إدریس 
ص . إبطال االستحسان: كتاًبا خاًصا أسماه: م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢دار الوفاء، المنصورة، 

٨٤- ٥٧ . 
عبدالوھاب : تحقیق(، ١ط، الموطأبروایة الشیباني، )ھـ١٧٩ت(أنس، مالك   .٢

بن حنبل، أحمد . ٢٤١، رقم ٨٧م، ص١٩٩٤/ھـ١٤١٤، القاھرة، )عبداللطیف
، مؤسسة الرسالة، )شعیب األرنؤوط وعادل مرشد: تحقیق(،١، المسند، ط)ھـ٢٤١ت(

 . ٣٦٠٠، رقم ٨٣، ص٦م، ج١٩٩٥/ھـ١٤١٦بیروت، 
: تعلیق(، ١، اإلحكام في أصول األحكام، ط)ھـ٦٣١ت(اآلمدي، علي بن محمد   .٣

، ٤م، ج٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، دار الصمیعي، الریاض، )عبدالرزاق عفیفي
 .٦٢، ص٣الشاطبي، االعتصام، ج.١٩١ص

الطوفي، أبو الربیع سلیمان بن عبدالقوي بن . ١٤٧روضة الناظر، صابن قدامة،   .٤
عبداهللا : تحقیق(، ٢، شرح مختصر الروضة، ط)ھـ٧١٦ت(عبدالكریم بن سعید 

ابن . ١٩٧، ص٣م، ج١٩٩٨/ھـ١٤١٩الشؤون اإلسالمیة، السعودیة، ، وزارة )التركي
، مكتبة ١بدران، عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الّدومي، نزھة الخاطر العاطر، ط

 . ٣٣٧، ٣٣٦، ص١م، ج١٩٩١/ھـ١٤١٢الھدى، رأس الخیمة، 
النجار، محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي . ٨٣٧، ص١المسّودة، جآل تیمیة،   .٥

، مكتبة العبیكان، )محمد الّزحیلي: تحقیق(، شرح الكوكب المنیر، )ھـ٩٢٧ت(نبلي الح
 .٤٣٠-٤٢٧م، ص١٩٩٣/ھـ١٤١٣الریاض، 
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  وعلی�ھ فھ�و   ١فقد ُنقل عن اإلمام أحم�د أن�ھ أطل�ق الق�ول باالستح�سان ف�ي م�سائل         
لكن��ھ ل��یس أص��ًلا م��ستقًلا، ول��یس خارًج��ا ع��ن . ٢أص�ل م��ن أص��ولھ الت��ي یق��ول بھ��ا 

  .  ٣األدلة، بل طریق من طرق الترجیح بین األدلة
 باالستحسان فیھا ما ج�اء ف�ي        ومن المسائل التي أطلق اإلمام أحمد القول        

أستح�سن أْن یت�یمم لك�ل ص�الة، والقی�اس أن�ھ بمنزل�ة               : "روایة المیموني أن�ھ ق�ال     
وقال في روایة بكر بن محمدفیمن غصب أرًضا       ". الماء حتى ُیحدث أو یجد الماء     

الزرع لرب األرض وعلیھ النفقة، وھذا شيء ال یواف�ق القی�اس ولك�ن               : "فزرعھا
یج��وز ش��راء أرض : "وق��ال ف��ي روای��ة الم��روذي".ھ نفقت��ھأستح��سن أن ی��دفع إلی��

القی�اس  : "كیف ی�شتري مم�ن ال یمل�ك؟ فق�ال         : ، فقیل لھ  "السواد، وال یجوز بیعھا   
وق�ال ف�ي روای�ة ص�الح ف�ي الم�ضارب إذا خ�الف        ". كما تقول ولكن ھذا استحسان   

فالربح لصاحب المال ولھذا أجرة مثل�ھ،    : "فاشترى غیر ما أمره بھ صاحب المال      
إال أْن یكون الربح یحیط بأجرة مثلھ فیذھب، وكنت أذھ�ب إل�ى أّن ال�ربح ل�صاحب                 

  . ٤" المال، ثم استحسنت

  : موقف البهوتي من االستحسان، مع األمثلة: ثالثًا

بالبحث والتقّصي واالس�تقراء لفق�ھ البھ�وتي تب�ّین أن�ھ یأخ�ذ باالستح�سان              
م یصّرح بلف�ظ االستح�سان، وم�ن    ویّلمح إلیھ في كثیر من المسائل الفقھیة، وإْن ل  

  :أمثلتھا مایلي
  .ذكر البھوتي في باب صالة الجماعة عند ذكر الصالة خلف اإلمام  ) ١(

إذا ) وراء اإلم��ام األعظ��م (ی��صلون أی��ًضا  ) و(جلوًس��ا ) وی��صلون وراءه(  
. ھ��ذا استح��سان : للخب��ر، ق��ال ف��ي الخ��الف  ) جلوًس��ا(م��رض وُرج��َي زوال عّلت��ھ   

ھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َصلَّى ِفي َمَرِض َمْوِتِھ َقاِعًدا، َوَصلَّى والقیاس ال یصح، ألن
: وأجاب أحم�د عن�ھ  .  ٥من حدیث عائشة. متفق علیھ. َأُبو َبْكٍر َوالنَّاُس َخْلَفُھ ِقَیاًما  

  .٦بأنھ ال حجة فیھ

                                           
الطوفي، مختصر . ٨٣٨، ص٢آل تیمیة، المسّودة، ج. ١٦٠٤، ص٥العّدة، جأبو یعلى،   .١

 . ٤٣٠-٤٢٧ابن النجار، شرح الكوكب، ص . ١٩٨، ص٣الروضة، ج
 .٨٣٩، ص٢دة، جآل تیمیة، المسّو  . ٢
، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٣التركي، عبداهللا، أصول مذھب اإلمام أحمد، ط  .٣

 .٥٦٣م، ص١٩٩٠/ھـ١٤١٠
 .٨٣٤، ص ٢آل تیمیة، المسّودة، ج  .٤
، الجامع الصحیح المسند من حدیث )ھـ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل   .٥

، )محّب الدین الخطیب: تحقیق(، ١ھ، طرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیام
ولم أجد في صحیح . ٥٦٥٨، رقم ٢٧، ص٤ھـ، ج١٤٠٣المطبعة السلفیة، القاھرة، 

 .٤١٢، رقم ١٩٤، ص ١ج. مسلم بھذا اللفظ من روایة عائشة رضي اهللا عنھا
 .٩١الروض المربع، ص . ٤٥٣، ص١كشاف القناع، ج  .٦
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ُھ ما ذكره البھوتي صحیح؛ لم�ا روي ف�ي ال�صحیحین أّن النَِّب�يَّ  َص�لَّى اللَّ�             
ِإنََّما ُجِعَل اْلِإَماُم ِلُیْؤَتمَّ ِبِھ، َفِإَذا َصلَّى َقاِئًما َفَصلُّوا ِقَیاًما، َفِإَذا َرَكَع         : َعَلْیِھ َوَسلََّم َقالَ  

 .َفاْرَكُعوا، َوِإَذا َرَفَع َفاْرَفُعوا، َوِإَذا َقاَل َسِمَع اللَُّھ ِلَمْن َحِمَدُه َفُقوُلوا َربََّنا َوَلَك اْلَحْمُد
ومم�ن  . ١َوِإَذا َصلَّى َقاِئًما َفَصلُّوا ِقَیاًما، َوِإَذا َصلَّى َجاِل�ًسا َف�َصلُّوا ُجُلوًس�ا َأْجَمُع�ونَ              

  .  ٢قال بھذا االستحسان طائفة من الحنابلة
  . قال البھوتي في باب الھدي واألضاحي والعقیقة وما یتعلق بھما  ) ٢(

ا، كفتھم�ا، وال ض�مان      لو ضّحى اثنان كٌل بأضحیة اآلخ�ر ع�ن نف�سھ غلًط�            
ما ذكره البھوتي صحیح،   . ٣ذكره القاضي وغیره  . ضمانھما: استحساًنا، والقیاس 

  .  ٤لوجود نیة الذبح عند كٍل منھما، وقد قال بھ طائقة من الحنابلة
  

ذك��ر البھ��وتي ف��ي ب��اب الغ��صب وجنای��ة البھ��ائم وم��ا ف��ي معن��ى ذل��ك م��ن      ) ٣(
  .اإلتالفات
أي ) إل�ى الح�صاد بأجرت�ھ     (أي ال�زرع    )  ترك�ھ  ب�ین (مالك األرض   ) ویخّیر(  

ألّن ك��ل واح��د منھم��ا ) وب��ین أخ��ذه بنفقت��ھ(أج��رة مثل��ھ، وأرش نق��صھا إْن نق��صت 
المال�ك إْن اخت�ار   ) فی�رد (فملك الخی�رة بینھم�ا تح�صیًلا لغرض�ھ     . یحصل بھ غرضھ  

) مث��ل الب��ذر وع��وض لواحق��ھ، م��ن ح��رث وس��قي وغیرھم��ا(أخ��ذ ال��زرع للغاص��ب 
إنم�ا  : ق�ال اإلم�ام  ٥" َوَل�ُھ َنَفَقُت�ھ   : "لَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم في الحدیث ال�سابق      لقولھ َصلَّى ال  

  .١أذھب إلى ھذا الحكم استحساًنا على خالف القیاس

                                           
. ٧٢٢، رقم ٢٣٧، ص١، ج٦٨٩قم ، ر٢٢٩، ص١رواه البخاري من حدیث أنس، ج  .١

، المسند الصحیح المختصر من السند بنقل )ھـ٢٦١ت(مسلم، أبو الحسین بن الحجاج 
نظر محمد : عنایة(، ١العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ط

 .٤١٤، رقم ١٩٥، ص١م، ج٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧، دار طیبة، الریاض، )الفاریابي
عبداهللا : تحقیق(، ١، كتاب الفروع، ط)ھـ٧٦٣ت( محمد المقدسي ابن مفلح، أبو عبداهللا  .٢

برھان الدین ابن . ٣٣، ص٣جم، ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، )التركي
، المبدع )ھـ٨٨٤ت(مفلح، أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبداهللا بن محمد الحنبلي

العلمیة، بیروت، ، دار الكتب )محمد حسن الشافعي: تحقیق(، ١شرح المقنع، ط
المرداوي، عالء الدین أبي الحسن علي بن . ٨٠، ٧٩، ص٢م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨

، اإلنصاف  في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام المبجل )ھـ٨٨٥ت(سلیمان 
، مطبعة السّنة المحمدیة، القاھرة، )محمد حامد الفقي:  تحقیق(، ١أحمد بن حنبل، ط

، )ھـ١٢٤٣ت( الرحیباني، مصطفى السّیوطي .٢٦١، ص٢م، ج١٩٥٥/ھـ١٣٧٤
 .٦٥٦، ص١م، ج١٩٩٤/ھـ١٤١٥، ٢مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، ط

 .٦١١، ص٢شرح منتھى اإلرادات، ج. ٣٤٣، ص٢كشاف القناع، ج  .٣
. ٢٦٤، ص٣برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٩٨، ص٦ابن مفلح، الفروع، ج  .٤

 .٤٧٨، ص٢الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج. ٩٧، ص٤المرداوي، اإلنصاف، ج
". َمْن َزَرَع ِفى َأْرِض َقْوٍم ِبَغْیِر ِإْذِنِھْم َفَلْیَس َلُھ ِمَن الزَّْرِع َشْىٌء َوَلُھ َنَفَقُتُھ: "نص الحدیث  .٥

أبو عبداهللا محمد بن ابن ماجھ، . ١٧٢٦٩، رقم ٥٠٧، ص٢٨رواه أحمد فیالمسند، ج
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م��ا ذك��ره البھ��وتي ص��حیح، ومم��ن ق��ال بھ��ذا االستح��سان م��ن الحنابل��ة         
 وال�زرع ق�ائم فیھ�ا ل�م         - ص�احب األرض   -وإن أخذھا صاحبھا    : "الموفق حیث قال  

ك إجبار الغاصب على قلعھ، وُخیَِّر المال�ك ب�ین أن یق�ّر ال�زرع ف�ي األرض إل�ى                  یمل
الحصاد ویأخذ من الغاصب أجر األرض وأرش نقصھا، وبین أْن یدفع إلی�ھ نفقت�ھ             

  ". ویكون الزرع لھ
ف��إن أحم��د إنم��ا ذھ��ب إل��ى الحك��م استح��ساًنا عل��ى خ��الف       : "وق��ال أی��ًضا 

ومم�ن  .  ٢" لب�ذر ألن�ھ نم�اء ع�ین م�ا ل�ھ       القیاس، فإن القیاس أّن الزرع ل�صاحب ا       
  . ٣قال بذلك بعض من الحنابلة

                                                                                                        
، )محمد ناصر الدین األلباني: تعلیق(، ١، سنن ابن ماجھ، ط)ھـ٢٧٣ت(یزید القزویني 

 بن األشعث أبو داود، سلیمان. ٢٤٦٦، رقم ٤٢١مكتبة المعارف، الریاض، ص
محمد ناصر الدین األلباني : تعلیق(، ٢سنن أبي داود، ط، )ھـ٢٧٥ت(السجستاني 

ذي، الترم. ٣٤٠٣، رقم ٦١٣ھـ، ص ١٤١٧، مكتبة المعارف،الریاض، ))ھـ١٤٢١ت(
محمد ناصر الدین : تعلیق(، ١، سنن الترمذي، ط)ھـ٢٧٩ت(محمد بن عیسى بن سورة 

 . ١٣٦٦، رقم ٣٢٢ھـ، ص ١٤١٧، مكتبة المعارف، الریاض، ))ھـ١٤٢١ت(األلباني 
 .٣١١، ص٣كشاف القناع، ج  .١
ویلیھ الشرح الكبیر ألبي عمر المغني ، )ھـ٦٨٢ت(ابن قدامة، محمد بن أحمد المقدسي  .٢

، دار الكتاب العربي، بیروت، )جماعة من العلماء: عنایة(دامة، ابن ق
 .٣٩٢، ص٥جم، ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣

ابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن سالم . ١٠، ص/٤الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج  .٣
، منار السبیل في شرح الدلیل على مذھب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، )ھـ١٣٥٣ت(
 .٤٣٤، ص١ المكتب اإلسالمي، ج،)زھیر الشاویش: تحقیق(
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  املبحث الثاني

  املصاحل املرسلة

  : وفيه ثالثة مطالب

  اطب اول

ف ار  

: واص���طالًحا. ١والجم���ع م���صالح، واالس���م ال���صلح . خ���الف الف���ساد: لغ���ًة  
لم�صالح المرس�لة    ا: قال شیخ اإلسالم  . ٢المصلحة ھي جلب المنفعة ودفع المضّرة     

وھو أْن یرى المجتھد أّن ھ�ذا الفع�ل یجل�ب منفع�ة راجح�ة، ول�یس ف�ي ال�شرع م�ا           
  . ٣ینفیھ

ب اطا  

 رعر اث ا ن ،م اأ  

وھ�ي ك�ل منفع�ة دّل ال�شرع عل�ى بطالنھ�ا وع�دم االعت�داد              : المصلحة الملغاة : أوًلا
، وتعرف بمخالفتھ�ا ل�نّص أو إجم�اع أو    بھا، وعدم مراعاتھا في األحكام الشرعیة    

قیاس جلي؛ وذلك النطوائھا على مفسدة أعظم منھا، أو ألنھا تفّوت مصلحة أكبر           
ومن أمثلتھا ما في الزنى من لّذة قضاء الشھوة، وما في ترك قطع السارق . منھا

من مصلحة تمتعھ بأعضائھ، وما ف�ي الت�سویة ب�ین ال�ذكور واإلن�اث ف�ي المی�راث                   
ة ترغیب النساء في اإلسالم، فھذا النوع مما اتف�ق عل�ى بطالن�ھ وع�دم          من مصلح 
  .االعتداد بھ

ھي المصلحة التي اعتبرھا الشرع بعینھ�ا، وق�ام ال�دلیل          : المصلحة المعتبرة : ثانًیا
على رعایتھا في أصل معین یمكن أْن یقاس علی�ھ م�ا ی�شبھھا، وی�سمّیھا ال�بعض                  

تضمنھا تحریم الخمر، فیقاس على الخمر مثل مصلحة حفظ العقل التي     . المناسبة
  .كل ما ُیذھب العقل كالمخدرات، فھذه المصلحة حجة ال إشكال في صحتھا

                                           
: تحقیق(، معجم مقاییس اللغة، )ھـ٣٩٥ت(بن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریاا  .١

الرازي، محمد بن . ٣٠٣، ص٣م، ج١٩٧٩/ھـ١٣٩٩، دار الفكر، )عبدالسالم ھارون
، )أحمد إبراھیم زھوة: تحقیق(، ١، مختار الصحاح، ط)ھـ٦٦٦ت(أبي بكر بن عبدالقادر 

 . ٥١٦ابن منظور، لسان العرب، ص. ١٥٤ھـ، ص ١٤٢٣اب العربي، بیروت، دار الكت
، المستصفى من علم األصول، )ھـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد   .٢

ابن قدامة، . ٣٧٨، ص١، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج)محمد سلیمان األشقر: تحقیق(
 .١٤٨روضة الناظر، ص 

 .٣٤٣، ٣٤٢، ص ١١وى، جابن تیمیة، مجموع الفتا  .٣
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م��صلحة اعتب��ر ال��شارع جن��سھا، وال   : الم��صلحة لی��ست معتب��رة وال ملغ��اة  : ثالًث��ا
ال نج��د ن��صا خاًص��ا عل��ى تحقی��ق ھ��ذه    : ی��شھد لعینھ��ا أص��ل مع��ین باالعتب��ار، أي  

یة المعین��ة، إذ ل��و وج��دنا أص��ًلا خاًص��ا وأمك��ن القی��اس علی��ھ الم��صلحة بھ��ذه الق��ض
. مثل المصلحة المترتبة عل�ى جم�ع الق�رآن   . لكانت ھذه المصلحة من النوع الثاني 

  . ١وھذا الذي اختلف العلماء في صالحیتھ لترتیب األحكام علیھ

  اطب اث

را ا   

  :حكم المصلحة المرسلة: أولًا

اعتب�ار الم�صالح    : األول: ي حجّیة المصلحة المرسلة على أق�وال      اخُتلف ف 
 ٣وبعض األصولیین من الشافعیة ٢المرسلة واالستدالل بھا، وھذا مذھب المالكیة     

ع�دم اعتب�ار الم�صلحة    : القول الث�اني .  وھو ما سار علیھ البھوتي   ٤ومن الحنابلة   
 وبع�ض  ٦كث�ر ال�شافعیة    وأ٥أصًلا شرعًیا تبنى علیھ األحكام وھذا م�ذھب الحنفی�ة     

  . ٧الحنابلة

                                           
، المحصول )ھـ٦٠٦ت(الرازي، محمد بن عمر . ١٧٤، ١٧٣الغزالي، المستصفى، ص   .١

. ٢٣١، ص٥، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج)طھ جابر: تحقیق(في علم أصول الفقھ، 
، )ھـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد الصنھاجي . ١٦٧، ص٤اآلمدي، اإلحكام، ج

، ١م، ج١٩٩٤، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )مد حجيمح: تحقیق(، ١الذخیرة، ط
، )ھـ٧٩٤ت(بدر الدین محمد الزركشي، . ٣٧٤، ص٢الشاطبي، اإلعتصام، ج.١٥٠ص

م، ١٩٩٢/ھـ١٤١٣، دار الصفوة، الغردقة، )عمر األشقر: مراجعة(، ٢البحر المحیط، ط
 . ١٩٤- ١٩٣، ص٤ج

 .١١١، ص٢الشاطبي، اإلعتصام، ج. ١٥٠، ص١القرافي، الذخیرة، ج  .٢
وولده تاج الدین عبدالوھاب ) ھـ٧٥٦ت(السبكي، تقي الدین علي بن عبدالكافي   .٣

، دار الكتب )محمود السید: تعلیق(، ١، اإلبھاج في شرح المنھاج، ط)ھـ٧٧١ت(
اإلسنوي، عبدالرحیم بن الحسن . ١٨٧، ص٣م، ج٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤العلمیة، بیروت، 

، ٤األصول، عالم الكتب، بیروت، ج، نھایة الّسول في شرح منھاج )ھـ٧٧٢ت(
 . ٣٨٦ص

 .٤١٦، ص ١ابن بدران، نزھة الخاطر، ج. ٢١١، ص٣الطوفي، مختصر الروضة، ج  .٤
، المطبعة الكبرى األمیریة، ١في التقریر والتحبیر، ط) ھـ٨٧٩ت(ابن أمیر الحاج   .٥

اللكنوي، عبدالعلي محمد بن نظام الدین محمد  . ٣٩٧، ص٥ھـ، ج١٣١٧بوالق، 
: ضبط(، ١، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ط)ھـ١٢٢٥ت(ھالوي األنصاري الس

 .٣٥٣، ص٢م، ج٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبداهللا محمود
 .٣٧٧، ص٤الزركشي، البحر المحیط، ج. ٩٥، ص ٤اآلمدي، اإلحكام، ج  .٦
ابن النجار، . ١٥٠، ١٤٩ابن قدامة، روضةالناظر،ص . ٤٥٠آل تیمیة، المّسودة،ص  .٧

 . ١٦٩، ص٤شرح الكوكب،ج
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والمتتبع للخالف ف�ي االحتج�اج بالم�صلحة المرس�لة یتب�ّین ل�ھ أن�ھ خ�الف                
لفظ��ي؛ ألن الجمی��ع متف��ٌق عل��ى أّن تح��صیل الم��صالح وتكمیلھ��ا م��ن جان��ب، وم��ن  
جانب آخر تعطیل المفاسد وتقلیلھ�ا، أص�ل ش�رعي ثاب�ت، إال أّن الخ�الف وق�ع ف�ي                

وعن��د : "ولھ��ذا ق��ال القراف��ي .  وااللتف��ات إل��ى تحقیق��ھ ت��سمیة العم��ل بھ��ذا األص��ل 
: ومثل��ھ ق��ال الط��وفي.  ١" عام��ة ف��ي الم��ذاھب-الم��صالح المرس��لة–التحقی��ق ھ��ي 

  .   ٢"المصالح المرسلةعند التحقیق في جمیع المذاھب"

  : المصلحة المرسلة عند الحنابلة: ثانيا

موف��ق ف��ي  جمھ��ور الحنابل��ة یقول��ون بع��دم حجّی��ة الم��صلحة كم��ا ذك��ر ال       
ما یقع ف�ي مرات�ب الحاج�ات، وم�ا     : "الروضة حین قّسمھا إلى ثالثة أضرب؛ فقال      

وق�ال ع�ن ال�ضربین      . یقع في مراتب التحسینات، وما یقع في مراتب الضروریات        
ال نعلم خالًفا في أنھ ال یجوز التمسك بھما من غیر أصل، فإن�ھ ل�و ج�از        : األولیین

إلى بعثة الرسل، وكان العامي یساوي العالم ذلك كان الشرع بالرأي، ولما احتجنا       
أم�ا ال�ضرب الثال�ث، فن�سب الق�ول ب�ھ       .في ذلك، فإن كل أحد یع�رف م�صلحة نف�سھ    

والصحیح أن ذلك لیس بحجة، ألنھ ما عرف      : إلى مالك، وبعض الشافعیة، ثم قال     
  .  ٣" إلخ... من الشارع المحافظة على الدماء بكل طریق 

یقول بحجیتھا كالطوفي الذي انف�رد ب�رأي ف�ي     بینما نرى من الحنابلة من      
ال���راجح المخت���ار اعتب���ار  : قل���ت: "الم���صالح المرس���لة ع���ن الحنابل���ة حی���ث ق���ال  

  . ٤" المصلحة المرسلة
كذلك تأثر ابن بدران في تعلیقھ على الروضة مع نقل الكثیر عن الطوفي، 

فیھ�ا،  والمختار عندي اعتبار أص�ل الم�صالح المرس�لة، ولك�ن االسترس�ال            : "فقال
  . ٥" وتحقیقھا یحتاج إلى نظر سدید

وابن القیم حینما عّد أصول فتاوى اإلمام أحمد لم یذكر المصالح المرسلة           
منھا، ولكنن�ا حینم�ا نق�رأ ف�ي كثی�ر م�ن كتب�ھ نج�ده ی�ذكر الم�صالح، وأّن ال�شریعة                  

  . جاءت لتحقیقھا، وھو من مجتھدي الحنابلة وأئمتھم
 التي تعتمد على المصالح معّلل�ة ذل�ك عل�ى           وھذا ما نراه في كتب الحنابلة       

أن الشریعة اإلسالمیة مبنیة على مصالح العباد، وجاءت لتحقیقھا ودرء المفاس�د         

                                           
 .١٢٩، ص١الذخیرة، جالقرافي،   .١
 .٢١٣، ص٣مختصر الروضة، جالطوفي،   .٢
، ١ونقل عنھ ابن بدران في نزھة الخاطر، ج. ١٥٠، ١٤٩روضة الناظر، ص   .٣

 .٤١٨-٤١١ص
 .٢١١، ص٣مختصر الروضة، ج  .٤
، شرح اإللمام بأحادیث )ھـ٧٠٢ت(ابن دقیق العید، تقي الدین محمد بن علي القشیري   .٥

، ٢م، ج٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠، دار النوادر، بیروت، )محمد العبداهللا: تحقیق(، ٢األحكام، ط
 . ٢١٨ص
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وإّناألخذ بالمصالح المرسلة، واعتبارھا أصًلا فقھًیا ُیبنى : "یقول أبو زھرة. عنھم
 اهللا علیھ االستنباط في غیر مواضع النّص، ھو الذي یتفق مع أتب�اع أحم�د رض�ي       

عنھ للسلف الصالح في استنباطھم، وعدم الخروج عن طریقتھم حتى ُع�ّد تابعًی�ا،              
وذل��ك ألن ال��صحابة ال��ذین اقت��دى بھ��م، وتخ��ّرج عل��ى فت��اویھم ق��د ك��انوا یأخ��ذون    

  . ١" بالمصالح المرسلة
أّن الحنابلة یأخذون بالم�صلحة المرس�لة فیم�ا الیمك�ن معرف�ة             : والخالصة  

أو م�ن معق�ول ال�نّص بطری�ق القی�اس، ال�ذي ی�شارك فی�ھ         حكمھ م�ن ال�نّص لفًظ�ا،        
الفرع األصل في عین العّلة، وینتق�ل إلی�ھ من�ھ ع�ین الحك�م، ولك�ن الم�صلحة الت�ي           
یأخذون بھا مصلحة مالئمة لجنس تصرفات الشارع ، ومتفقة مع أص�ولھ العام�ة              

 وب��ذلك یك��ون االس��تدالل بالم��صالح عن��دھم اس��تدالًلا بالن��صوص،  .وقواع��ده الكلی��ة
  . ٢ولیس بالمصالح التي یراھا العقل دون أن یكون لھا شاھد من الشرع باالعتبار

  :موقف البھوتي من المصلحة المرسلة، مع األمثلة  : ثالًثا

بالبحث والتقصي واالستقراء لفقه البهوتي تبين أنه يأخـذ بالمـصالح             

 ومـن  .المرسلة في كثير من المسائل الفقهية سواء صرح بذلك أو لم يـصرح      

  :أمثلتها

  .ذكر البھوتي في باب الھدنة  ) ١(
ول�و ف�وق   ) ... (ولو بمال مّنا ضرورة (ویجوز عقد الھدنة عند المصلحة        

ألنھا تجوز في أقل من عشر، فجازت في أكث�ر منھ�ا كم�دة اإلج�ارة،                ) عشر سنین 
  .  ٣وألنھ إنما جاز عقدھا للمصلحة، فحیث وجدت، جازت تحصیًلا للمصلحة

عق��د الھدن��ة إْن ك��ان ع��شر  : بھ��وتي ص��حیح، وبیان��ھ أْن یق��ال م��ا ذك��ره ال
سنین فما دون، فقد جاء النّص بج�وازه كم�ا ف�ي م�صالحة النَِّب�يِّ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ                

وإن كانت أكث�ر ففیھ�ا     . ٤َوَسلََّم ُقَرْیًشا َیْوَم الُحَدْیِبَیِة َعَلى َوْضِع اْلَحْرُب َعْشَر ِسِنینَ        
ف���اقتلوا الم���شركین َحْی���ُث  {ع���دم الج���واز؛ ألن قول���ھ تع���الى  : روایت���ان، إح���داھما

عام خص منھ مدة العشر لمصالحة النَِّبيِّ َصلَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ            . ٥:التوبة} َوَجدتُُّموُھْم

                                           
، ابن حنبل حیاتھ وعصره، دار الفكر العربي، القاھرة، )ھـ١٣٩٤ت(أبو زھرة، محمد   .١

 .٢٩٨ص 
م، ١٩٧٠عالمیة، القاھرة، حامد، حسین، نظریة المصلحة في الفقھ اإلسالمي، المطبعة ال  .٢

 .٥٠٩ص  
 .٤٣٠، ص٢كشاف القناع، ج  .٣

 . ٢٧٣٢ و ٢٧٣١، رقم ١٠٣-٩٥، ص٧أخرجھ البخاري، ج  .٤



 - ٩٢١ -

الج�واز عل�ى م�ا ی�راه      : الثانی�ة . ١َوَسلََّم قریًشا، فما زاد یبقى على مقت�ضى العم�وم         
  : قد استدل لھ البھوتي باآلتياإلمام من المصلحة، وھذا ھو المذھب و

أّن : أن��ھ عق���د یج���وز ف���ي الع���شر، فج���اءت الزی���ادة علیھ���ا كاإلج���ارة، أي    -١
اإلجارة تجوز ولو جاوزت مدتھا عشر سنوات، فكذلك الھدنة، واألمر في 

  .ذلك راجع للمصلحة
أن اآلی��ة مخ��صوصة ف��ي الع��شر لمعن��ى موج��ود فیم��ا زاد علیھ��ا، وھ��و           -٢

لم��صلحة أْن تك��ون الھدن��ة أكث��ر م��ن ع��شر س��نین الم��صلحة فق��د تقت��ضي ا
وقد ذكر ھ�ذه الم�سألة كونھ�ا م�صلحة كثی�ر         . لضعف المسلمین ونحو ذلك   

  . ٢من الحنابلة
  .ذكر البھوتي في باب الحجر  ) ٢(

أرفق ب�ھ وأل�ین لعی�شھ ف�ي         (أي الیتیم بقوت ولیھ     ) ومتى كان خلط قوتھ   (
: ق�ال تع�الى  . طلًب�ا للرف�ق  ) ىأول� (أي الخل�ط  ) وأمكن في ح�صول األدم فھ�و      . الخبز

أرف�ق ب�ھ    (أي الیت�یم    ) وإن كان إفراده  . (٢٢٠: البقرة} َوِإْن ُتَخاِلُطوُھْم َفِإْخَواُنُكمْ  {
) ف�ي المكت�ب   (أي الیت�یم    ) تركھ(للولي  ) ویجوز. (الولي، مراعاة للمصلحة  ) أفرده

أی�ًضا  ل�ھ  ) أْن ی�سلمھ ف�ي ص�ناعة إذا كان�ت م�صلحة، و          (ل�ھ   ) و...(لیتعلم ما ینفعھ  
  .  ٣أي مداواة محجوره لمصلحة) مداواتھ(

  .  ٤وما ذكره البھوتي صحیح، وقد بنى على ھذه المصلحة بعض الحنابلة
  .ذكر البھوتي في كتاب الصداق  ) ٣ (

ألن ت��صرف ) ابن�ھ ال�صغیر بمھ��ر المث�ل أو أكث��ر، ص�حّ    (األب ) وإْن زّوج(
. دون مھر المثل للمصلحةاألب ملحوظ فیھ المصلحة، فكما یصح أْن یزّوج ابنتھ ب

وم��ا ذك��ره البھ��وتي ص��حیح، وق��د بن��ى عل��ى ھ��ذه  .  ٥فك��ذا ی��صح ھن��ا تح��صیًلا لھ��ا
  . ٦المصلحة طائفة من الحنابلة

                                           
 . ٥١٨، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج  .١
التنوخي، زین الدین المنجي . ٥٧٦، ص١٠أبو عمر، الشرح الكبیر، ج  .٢

، ٢ج، )ملك بن دھیشعبدال: تحقیق(، الممتع في شرح المقنع، )ھـ٦٩٥ت(الحنبلي
 .٥٨٧، ٢الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج. ٣٤٠ص

 .١٥٢، ص٣كشاف القناع، ج  .٣
 .٣٤٠، ص٤برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٢٩٥، ص٤ابن قدامة، المغني، ج  .٤
الروض المربع، . ١٢٥، ص٥شرح منتھى اإلرادات، ج. ١٢٣، ص٤كشاف القناع، ج  .٥

 .٣٥٧ص 
، )ھـ٧٧٢ت(الزركشي، محمد بن عبداهللا الحنبلي. ٣٩٢، ص٧ي، جابن قدامة، المغن  .٦

، مكتبة العبیكان، )عبداهللا الجبرین: تحقیق(، ١شرح مختصر الخرقي في الفقھ، ط
، ٧برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ٣٥٠، ص٢م، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٣الریاض، 

 .١٨٨، ص٥الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج. ١٤٦ص
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  املبحث الثالث

سد الذرائع
ّ

  

  : وفيه ثالثة مطالب

  اطب اول

ذراا د فر  

أم��ا . ١ھال��سّد ھ��و إغ��الق الخل��ل وردم ال��ثَّْلم، وس��ّدده أص��لحھ وأوثق��  : لغ��ًة
توّس��ل : فھ��ي الوس��یلة إل��ى ال��شيء، وق��د ت��ذّرع ف��الن بذریع��ة أي     : الذریع��ة لغ��ةً 

  . ٢والجمع ذرائع. بوسیلة
ھ�ي  : "واصطالًحا فقد تع�دت التعریف�ات ح�ول س�ّد ال�ذرائع، فق�ال القراف�ي                  

حسم مادة وسائل الفساد دفًعا لھ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسیلة إلى             
أم�ا ال�شاطبي فق�د عّرفھ�ا بأن�ھ راج�ع إل�ى طل�ب                . ٣" ن ذلك الفع�ل   المفسدة منعنا م  

من�ع الوس�ائل   : وی�ذكر اب�ن النج�ار بأنھ�ا       .٤ترك ما ثبت طلب فعل�ھ لع�ارض یع�رض         
  . ٥المفضیة إلى المفاسد

ومن ھنا یتّبن للباحث أنھا الطریقة الت�ي تك�ون ف�ي ذاتھ�ا ج�ائزة، ولكنھ�ا                 
ا، وإنما المقصودة م�ا توص�ل       توصل إلى ممنوع، فلیست ھي المقصودة في نفسھ       

  .إلیھ

ب اطا  

 ءف اوو ذراا د مأ  

كشرب الخمر المفضي : وسیلة موضوعة مفضیة إلى المفسدة قطًعا: القسم األول
وھذا . إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى مفسدة اختالط األنساب واألعراض

على سبیل التحریم أو الكراھة وذلك بحسب القسم قد جاءت الشریعة بمنعھ، إما 
  .درجتھ في المفسدة، وال خالف فیھ

وسیلة موضوعة مفضیة إلى المباح، وقد تفضي إلى المفسدة : القسم الثاني
وتفرق عن سابقتھا أّن مصلحتھا أرجح من مفسدتھا، كالنظر إلى : أحیاًنا

ھذا القسم جاءت المخطوبة، والمشھود علیھا، وكلمة الحق عند سلطان جائر، و

                                           
 .٢٠٧ن العرب، ص لساابن منظور،   .١
 . ٩٣ابن منظور، لسان العرب، ص . ٩٣مختار الصحاح، ص الرازي،   .٢
، شرح تنقیح الفصول، دار )ھـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي   .٣

 .٣٥٣، ٣٥٢م، ص ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤الفكر، بیروت، 
 .٢٣١، ص٧الشاطبي، الموافقات، ج  .٤
 .٤٣٤، ص٤شرح الكوكب، جابن النجار،   .٥
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الشریعة بمشروعیتھ، إما على سبیل الوجوب أو االستحباب وذلك بحسب درجتھ 
  .في المصلحة، وال خالف فیھ

وسیلة موضوعة مفضیة إلى المباح، وقد تفضي إلى المفسدة : القسم الثالث
. وھي كسابقتھا، لكنھا تؤدي إلیھا غالًبا، ومفسدتھا أرجح من مصلحتھا: غالًبا

  . آلھة الكفار إذا كان یفضي إلى سّب اهللا تعالىمثل سّب 
وھي ما قصد بھا : وسیلة موضوعة مفضیة إلى المباح دائًما: القسم الرابع

وقد .  ١كعقد النكاح على امرأة بقصد تحلیلھا لمطلقھا ثالًثا . التوسل إلى المفسدة
عًیا ُتبنى اختلف األصولیون حول القسمین الثالث والرابع في اعتبارھما دلیًلا شر

  علیھ األحكام أم ال؟ 

  اطب اث

ذراا د   

  :حكم سد الذرائع: أولًا

یرى األصولیون أّن الوس�یلة المف�ضیة إل�ى المف�سدة قطًع�ا محرم�ة ب�دون                 
أم��ا الوس��یلة  . خ��الف، وأّن الوس��یلة المف��ضیة إل��ى المب��اح ج��ائزة ب��دون خ��الف       

لوس���یلة المف���ضیة لإلباح���ة لكنھ���ا  المف���ضیة لإلباح���ة لك���ن مف���سدتھا أرج���ح، أو ا 
أّن س�ّد ال�ذرائع     : األول: موصولة للمف�سدة ففیھم�ا خ�الف عل�ى ق�ولین م�شھورین            

، وھ�و م�ا س�ار    ٣ والحنابل�ة ٢دلیل شرعي ُتبنى علیھ األحك�ام، وھ�ذا عن�د المالكی�ة           

                                           
، في كتابھ تقریب )ھـ٧٤١ت(ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكي  .١

ابن قیم . ٤١٧ھـ، ص ١٤٢٣، )جالل الجھاني: عنایة(الوصول إلى علم األصول، 
، إعالم الموقعین عن رب العالمین، )ھـ٧٥١ت(الجوزیة، أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر 

، ٣ھـ، ج١٤٢٣، دار ابن الجوزي، السعودیة، )مانمشھور آل سل: تعلیق(، ١ط
 . ١٦٥ص

، ٢، إحكام الفصول في أحكام األصول، ط)ھـ٤٧٤ت(أبو الولیدسلیمان بن خلف الباجي،   .٢
، ٢م، ج١٩٩٥/ھـ١٤١٥، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )عبدالمجید التركي: تحقیق(

، ١لموافقات، ط، ا)ھـ٧٩٠ت(الشاطبي، أبو إسحاق بن إبراھیم اللخمي . ٦٩٥ص
، ١٠م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٧، دار ابن عفان، الخبر، )مشھور آل سلمان: تعلیق(

. ٣٩٩، ص٢حاشیة العطار، ج.٣٨٣، ص٤الزركشي، البحر المحیط، ج. ٢٧٢ص
، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم )ھـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي

م، ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١لریاض، ، دار الفضیلة، ا)سامي األثري: تحقیق(، ١األصول، ط
 .١٩٣، ص٢ج

 . ٣٨٣، ص٤الزركشي، البحر المحیط، ج. ٢١٤، ص٣الطوفي، مختصر الروضة، ج  .٣
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 ١أنھ��ا لی��ست بحج��ة، وُن��سب ھ��ذا الق��ول للحنفی��ة    : الق��ول الث��اني. علی��ھ البھ��وتي
  .٢والشافعیة

  :سد الذرائع عند الحنابلة: ياثان

لم�ا  : "وأكثر من تكلم فیھا ابن القیم حیث قال       . الحنابلة قالوا بسّد الذرائع     
كان��ت المقاص��د ال ُیتوصَّ��ل إلیھ��ا إال بأس��باب وُط��رق ُتف��ضي إلیھ��ا، كان��ت طرقھ��ا       
وأسبابھا تابعًة لھا معتبرة بھا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراھتھا والمنع 

 بحسب إفضائھا إلى غایاتھا وارتباطاتھ�ا بھ�ا، ووس�ائل الطاع�ات والُقُرب�ات           منھا،
في محبتھ�ا واإلذن فیھ�ا، بح�سب إف�ضائھا إل�ى غایتھ�ا،  فوس�یلة المق�صود تابع�ة                 
للمق��صود، وكالھم��ا مق��صود، لكن��ھ مق��صود ق��صد الغای��ات، وھ��ي مق��صودة ق��صد   

  .٣" الوسائل
ائل ُتْفِضي إلیھ، فإنھ یحرمھا فإذا حّرم الربُّ تعالى شیًئا، ولھ طرق ووس"

ویمنع منھا، تحقیًقا لتحریمھ وتثبیًتا لھ، ومنًعا أْن یقرب ِحَماه، ولو أباح الوسائل     
وحكمت�ھ  . والذرائع المفضیة إلیھ، لكان ذل�ك نق�ًضا للتح�ریم، وإغ�راًء للنف�وس ب�ھ               

ھم إذا تعالى وعلمھ تأبى ذلك كل اإلباء، بل سیاسة ملوك الدنیا تأبى ذلك، فإّن أحد
من��ع ُجْن��َده، أو رعیت��ھ أو أھ��ل بیت��ھ م��ن ش��يء، ث��م أب��اح لھ��م الط��رق واألس��باب       

". والذرائع الموصِّلة إلیھ، َلُعدَّ متناقًضا ولحصل من رعیت�ھ وجن�ده ض�د مق�صوده             
وك���ذلك األطب���اء إذا أرادوا َح���ْسَم ال���داء، منع���وا ص���احبھ م���ن الط���رق وال���ذرائع   "

فم��ا الظ��ن بھ��ذه ال��شریعة . روم��ون إص��الحھالموصَّ��لة إلی��ھ، وإال ف��سد عل��یھم م��ا ی
الكامل��ة الت��ي ھ��ي ف��ي أعل��ى درج��ات الحكم��ة والم��صلحة والكم��ال؟ وم��ن تأم��ل          

 س��ّد -َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لَّمَ  -م��صادرھا ومواردھ��ا عل��م أّن اهللا تع��الى ورس��ولھ   
  . ٤" الذرائع الُمفضیة إلى المحارم، بأْن حرَّمھا ونھى عنھا

واألم�ر  . فإن�ھ أم�ر ونھ�ي   :  ال�ذرائع أح�د أرب�اع التكلی�ف    وب�اب س�دّ   : "وقال  
: والنھ�ي نوع�ان  . وسیلة إلى المق�صود   : والثاني. مقصود لنفسھ : أحدھما: نوعان

م�ا یك�ون وس�یلة إل�ى        : والث�اني . أحدھما ما یك�ون المنھ�ي عن�ھ مف�سدة ف�ي نف�سھ             
  . ٥" مفسدة، فصار سّد الذرائع المفضیة إلى الحرام أحد أرباع الدین

ا فالحنابلة یرون وجوب سّد الذرائع ویطبقون ذل�ك عل�ى بی�وع اآلج�ال،            إًذ  
وإْن لم یقصد البائع الربا؛ ألنھ یصیر ذریعة فیجب منعھ لئال یتخ�ذه الن�اس ذریع�ة        

  . إلى الربا

                                           
ابن . ٣٨٣، ص٤الزركشي، البحر المحیط، ج. ٦٩٥، ص٢إحكام الفصول، جالباجي،   .١

 . ٤٣٤، ص٤النجار، شرح الكوكب، ج
 .٣٨٣، ص٤حیط، جالزركشي، البحر الم. ٦٩٥، ص٢إحكام الفصول، جالباجي،   .٢
 .٥٥٣، ص٤إعالم الموقعین، جابن القیم،   .٣
 .٥٥٣، ص٤المرجع السابق، ج  .٤
 .٦٦، ص٥المرجع السابق، ج  .٥
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  :موقف البھوتي من سّد الذرائع، مع األمثلة: ثالًثا

ب�ر س�ّد ال�ذرائع    بالبحث والتقّصي واالس�تقراء لفق�ھ البھ�وتي تب�ّین أن�ھ یعت         
  :ومن أمثلتھا. دلیل شرعي ُتبنى علیھ األحكام في كثیر من المسائل الفقھیة

  . ذكر البھوتي في باب كتاب البیع  ) ١(
، وأورد م��ن أدل��ة تحریم��ھ أن��ھ ذریع��ة إل��ى الرب��ا ١ی��ذكر تح��ریم بی��ع العین��ة

 لیستبیح بیع ألف بنح�و خم�سمائة إل�ى أج�ل، وال�ذرائع معتب�رة ف�ي ال�شرع، ب�دلیل           
  .٢منع القاتل من اإلرث

لو باع زیٌد سلعًة على ش�خص       : ما ذكره البھوتي صحیح، وبیانھ أْن ُیقال      
بألف مؤجل�ة، ث�م اش�تراھا من�ھ بخم�سمائة حال�ة، فك�أن زی�ًدا ب�اع ألًف�ا بخم�سمائة                       

وألن ذلك ذریع�ة إل�ى الرب�ا؛ ألن�ھ أدخ�ل      : "وجعل السلعة بینھما حیلة، قال الموفق   
ومم�ن ق�ال ب�أّن بی�ع        . ٣" ل�ف بخم�سمائة وال�ذرائع معتب�رة       السلعة؛ لی�ستبیح بی�ع أ     

  .٤العینة ذریعة إلى الربا طائفة من الحنابلة
  .ذكر البھوتي في باب میراث القاتل  ) ٢(

ك��صغیر ومجن��ون، وك��ذلك ل��و انقل��ب ن��ائم  ) ول��و ك��ان القات��ل غی��ر مكل��ف (
كره البھوتي وما ذ. ٥ونحوه على مورثھ فقتلھ، فال یرثھ؛ ألنھ قاتل لھ، سًدا للباب         

صحیح؛ سًدا للذریعة وطلًبا للتحرز عن القتل، وممن قال ب�أّن القات�ل ال ی�رث ول�و             
  . ٦كان غیر مكلف طائفة من الحنابلة

  .ذكر البھوتي في كتاب النكاح  ) ٣(

                                           
السلف، ومعناھا أن یبیع السلعة بثمن مؤجل، ثم یشتریھا ممن باعھا علیھ بثمن : العینة  .١

ن منظور، لسان اب. ٣١١، ص١النسفي، ُطلبة الطلبة، ج: ُینظر. حال أقل مما باعھا بھ
 . ١٢٨العرب، ص 

الروض المربع، . ١٦٣، ص٣شرح منتھى اإلرادات، ج. ٤٩١، ص٢كشاف القناع، ج  .٢
 .٢١٥ص 

 .٢٦، ص٢الكافي، جابن قدامة،   .٣
الزركشي، . ٤٥، ص٤أبو عمر، الشرح الكبیر، ج. ٢٧٥، ص٤المغني، جابن قدامة،   .٤

ابن . ٤٨، ص٤مبدع، جبرھان الدین ابن مفلح، ال. ٧٥، ص٢شرح المختصر، ج
، معونة ُأولي النھى شرح )ھـ٩٧٢ت(النجار، محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي 

م، ١٩٩٥/ھـ١٤١٦، دار خضر، بیروت، )عبدالملك بن دھیش: تحقیق(، ١المنتھى، ط
 . ٥١، ص٥ج

 .٦٦٢، ص٣كشاف القناع، ج  .٥
. ٢٨١، ص٢ جالزركشي، شرح المختصر،. ٢١٨، ص٧أبو عمر، الشرح الكبیر، ج  .٦

، ٤الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج. ٢٦١، ص٦برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج
 .٦٦٨ص



 - ٩٢٦ -

أي فتح���رم ) الخل���وة ب���أمرد ح��سن وم���ضاجعتھ ك���امرأة : ١وق��ال ال���شیخ  (
عن��د م�ن یعاش��ره  )...(رُّ ُم�واله ول��و لم�صلحة تعل��یم وتأدی�ب والُمِق��  (لخ�وف الفتن�ة،   

ملعون دیوث ومن ُعرف بمحبتھم ومعاش�رة       (أي مع الخلوة والمضاجعة،     ). كذلك
  . ٢سًدا للباب) بینھم یمنع من تعلیمھم

ما ذكره البھوتي ظاھر وصحیح، إال أنھ أشار إلى أّن تحریم ذلك من باب              
  .  ٣ماء الحنابلةوممن قال بھ جماعة من عل. سّد الذرائع الموصلة إلى المحرم

  املبحث الرابع

شرع من قبلنا
ْ َ

  

  :وفيه ثالثة مطالب

  اطب اول

 ن رع فر  

شرع اهللا كذا، أي جعلھ طریًقا ومذھًبا، ومنھ   : یقال. البیان واإلظھار : لغًة
ھ��ي م��ا ُنق��ل إلین��ا م��ن مجموع��ة األحك��ام  : والم��راد ب��شرع م��ن قبلن��ا .  ٤الم��شرعة

الت���ي ش���رعھا اهللا تع���الى لألم���م ال���سابقة عل���ى أل���سنة رس���لھم  واألوام���ر اإللھی���ة 
والطریق الصحیح لمعرفة . وأنبیائھم الكرام، قبل بعثة النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

شرع من قبلنا ھو نق�ل الق�رآن الك�ریم وال�سّنة النبوی�ة الثابت�ة، وال عب�رة بم�ا ف�ي             
ما في أیدي الن�صارى م�ن اإلنجی�ل الی�وم؛ ألن      أیدي الیھود من التوراة الیوم، أو ب      

  .٥ھذه الكتب قد طرأ علیھا التحریف والتبدیل

                                           
محمد عطا ومصطفى : تحقیق(، ١، الفتاوى الكبرى، ط)ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة، تقي الدین   .١

 .٤٤٩، ص٥م، ج١٩٨٧/ھـ١٤٠٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عطا
 .١٠٩، ص٥ى اإلرادات، شرح منتھ. ١٥، ص٤كشاف القناع،   .٢
. ٨٨، ص٦برھان الدین ابن مفلح، المبدع، ج. ١٩٠، ص٨الفروع، جابن مفلح،   .٣

 .١٦، ص٣ابن ضویان، منار السبیل، ج. ١٩، ص٥الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج
، المطبعة الخیریة، مصر، ١، كتاب التعریفات، ط)ھـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد   .٤

، مكتبة الشروق الدولیة، ٤ اللغة العربیة، المعجم الوسیط، طمجمع. ٥٥ھـ، ص١٣٠٦
 .٤٧٩م، ص٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥مصر، 

، تیسیر الوصول إلى قواعد )ھـ٧٣٩ت( عبد المؤمن بن عبدالحق الحنبليالبغداي،  .٥
، دار ابن الجوزي، السعودیة، )عبد اهللا الفوزان: شرح(، ٢األصول ومعاقد الفصول، ط

 . ٣١٥، ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٧
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ب اطا  

 ن رع مأ  

 وھ�ذه األحك�ام إنم�ا ُعلم�ت         :أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب وال في السنّة         : أولًا

بت��شریع لن��ا م��ن كت��بھم، كاألحك��ام الم��أخوذة م��ن اإلس��رائیلیات، فھ��ذا الق��سم ل��یس  
ولھذا ُنھینا عن تصدیق أھل الكتاب أو تكذیبھم، كما ورد ف�ي ح�دیث َأِب�ي     . إجماًعا

َك��اَن َأْھ���ُل اْلِكَت���اِب َیْق���َرُءوَن التَّ���ْوَراَة ِباْلِعْبَراِنیَّ���ِة  : "ُھَرْی��َرَة َرِض���َي اللَّ���ُھ َعْن���ُھ َق���الَ 
َل��ا : َق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لََّمَف. َوُیَف��سُِّروَنَھا ِباْلَعَرِبیَّ��ِة ِلَأْھ��ِل اْلِإْس��َلاِم

} آَمنَّ����ا ِباللَّ����ِھ َوَم����ا ُأْن����ِزَل ِإَلْیَن����ا {ُت����َصدُِّقوا َأْھ����َل اْلِكَت����اِب َوَل����ا ُتَك����ذُِّبوُھْم َوُقوُل����وا  
  . ١"١٣٦:البقرة

 وھ�ي أحك�ام ُش�رعت لألم�م قبلن�ا،            :أحكام ورد نسخها في الكتاب والـسنّة      : ثانيا

جاء ف�ي الكت�اب أو ال�سّنة م�ا ی�دل عل�ى ن�سخھا، فتك�ون خاص�ة ب�األمم ال�سابقة،             و
قول�ھ  : ومن أمثلت�ھ . وھذا القسم لیس بتشریع لنا بال خالف، لقیام الدلیل على ذلك   

. ١٠٠:یوس�ف } َوَخ�رُّوا َل�ُھ ُس�جًَّدا   {تعالى ف�ي تحّی�ة أھ�ل یوس�ف علی�ھ ال�سالم ل�ھ          
للَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم بدلیل قولھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ فھذا منسوخ بالنسبة ألمة محمد َصلَّى ا

َما َیْنَبِغي ِلَأَحٍد َأْن َیْسُجَد ِلَأَحٍد، َوَلْو َكاَن َأَحٌد َیْنَبِغي َأْن َیْسُجَد ِلَأَحٍد، َلَأَمْرُت : "َوَسلََّم
  .٢" ِحْقھالَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَھا، ِلَما َعظََّم اُهللا َعَلْیَھا ِمْن

وھي أحكام ُشرعت لألمم قبلنا، وج�اء     : أحكام شرعت لنا في الكتاب والسّنة     : ثالًثا
من الكتاب والسّنة ما یدل على أنھا شرع لنا، وھذا الق�سم حّج�ة ال خ�الف لوج�ود         

َی�ا  {قول�ھ تع�الى   : وم�ن أمثلت�ھ  . الدلیل من الكتاب والسّنة على ثبوت�ھ ف�ي ش�ریعتنا    
} ُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَل�ى الَّ�ِذیَن ِم�ْن َق�ْبِلُكْم َلَعلَُّك�ْم َتتَُّق�ونَ      َأیَُّھا الَِّذیَن آمَ  

، فاآلیة تدل على أن الصیام كان مشروًعا على من قبلنا من األمم ث�م    ١٨٣:البقرة
  .٣ُفرض علینا

                                           
، ٤١٥، ص٤، ج٧٣٦٢، رقم ٣٧٤، ص٤، ج٤٤٨٥، رقم ١٩٣، ص٣البخاري، ج  .١

 . ٨، ٧، ص ١٩ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج: ُینظر. ٧٥٤٢رقم 
، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، )ھـ٧٣٩ت(ابن بلبان، عالء الدین علي الفارسي  .٢

، ٩م، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، )شعیب األرنؤوط: تحقیق(، ٢ط
 .٣١٤عبد المؤمن،تیسیر الوصول، ص. ٤١٦٢، رقم ٤٧٠ص 

، الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار ٣١٥عبد المؤمن،تیسیر الوصول، ص   .٣
، مذكرة في أصول الفقھ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ص )ھـ١٣٩٣ت(

١٩٣ . 
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ل�سّنة،  وھ�ي أحك�ام ورد لھ�ا ذك�ر ف�ي الكت�اب وا       : أحكام وردت وُسكت عنھا   : رابًعا
ولك��ن ل��م ی��أِت م��ا ی��دل عل��ى أنھ��ا ش��رع لن��ا أو لی��ست ب��شرع لن��ا، وھ��ذا ھ��و مح��ل   

  . ١الخالف بین أھل العلم من األصولیین

  اطب اث

 ن رع   

  :حكم شرع من قبلنا: أولًا

اختلف األصولیون في حجّیة شرع من قبلنا، وھو ما ورد في شرعنا من           
أن�ھ ش�رع لن�ا وھ�ذا ق�ول          : األول: لم ننھ عنھ، على قولین    أحكامھم ولم نؤمر بھ و    

 وھ�و م�ا س�ار       ٥ وروایة عن اإلمام أحم�د       ٤ وبعض الشافعیة  ٣ والمالكیة   ٢الحنفیة  

                                           
 . ١٩٣ في أصول الفقھ، ص ، الشنقیطي، مذكرة٣١٥عبد المؤمن،تیسیر الوصول، ص   .١
، ٣١٥، ص٣عالء الدین البخاري، كشف األسرار، ج. ٩٩، ص٢السرخسي، جأصول   .٢

ابن أمیر حاج، التقریر والتحبیر، . ١٣١، ص٣أمیر بادشاه، تیسیرالتحریر، ج. ٣١٦
 . ٣٤٠-٣٣٩، ص ٤ج

، ١، كتاب الفروق، ط)ھـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي  .٣
، ص ٨م، ج٢٠٠١/ھـ١٤٢١، دار السالم، القاھرة، )محمد سراج وعلي جمعة: تحقیق(

 .٢٢٧، ص٣ووافقھ الشاطبي في الموافقات، ج. ١٠٧
، ١، التبصرة في أصول الفقھ، ط)ھـ٤٧٦ت(الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي   .٤

لي، الغزا. ٢٨٥م، ص ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣، دار الفكر، دمشق، )محمد حسن ھیتو: تحقیق(
، ٢، المنخول من تعلیقات األصول، ط)ھـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 

. ٢٣١م، ص ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، دار الفكر، دمشق، )محمد حسن ھیتو: تحقیق(
أبو المعالي عبدالملك بن عبداهللا الجویني، . ٤٩، ص٣اإلسنوي، نھایة السُّول، ج

، دار األنصار، )لعظیم الدیبعبدا: تحقیق(، البرھان في أصول الفقھ، )ھـ٤٧٨ت(
 .٣٩، ص٦الزركشي، البحر المحیط، ج. ٥٠٣، ص ١القاھرة، ج

ابن اللحام، أبو الحسن علي بن عباس . ٧٥٧، ص٣، ج٣٩٢، ص٢أبو یعلى، العّدة، ج  .٥
، دار )محمد مظھر بقا: تحقیق(، المختصر في أصواللفقھ، )ھـ٨٠٣ت(البعلي الحنبلي 
 . ١٦١ص م، ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الفكر، دمشق، 
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 ١أن��ھ ل��یس ب��شرع لن��ا، وھ��ذا ق��ول أكث��ر ال��شافعیة  : الق��ول الث��اني. علی��ھ البھ��وتي
  . ٢وروایة عن اإلمام أحمد

  :دشرع من قبلنا عند اإلمام أحم: ثانيا

من أصول اإلمام أحمد القول بأّن شرع م�ن قبلن�ا ش�رع لن�ا م�ا ل�م ین�سخ،                    
وھذه الروایة األولى عنھ وھي الروایة الراجحة والمنصورة عند الحنابلة وأدلتھا 

  .٣من كالم ونّص اإلمام أحمد أكثر
وعند تتبع فتاوى اإلمام أحمد نجده أفتى بشرع من قبلنا ف�ي ع�ّدة م�سائل         

ی��ھ ف�ي روای�ة أب��ي طال�ب ف�یمن حلف�ت بنح��ر ول�دھا علیھ�ا ك��بش        م�ا أوم�أ إل  : منھ�ا 
وھ�ي  . ١٠٧:ال�صافات }َوَف�َدْیَناُه ِب�ِذْبٍح َعِظ�یمٍ     {ق�ال تع�الى     . تذبحھ وتت�صدق بلحم�ھ    

  . شریعة إبراھیم علیھ السالم
وق��ال اإلم��ام أحم��د ف��ي روای��ة أب��ي الح��ارث واألث��رم وحنب��ل والف��ضل ب��ن    

ق�ال تع�الى   . كتاب اهللا ف�ي موض�عین  : الوقد سئل عن القرعة فق   .  زیادوعبدالصمد
آل } ِإْذ ُیْلُقوَن َأْقالَمُھْم{وقال تعالى . ١٤١:الصافات} َفَساَھَم َفَكاَن ِمَن الُمْدَحِضیَن{

  .  وھي شریعة یونس ومریم علیھما السالم. ٤٤:عمران
َوَكَتْبَن�ا  {وقال اإلمام أحم�د ف�ي روای�ة أب�ي طال�ب وص�الح ف�ي قول�ھ تع�الى           

فلما قال َرُسوُل اللَِّھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ          . ٤٥:المائدة}  ِفیَھا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفسِ    َعَلْیِھْم
} ال�نَّْفَس ِب�النَّْفسِ   {أل�یس ق�د ق�ال اهللا تع�الى          : قی�ل ل�ھ   . ٤َال ُیْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفرٍ   : َوَسلََّم

  .٥قال لیس ھذا موضعھ، علي بن أبي طالب یحكي ما في الصحیفة

  : موقف البهوتي من شرع من قبلنا، مع األمثلة: الثًاث

                                           
ووافقھ السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن . ٢٨٥لشیرازي، التبصرة، ص ا  .١

، )عبداهللا الحكمي: تحقیق(، ١فیقواطع األدلة في أصول الفقھ، ط) ھـ٤٨٩ت(عبدالجبار 
الغزالي، المستصفى، . ٢١١-٢٠٩، ص٢م، ج١٩٩٨/ھـ١٤١٩مكتبة التوبة، الریاض، 

في ) ھـ٦٥٦ت( الدین محمود بن أحمد الزنجانيأبو المناقب، شھاب. ٣٩٤، ص١ج
، مكتبة العبیكان، )محمد أدیب الصالح: تحقیق(، ١تخریج الفروع على األصول، ط

، )ھـ٧٧٢ت(اإلسنوي، عبدالرحیم بن الحسن . ٣١٦م، ص١٩٩٩/ھـ١٤٢٠الریاض، 
، مؤسسة )محمد حسن ھیتو: تحقیق(، ١التمھید في تخریج الفروع على األصول، ط

 .٤٤١ھـ، ص ١٤٠٠، بیروت، الرسالة
ولم یختر أن شرع . ١٦١ابن اللحام، المختصر، ص . ٣٩٢، ص٢أبو یعلى في العّدة، ج  .٢

من قبلنا لیس شرًعا لنا إال أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
، دار )مفید أبو عمشة: تحقیق(، ١في التمھید في أصول الفقھ، ط) ھـ٥١٠ت(الحنبلي

 . ٤١٢، ص ٢م، ج١٩٨٥/ھـ١٤٠٦ّدة، المدني، ج
 .٣٩٢، ص٢أبو یعلى في العّدة، ج  .٣
، ٤، ج٦٩٠٣، رقم ٢٧٥، ٢٧٤، ص٤ج. ٣٠٤٧، رقم ٣٧٢، ص٢البخاري، ج  .٤

 .٦٩١٥، رقم ٢٧٧ص
 .٧٥٥ ، ٧٥٤، ص٣أبو یعلى، العّدة، ج  .٥
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بالبحث والتقّصي واالستقراء لفقھ البھوتي تبّین أنھ یأخذ بشرع من قبلنا    
  :ویّصرح بھ في كثیر من المسائل الفقھیة، ومن أمثلتھا

  .ذكر البهوتي في باب ما يوجب الغسل  ) ١(

ع�ن الن�اس   ) یاًن�ا خالًی�ا  أو اغت�سل ُعر (فال ب�أس  ) فإن ستره إنسان بثوب   (  
وأی��وب ١رواه البخ��اري ". ِاْغَت��َسَل ُعْرَیاًن��ا"ألّن موس��ى علی��ھ ال��سالم  ) ف��ال ب��أس(

وما ذكره البھوتي صحیح، وقد اعتب�ر ھ�ذا ش�رع     .٢"ِاْغَتَسَل ُعْرَیاًنا "علیـھ السالم   
  .٣من قبلنا شرع لنا طائفة من الحنابلة

  .ذكر البهوتي في باب اإلجارة  ) ٢(

تزویج (بـ  ) خدمة عبد، و  (بـ  ) و(أخرى،  )  إجارة دار بسكنى دار    ویجوز(  
لقصة شعیب َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم؛ ألنھ جعل النكاح عوض األج�رة، وألن   ) امرأة

وم�ا ذك�ره البھ�وتي      .  ٤كل ما جاز أن یكون ثمًنا في البیع جاز عوًضا في اإلج�ارة            
تأجر موسى علیھ ال�سالم للعم�ل عن�ده،         أن شعیًبا علیھ السالم اس    : صحیح، وبیانھ 

أن : تزویجھ ابنتھ، فھذا یدل على جواز إجارة الدار، وتكون األجرة         : واألجرة ھي 
  .یزوج المستأجر ابنتھ للعامل

وكل ما جاز ثمًنا في البیع جاز عوًضا ف�ي  : وفي ھذا الصدد یقول الموفق   
یك�ون الع�وض عیًن�ا      اإلجارة؛ ألنھ عقد معاوضة أشبھ البی�ع، فعل�ى ھ�ذا یج�وز أن               

ومنفعة أخرى، سواء ك�ان الج�نس واح�ًدا كمنفع�ة دار بمنفع�ة أخ�رى، أو مختلف�ة                   
  . كمنفعة دار بمنفعة عبد
ال بأس أن یكتري بطعام موصوف معلوم، قال اهللا تعالى     : قال اإلمام أحمد  

ْیِن َعَل��ى َأْن ِإنِّ��ي ُأِری��ُد َأْن ُأْنِكَح��َك ِإْح��َدى اْبَنَت��يَّ َھ��اتَ   {إخب��اًرا ع��ن ش��عیب أن��ھ ق��ال   
ومم�ن ق�ال ب�أن      .٥فجعل النكاح عوض اإلجارة   . ٢٧:القصص}َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَججٍ  

                                           
 .، من حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ٢٧٨، رقم ١٠٨، ص١البخاري، ج  .١
البھوتي، . ، من حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ٢٧٩، رقم ١٠٨ ص،١البخاري، ج  .٢

 .١٤٨، ص١كشاف القناع، ج
ابن تیمیة، . ٢٣١، ص١أبو عمر، الشرح الكبیر، ج. ٢٣١، ص١ابن قدامة، المغني،ج  .٣

: تحقیق(، ١، شرح العمدة في الفقھ، ط)ھـ٧٢٨ت(أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم 
. ٤٠٢، ص١م، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٣العبیكان، الریاض، ، مكتبة )سعود صالح العطیشان

، كشف المخدرات والریاض )ھـ١١٩٢ت(البعلي، عبدالرحمن بن عبداهللا الحنبلي
، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ١الُمزھرات لشرح أخصر المختصرات، ط

 . ٧٨، ص ١م، ج٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣
 .١١، ص٤شرح منتھى اإلرادات، ج. ٢٣٧، ص٣كشاف القناع، ج  .٤
 .٣٢٩، ص٤ابن قدامة، الكافي، ج. ١٥، ١٤، ص٨ابن قدامة، المغني، ج  .٥
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ما جاز ثمًنا في البیع جاز عوًضا ف�ي اإلج�ارة م�ستدلین بق�صة ش�عیب طائف�ة م�ن                    
  .١الحنابلة

  .ذكر البهوتي في كتاب الصداق  ) ٣(

ی��صح ) لنف��سھ ب��لأن ی��شترط ش��یًئا م��ن ص��داقھا  (الح��رة ) وألب��ي الم��رأة(  
أي ك��ل ال��صداق؛ ألّن ش��عیًبا زّوج موس��ى علیھم��ا ال��صالة   ) الك��ل(اش��ترط ) ول��و(

  . ٢وذلك اشتراط لنفسھ. والسالم ابنتھ على رعایة غنمھ
أّن ش��عیًبا علی��ھ ال��سالم جع��ل  : م��ا ذك��ره البھ��وتي ص��حیح، ووج��ھ الدالل��ة 

ج��واز ال��صداق اإلج��ارة عل��ى رعای��ة غنم��ھ، وھ��و ش��رط لنف��سھ، وھ��ذا ی��دل عل��ى   
وإْن تزوجھ�ا عل�ى    : وفي ھذا یقول الزرك�شي    . اشتراط األب شیًئا من صداق ابنتھ     

ألف لھا، وألف ألبیھا جاز ذلك، ولزم ال�شرط والعق�د، ن�ّص عل�ى ھ�ذا أحم�د معلًل�ا                
وذل�ك لق�صة ش�عیب علی�ھ ال�سالم، ف�شرط          . بأنھ لھ أن یأخذ من مال ابن�ھ م�ا ش�اء           

ج�از اش�تراط ك�ل ال�صداق فبع�ضھ          الصداق رعي غنمھ، وذل�ك ش�رط لنف�سھ، وإذا           
أولى، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد نسخھ، وأیًضا عم�وم ق�ول النَِّب�يِّ َص�لَّى                 

ومم�ن  . ٣ِإنَّ َأَحقَّ الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا ِبِھ َم�ا اْس�َتْحَلْلُتْم ِب�ِھ اْلُف�ُروجَ             : اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ  
  . ٤استدّل بذلك من الحنابلة كثیر

  ث اخلامساملبح

  االستصحاب

  :وفيه ثالثة مطالب

  اطب اول

  رف اب

إذا تمسكت بما كان ثابًتا، : طلب الصحبة والمالزمة، وقیل استصحبت الحال: لغًة
: عّرفھ ابن القیم بأنھ: واصطالًحا. ٥كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غیر مفارقة

                                           
، ٤برھان الدین ابن مفلح، المبدع،ج. ١٨، ١٧، ص٦أبو عمر، الشرح الكبیر، ج  .١

الرحیباني، مطالب أولي النھى، . ١٨، ص٥ابن النجار، معونة أولي النھى، ج. ٤١١ص
 .٥٨٧، ص٣ج

 .١٢١، ص٤كشاف القناع، ج  .٢
، من حدیث ٥١٥١، رقم ٣٧٥، ص٣، ج٢٧٢١، رقم ٢٧٦، ص٢بخاري، جأخرجھ ال  .٣

 .٢٩٤، ٢٩٣، ص٥الزركشي، الشرح المختصر، ج. عقبة بن عامر رضي اهللا عنھ
أبو عمر، الشرح . ٣٥٩، ص٤ابن قدامة، الكافي، ج. ٢٥، ص٨ابن قدامة، المغني، ج  .٤

مفلح، المبدع، برھان الدین ابن . ١٦٩، ص٥التنوخي، الممتع، ج. ٢٨، ص٨الكبیر، ج
 .١٨٤، ص٥الرحیباني، مطالب أولي النھي، ج. ٢٠٢، ص٦ج

 . ١٥٠، ١٤٩الرازي، مختار الصحاح، ص . ٣٣٥، ص٣معجم المقاییس، جابن فارس،   .٥
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: وقد وّضحھ الشوكاني فقال. ١ منفًیااستدامة إثبات ما كان ثابًتا، أو نفي ما كان
ھو بقاء ذلك األمر ما لم یوجد ما یغّیره بمعنى أن ما ثبت في زمن الماضي، "

والمالحظ من خالل ھذه التعاریف أّن . ٢"فاألصل بقاؤه في الزمن المستقبل
االستصحاب إّما أْن یكون استدامة إثبات أمر، أو استدامة نفي أمر، فھو استدامة 

  . الحالینعلى كال

ب اطا  

  أم اب  و ال

 استصحاب العدم األصلي المعلوم بدلیل العقل في :االستصحاب بالعدم: أولًا

األحكام الشرعیة، كبراءة الذمة من التكلیف حتى یدل دلیل شرعي على تغّیره، 
 لعدم ورود وُیعرف بالبراءة األصلیة أو اإلباحة العقلیة، كنفي صالة سادسة،

  . ٣الدلیل، وھذا متفق على أنھ حجة

: أحدھما:  استصحاب دلیل الشرع وھو على ضربین:االستصحاب بالدليل: ثانيا

استصحاب العمل بالنّص : واآلخر. استصحاب عموم النّص حتى یرد التخصیص
  . ٤كشغل الذمة بالدین حتى یقوم الدلیل على أداء الدین . حتى یرد ناسخ

 استصحاب الحكم الذي دل الدلیل على ثبوتھ، ولم یقم :ستصحاب بالحكماال: ثالثًا

دلیل على تغییره، فإنھ یستمر حتى یقوم دلیل یحرم في حال اإلباحة، أودلیل یبیح 
: واألصل في األشیاء كلھا اإلباحة ما عدا األبضاع، ومن أمثلتھ. في حال الحظر

 واستمرار الملك بعد ثبوتھ الحكم بدوام الحل في المنكوحة بعد ثبوت النكاح،
  .٥لحصول سببھ كالبیع

                                           
 .٣٩٤، ص١إعالم الموقعین، جابن القیم،   .١
 .١٧٤، ص٢إرشاد الفحول، جالشوكاني،   .٢
القرافي، شرح . ١٣٧ناظر، ص ابن قدامة، روضة ال. ٢٢٤، ص٢أصول السرخسیج  .٣

السبكي، . ٣٠٩عبد المؤمن البغدادي، تیسیر الوصول، ص. ٣٥٢تنقیح الفصول، ص
ابن النجار، شرح . ٣٣٠، ص٤الزركشي، البحر المحیط، ج. ١٦٨، ص٣اإلبھاج، ج
الشنقیطي، مذكرة . ١٧٦، ص٢الشوكاني، إرشاد الفحول، ج. ٤٠٤، ص٤الكوكب، ج

 .١٥٩في أصول الفقھ، ص 
عبد . ١٣٨ابن قدامة، روضة الناظر، ص .  ٣٤١، ص١المستصفى، جالغزالي،   .٤

ابن . ٣٩٤، ص ١ابن القیم، إعالم الموقعین، ج. ٣١٠المؤمن، تیسیر الوصول، ص 
 .١٥٩مذكرة في أصول الفقھ، ص . ٤٠٤، ص٤النجار، شرح الكوكب، ج

ابن القیم، . ٣١٠عبد المؤمن، تیسیر الوصول، ص . ١٢٦٢، ص٤العّدة، جأبو یعلى،   .٥
الشوكاني، . ٣٣٠، ص٤الزركشي، البحر المحیط، ج. ٣٩٤، ص١إعالم الموقعین، ج

 . ١٧٦، ص٢إرشادالفحول، ج
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 است��صحاب الحك�م الثاب��ت باإلجم�اع ف��ي مح��ل   :االستــصحاب باإلجمــاع: رابعــا

الخالف، وذلك بأن ُیتفق على حكم في حالة ثم تتغیر صفة المجمع علیھ ویختل�ف              
المت�یمم إذا   : مثال�ھ . ١المجمعون فیھ، فیستدل من لم یغیر الحكم باستصحاب الحال        

رأى الماء بعد شروعھ في الصالة، فاإلجماع منعقد على صحة ص�التھ ل�و انتھ�ت          
  .قبل رؤیتھ الماء، والخالف في استصحاب حكم الصحة إلى حال ما بعد الرؤیة

  اطب اث

   اب

  :حكم االستصحاب: أولًا

أّنھ حجة، : األول: اخُتلف في االحتجاج باالستصحاب على أقوال، أشھرھا
 وھو ما سار إلیھ ٣حتى ُنقل االتفاق على االحتجاج بھ ٢وھذا قول جمھور الفقھاء

  .٤أّنھ لیس بحجة وھذا قول كثیر من الحنفیة: القول الثاني. البھوتي

  :االستصحاب عند اإلمام أحمد: ثانيا

كان اإلمام أحمد ینّبھ على القول باستصحاب الح�ال، فق�د أوم�أ ف�ي روای�ة             
ال ُیخمَّس السَّلب، ما سمعنا أن النَِّبيَّ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ        : ىصالح ویوسف بن موس   

َوَسلََّم َخمَّس السَّلب؛ ألنھ لم یرد عن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َشْرٌع فیھ، فجعل 
ع��دم ال��دلیل ال��شرعي مبنًی��ا عل��ى األص��ل ف��ي من��ع التخم��یس، ونف��ي االس��تحقاق،    

إنم�ا  : وكذلك نقل األثرم وابن بدینا في الحلي یوجد ُلقطة        . حظرفیبقى على أصل ال   

                                           
عبد المؤمن، . ١٣٠ابن العربي، المحصول، ص . ٣٤٢، ص١المستصفى، جالغزالي،   .١

 .١٥٩الشنقیطي، مذكرة في أصول الفقھ، ص . ٣١٠تیسیر الوصول، ص 
ابن جزي، تقریب الوصول، ص . ٣٥٢في، شرح تنقیح الفصول، ص القرا: المالكیة  .٢

. ١٠٩، ص٦الرازي، المحصول، ج. ٤٧٤الغزالي، المنخول، ص: الشافعیة. ٣٩٣
: تحقیق(، ١، أصول الفقھ، ط)ھـ٧٦٣ت(ابن مفلح، أبو عبداهللا محمد المقدسي : الحنابلة

، ٤م، ج١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، مكتبة العبیكان، الریاض، )فھد بن محمد السدحان
 .٤٠٣، ص٤ابن النجار، شرح الكوكب، ج. ١٤٣٣ص

الزركشي، البحر . ١٤٠، ص٣السبكي، اإلبھاج، ج. ١٢٦٢، ص٤العّدة، جأبو یعلى،   .٣
 .٢٠، ص٦المحیط، ج

الخبازي، أبو محمد عمر بن محمد بن عمر . ٢٢٣، ص٢أصول السرخسي، ج  .٤
، جامعة أم القرى، ) بقامحمد مظھر: تحقیق(، ١، المغني في أصول الفقھ، ط)ھـ٦٩١ت(

 .٣٧٧، ص٣عالء الدین البخاري، كشفاألسرار، ج. ٣٥٧ھـ، ص ١٤٠٣مكة المكرمة، 
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، فمنع من تمّلك الحلي، واستدام األص�ل، وھ�و   ١جاء الحدیث في الدراھم والدنانیر 
  .٢عدم الملك في اللُّقطة؛ ألنھ لم یرد دلیل، وإنما ورد في الدراھم والدنانیر

ھ�و آخ�ر م�دار      و: "واالستصحاب آخر مدار الفتوى كما یقول الخ�وارزمي       
الفتوى، فإن المفتي إذا ُسئل عن حادثة َیطلُب حكمھا في الكتاب، ثم في السّنة، ثم 
في اإلجماع، ثم في القیاس، فإن لم یجده فیأخذ حكمھ�ا م�ن است�صحاب الح�ال،في         
النف�ي واإلثب��ات، ف�إن ك��ان الت�ردد ف��ي زوال��ھ فاألص�ل بق��اؤه، وإْن ك�ان الت��ردد ف��ي      

  . ٣ انتھىثبوتھ فاألصل عدم ثبوتھ،
: ق��ال أب���و زھ���رة . وھ��و م���ن األب��واب الت���ي جعل���ت الفق��ھ الحنبل���ي نامًی���ا     

فاالستصحاب ھو الذي یضیق سبیل المنع، ویق�صره عل�ى ال�نّص، ف�ال یمنع�ھ إال         "
بنّص من الكتاب أو ال�سّنة، أو آث�ار ال�سلف ال�صالح، وق�د طب�ق ذل�ك األص�ل عل�ى                 

 بالبطالن، فكان أوسع الفقھ�اء  العقود، فحكم بصحتھا كلھا حتى یأتي دلیل الشارع 
  .٤" في إطالق حریة التعاقد

ویقول أبو زھ�رة ف�ي موض�ع آخ�ر بع�د أْن ذك�ر ص�وًرا لالست�صحاب عن�د                        
من ھذا القول تبّین أّن الحنابلة یاخذون باالستصحاب أصًلا م�ن أص�ول       : "الحنابلة

ال�شافعیة  الفتیا، ویتوسعون فیھ أكثر من الحنفیة، وأكثر م�ن المالكی�ة، ویق�اربون     
في ذلك، وإنھ في الواقع كلما أكثر الفقھاء، وسعوا في باب االستدالل بالرأي، ق�ّل   
اعتمادھم على االستصحاب، وكّلما قللوا من االستدالل ب�الرأي أكث�روا م�ن اعتب�ار       

  . ٥" االستصحاب

  : موقف البهوتي من االستصحاب، مع األمثلة: ثالثًا

البھ�وتي تب�ّین أن�ھ یأخ�ذ باالست�صحاب      بالبحث والتقّصي واالستقراء لفقھ     
: ویبني علیھ العمل من خالل القواعد الفقھی�ة الت�ي ُیفھ�م منھ�ا االست�صحاب منھ�ا       

األصل إلحاق الفرد باألعم األغلب، األصل براءة الذمة، األصل بق�اء م�ا ك�ان عل�ى      
  .ما كان

  .ذكر البھوتي في كتاب الطھارة  )  ١(
ك�ان ال�شك ف�ي    ) ول�و (كثوب أو إناء، ) وإْن شّك في نجاسة ماء أو غیره     (

َدْع َم�ا َیِریُب�َك ِإَل�ى َم�ا َل�ا      : الم�اء بن�ى عل�ى أص�لھ؛ لح�دیث      ) م�ع تغّی�ر   (نجاسة م�اء    

                                           
البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین . ١٧١٤، رقم ٥٣٥، ص١سنن أبي داود،ج  . ١

، دار الكتب العلمیة، )محمد عبدالقادر عطا: تحقیق(، ٢، السنن الكبرى، ط)ھـ٤٥٨ت(
 .١١٨٧٣، رقم ١٩٤، ص٦م، ج٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤بیروت، 

 .٤٧٨آل تیمیة، المسّودة، ص . ١٢٦٣، ١٢٣٨، ص٤العّدة، جأبو یعلى،   .٢
 . ١٧٤، ص٢الشوكاني، إرشاد الفحول، ج. ٣٢٧، ص٤البحر المحیط، جالزركشي،   .٣
 .٣٦٤ابن حنبل، ص أبو زھرة،   .٤
 .٢٩٥المصدر السابق   .٥
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) بن�ى عل�ى أص�لھ     (وقد تیقن نجاستھ قبل ذل�ك       ) طھارتھ(شك في   ) أو) (١...َیِریُبَك
ھ�ا  الذي كان متیقًن�ا قب�ل ط�رو ال�شك؛ ألن ال�شيء إذا ك�ان عل�ى ح�ال، فانتقال�ھ عن                       

وبقائھ�ا وبق�اء األول�ى ال یفتق�ر إال إل�ى مج�رد       . یفتقر إلى ع�دمھا ووج�ود األخ�رى    
وال . (البقاء، فیكون أیسر من الحدوث وأكثر، واألصل إلحاق الفرد باألعم األغلب          

  . ٢عما لم یتیقن نجاستھ، ألن األصل طھارتھ) یلزمھ السؤال
 إذا ش�ك ف�ي   :األول�ى : ما ذكره البھوتي صحیح، وقد ت�ضمن ث�الث م�سائل     

نجاس��ة الم��اء، فھ��و ط��اھر؛ ألن األص��ل الطھ��ارة، ف��ال ت��زول بال��شك وإن وج��ده         
. متغیًرا؛ ألن التغّی�ر یحتم�ل أن یك�ون بمكث�ھ أو نح�وه، ف�ال ت�زول الطھ�ارة بال�شك                     

إذا تیقن نجاستھ وشك في طھارت�ھ فھ�و نج�س؛ ألن األص�ل بق�اء م�ا ك�ان               : الثانیة
یلزم��ھ ال��سؤال عم��ا ل��م یت��یقن نجاس��تھ، ألن أن اإلن��سان ال : الثالث��ة. عل��ى م��ا ك��ان

  . األصل طھارتھ 
إذا تیقن الطھارة ثم شك ھل تنجس أم ال؟ بنى عل�ى  : "یقول شیخ االسالم  

وك�ذلك إذا ت�یقن النجاس�ة، وك�ذلك الب�دن والث�وب واألرض        . ما تیقن�ھ م�ن طھارت�ھ      
ة وجمیع األعیان، وھذه قاعدة ممھدة في الشرع، وھي استصحاب الحال المعلوم�   

أن : وف�روع ھ�ذا األص�ل كثی�رة ج�ًدا، وال�سبب ف�ي ذل�ك               : "ویقول". واطراح الشك 
الشيء إذا كان على حال، فانتقالھ عنھا یفتقر إلى زوالھا وحدوث األخ�رى وبق�اء        

وبق��اء األول��ى ال یفتق��ر إال إل��ى مج��رد اإلبق��اء، فیك��ون البق��اء أی��سر م��ن      . الثانی��ة
ومم�ن خ�ّرج ھ�ذه    . ٣" ب�األعم األغل�ب   الحدوث، فیكون أكثر، واألصل إلحاق الفرد       

  .٤المسائل من ھذا األصل وھو إلحاق الفرد باألعم األغلب كثیر من الحنابلة
  .ذكر البھوتي في باب ِذْكر أھل الزكاة وما یتعلق بذلك  ) ٢(

ولو اّدعى الفقر من ُعرف بغن�ى، أو اّدع�ى إن�سان أن�ھ مكات�ب، أو غ�ارم           (  
ویكف��ي . (ألص��ل ع��دم م��ا یدعی��ھ، وب��راءة الذم��ة  ألن ا) لنف��سھ، ل��م یقب��ل إال ببین��ة 

ف��إْن (استفاض��ة، فتق��وم مق��ام البین��ة ب��ھ،  : أي) اش��تھار الغ��رم إلص��الح ذات الب��ین
وإن اّدعى  ...(ألن األصل عدمھ  ) لم یقبل إال ببینة   (الغرم إلصالح ذات البین     ) خفي

، قول��ھ؛ ألّن األص��ل است��صحاب الح��ال ال��سابقة ) الفق��ر م��ن ل��م یع��رف ب��الغنى ُقب��ل  
  . ٥والظاھر صدقھ

                                           
 . ث َحسَّاُن ْبُن َأِبي ِسَناٍن، من حدی٢٠٥٢، رقم ٢١١، ص ٥رواه البخاري، ج  .١
 .٤٢، ٤١، ص١كشاف القناع، ج  .٢
 .٨٣، ص١ابن تیمیة، شرح العمدة، ج  .٣
، ١، الكافي، ط)ھـ٦٢٠ت(أبو محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد الحنبليابن قدامة،   .٤

أبو . ١١، ص١م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨، دار ھجر، الجیزة، )عبداهللا التركي: تحقیق(
برھان الدین ابن . ١٠٩، ص١التنوخي، الممتع، ج. ٤٦، ص١یر، جعمر، الشرح الكب
 . ٤٨، ص١الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج. ٦١، ص١مفلح، المبدع، ج

 .١١٠، ١٠٩، ص٢كشاف القناع، ج  .٥
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إذا اّدع�ى الفق�ر    : األول�ى : ما ذكره البھوتي صحیح، وقد ضّم أربع م�سائل          
من ُعرف بالغنى، لم ُیقبل قولھ إال ببینة؛ ألن األصل بقاء غن�اه، وع�دم م�ا یدعی�ھ           

َة َال َتِح�لُّ  ِإنَّ اْلَمْسَأَل: من الفقر، ویعضده قول النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  ِلَقِبیَصة  
 َوَرُجٍل َأَصاَبْتُھ َفاَقٌة َحتَّى َیُقوَم َثَالَث�ٌة ِم�ْن َذِوى اْلِحَج�ا           - وذكر منھم  -ِإالَّ َألَحِد َثَالَثٍة    

  . ١ِمْن َقْوِمِھ َلَقْد َأَصاَبْت ُفَالًنا َفاَقٌة َفَحلَّْت َلُھ اْلَمْسَأَلُة َحتَّى ُیِصیَب ِقَواًما ِمْن َعْیٍش
ا اّدعى شخص أنھ مكاتب، ل�م یقب�ل قول�ھ إال ببین�ة؛ ألن األص�ل           إذ: الثانیة  

إذا اّدعى الرجل أّن علیھ دیًنا، ف�إْن ك�ان یدعی�ھ م�ن جھ�ة إص�الح                  : الثالثة. عدمھا
ذات البین، فاألمر فیھ ظاھر ال یكاد یخفى، فإْن خفي ذلك، لم یقب�ل من�ھ إال ببین�ة،           

أی��ًضا؛ ألن األص��ل ع��دم الغ��رم  وإْن غ��رم لم��صلحة نف��سھ، ل��م ی��دفع إلی��ھ إال ببین��ة  
إذا اّدعى الفقر من لم ُیعرف بالغنى قب�ل قول�ھ؛ ألن األص�ل       : الرابعة. وبراءة ذمتھ 

وممن خّرج ھذه المسائل على  . استصحاب الحال السابقة؛ وألن األصل عدم المال      
  . ٢ھذا األصل وھو براءة الذمة من الحنابلة كثیر

  .وما یتعلق بھذكر البھوتي في باب نكاح الكفار   )٣(
أسلمِت بعد شھرین من إسالمي، فال نفقة لِك       : (الرجل لزوجتھ ) وإن قال (  

) قول�ھ (الق�ول  ) ف�ـ (فلي نفقة ال�شھر اآلخ�ر   ) بعد شھر (بل أسلمُت   :) فقالت. فیھما
م�ا ذك�ره البھ�وتي ص�حیح،     .  ٣ألن األصل براءتھ مما تدعیھ، واست�صحاًبا لألص�ل        

  .٤ وممن قال بذلك طائفة من الحنابلة.واألصل ھنا ھو بقاؤھا على دینھا
 
  

                                           
 .١٠٤٤، رقم ٧٢٢، ص٢أخرجھ مسلم، ج  .١
برھان . ٧٠٦، ص٢أبو عمر، الشرح الكبیر، ج. ٣١٦، ص٧ابن قدامة، المغني، ج  .٢

 .١٥١، ص٢الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج. ٤٢٩، ص٢لدین ابن مفلح، المبدع، جا
 .٢٢١، ص٥شرح منتھى اإلرادات، ج. ١٠٦، ص٤كشاف القناع، ج  .٣
برھان . ٥٩٩، ص٧أبو عمر، الشرح الكبیر، ج. ٥٣٧، ص٧ابن قدامة، المغني، ج  .٤

  .١٦٢، ٥لنھى، جالرحیباني، مطالب أولي ا. ١٢٠، ص٧الدین ابن مفلح، المبدع، ج
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 الخاتمـــة

الحمد هللا الذي وفقني إلنھاء ھذا البحث بعد جھد كبی�ر، فل�ھ المّن�ة عل�ى تمام�ھ،              
ولھ الشكر على تیسیره، وال یف�وتني أن أش�یر إل�ى أّن ھ�ذا البح�ث ال�ذي ب�ذلت فی�ھ غای�ة            

ال أدع�ي أن�ي أتی�ت بجدی�د ل�م      و. وسعي ال یعدو كونھ جھًدا ب�شرًیا قابًل�ا للخط�أ وال�صواب         
  .یسبقني إلیھ أحد، غیر أني جمعت ما تفّرق، ونّظمت ما تناثر

وأخی��ًرا وبع��د ھ��ذه الجول��ة المتواض��عة أوّد أن أق��ف عل��ى جمل��ة م��ن أھ��م م��ا           
توصلت إلیھ من نتائج منھجیة من خالل ھ�ذه الدراس�ة، وبع�ض التوص�یات الت�ي أوص�ي                   

  :أما ھذه النتائج فھي. بھا
االستح��سان ھ��و الع��دول بحك��م الم��سألة ع��ن نظائرھ��ا ل��دلیل     ي ی��رى أّن البھ��وت   -١

خاص من كتاب أو س�نة ول�یس لھ�وى وت�شھي، وھ�و ب�ذلك جعل�ھ حج�ة إال أن�ھ                 
ل��یس أص��ًلا م��ستقًلا ب��ل طری��ق م��ن ط��رق الت��رجیح ب��ین األدل��ة، وف��ي كثی��ر م��ن     

  .المسائل الفقھیة لّمح إلیھ دون تصریح بلفظھ
ة المرسلة ما یراه المجتھد من جلب منفعة راجح�ة أو         البھوتي یرى أّن المصلح      -٢

دفع مفسدة راجح�ة ب�شرط مالئمتھ�ا لم�راد ال�شارع، ومتفق�ة م�ع أص�ول العام�ة                
  .وقواعده الكلیة، ومثلھا یرى البھوتي بحجیتھا

سّد الذرائع تكون بمنع الوس�ائل المف�ضیة إل�ى المفاس�د، وق�د أخ�ذ البھ�وتي بھ�ا                       -٣
 ُتبن��ى علیھ��ا األحك��ام ف���ي كثی��ر م��ن الم���سائل      واعتبرھ��ا حج��ة ودلی��ل ش���رعي   

  .الفقھیة
البھوتي یأخذ بشرع من قبلنا ویحتج بھ ما لم ُین�سخ، ب�ل وی�صرح ب�ھ ف�ي كثی�ر             -٤

  .من المسائل الفقھیة
آخ��ر م��دار الفت��وى ھ��و االست��صحاب وھ��و إثب��ات م��ا ك��ان ثابًت��ا أو نف��ي م��ا ك��ان      -٥

ل من خالل القواعد الفقھی�ة الت�ي   منفًیا، والبھوتي یعتبره حجة ویبني علیھ العم    
یفھم منھا االست�صحاب كإلح�اق الف�رد باألغل�ب واألص�ل ب�راءة الذم�ة وبق�اء م�ا            

  .كان على كما كان
  :أما التوصیات فتتمثل في

 في دراسة فق�ھ    -من قبل الجامعات والباحثین   –بذل المزید من العنایة واالھتمام         -١
ی��سھم ف��ي ح��ّل كثی��ٍر م��ن م��شكالتنا   المت��أخرین م��ن الحنابل��ة خاص��ة؛ فلع��ّل ھ��ذا   

  . التشریعیة بخصوص المستجدات أو النوازل المعاصرة
مساعدة الباحثین بتق�دیم النم�اذج الطیب�ة لھ�م لیحت�ذوھا وی�سیروا عل�ى منوالھ�ا                -٢

  .ویسلكوا طریقتھم في العلم واالجتھاد
راس�اٍت  ت�شجیع ال�دول العربی�ة واإلس�المیة عل�ى قی�ام جامعاتھ�ا بعم�ل أبح�اٍث ود            -٣

  .وتحقیقھا لخدمة رجاالت الفقھ اإلسالمي وذلك بتقدیم كّل الدعم للباحثین
وختاًما أسأل اهللا تعالى أن یجع�ل عمل�ي ھ�ذا خال�ًصا لوجھ�ھ الك�ریم فإن�ھ س�میع                     
مجیب، وآخر دعوانا أن الحم�د هللا رب الع�المین وص�لى اهللا عل�ى نبین�ا محم�د وعل�ى آل�ھ                

  .من تبعھم بإحسان إلى یوم الدینالطاھرین وعلى أصحابھ والتابعین و
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  فهرس المراجع

، التمھید في تخریج الفروع على )ھـ٧٧٢ت(اإلسنوي، عبدالرحیم بن الحسن  .١
، مؤسسة الرسالة، بیروت، )محمد حسن ھیتو: تحقیق(، ١األصول، ط

  . ھـ١٤٠٠
، نھایة الّسول في شرح )ھـ٧٧٢ت(اإلسنوي، عبدالرحیم بن الحسن الشافعي .٢

، )ھـ٦٨٥ت(للقاضي ناصر الدین عبداهللا بن عمر البیضاويمنھاج األصول 
  . عالم الكتب، بیروت

، الموطأبروایة محمد بن الحسن )ھـ١٧٩ت(األصبحي، مالك بن أنس  .٣
، القاھرة، )عبدالوھاب عبداللطیف: تحقیق(، ١الشیباني، ط

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤
: تعلیق(، ١، اإلحكام في أصول األحكام، ط)ھـ٦٣١ت(اآلمدي، علي بن محمد  .٤

  . م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، دار الصمیعي، الریاض، )عبدالرزاق عفیفي
، تیسیر التحریر، دار الكتب العلمیة، )ھـ٩٧٢ت(أمیر بادشاه، محمد أمین  .٥

  .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣بیروت، 
في التقریر والتحبیر على تحریر اإلمام الكمال بن ) ھـ٨٧٩ت(ابن أمیر الحاج  .٦

  .ھـ١٣١٧األمیریة، بوالق، ، المطبعة الكبرى ١، ط)ھـ٨٧٩ت(الھمام 
، إحكام الفصول في أحكام )ھـ٤٧٤ت(أبو الولیدسلیمان بن خلف الباجي،  .٧

، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )عبدالمجید التركي: تحقیق(، ٢األصول، ط
  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥

، الجامع الصحیح المسند )ھـ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل  .٨
محّب : تحقیق(، ١لى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، طمن حدیث رسول اهللا ص

  .ھـ١٤٠٣، المطبعة السلفیة، القاھرة، )الدین الخطیب
، كشف األسرار عن )ھـ٧٣٠ت(البخاري، عالء الدین عبدالعزیز بن أحمد  .٩

، دار الكتب )عبداهللا محمود: وضع حواشیھ(، ١أصول فخر اإلسالمالبزدوي، ط
  . م١٩٩٧/ھـ١٤١٨العلمیة، بیروت، 

ابن بدران، عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الّدومي، نزھة الخاطر العاطر،  .١٠
  .  م١٩٩١/ھـ١٤١٢، مكتبة الھدى، رأس الخیمة، ١ط

برھان الدین ابن مفلح، أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبداهللا بن محمد  .١١
محمد حسن : تحقیق(، ١، المبدع شرح المقنع، ط)ھـ٨٨٤ت(الحنبلي
  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨كتب العلمیة، بیروت، ، دار ال)الشافعي

، عنوان المجد في )ھـ١٢٨٨ت(ابن بشر، عثمان بن عبداهللا النجدي الحنبلي .١٢
، مطبوعات دارة )عبدالرحمن عبداللطیف آل الشیخ: تحقیق(، ٤تاریخ نجد، ط

  . م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣الملك عبدالعزیز، الریاض، 
، )ھـ١١٩٢ت(حنبليالبعلي، زین الدین عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد ال .١٣

كشف المخدرات والریاض الُمزھرات شرح أخصر المختصرات في فقھ إمام 
  . السنة أحمد بن حنبل الشیباني رضي اهللا عنھ، المطبعة السلفیة
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، تیسیر الوصول إلى )ھـ٧٣٩ت( عبد المؤمن بن عبدالحق الحنبليالبغداي، .١٤
، دار ابن )نعبد اهللا الفوزا: شرح(، ٢قواعد األصول ومعاقد الفصول، ط

  .ھـ١٤٢٧الجوزي، السعودیة، 
، صحیح ابن حبان بترتیب )ھـ٧٣٩ت(ابن بلبان، عالء الدین علي الفارسي .١٥

، مؤسسة الرسالة، بیروت، )شعیب األرنؤوط: تحقیق(، ٢ابن بلبان، ط
  . م١٩٩٣/ھـ١٤١٤

، الروض المربع بشرح زاد )ھـ١٠٥١ت(لبھوتي، منصور بن یونس الحنبلي ا .١٦
  .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥ الكتب، بیروت، المستقنع، عالم

، شرح منتھى اإلرادات )ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس الحنبلي  .١٧
، مؤسسة )عبداهللا التركي: تحقیق(، ٢، ط"دقائق أولي النھى لشرح المنتھى"

  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الرسالة، بیروت، 
، كشاف القناع عن متن )ھـ١٠٤٦ت(البھوتي، منصور بن یونس الحنبلي  .١٨

، عالم الكتب، بیروت، )محمد أمین الضّناوي: تحقیق(، ١، طاإلقناع
  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧

: تحقیق(، ٢، السنن الكبرى، ط)ھـ٤٥٨ت(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین  .١٩
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )محمد عبدالقادر عطا

سسة ، مؤ٣التركي، عبداهللا بن عبدالمحسن، أصول مذھب اإلمام أحمد، ط .٢٠
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠الرسالة، بیروت، 

، ١، سنن الترمذي، ط)ھـ٢٧٩ت(الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة  .٢١
، مكتبة المعارف، الریاض، ))ھـ١٤٢١ت(محمد ناصر الدین األلباني: تعلیق(

  . ھـ١٤١٧
، الممتع في شرح المقنع، )ھـ٦٩٥ت(التنوخي، زین الدین المنجي الحنبلي .٢٢

   .)عبدالملك بن دھیش: تحقیق(
، شرح العمدة في )ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم  .٢٣

، مكتبة العبیكان، الریاض، )سعود صالح العطیشان: تحقیق(، ١الفقھ، ط
  .  م١٩٩٣/ھـ١٤١٣

، الفتاوى الكبرى، )ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم  .٢٤
الكتب العلمیة، بیروت، ، دار )محمد عطا ومصطفى عطا: تحقیق(، ١ط

  .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٨
، مجموع الفتاوى، )ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم  .٢٥

، دار الوفاء، المنصورة، )عامر الجزار وأنور الباز: عنایة(، ٣ط
  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦

وولده أبو المحاسن ) ھـ٦٥٢ت(آل تیمیة، أبو البركات عبدالسالم بن تیمیة .٢٦
وحفیده أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم بن ) ھـ٦٨٢ت( عبدالسالمعبدالحلیم بن

، )أحمد الّذروي: تحقیق(، ١، المسّودة في أصواللفقھ، ط)ھـ٧٢٨ت(عبدالسالم
  . م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢دار الفضیلة، الریاض، 
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، المطبعة ١، كتاب التعریفات، ط)ھـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد  .٢٧
  .ھـ١٣٠٦الخیریة، مصر، 

، في كتابھ )ھـ٧٤١ت(و القاسم محمد بن أحمد الغرناطي المالكيابن جزي، أب .٢٨
  . ھـ١٤٢٣، )جالل الجھاني: عنایة(تقریب الوصول إلى علم األصول، 

تاج اللغة وصحاح "، الصحاح )ھـ٣٩٣ت(الجوھري، إسماعیل بن حماد  .٢٩
، دار العلم للمالیین، بیروت، )أحمد عّطار: تحقیق(، ٢العربیة، ط

  . م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩
، البرھان في أصول )ھـ٤٧٨ت(أبو المعالي عبدالملك بن عبداهللا ویني، الج .٣٠

  .، دار األنصار، القاھرة)عبدالعظیم الدیب: تحقیق(الفقھ، 
نظریة المصلحة في الفقھ اإلسالمي، المطبعة العالمیة، حامد، حسین، ـ ٣٢ .٣١

  .م١٩٧٠القاھرة، 
ل األحكام، ، اإلحكام في أصو)ھـ٤٥٦ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد  .٣٢

  .، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت)أحمد شاكر: تحقیق(
، السحب الوابلة على )ھـ١٢٩٥ت(بن حمید، محمد بن عبداهللا النجدي المكيا .٣٣

، مؤسسة )بكر أبو زید وعبدالرحمن العثیمین: تحقیق(،١ضرائح الحنابلة، ط
  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦الرسالة، بیروت، 

، المغني في أصول )ھـ٦٩١ت(مر الخبازي، أبو محمد عمر بن محمد بن ع .٣٤
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )محمد مظھر بقا: تحقیق(، ١الفقھ، ط

  .ھـ١٤٠٣
، )ھـ٥١٠ت(أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي .٣٥

، دار المدني، جّدة، )مفید أبو عمشة: تحقیق(، ١التمھید في أصول الفقھ، ط
  .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٦

، ٢سنن أبي داود، ط، )ھـ٢٧٥ت( بن األشعث السجستانيلیمانأبو داود، س .٣٦
، مكتبة المعارف،الریاض، ))ھـ١٤٢١ت(محمد ناصر الدین األلباني: تعلیق(

  . ھـ١٤١٧
، شرح اإللمام )ھـ٧٠٢ت(ابن دقیق العید، تقي الدین محمد بن علي القشیري  .٣٧

یروت، ، دار النوادر، ب)محمد العبداهللا: تحقیق(، ٢بأحادیث األحكام، ط
  .م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠

، ١،مختار الصحاح، ط)ھـ٦٦٦ت(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر  .٣٨
  . ھـ١٤٢٣، دار الكتاب العربي، بیروت، )أحمد إبراھیم زھوة: تحقیق(

، المحصول في علم )ھـ٦٠٦ت(ـ الرازي، محمد بن عمر بن الحسین ٤٠ .٣٩
  .  الرسالة، بیروت، مؤسسة)طھ جابر وفیاض العلواني: تحقیق(أصول الفقھ، 

، مطالب أولي النھى في شرح )ھـ١٢٤٣ت(الرحیباني، مصطفى السّیوطي  .٤٠
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥، ٢غایة المنتھى، ط

رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبالد المصریة، مطبعة وزارة التربیة  .٤١
  .م١٩٥٨والتعلیم، القاھرة، 



 - ٩٤١ -

حیط في أصول ، البحر الم)ھـ٧٩٤ت(بدر الدین محمد بن عبداهللا الزركشي،  .٤٢
، دار الصفوة، الغردقة، )عمر سلیمان األشقر: مراجعة(، ٢الفقھ، ط

  . م١٩٩٢/ھـ١٤١٣
، شرح الزركشي على مختصر )ھـ٧٧٢ت(الزركشي، محمد بن عبداهللا الحنبلي .٤٣

عبداهللا : تحقیق(، ١الخرقي في الفقھ على مذھب اإلمام أحمدبن حنبل، ط
  .م١٩٩٣/ـھ١٤١٣، مكتبة العبیكان، الریاض، )الجبرین

، ابن حنبل حیاتھ وعصره، دار الفكر العربي، )ھـ١٣٩٤ت(أبو زھرة، محمد  .٤٤
  .القاھرة

، المدخل المفصل إلى فقھ اإلمام أحمد بن )ھـ١٤٢٩ت(أبو زید، بكر عبداهللا  .٤٥
  .، دار العاصمة)محمد ابن الخوجة: تقدیم(حنبل وتخریجات األصحاب، 

وولده تاج الدین ) ـھ٧٥٦ت(السبكي، تقي الدین علي بن عبدالكافي  .٤٦
، اإلبھاج في شرح المنھاج على )ھـ٧٧١ت(عبدالوھاب بن علي السبكي

: تعلیق(، ١، ط)ھـ٦٨٥ت(منھاج الوصول إلى علم األصول للقاضي البیضاوي
  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )محمود أمین السید

، ١سي، ط، أصول السرخ)ھـ٤٩٠ت(السرخسي، أبو بكر أحمد بن أبي سھل  .٤٧
  .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )أبو الوفا األفغاني: تحقیق(

، قواطع )ھـ٤٨٩ت(السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار  .٤٨
، مكتبة التوبة، )عبداهللا الحكمي: تحقیق(، ١األدلة في أصول الفقھ، ط

  .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩الریاض، 
، )ھـ٧٩٠ت(م بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، أبو إسحاق بن إبراھی .٤٩

، مكتبة التوحید، )مشھور بن حسن آل سلمان: تعلیق(، ١اإلعتصام، ط
  . م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١المنامة، 

، )ھـ٧٩٠ت(الشاطبي، أبو إسحاق بن إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي .٥٠
، دار ابن عفان، الخبر، )مشھور آل سلمان: تعلیق(، ١الموافقات، ط

   .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧
رفعت : تحقیق(، ١، األم، ط)ھـ٢٠٤ت(الشافعي، أبو عبداهللا محمد بن إدریس  .٥١

  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢، دار الوفاء، المنصورة، )فوزي عبدالمطلب
أحمد : تحقیق(، الرسالة، )ھـ٢٠٤ت(الشافعي، أبو عبداهللا محمد بن إدریس  .٥٢

  . ، دار الكتب العلمیة، بیروت)شاكر
، مذكرة في أصول )ھـ١٣٩٣ت(مختار الشنقیطي، محمد األمین بن محمد ال .٥٣

  .  الفقھ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة
، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من )ھـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي .٥٤

، دار الفضیلة، الریاض، )سامي األثري: تحقیق(، ١علم األصول، ط
  . م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

شعیب األرنؤوط : تحقیق(،١، المسند، ط)ھـ٢٤١ت(الشیباني، أحمد بن حنبل .٥٥
  . م١٩٩٥/ھـ١٤١٦، مؤسسة الرسالة، بیروت، )وعادل مرشد
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، التبصرة في أصول )ھـ٤٧٦ت(الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي  .٥٦
، دار الفكر، دمشق، )محمد حسن ھیتو: تحقیق(، ١الفقھ، ط

  . م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣
بیل في شرح ، منار الس)ھـ١٣٥٣ت(ابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن سالم  .٥٧

، )زھیر الشاویش: تحقیق(الدلیل على مذھب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، 
  .المكتب اإلسالمي

، )ھـ٧١٦ت(الطوفي، أبو الربیع سلیمان بن عبدالقوي بن عبدالكریم بن سعید  .٥٨
، وزارة الشؤون )عبداهللا التركي: تحقیق(، ٢شرح مختصر الروضة، ط

  . م١٩٩٨/ھـ١٤١٩اإلسالمیة، السعودیة، 
، حاشیتھ على جمع الجوامع، دار الكتب العلمیة، )ھـ١٢٥٠ت(العطار، حسن  .٥٩

  . بیروت
، المستصفى من علم )ھـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد  .٦٠

  . ، مؤسسة الرسالة، بیروت)محمد سلیمان األشقر: تحقیق(األصول، 
خول من تعلیقات ، المن)ھـ٥٠٥ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد  .٦١

، دار الفكر، دمشق، )محمد حسن ھیتو: تحقیق(، ٢األصول، ط
  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠

، النعت األكمل ألصحاب اإلمام )ھـ١٢١٤ت(الغزي، محمد بن محمد العامري  .٦٢
محمد مطیع الحافظ ونزار : تحقیق(، )ھـ١٢٠٧-٩٠١من سنة (أحمد بن حنبل 

  .م١٩٨٢، دار الفكر، دمشق، )أباظھ
، معجم مقاییس اللغة، )ھـ٣٩٥ت(بو الحسین أحمد بن زكریابن فارس، أا .٦٣

  . م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩، دار الفكر، )عبدالسالم ھارون: تحقیق(
ویلیھ الشرح الكبیر المغني ، )ھـ٦٨٢ت(بن قدامة، محمد بن أحمد المقدسي .٦٤

، دار الكتاب العربي، )جماعة من العلماء: عنایة(ألبي عمر ابن قدامة، 
   .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣بیروت، 

، روضة )ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة، أبو محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد الحنبلي  .٦٥
، ٤الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، ط

، دار الكتاب العربي، بیروت، )سیف الدین الكاتب: مراجعة(
  . م١٩٩٤/ھـ١٤١٤

، الكافي، )ھـ٦٢٠ت(يأبو محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد الحنبلابن قدامة،  .٦٦
  .  م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، دار ھجر، الجیزة، )عبداهللا التركي: تحقیق(، ١ط

، ١، الذخیرة، ط)ھـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي  .٦٧
  . م١٩٩٤، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )محمد حجي: تحقیق(

ح تنقیح ، شر)ھـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي  .٦٨
الفصول في اختصار المحصول في األصول، دار الفكر، بیروت، 

  . م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤
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، كتاب )ھـ٦٨٤ت(القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي .٦٩
محمد سراج وعلي : تحقیق(، ١، ط"أنوار البروق في أنواء الفروق"الفروق
  . م٢٠٠١/ھـ١٤٢١، دار السالم، القاھرة، )جمعة

، إعالم الموقعین )ھـ٧٥١ت(ة، أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزی .٧٠
، دار ابن الجوزي، )مشھور آل سلمان: تعلیق(، ١عن رب العالمین، ط

  . ھـ١٤٢٣السعودیة، 
، المختصر )ھـ٨٠٣ت(ابن اللحام، أبو الحسن علي بن عباس البعلي الحنبلي  .٧١

، )مد مظھر بقامح: تحقیق(في أصواللفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، 
  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠دار الفكر، دمشق، 

اللكنوي، عبدالعلي محمد بن نظام الدین محمد السھالوي األنصاري  .٧٢
، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لإلمام القاضي محب اهللا )ھـ١٢٢٥ت(

، دار )عبداهللا محمود: ضبط(، ١، ط)ھـ١١١٩ت(بن عبدالشكور البھاري
  .م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الكتب العلمیة، بیروت، 

، سنن ابن ماجھ، )ھـ٢٧٣ت(أبو عبداهللا محمد بن یزید القزوینيابن ماجھ،  .٧٣
  . ، مكتبة المعارف، الریاض)محمد ناصر الدین األلباني: تعلیق(، ١ط

، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط .٧٤
  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥

، خالصة األثر في )ھـ١١١١ت(حبيالمحبي، محمد األمین بن فضل اهللا الم .٧٥
  . أعیان القرن الحادي عشر، دار صادر، بیروت

، اإلنصاف  )ھـ٨٨٥ت(المرداوي، عالء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان  .٧٦
، ١في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، ط

ھرة، ، مطبعة السّنة المحمدیة، القا)محمد حامد الفقي:  تحقیق(
  .م١٩٥٥/ھـ١٣٧٤

، المسند )ھـ٢٦١ت(مسلم، أبو الحسین بن الحجاج القشیري النیسابوري .٧٧
الصحیح المختصر من السند بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا 

، دار طیبة، الریاض، )نظر محمد الفاریابي: عنایة(، ١علیھ وسلم، ط
  .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧

، ١، أصول الفقھ، ط)ھـ٧٦٣ت(سي ابن مفلح، أبو عبداهللا محمد المقد .٧٨
، مكتبة العبیكان، الریاض، )فھد بن محمد السدحان: تحقیق(

  . م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠
، كتاب الفروع ومعھ )ھـ٧٦٣ت(ابن مفلح، أبو عبداهللا محمد المقدسي  .٧٩

تصحیح الفروع للفقیھ العالمة المدّقق عالء الدین علي بن سلیمان 
قي الدین أبي بكر بن إبراھیم بن وحاشیة ابن قندس لت) ھـ٨٨٥ت(المرداوي

، مؤسسة الرسالة، )عبداهللا التركي: تحقیق(، ١، ط)ھـ٨٦١ت(یوسف البعلي
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤بیروت، 



 - ٩٤٤ -

في تخریج ) ھـ٦٥٦ت(أبو المناقب، شھاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني .٨٠
، مكتبة العبیكان، )محمد أدیب الصالح: تحقیق(، ١الفروع على األصول، ط

  .م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠الریاض، 
، )ھـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم المصري .٨١

، دار المعارف، )نخبة من العاملین بدار المعارف: تحقیق(لسان العرب، 
  .القاھرة

، شرح )ھـ٩٢٧ت(النجار، محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي الحنبلي .٨٢
تبر المبتكر شرح المختصر الكوكب المنیر المسّمى بمختصر التحریر أو المخ

، مكتبة العبیكان، )محمد الّزحیلي ونزیھ حماد: تحقیق(في أصول الفقھ، 
  .م١٩٩٣/ھـ١٤١٣الریاض، 

، )ھـ٩٧٢ت(ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبدالعزیز الفتوحي الحنبلي  .٨٣
عبدالملك : تحقیق(، ١، ط"منتھى اإلرادات"معونة ُأولي النھى شرح المنتھى 

  . م١٩٩٥/ھـ١٤١٦ار خضر، بیروت، ، د)بن دھیش
، ُطلبة الطلبة في االصطالحات )ھـ٥٣٧ت(النسفي، أبو حفص عمر بن محمد  .٨٤

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦، دار النفائس، بیروت، )خالد العك: تعلیق(، ١الفقھیة، ط
، العّدة في أصول الفقھ، )ھـ٤٥٨ت(أبو یعلى، محمد بن الحسین البغدادي  .٨٥

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠، )يأحمد سیر المبارك: تحقیق(، ٢ط

  




