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  لملخصا

  داللة األمر بعد الحظر وأثرھا في اختالف الفقھاء

بعد الحظر وأثرھا في اختالف الفقھاء في بیان داللة األمر إلى  ھذا البحث یھدف 
فمنھم ، إذ تنوعت وتباینت اآلراء األصولیة في ھذه المسألة ، األحكام الشرعیة الفقھیة 

، اإلباحة ومنھم من قال بأنھا تفید  ، الوجوبمن قال بأن داللة األمر بعد الحظر تفید 
ترفع  أنھاقال   منومنھم، ذھب إلى التفصیل   ومنھم منبالتوقف ،ومنھم من قال 

 وھو ما رجحتھ في البحث الحظر السابق وتعید حال الفعل إلى ما كان علیھ قبل الحظر
  . مع بیان أسباب الترجیح في ذلك 

 بعضا من األحكام الشرعیة الفقھیة المختلف فیھا عند األصولیین ثم بعد ذلك ذكرنا
 األكل و،  امرأتھ في الحج مع جراء اختالفھم في داللة األمر بعد الحظر كخروج الزوج

وطء الزوجة بعد طھرھا من ، و حمل السالح في صالة الخوف ، من لحوم األضاحي 
  .الحیض 

  

Abstract 

In this research a clarify about the ' commandments 
after forbiddness' and its role in the Islamic thought, 
while there are differences between the schools of 
opinions , some of them says the commandments comes 
after forbiddness is (wajib) , some says it is (mubah) , 
some did not give his opinion , others expand the opinion 
, and some says the commandments return it  as before 
forbiddness which the researcher says it is the right 
opinion and proof  it with many proofs.  Then the 
researcher explains some problems depends on the same 
previous essue as companying husband to his wife to 
piligremage, eating (adhah's) meat , carrying weapons in 
frightening prayer ,and making love with wife after the 
period's time .   
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  المقدمة
الحم���د هللا رب الع���المین وأف���ضل ال���صالة وأت���م الت���سلیم عل���ى محم���د س���ید األنبی���اء        

م�ن یھ�ده اهللا فھ�و المھت�دي         ، والمرسلین ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وس�یئات أعمالن�ا         
ن ال إلھ إال اهللا وح�ده ال ش�ریك ل�ھ، وأش�ھد أن محم�دًا       وأشھد أ،ومن یضلل فال ھادي لھ 

  .عبده ورسولھ
 وعظمتھ تكم�ن ف�ي أن�ھ القواع�د          إن علم أصول الفقھ علم عظیم الشأن ، خطره               

الكلیة التي یتوصل بھا المجتھ�د إل�ى ض�بط فقھ�ھ ال�شرعي م�ن خ�الل ھ�ذه القواع�د الت�ي                
وقد وجدت في نفسي أن اخدم      ، شرعیة  طالما كانت ھي األساس في استخراج األحكام ال       

 لھ األثر في اختالف الفقھاء في استنباط األحكام الفقھی�ة        -ھذا العلم الجلیل بشيء یسیر      
دالل�ة األم�ر بع�د الحظ�ر     : "  وق�د ك�ان ذل�ك بكتاب�ة بح�ث وس�متھ       -من األصول ال�شرعیة     

  ویج��زل لن��اا لل��صوابرغ��ب أن یوفقن��وإل��ى اهللا تع��الى ن، " وأثرھ��ا ف��ي اخ��تالف الفقھ��اء
  . األجر والثواب إنھ كریم وھاب

 ذا صفھ جدی�دة، وفی�ھ ص�دق المحاول�ة، وع�دم الخ�روج        ناحاول أن یكون بحث   نولھذا س 
  . عن الدلیل الذي یعین في إلقاء الضوء إلى كل ما أتطرق إلیھ

  : إلى ما یليالبحث قسموقد 
  :المقدمة 
  .األصولیینداللة األمر بعد الحظر عند  :األولالمبحث 
  . تعریف األمر لغة وشرعا:األولالمطلب 
  .الحظر مذاھب األصولیین في داللة األمر بعد :الثانيالمطلب 

  .أدلة ھذه المذاھب ومناقشتھا : المطلب الثالث 
  .الترجیح : المطلب الرابع 
 .داللة األمر بعد الحظر في اختالف الفقھاء أثر االختالف في : المبحث الثاني 

 . الزوج مع امرأتھ في الحجروج خ:األولالمطلب 
 .حكم النظر إلى المخطوبة:المطلب الثاني

  .الخوفحمل السالح في صالة :الثالثالمطلب 
  .األكل من لحوم األضاحي : الرابعالمطلب 
  وطء الزوجة بعد طھرھا من الحیض : الخامسالمطلب 

  
ن��ھ نع��م الم��ولى  إیتقب��ل عملن��ا، أن العظ��یم، اهللا العظ��یم رب الع��رش النھای��ة أس��الوف��ي 

 والحم�د  ن�سأل ال�سالمة،   واهللا الك�ریم،  یكون مق�صدنا وجھ�ھ     كما نسألھ أن     النصیر،ونعم  
  .هللا رب العالمین
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  األولاملبحث 

   داللة األمر بعد احلظر عند األصوليني

  اولاطب 

رو  رف ار   

ن�ھ فع�ل ش�يء أو     طل�ب م :أي یق�ال أم�ر أم�را       الطل�ب، وھو  ، ضد النھي : األمر لغة ھو  
  )١(.مأمورإنشاءه فھو آمر وذاك 

   )٢(.القول الدال بالوضع على طلب الفعل  :و األمر شرعا
 فھ�و أع�م م�ن    ،مركب�ا اللفظ المستعمل سواء ك�ان مف�ردا أو      :بھالمراد  " القول  " فـ  

 ألن اللف��ظ ی��شمل المف��رد   اللف��ظ؛  وأخ��ص م��ن  ،المرك��ب  ف��إن الك��الم ھ��و اللف��ظ    ،الك��الم
   .بالمستعمل والقول خاص ،والمستعمل

وس�واء ك�ان   ،  ك�ل ق�ول س�واء ك�ان لفظی�ا أو نف�سیا      جنس ف�ي التعری�ف ی�شمل     : لقولوا
والتعبی��ر ب��القول ، أو ال طل��ب فی��ھ ك��الخبر وم��ا ف��ي معن��اه  ، أو طلب��ا للت��رك طلب��ا للفع��ل، 

یخرج اللفظ المھمل كما یخرج الطلب باإلشارة والقرائن المفھمة فإن ذلك ال یسمى أمرا               
  .وقولھ الدال یخرج النفس ألنھ غیر دال بل مدلول علیھ . 

 قی�د یخ�رج ب�ھ الخب�ر ال�ذي یفھ�م من�ھ طل�ب الفع�ل بمادت�ھ ول�یس              ":بالوض�ع   " وقولھ  
خب�ر  فھ�ذا ل�یس ب�أمر وإنم�ا ھ�و           " كتب عل�یكم ال�صیام      "  كقولھ تعالى    ،اللغةبوضع أھل   

  . عنھ ولم یوضع لطلب الفعل
وما في معناه كالتمني والترجي ف�إن ھ�ذه األش�یاء     یخرج الخبر   ":على طلب   " وقولھ  
   .فیھاال طلب 
فھو الفعل المقابل للكف والترك وھو قید یخرج بھ النھي ألنھ القول " الفعل  " :وقولھ
  .للتركالطالب 

احتراز ) طلب الفعل ( فقولھ )٣(. طلب الفعل على جھة االستعالء:بأنھومنھم من عرفھ 
االس�تعالء ص�فة ف�ي      ): على جھة االستعالء    ( الكالم وقولھ   عن النھي وغیره من أقسام      

وھو اعتبار اآلمر نفسھ في مرتبة أعل�ى م�ن مرتب�ة الم�أمور، وإن ل�م یك�ن ذل�ك          ، الكالم  
 وبھ�ذا القی�د احت�راز ع�ن الطل�ب بجھ�ة ال�دعاء        )٤(،حاص�ال باعتب�ار الواق�ع ونف�س األم�ر      

  )٥(.وااللتماس
  .األمر لكونھ أعم وأشمل لمفھوم ألول؛ا التعریف والتعریف الراجح لدینا ھو

  ااطب 

   ذاب اون  د ار د اظر

جمھ��ور :  وم��ن ال��ذین ق��الوا بھ��ذا الق��ول   .ب��الوجوبوھ��م ال��ذین ق��الوا   : الم��ذھب األول
 واب�ن  )٩(، والبی�ضاوي )٨( وفخ�ر ال�دین ال�رازي ،    )٧( وأبي إسحاق ال�شیرازي ،     )٦(،الحنفیة

 وكثی�ر م��ن الفقھ�اء والمتكلم��ین   )١١(،والب��اجي،  وال�شیعة ، والمعتزل��ة)١٠(ح�زم الظ�اھري،  
.)١٢(  
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 وال��شافعي )١٣(مال��ك وأص��حابھ،: وم��نھم، وھ��م ال��ذین ق��الوا باإلباح��ة: الم��ذھب الث��اني
   )١٧(. وبعض الحنفیة )١٦(، وأبي یحیى زكریا األنصاري الشافعي )١٥(، وأحمد )١٤(،

   )١٨(.إمام الحرمین: نھموھم القائلین بالتوقف، وم: المذھب الثالث 
وھم القائلین أنھا ترفع الحظر السابق وتعی�د ح�ال الفع�ل إل�ى م�ا ك�ان          : المذھب الرابع 
 واب�ن قدام�ة   )٢٠(،والمزن�ي  ، اب�ن تیمی�ة   :  وم�ن ال�ذین ق�الوا بھ�ذا          )١٩(.علیھ قب�ل الحظ�ر    

  )٢١(.وعامة المتكلمین والفقھاء 
  )٢٢(. ما ذھب إلیھ الغزالي وھو المذھب القائل بالتفصیل ، وھو: المذھب الخامس
أن�ھ لالس�تحباب ، ذك�ره الزرك�شي ف�ي البح�ر ون�سبھ إل�ى القاض�ي                   : المذھب ال�سادس  

  )٢٣(.حسین

  اثاطب 

ب وذاذه ا أد  

  :بالوجوبأدلة القائلین *
  )٢٤(.أن اإللزام مقتضى ھذه الصیغة عند اإلمكان إال أن یقوم دلیل مانع: الدلیل األول 

كن�ت منعت�ك    : ومن ضرورات األمر اإلباحة والن�دب ال اإلل�زام فق�ط كق�ول القائ�ل               :قلت  
  .عن ھذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فیھ 

أنھ كما ال یمتنع االنتقال من الحظر إلى اإلباحة فكذلك ال یمتنع االنتق�ال        :الثانيالدلیل  
  )٢٥(.منھ إلى الوجوب والعلم بجوازه ضروري 

 إمكانیة االنتقال وعدمھ ی�رد االحتم�ال عل�ى ال�دلیل وب�ھ ی�سقط                 مع ھذا التردد مع    :قلت
  .  ألن الدلیل إذا تطرق إلیھ االحتمال بطل بھ االستداللالدلیل؛ھذا 

أن��ھ ل�و ق��ال الوال��د لول��ده أخ�رج م��ن الح��بس إل�ى المكت��ب فھ��ذا ال یفی��د     :الثال��ثال�دلیل  
  )٢٦(.الحبساإلباحة مع انھ أمر بعد الحظر الحاصل بسبب 

وأن��ھ  ،اء بال��صالة وال��صوم ورد بع��د الحظ��ر أن أم��ر الح��ائض والنف��س :  الراب��ع ال��دلیل
  )٢٧(.للوجوب

أن األمر المسبوق ب�الحظر مج�رد ع�ن قرین�ة فأش�بھ األم�ر ال�ذي ل�م           : الدلیل الخامس   
وبما أن األمر الذي لم یتقدم�ھ حظ�ر یفی�د الوج�وب فك�ذلك األم�ر الم�سبوق                . یتقدمھ حظر 

  )٢٨(.ید الوجوب ألنھ ال فرق بینھما بحظر ینبغي أن یكون مثلھ یف
 بع�دم ت�سلیم ع�دم الف�رق بینھم�ا إذ ھن�اك ف�رق وھ�وان              :أی�ضا وقد رد عل�ى ھ�ذا األدل�ة         

األمر الذي لم یسبقھ حظر مجرد عن قرینة بخالف األمر المسبوق بحظر فق�د اقت�رن ب�ھ                   
   )٢٩(.تقدمھما یصرفھ عن الوجوب وھو الحظر الذي 

دالة على أن األم�ر للوج�وب عام�ة ولی�ست خاص�ة بحال�ة               أن األدلة ال   :السادسالدلیل  
األدلة تدل  ف،حظر واألمر الذي سبقھ ،حظر فھي تتناول األمر الذي لم یسبقھ       ،حالةدون  

  )٣٠(.على أن كلیھما للوجوب
أن تلك األدلة إنما دلت عل�ى أن األم�ر للوج�وب فیم�ا إذا ل�م      : وقد رد على ھذا الدلیل      

ھ ھنا ل�یس مج�ردا ع�ن الق�رائن فق�د س�بقھ حظ�ر والحظ�ر         یصرفھ عن الوجوب قرینة لكن 
  )٣١(. عن الوجوب إلى غیره صارفھیصلح أن یكون قرین 
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أن النھي بع�د األم�ر یقت�ضي الحظ�ر فك�ذلك األم�ر بع�د النھ�ي وج�ب أن                  :السابعالدلیل  
  )٣٢(.الوجوبیقتضي 

ا ما نقول أن لفظة النھي المطلقة إذا وردت بعد األمر یحتمل أن نقول فیھ: ورد علیھ 
في األمر بعد الحظر وأنھ�ا تقت�ضي التخیی�ر دون التح�ریم ؛ ألنھ�ا تحتم�ل الن�دب والحظ�ر             

وف�ي األم�ر بع�د    ، وتحتمل أن نفرق بینھم�ا ونق�ول ف�ي النھ�ي بع�د األم�ر یقت�ضي الحظ�ر            
ولھذا قال بع�ض العلم�اء إن النھ�ي یقت�ضي التك�رار              ، آدكالحظر ال تقتضي ؛ الن النھي       

وألن األمر أحد الطرق إلى اإلباحة فلھ�ذا ج�از أن ی�رد وی�راد     ،  یقتضي  واألمر المطلق ال  
  )٣٣(.بھ اإلباحة ولیس النھي طریقا لإلباحة فلم یجز أن یراد بھ اإلباحة 

 لو سلم صحة ھ�ذا القی�اس        أنھ ثم   ،باطلبأنھ قیاس في اللغة وھو       :أیضاویجاب عنھ   
  :وجھینفھو قیاس مع الفارق من 

 إذ األص��ل ،أص��ل والت��رك ،الت�رك  النھ��ي عل�ى التح��ریم یقت��ضي  إن حم��ل :األولالوج�ھ  
  .الزمة واألمر بخالفھ إذ أن حملھ على الوجوب یقتضي الفعل بصورة ،الفعلعدم 

 والغای��ة م��ن األم��ر تح��صیل  ،المف��سدةإن الغای��ة م��ن النھ��ي ھ��ي درء   :الث��انيالوج��ھ 
  )٣٤(.فافترقا ،صالحالم ودرء المفاسد مقدم على جلب ،بھالمصلحة المتعلقة بالمأمور 

 ول�م یف�صل ب�ین     )٣٥()َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه      : ( قولھ تعالى   : الدلیل الثامن   
   )٣٦(.أن یتقدمھ حظر وال یتقدمھ حظر 

  )٣٧(.فأما أن یكون أمرا فال ، لم أن ھذا أمر وانما ھو صیغة أمرأننا ال نس: ورد علیھ 
  :باإلباحةأدلة القائلین *

 أن مقتضى األمر اإلباحة ألنھ إلزالة الحظر ومن ضرورتھ اإلباحة فقط            :الدلیل األول   
  )٣٨(.كنت منعتك عن ھذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فیھ: فكأن اآلمر قال

ف�إذا ق�ضیت ال�صالة فانت�شروا ف�ي األرض وابتغ�وا          :  (واستدلوا على ھذا بقول�ھ تع�الى      
ف�إذا  (: وبقول�ھ تع�الى   . )٤٠()وإذا حلل�تم فاص�طادوا  :  (وبقول�ھ تع�الى    . )٣٩()من ف�ضل اهللا   

 . )٤٢( )فإذا تطھرن فأتوھن من حیث أم�ركم اهللا     :  (وبقولھ تعالى  ، )٤١()طعمتم فانتشروا 
  )٤٤( . )٤٣(...)ُكْنُت َنَھْیُتُكْم َعْن ِزَیاَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَھا (:الحدیثوفي 
اآلی�ة ال  )  أح�ل لك�م الطیب�ات   :  (ھ أن إباح�ة االص�طیاد للح�الل بقول�        :الجواب علیھم   * 

وأح�ل اهللا  :  (بصیغة األمر مقصودا بھ، وكذلك إباحة البیع بعد الفراغ من الجمع�ة بقول�ھ       
ال بصیغة األمر، ثم صیغة األمر لی�ست إلزال�ة الحظ�ر وال لرف�ع المن�ع، ب�ل لطل�ب             )  البیع

یعمل مطلق اللفظ المأمور بھ، وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة ھذا الطلب فإنما 
 وھذا النوع من األمر في كتاب اهللا ما جاء إال لإلباحة )٤٥(.فیما یكون موضوعا لھ حقیقة

ف��إذا : ( وأن م��ا س��بق م��ن اآلی��ات ت��شكل م��ع قول��ھ تع��الى  )٤٦(.فیھ��افوج��ب كون��ھ حقیق��ة 
فھذا یدل عل�ى الوج�وب إذ الجھ�اد ف�رض          ، )٤٧()انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركین      

ایة وقولھ تعالى ال تحلقوا رؤوسكم حتى یبلغ الھدي محل�ھ وحل�ق ال�رأس ن�سك       على الكف 
 فإذا تعارضا تساقطا ، وبقي دلیل القائلین ب�الوجوب س�الم م�ن              )٤٨(.ولیس بمباح محض    

   )٤٩(.المنع ؛ فیفید الوجوب 
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فإذا ان�سلخ األش�ھر الح�رم ف�اقتلوا         (:تعالىورد القائلین باإلباحة على استداللھم بقولھ       
 أن وج��وب القت��ل م��ا اس��تفید بھ��ذه اآلی��ة ب��ل بقول��ھ اقتل��وا الم��شركین حی��ث ،)شركین الم��

  )٥٠(.الكفروجدتموھم فقاتلوا أئمة 
أن السید إذا منع عبده من فعل شئ ثم قال         :  واستدلوا بالعرف ، وھو      :الدلیل الثاني   

  )٥١(.لھ افعلھ فھم منھ اإلباحة 
 قال البنھ وھو ف�ي الح�بس اخ�رج    أن العرف متعارض ألن من    :  والجواب عن العرف    

  )٥٢(.إلى المكتب فھو أمر بعد الحظر وقد یفید الوجوب 
َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْص�َطاُدوا    : (نحو قولھ تعالى    ،  االستقراء بغلبة االستعمال     :الدلیل الثالث   

: ( قول�ھ تع�الى    و )٥٤()َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّالُة َفاْنَت�ِشُروا ِف�ي اْل�َأْرِض        : ( و قولھ تعالى     )٥٣()
  )٥٦()َفِإَذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا : (  و قولھ تعالى )٥٥()َفِإَذا َتَطھَّْرَن َفْأُتوُھنَّ 

ف�إذا أن�سلخ   : ( أنھ قد ورد أیضا والم�راد ب�ھ الوج�وب وھ�و قول�ھ تع�الى              : ورد علیھ     
اإلباح�ة   وعل�ى أن�ھ إنم�ا حملن�ا ھ�ذه األوام�ر عل�ى        )٥٧()األشھر الحرم ف�اقتلوا الم�شركین      

بدالالت دلت علیھا وھذا ال یدل على أن ذلك مقتضاھا أال ترى أن أكثر ألف�اظ العم�وم ف�ي     
  )٥٨(.الشرع محمولة على الخصوص ثم ال یدل على أن مقتضاھا وھو اإلباحة 

ألن مطلق الغلبة تثبت العرف بل أقصى ، إذن فغلبة االستعمال ال تصح لنفي الوجوب   
. لجملة والتعارف الجزئي في اإلباحة ال ینفي الوجوب بالكلیة       ما یثبتھ ھو التعارف في ا     

  )٥٩(.ألن الوجوب قد ثبت باألدلة المسلمة لدى األطراف المختلفة 
 : أدلة القائلین بالتوقف *

أنھا إذا وردت بعد الحظر احتمل أن تكون مصروفة إلى اإلباحة ورف�ع الحج�ر كم�ا ف�ي           
ف��إذا ق��ضیت   { )٦١(}وإذا طعم��تم فانت�شروا   { )٦٠(}وإذا حلل�تم فاص��طادوا  { قول�ھ تع��الى  

 وقول���ھ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم كن���ت نھی���تكم ع���ن ادخ���ار لح���وم )٦٢(}ال���صالة فانت���شروا
األض��احي ف��ادخروا واحتم��ل أن تك���ون م��صروفة إل��ى الوج��وب كم���ا ل��و قی��ل للح���ائض         
والنف���ساء إذا زال عن���ك الح���یض ف���صلي وص���ومي وعن���د ھ���ذا فإم���ا أن یق���ال بت���ساوي    

ف��إن قی��ل بالت��ساوي امتن��ع الج��زم بأح��دھما ، أو بت��رجیح أح��دھما عل��ى اآلخ��ر االحتم�الین  
وإن قی��ل بوج��وب الت��رجیح وامتن��اع التع��ارض م��ن ك��ل وج��ھ فل��یس       ، ووج��ب التوق��ف  

اخت��صاص الوج��وب ب��ھ أول��ى م��ن اإلباح��ة إال أن یق��وم ال��دلیل عل��ى التخ��صیص واألص��ل   
 على اإلباح�ة أرج�ح نظ�را    وعلى ھذا أیضا فیجب التوقف كیف وأن احتمال الحمل،عدمھ  

وعل�ى ك�ل تق�دیر فیمتن�ع ال�صرف إل�ى       ، إلى غلبة ورود مثل ذل�ك لإلباح�ة دون الوج�وب     
  )٦٣(.الوجوب 

  : والجواب عن ھذا االستدالل 
 أن تساوي النسبة بین الوجوب واإلباح�ة غی�ر م�سلم ؛ ألن�ھ ق�د ثب�ت ف�ي كثی�ر م�ن                  -١

أو عودة الحكم إلى ما ،  أو العكس األدلة ترجیح البعض ، كترجیح الوجوب على اإلباحة
ك��ان علی��ھ قب��ل الحظ��ر وم��ا دام ال��بعض راجح��ا فق��د انتف��ى الت��ساوي بینھم��ا فبط��ل الق��ول  

  )٦٤(.بالوقف 
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 أن التوقف یؤدي إلى تجمید النصوص ال�شرعیة وتعطی�ل كثی�ر م�ن األحك�ام بحج�ة                 -٢
ب�ق م�ا یحت�اج إل�ى     فاألحكام قد بینت فل�م ی ، وھذا ال یمكن المصیر إلیھ ، عدم ورود بیان   

  )٦٥(.بیان 
  : أنھا ترفع الحظر السابق وتعید حال الفعل إلى ما كان علیھ قبل الحظرأدلة القائلین *
وق��د اس��تدلوا لم��ذھبھم باس��تقراء الن��صوص ال��شرعیة ؛ ف��ان الن��صوص ف��ي الكت��اب      

فالنصوص التي استدل بھ�ا     ، والسنة تدل على رجوع األمر إلى ما كان علیھ قبل الحظر            
قائلین بالوجوب والقائلین باإلباحة تدل بجموعھا على أن األمر رجع إلى ما ك�ان علی�ھ         ال

والتحقی�ق أن یق�ال ص�یغة    : ومما یدل على ذلك قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة      .قبل الحظر   
افعل بعد الحظر لرف�ع ذل�ك الحظ�ر وإع�ادة ح�ال الفع�ل إل�ى م�ا ك�ان قب�ل الحظ�ر ف�ان ك�ان                           

ف��إذا (  واجب��ا أو م��ستحبا ك��ان ك��ذلك وعل��ى ھ��ذا یخ��رج قول��ھ مباح��ا ك��ان مباح��ا وان ك��ان
فإن الصیغة رفعت الحظر وأعادتھ إلى ما  ، )٦٦()أنسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركین     

   )٦٧(.كان أوال وقد كان واجبا وقد قرر المزني ھذا المعنى 
 ق��ضیت ف��إذا( )٦٩()ف��إذا طعم��تم فانت��شروا  ()٦٨()وإذا حلل��تم فاص��طادوا (و قول��ھ تع��الى 

ف��إن ھ��ذه اآلی��ات ت��دل عل��ى    . )٧٠()ال��صالة فانت��شروا ف��ي األرض وابتغ��وا م��ن ف��ضل اهللا   
  .اإلباحة

  :أنھا  للتفصیلأدلة القائلین *
  : قال اإلمام الغزالي

والمختار أنھ ینظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت ص�یغة افع�ل بزوال�ھ                "
فع�رف االس�تعمال ی�دل عل�ى أن�ھ لرف�ع ال�ذم               ، )٧١()وإذا حللتم فاصطادوا    : (كقولھ تعالى   

وإن احتمل أن یكون رف�ع ھ�ذا الحظ�ر بن�دب وإباح�ة      ، فقط حتى یرجع حكمھ إلى ما قبلھ   
كن�ت نھی�تكم ع�ن لح�وم     : فانتشروا وكقول�ھ علی�ھ ال�سالم    : لكن األغلب ما ذكرناه كقولھ      

  .األضاحي فادخروا 
 عل��ق بزوالھ��ا فیبق��ى موج��ب    أم��ا إذا ل��م یك��ن الحظ��ر عارض��ا لعل��ة وال ص��یغة افع��ل     

الصیغة على أصل التردد بین الندب واإلباحة ون�زیح ھاھن�ا احتم�ال اإلباح�ة ویك�ون ھ�ذا                    
قرین��ة ت��زیح ھ��ذا االحتم��ال وإن ل��م تعین��ھ إذ ال یمك��ن دع��وى ع��رف االس��تعمال ف��ي ھ��ذه    

م فإذا حللتم ف�أنت : أما إذا لم ترد صیغة افعل لكن قال ، الصیغة حتى یغلب العرف الوضع     
مأمورون باالصطیاد فھذا یحتمل الوجوب والندب وال یحتمل اإلباحة ألنھ عرف في ھ�ذه        
الصورة وقولھ أمرتكم بكذا یضاھي قولھ افعل في جمی�ع المواض�ع إال ف�ي ھ�ذه ال�صورة                  

  )٧٢(."وما یقرب منھا   
ي الم�ذاھب   قبل الرد والمناقشة لھذا المذھب أقول أن أھل العلم المعاص�رین اختلف�وا ال             

فم��نھم م��ن ق��ال أن اإلم��ام الغزال��ي توق��ف ف��ي حك��م دالل��ة األم��ر بع��د  ، ن��درج ھ��ذا الق��ول ی
ومنھم من قال بالتوقف مع ش�يء م�ن التف�صیل م�ن الوج�وب أو الن�دب فق�ط                     ، )٧٣(الحظر

ومنھم من قال أن قولھ یرج�ع إل�ى أص�حاب الق�ول الق�ائلین ب�أن األم�ر بع�د الحظ�ر                    ، )٧٤(
في الشطر األول من كالم األم�ام الغزال�ي دون ال�شطر    یرجع إلى ما كان علیھ قبل الحظر   

   .)٧٥(الثاني من كالمھ بأن داللة األمر مترددة بین الندب واإلباحة
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وإن ك�ان عائ�دا عل�ى    . فإن كان قولھ بالتوقف فقد تم ال�رد عل�ى أص�حاب ھ�ذا الم�ذھب                 
االستقراء أو القائلین باإلباحة یقتضیھ ، قول القائلین بالوجوب حسب ما یقتضیھ األصل        

  .فقد تم الرد على كلیھما فیما سبق ، والعرف الغالب 
، وإن كان قریبا لقول القائلین بأن األمر بعد الحظر یرجع إلى ما كان علیھ قبل الحظر         
، فال حاجة للرد على شطر كالمھ األول لموافقتھ الم�ذھب ال�راجح ح�سب األدل�ة ال�واردة                 

أم��ا ال��شطر الث��اني فینطب��ق م��ا قی��ل ف��ي ، خ��رى والمناق��شات الت��ي ت��م إیرادھ��ا لألق��وال األ
  .   المذاھب األخرى علیھ من حیث الرد 

  :أنھا لالستحبابأدلة القائلین *
ام�ر بع�د الحظ�ر م�ن أنھ�ا      وقد یستدل لھ بما ورد عن بعض السلف من فھم ل�بعض األو  

  .لالستحباب
إن ل�م   ع�ة ف�ساوم ف�ي ش�يء و        إذا ان�صرفت ی�وم الجم     :" ید ب�ن جبی�ر    قول سع : ومن ذلك 

إنھ لیعجبن�ي أن یك�ون   : "  أنھ قال- رحمھ اهللا- ابن سیرین ومنھ ما ورد عن. "تشتره   
أن ص�یغة األم�ر بع�د       : ف�یفھم م�ن ذل�ك     " . ا بعد االن�صراف     لي حاجة بعد الجمعة فأقضیھ    
ف�إذا ق�ضیت ال�صالة فانت�شروا ف�ي األرض وابتغ�وا م�ن               : (الحظر الواردة في قولھ تع�الى     

  )٧٧(.لالستحباب أنھا .)٧٦()فضل اهللا
دة الن��ھ مع��ارض بم��ا ورد م��ن األوام��ر بع��د الحظ��ر المفی��    ،ولك��ن ھ��ذا ال تق��وم ب��ھ حج��ة   

ومعارض أیضا ب�ان االنت�شار بع�د الجمع�ة مب�اح      ، للوجوب في بعض النصوص الشرعیة  
عن��د جم��اھیر فقھ��اء األم��ة ف��ال ی��صح أن یك��ون قولھم��ا ف��ي م��سألة فرعی��ة مخ��الفین بھ��ا  

یة تكون م�ستندا ت�ستنبط عل�ى أساس�ھا ف�روع فقھی�ة كثی�رة        جماھیر الفقھاء قاعدة أصول 
.)٧٨(    

راب اطا  

را 

یظھ�ر لن�ا أن الم�ذھب     ، بعد النظر في ھ�ذه الم�ذاھب وأدل�تھم ومناق�شتھا وال�رد علیھ�ا                
أنھا ترفع الحظر ال�سابق وتعی�د ح�ال الفع�ل إل�ى م�ا ك�ان        مر بعد الحظر القائل أن داللة األ 

ألقرب للصواب ؛ ألن األم�ر إن ك�ان قب�ل الحظ�ر واجب�ا فان�ھ یرج�ع               علیھ قبل الحظر ھو ا    
. وان كان قبل الحظر مباحا فانھ یرجع بعد الحظر إلى اإلباحة        ، بعد الحظر إلى الوجوب     

وقد ملنا إلى ھ�ذا الم�ذھب ؛ ألنن�ا م�ن خ�الل اس�تقراء أدل�ة الم�ذاھب ال�سابقة م�ن الكت�اب                  
رجع بعد الحظر إلى ما قبل الحظر من إباحة أو      والسنة النبویة نجد أن األمر قبل الحظر        

  :والیك ھذه األمثلة التي تدل على ما سبق من كالم ، وجوب 
فإن ال�صیغة رفع�ت   ، ) فإذا أنسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركین    : (  قولھ تعالى    -١

   )٧٩(.الحظر وأعادتھ إلى ما كان أوال وقد كان واجبا وقد قرر المزني ھذا المعنى 
 )٨١()ف�إذا طعم�تم فانت�شروا    ()٨٠()وإذا حللتم فاص�طادوا   (قولھ تعالى   :  قولھ تعالى     -٢

ف�إن ھ�ذه اآلی�ات    .  )٨٢()فإذا قضیت الصالة فانتشروا ف�ي األرض وابتغ�وا م�ن ف�ضل اهللا           (
  .تدل على اإلباحة 
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  املبحث الثاني

 مر بعد احلظر يف اختالف الفقهاءأثر االختالف يف داللة األ

  .الفروع الفقھیة وإلیك بعضًا منھااختالفھم ھذا اختالفھم في بعض وقد ترتب على 

  اطب اول

ا  رأا  زوجروج ا  

ذھب بعض الفقھاء إلى وجوب خروج الزوج مع امرأتھ في الحج عمًال بمقتضى األمر 
سمعت رس�ول اهللا  : الوارد في قولھ صلى اهللا علیھ وسلم فیما رواه ابن عباس عنھ قال         

ال یخل�ون رج�ل ب�امرأة وإال معھ�ا ذو مح�رم ، وال ت�سافر       : " لى اهللا علیھ وسلم یقول     ص
المرأة إال مع  ذي محرم ، فقام رجل فقال یا رس�ول اهللا إن امرأت�ي خرج�ت حاج�ة وإن�ي                  

  )٨٤( .)٨٣("انطلق وحج مع امرأتك : اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال 
ن وق�ع األم�ر ب�ھ لكن�ھ أم�ر بع�د           وذھب البعض إلى ع�دم وج�وب خ�روج ال�زوج ألن�ھ وإ             

حظر ، ألن المـأمور كان قد اكتتب في غزوة فتعین علیھ ، ث�م لم�ا أم�ره النب�ي ص�لى اهللا       
  )٨٥(.علیھ وسلم بالخروج مع امرأتھ كان أمر بعد حظر 

ب اطا  

  ل اح  ة اوف

  :اختلف الفقھاء في حكم حمل السالح في صالة الخوف إلى قولین
 وروای�ة عن�د     )٨٧( وھ�و ق�ول لل�شافعیة      )٨٦(إنھ واجب وبھ�ذا ق�ال المالكی�ة       : ول األول الق

  .)٨٨(الحنابلة
وإذا كنت ف�یھم فأقم�ت لھ�م ال�صالة فل�تقم طائف�ة م�نھم مع�ك              { :  واستدلوا بقولھ تعالى  

ولیأخ��ذوا أس��لحتھم ف��إذا س��جدوا فلیكون��وا م��ن ورائك��م ولت��أت طائف��ة أخ��رى ل��م ی��صلوا      
   )٨٩(}حذرھم وأسلحتھم فلیصلوا معك ولیأخذوا 

أن األمر للوجوب وال صارف ع�ن ذل�ك ، ب�ل إن رف�ع الجن�اح ع�ن تارك�ھ                     : وجھ الداللة 
وال جن�اح عل�یكم إن ك�ان بك�م أذى م�ن مط�ر أو كن�تم        { : في حالة العذر ف�ي قول�ھ تع�الى       

  دال على أن الجناح ال حق بتاركھ م�ن غی�ر ع�ذر، ف�دل     )٩٠(}مرضى أن تضعوا أسلحتكم   
  .)٩١(على الوجوب

 ، )٩٢(أن حم�ل ال��سالح ف�ي ص��الة الخ�وف م��ستحب، وبھ�ذا ق��ال الحنفی��ة    :الق�ول الث��اني 
  .)٩٤(وظاھر المذھب الحنبلي ، )٩٣(وھو قول للشافعیة

  :واستدلوا بما یلي
وإذا كنت فیھم فأقمت لھم الصالة فلتقم طائف�ة م�نھم مع�ك ولیأخ�ذوا       { :  قولھ تعالى  -١

ولت�أت طائف�ة أخ�رى ل�م ی�صلوا فلی�صلوا مع�ك        أسلحتھم فإذا سجدوا فلیكونوا من ورائكم     
   )٩٥(}ولیأخذوا حذرھم وأسلحتھم 

أن األمر بأخذ األسلحة في الصالة محمول على الن�دب، ألن األم�ر للرف�ق            : وجھ الداللة 
 نھ�ى ع�ن   - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -بھم والصیانة لھم، فلم یكن لإلیجاب، كم�ا أن النب�ي            

  .)٩٦(م یكن للتحریمالوصال في الصیام رفقا بأصحابھ ول
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 أنھ لو وجب أخذ السالح لكان شرطا في الصالة كالسترة واإلجماع قائم على صحة -٢
  .)٩٧(الصالة بدون السالح فدل على أن حملھ غیر واجب

 وألن الطائفة التي تصلي مع اإلمام محروسة بغیرھ�ا، والقت�ال غی�ر متع�ین علیھ�ا،       -٣
 وال یتع�ین عل�یھم ش�يء م�ن ذل�ك، ف�ال یج�ب        وحمل السالح إنما یكون للحراسة أو للقتال   

  .)٩٨(حمل السالح
  : الترجیح 

الذي یظھر أنھ في حالة ما إذا غلب على الظن ھجوم الع�دو عل�ى الم�صلین، والطائف�ة                 
التي تحرس ال تقدر على رد العدو، فإنھ یجب علیھم حمل السالح في الصالة لیستطیعوا    

الة الخوف ش�رطا ف�ي ص�حة ال�صالة،     رد العدو عنھم، ولیس وجوب حمل السالح في ص      
  .)٩٩(وإنما ھو قوة لھم ألمر خارج عن الصالة

فل��تقم طائف��ة م��نھم مع��ك ولیأخ��ذوا أس��لحتھم ف��إذا س��جدوا فلیكون��وا م��ن   { : ق��ال تع��الى
   )١٠٠(}ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم یصلوا فلیصلوا معك ولیأخذوا حذرھم وأسلحتھم 

 عل�یھم وھ�م ف�ي ال�صالة، أو كان�ت الحراس�ة           أما إن غلب على الظن أن الع�دو ال یھج�م          
قویة بحیث ال یستطیع العدو الھج�وم، ف�إن لھ�م أن یترك�وا حم�ل م�ا أثقلھ�م م�ن ال�سالح،            

  .واهللا أعلم. وما في حملھ منع لھم من كمال الخشوع في الصالة

  اثاطب 

وم ا ن لا  

  :قولیناختلف الفقھاء في حكم األكل من لحوم األضاحي إلى 
 وھ�و  .)١٠١(.ذھب جمھور أھل العلم إلى أن األكل م�ن األض�حیة من�دوب           : القول االول   

  .األظھر ؛ لما سیأتي من أدلة 
:[ ق��ال اب��ن ح��زم  إن األك��ل م��ن األض��حیة ف��رض ؛  : ظ��اھر ق��ال أھ��ل ال: الق��ول الث��اني 

  .)١٠٢ (]وفرض على كل مضٍح أن یأكل من أضحیتھ وال بد ، ولو لقمة فصاعدًا 
  : ابن حزم واستدل

   )١٠٣ () َفُكُلوا مْنَھا (:قولھ تعالى  .١
أنھ یجب األك�ل م�ن األض�حیة عم�ًال بظ�اھر األم�ر ال�وارد ف�ي قول�ھ ص�لى اهللا                        .٢

كنت نھیتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالثة لیتسع ذوو الط�ول عل�ى م�ن ال     " علیھ وسلم   
  .)١٠٤("طول لھ فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا

سافر معي تمیم بن سلمة فلما :[ عن إبراھیم النخعي قال روى ابن حزم بإسناده  .٣
وم�ا علی�ك أن ال تأك�ل منھ�ا ؟     : آكلھا ؟ فقل�ت ل�ھ   : ذبحنا أضحیتھ فأخذ منھا بضعة فقال     

  .)١٠٥ (]وما علیك أن ال تأكل : فتقول أنت { َفُكُلوا مْنَھا } :یقول اهللا تعالى : فقال تمیم 
. حم�ل ھ�ذا األم�ر تم�یٌم عل�ى الوج�وب        :[ -  اب�ن ح�زم   -ق�ال أب�و محم�د       : وجھ الداللة   

  .)١٠٦ (]وتمیم من أكابر أصحاب ابن مسعود . وھذا الحق الذي ال یسع أحدًا سواه 
   :وأما جمھور أھل العلم فقد استدلوا

  .)١٠٧ ()َواْلُبْدَن َجَعْلَناَھا َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ َلُكْم ( : قولھ تعالى  .١
لكریمة أن اهللا تعالى جعل البدن لنا ، وما جعل لإلن�سان فھ�و              دلت اآلیة ا  : وجھ الداللة   

   .)١٠٨(مخیر بین تركھ وأكلھ 



 

 - ٢١٤٧ -

 صلى اهللا علی�ھ وس�لم   -ما ورد في الحدیث عن عائشة رضي اهللا عنھا أن النبي        .٢
  .)١٠٩ ()فكلوا وادخروا وتصدقوا … :(  قال -

ًئا  نح�ر خم�س ب�دنات، ول�م یأك�ل منھ�ا ش�ی             - صلى اهللا علیھ وس�لم       -أن النبي    .٣
  .)١١٠ ())من شاء فلیقتطع: ((وقال

دل الحدیث على أنھ لیس بواج�ب، أم�ا األم�ر باألك�ل ال�وارد ف�ي الق�رآن،            : وجھ الداللة   
، )١١١( كلوا من ثمره إذا أثمر      :  في قولھ تعالى     فھو كاألمر باألكل الوارد في الثمار     

  .)١١٢(فإنھ لیس للوجوب؛ بل لالستحباب أو لإلباحة
وام�ر ف�ي ھ�ذه األحادی�ث عل�ى الن�دب ؛ ألن األم�ر فیھ�ا ج�اء بع�د                   وقد حمل الجمھور األ   

فكل�وا  :( وأم�ا قول�ھ   :[ ق�ال الح�افظ اب�ن عب�د الب�ر      حظر فیحمل على الندب أو اإلباحة ؛  ال
فكالم خرج بلفظ األم�ر ، ومعن�اه اإلباح�ة ألن�ھ أم�ر ورد بع�د نھ�ي ،          ) وتصدقوا وادخروا   

  .)١١٣ (]ال إیجاب وھكذا شأن كل أمر یرد بعد حظر أنھ إباحة 

  ارااطب 

  وطء ازو د طر ن اض

یرى جمھور الفقھ�اء أن وطء الرج�ل زوجت�ھ بع�د أن تطھ�ر م�ن الح�یض مب�اح ول�یس               
ودلی�ل  . ویرى ابن حزم انھ واجب على الرجل أن یجامع زوجتھ بعد كل طھ�ر    ، بواجب  

ْطُھ��ْرَن َف��ِإَذا َتَطھَّ��ْرَن َف��ْأُتوُھنَّ ِم��ْن َحْی��ُث َوال َتْقَرُب��وُھنَّ َحتَّ��ى َی: ( الجمی��ع األم��ر ف��ي قول��ھ 
ف��األمر بإتی��ان الرج��ل زوجت��ھ ورد بع��د المن��ع من��ھ أثن��اء الح��یض          ، )١١٤()َأَم��َرُكُم اللَّ��ھُ 

َوِإَذا : ( فالجمھور یرى أن ھذا األم�ر ی�دل عل�ى اإلباح�ة كم�ا ی�دل األم�ر ف�ي قول�ھ تع�الى               
َف��ِإَذا : ( اب��ن ح��زم فان��ھ ی��رى أن األم��ر ف��ي اآلی��ة     بخ��الف)١١٦( .)١١٥()َحَلْل��ُتْم َفاْص��َطاُدوا 

: "  على ظاھرة یدل على الوجوب ولذا یق�ول        )١١٧()َتَطھَّْرَن َفْأُتوُھنَّ ِمْن َحْیُث َأَمَرُكُم اللَّھُ     
وفرض على الرجل أن یجامع امرأتھ التي ھي زوجتھ وادن�ى ذل�ك م�رة ف�ي ك�ل طھ�ر إن          

   . )١١٨("قدر على ذلك وإال فھو عاص هللا تعالى  
  



 

 - ٢١٤٨ -

  ةالخاتم

  ف��ي ھ��ذا البح��ث ببی��ان دالل��ة األم��ر بع��د الحظ��ر وأثرھ��ا ف��ي اخ��تالف الفقھ��اء ف��ي  قمن��ا
فمنھم ، إذ تنوعت وتباینت اآلراء األصولیة في ھذه المسألة   ، األحكام الشرعیة الفقھیة    

، اإلباح�ة  وم�نھم م�ن ق�ال بأنھ�ا تفی�د       ، الوج�وب من قال بأن داللة األمر بعد الحظر تفی�د   
ترف�ع   أنھ�ا ق�ال   وم�نھم م�ن  ، ذھ�ب إل�ى التف�صیل      وم�نھم م�ن  ب�التوقف ، نھم م�ن ق�ال   وم

ح�ث   وھو م�ا رجحت�ھ ف�ي الب   الحظر السابق وتعید حال الفعل إلى ما كان علیھ قبل الحظر        
  . مع بیان أسباب الترجیح في ذلك

 بعضا م�ن األحك�ام ال�شرعیة الفقھی�ة المختل�ف فیھ�ا عن�د األص�ولیین                  ناثم بعد ذلك ذكر   
 األك�ل  و، مع امرأتھ في الح�ج   راء اختالفھم في داللة األمر بعد الحظر كخروج الزوجج

وطء الزوج�ة بع�د طھرھ�ا م�ن         ، و حمل السالح في ص�الة الخ�وف         ، من لحوم األضاحي    
  .الحیض 

ونفع العباد فیما كتبت ، واتباع طریق الرشاد    ، سأل اهللا التوفیق والسداد     نوفي الختام   
والحم���د هللا رب ، وان ك���ان خط��ا فمن��ي وم���ن ال��شیطان    ، م��ن اهللا  ف��ان ك��ان ص���وابا ف  ، 

  . والصالة والسالم على اشرف األنبیاء والمرسلین ، العالمین 

  



 

 - ٢١٤٩ -

   المصادر والمراجع
  القرآن الكریم .١
التمھی�د ف�ي   ، ھ�ـ   ٧٧٢جمال الدین أب�ي محم�د عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سین اإلس�نوي المت�وفى س�نة                      .٢

 مؤس�سة  –حققھ وعل�ق علی�ھ وخ�رج ن�صھ ال�دكتور محم�د ح�سن ھیت�و                ، تخریج الفروع على األصول     
  . الرسالة

دار ، س�ید الجمیل�ي   . د: تحقیق ، اإلحكام في أصول األحكام ، علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن      .٣
  . ھـ١٤٠٤الطبعة األولى ، ،  بیروت -الكتاب العربي 

وزارة األوقاف ، البحر المحیط في أصول الفقھ ، محمد بن بھادر بن عبد اهللا الشافعي الزركشي         .٤
  . م ١٩٩٢ ، ٢ط، الكویت ، والشؤون اإلسالمیة 

، بی�روت   –دار الكت�ب العلمی�ة     ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، اللمع في أص�ول الفق�ھ              .٥
  .م ١٩٨٥، ھـ ١٤٠٥الطبعة األولى ، 

، ط�ھ ج�ابر فی�اض العل�واني    ، المح�صول ف�ي عل�م األص�ول    ، محمد ب�ن عم�ر ب�ن الح�سین ال�رازي           .٦
  .ھـ١٤٠٠الطبعة األولى ، ،  الریاض-جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

،  القاھرة –الحدیث دار ،  اإلحكام في أصول األحكام، علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد .٧
  .ھـ ١٤٠٤الطبعة األولى ، 

دار الكت��ب ، ن��شر البن��ود عل��ى مراق��ي ال��سعود  ، س��یدي عب��داهللا ب��ن اب��راھیم العل��وي ال��شنقیطي    .٨
  . م١٩٨٨/ھـ١٤٠٩، الطبعة االولى ،بیروت ، العلمیة 

وبأس��فل ال��صحائف ، غای��ة األص��ول ش��رح ل��ب األص��ول  ، أب��ي یحی��ى زكری��ا األن��صاري ال��شافعي .٩
وبھام��شھ ل��ب األص��ول  وھ��و ملخ��ص جم��ع الجوام��ع الب��ن   ،  العالم��ة ال��شیخ أحم��د الج��وھري  حواش��ي
  .م ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، دون طبعة ، دار الفكر ، بیروت ، السبكي 

، الم��سودة ف��ي أص��ول الفق��ھ، أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم آل تیمی��ة + عب��د الحل��یم + عب��د ال��سالم  .١٠
  .دون طبعة وتاریخ، اھرة  الق–المدني ، محمد محیى الدین عبد الحمید: تحقیق 
: تحقی�ق  ، البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف الجویني أبو المعالي         .١١

 .ھـ ١٤١٨الطبعة الرابعة ، ،  مصر- المنصورة -الوفاء ، عبد العظیم محمود الدیب. د
ب��د محم��د ع: تحقی��ق ، ، المست��صفى ف��ي عل��م األص��ول، محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي أب��و حام��د .١٢

 .ھـ ١٤١٣الطبعة األولى ، ،  بیروت-دار الكتب العلمیة ، السالم عبد الشافي
محم�د ف�ؤاد   : صحیح مسلم ، تحقیق ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري         .١٣

  . بیروت –دار إحیاء التراث العربي ، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي : ومع الكتاب ، عبد الباقي 
ھ��ـ عل��ى ٨٧١ ش��رح العالم��ة المحق��ق اب��ن أمی��ر الح��اج المت��وفى س��نة    –ر التقری��ر والتحبی�� .١٤

  . ھـ ٨٦١تحریر اإلمام الكمال بن الھمام المتوفى سنة 
 ل�زین ال�دین ب�ن    – المع�روف بم�شكاة األن�وار ف�ي أص�ول المن�ار         –فتح الغفار بشرح المن�ار       .١٥

  .  مطبعة مصطفى ألبابي الحلبي  –إبراھیم الشھیر بابن نجیم الحنفي 
 ع��الء ال��دین عب��د العزی��ز ب��ن احم��د    –ف األس��رار ع��ن أص��ول فخ��ر اإلس��الم الب��زدوي    ك��ش .١٦

  . بیروت–ھـ دار الكتاب العربي ٧٣٠البخاري المتوفى سنة
 ع�الء ال�دین     –القواعد والفوائد األصولیة وما یتعلق بھ�ا م�ن األحك�ام الفرعی�ة الب�ن اللح�ام                   .١٧

 دار -حقی��ق األس��تاذ محم��د حام��د الفق��ي ھ��ـ ت٨٠٣أب��ي الح��سن عل��ي ب��ن عب��اس الحنبل��ي المت��وفى س��نة 
  . بیروت–الكتب العلمیة 

/ ار إحی��اء الت��راث العرب��ي  د، س��نن اب��ن ماج��ة   ، محم��د ب��ن یزی��د أب��و عب��داهللا القزوین��ي ،    .١٨
 .بیروت
مطبع�ة اخم�د   ، بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد     ، أبي الولید محمد بن احم�د رش�د القرطب�ي       .١٩

  .ھـ١٣٢٠كامل بدار الخالفة العلیة سنة 
 محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ال�شوكاني المت�وفى س�نة                  –نبیل االوط�ار لل�شوكاني       .٢٠

 .مكتبة الكلیات األزھریة  –ھـ تحقیق األستاذان طھ عبد الرؤوف ومصطفى محمد الھواري ١٢٥٠



 

 - ٢١٥٠ -

  . م١٩٩٦، دار الكتاب العربي ، بدائع الصنائع ، عالء الدین أبو بكر ، الكاساني  .٢١
، م ١٩٩٥، دار الفك�ر   ، حاشیة رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار           ، مد أمین   مح، ابن عابدین    .٢٢

   .٦٥١ص /٦ج
، دار الكت�ب العلمی�ة   ، مغني المحتاج إلى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج     ، الخطیب الشربیني   .٢٣

 . م٢٠٠٠
دار الكت��ب ، الح��اوي الكبی��ر ف��ي الفق��ھ ال��شافعي    ، محم��د ب��ن حبی��ب الب��صري   ، الم��اوردي  .٢٤

 .العلمیة
  . دار صادر، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ، د الخراشي محم .٢٥
  . دار الفكر، فتح الوھاب بشرح منھج الطالب ، زكریا األنصاري  .٢٦
، المكت��ب اإلس��المي ، الك�افي ف��ي فق��ھ اإلم��ام أحم�د ب��ن حنب��ل   ، عب�داهللا ب��ن قدام��ة المقدس��ي   .٢٧

 .م ١٩٨٨
 – دم�شق و دار ای�ھ   –حب�ة  دار الم، االم�ر عن�د االص�ولیین    ، رافع بن ط�ھ الرف�اعي الع�اني      .٢٨

 .  م ٢٠٠٧– ٢٠٠٦ ، ١ط، بیروت 
دار الكتاب العرب�ي  ، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي     ، عالء الدین البخاري     .٢٩

    . م١٩٧٤ – ھـ ١٣٩٤: تاریخ النشر  ,  بیروت -
  .دار الفكر ، محمد حسن ھیتو : تحقیق ، التبصرة  ,الشیرازي  .٣٠
 .مؤسسة الرسالة ، عدة ال، یعلى  القاضي أبي .٣١
  .م١٩٩٣، دار الكتب العلمیة ، تحفة الفقھاء ، عالء الدین السمرقندي  .٣٢
 ال�ساطع نظ�م   شرح الكوك�ب ، ) ٩١١: ت (جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ،      .٣٣

  .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ ، ١ط، القاھرة ، دار السالم ، محمد إبراھیم الحفناوي : تحقیق، جمع الجوامع 
ش��رح التل��ویح عل��ى   ، ) ھ��ـ٧٩٢:(ت، د ال��دین م��سعود ب��ن عم��ر التفت��ازاني ال��شافعي      س��ع .٣٤

والتنق��یح م��ع ش��رحھ الم��سمى بالتوض��یح لعب��داهللا ب��ن م��سعود المحب��وبي البخ��اري الحنف��ي    ، التوض��یح 
دون طبع��ة ، الق��اھرة ، المكتب��ة التوفیقی��ة ، ض��بطھ وخ��رج آیات��ھ أحادیث��ھ خی��ري س��عید  ، )ھ��ـ٧٤٧:(ت

  .وتاریخ 
نھای��ة ال��سول ف��ي ش��رح منھ��اج  ، ) ھ��ـ٧٧٢: ت (، ل��دین ب��ن عب��د ال��رحیم اإلس��نوي  جم��ال ا .٣٥

ش�عبان محم�د اس�ماعیل ،    : تحقی�ق  ، ) ھ�ـ ٦٨٥(، لناصر الدین البیضاوي    ، الوصول إلى علم  األصول      
  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ ، ١ط، بیروت ، دار ابن حزم 

 وول�ده ت�اج ال�دین عب�د      )ھ�ـ   ٧٥٦:ت( لشیخ اإلسالم علي بن عبد الكافي ال�سبكي          –اإلبھاج   .٣٦
 القاضي ناصر ال�دین أب�ي الخی�ر    –في شرح المنھاج للبیضاوي ) ھـ ٧٧١:ت(الوھاب بن علي السبكي     

 تحقیق وتعلی�ق ال�دكتور   -ھـ ٦٨٥عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البیضاوي الشافعي المتوفى سنة       
  . مكتبة الكلیات األزھریة –محمد شعبان 

بی���ان ، ) ھ���ـ٧٤٩:ت (محم���ود ب���ن عب���د ال���رحمن األص���فھاني ، أب��ي الثن���اء ش���مس ال���دین   .٣٧
، دار ال�سالم  ، علي جمعھ محمد    : تحقیق  ، المختصر وھو شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقھ          

  .  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤ ، ١ط، القاھرة 
ك�شف األس�رار ع�ن أص�ول فخ�ر         ، )٧٣٠: ت  (عالء الدین عبد العزیز بن احم�د البخ�اري ،            .٣٨

 ، ١ط،  بی�روت  –عبد اهللا محمود محمد عمر ، دار الكت�ب العلمی�ة   : دوي ، وضع حواشیھ     اإلسالم البز 
  .  م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨
 –دار صادر ، ، لسان العرب) ھـ٧١١: ت (محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ،          .٣٩

  . بدون طبعة وتاریخ، بیروت 
، أص�ول السرخ�سي   ، ) ھ�ـ ٤٩٠: (ت ، أبي بكر محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل السرخ�سي                 .٤٠

  . م٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٦ الطبعة الثانیة ، ،بیروت ، أبو الوفاء األفغاني ، دار الكتب العلمیة : تحقیق 
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الواض�ح  ، ) ھ�ـ ٥١٣: ت  (أبي الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الحنبل�ي ،               .٤١
 ، ١ط،  بی��روت ،مؤس��سة الرس��الة ، عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي  : ف��ي أص��ول الفق��ھ ، تحقی��ق  

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
 .م١٩٨٦ ، ١مؤسسة الرسالة ، ط ، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ، القاموس المحیط  .٤٢
  . القاھرة –دار الكتاب العربي ، محمد بن احمد الجامع ألحكام القران ، القرطبي  .٤٣
  . مصر– دار المعارف،  جامع البیان عن تأویل آي القران،الطبري أبى جعفر محمد بن جریر  .٤٤
 . بیروت –دار الفكر ، تفسیر البحر المحیط ، أبى حیان األندلسي محمد بن یوسف  .٤٥
 . بیروت –المكتب التجاري للنشر ، المحلى ، علي بن احمد بن سعید ، ابن حزم  .٤٦
 –دار العل��وم الحدیث��ة ، المست��صفى ف��ي عل��م األص��ول ، محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي أب��و حام��د .٤٧
 بیروت
ن��سخة م��صورة عل��ى   ، نھای��ة ال��سول ف��ي ش��رح منھ��اج األص��ول      ، ص��في ال��دین الھن��دي    .٤٨

 .مخطوطة دار الكتب المصریة 
 –دار الحبی�ب  ،األم�ر ص�یغتھ وداللت�ھ عن�د األص�ولیین      ، محم�د ناص�ر ال�دین     ، الشتري   .٤٩

  . .م ١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠ ، ٢ط، الریاض 
الف األمر وداللتھ على األحكام الشرعیة واثر ذلك ف�ي اخ�ت  ، مالطف محمد صالح مالك    .٥٠

  .م٢٠٠٥/ ھـ ١٤٢٦ ، ١ط،  بیروت –مؤسسة الرسالة ، الفقھاء 
 دم�شق و دار آی�ھ    –دار المحب�ة    ، األمر عند األصولیین    ، رافع بن طھ الرفاعي العاني       .٥١

 . م ٢٠٠٧– ٢٠٠٦ ، ١ط،  بیروت –
عب�د  : تحقی�ق : الج�امع ألحك�ام الق�رآن   ، )  ھ�ـ ٦٧١ت (أبي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د      ،القرطبي   .٥٢

  .م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الطبعة األولى . دار الكتاب العربي: الناشر. لمھديالرزاق ا
راج�ع أص�ولھ   : أحك�ام الق�رآن   ) ھ�ـ  ٥٤٣ت  (أبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف        ، ابن العربي    .٥٣

طبع�ة  .  لبن�ان -دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت    : الناشر. محمد عبد القادر عطا: وخرج أحادیثھ وعلق علیھ  
  .م١٩٩٦ - ھـ١٤١٦
 -الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي    ، أبي الحسن علي بن محمد حبیب       ، لماوردي  ا .٥٤

عل�ي محم�د مع�وض، وع�ادل أحم�د عب�د       : تحقی�ق وتعلی�ق  :  وھو شرح مختصر المزني-رضي اهللا عنھ   
  .  م ١٩٩٤ ھـ ١٤١٤: الطبعة األولى.  لبنان-بیروت. دار الكتب العلمیة: الناشر. الموجود

: تحقی�ق : مغن�ي المحت�اج إل�ى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج         ،  شمس الدین محمد بن محمد الخطی�ب         ،الشربیني   .٥٥
 ١٤١٥الطبعة األولى .  لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة: الناشر. علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود

  . م ١٩٩٤ -ھـ 
اجح من الخالف على مذھب اإلنصاف في معرفة الر   ، )  ھـ ٨٨٥ت  (عالء الدین أبي الحسن     ، المرداوي   .٥٦

. لبن�ان -بی�روت   . دار إحی�اء الت�راث العرب�ي      : الناش�ر . محم�د حام�د الفق�ي     / صححھ وحقق�ھ  : اإلمام أحمد بن حنبل   
  . الطبعة الثانیة 

المغن�ي ش�رح مخت�صر    ، )  ھ�ـ ٦٢٠ت (موفق الدین أب�ي محم�د عب�د اهللا ب�ن أحم�د        ، ابن قدامة المقدسي     .٥٧
 -ھج��ر للطباع��ة والن��شر : الناش��ر. عب��د الفت��اح الحل��و /  الترك��ي، وال��دكتورعب��د اهللا/ ال��دكتور: تحقی��ق: الخرق��ي
  .م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الطبعة الثانیة . القاھرة
: تحقی�ق : ب�دائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع     ، )   ھ�ـ ٥٨٧(عالء ال�دین أب�ي بك�ر الحنف�ي ت       ، الكاساني   .٥٨

  .م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧الطبعة األولى . لبنان - بیروت-دار إحیاء التراث العربي: الناشر. محمد عدنان درویش
.  لبن��ان- بی��روت-دار الفك��ر : الناش��ر: البنای��ة ف��ي ش��رح الھدای��ة، أب��ي محم��د محم��ود ب��ن أحم��د، العین��ي  .٥٩

  . م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١الطبعة الثانیة 
مساعد ابن قاسم   / تحقیق الدكتور : المستوعب، )  ھـ ٦١٦ت  (نصیر الدین محمد بن عبد اهللا       ، السامري .٦٠

  .م١٩٩٣ - ھـ١٤١٣األولى الطبعة .  الریاض-مكتبة المعارف: الناشر. فالحال
ومع��ھ النك��ت :  المح��رر ف��ي الفق��ھ عل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د  ،)  ھ��ـ٦٥٢ت ( مج��د ال��دین ،أب��ي البرك��ات  .٦١

الطبع�ة  .  الری�اض  -مكتبة المعارف : الناشر)  ھـ ٧٦٣ت  (تألیف شمس الدین بن مفلح الحنبلي       : والفوائد السنیة 
  .م ١٩٨٤ -ه١٤٠٤یة الثان

  . لبنان- بیروت-دار المعرفة: ناشر ال،األم ، )  ھـ٢٠٤ت (محمد بن إدریس ، الشافعي  .٦٢
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 :الھوامش 

 ب�دون  ، بی�روت  –دار ص�ادر  ، ، ل�سان الع�رب    ) ھ�ـ ٧١١: ت  ( محمد بن مكرم بن منظور األفریقي الم�صري ،           )١( 
 ، ١مؤس�سة الرس�الة ، ط   ، محمد ب�ن یعق�وب الفیروزآب�ادي ، الق�اموس المح�یط         . ٢٦ص   ، ٤طبعة وتاریخ ، ج   

  .٣٦٥ م ، ص ١٩٨٦
  لإلم�ام جم�ال ال�دین أب�ي محم�د عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سین االس�نوي          –تخریج الفروع على األص�ول    التمھید في)٢(

  ٢٦٤ص ,  مؤسسة الرسالة–الدكتور محمد حسن ھیتو ھـ حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ ٧٧٢المتوفى سنة 
دار الكتاب العرب�ي  ، سید الجمیلي . د: تحقیق ، اإلحكام في أصول األحكام ،  علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن        )٣(
  .١٥٨ص ، ٢ج،  ھـ ١٤٠٤الطبعة األولى ، ،  بیروت -
وم�نھم  ، فمنھم من ل�م ی�شترط ھ�ذا ال�شرط     ، ألمر  وقد اختلف العلماء في اشتراط العلو واالستعالء في تعریف ا      )٤(

البح�ر  ، انظ�ر محم�د ب�ن بھ�ادر ب�ن عب�د اهللا ال�شافعي الزرك�شي              . ومنھم من اشترط العل�و      ، من اشترط االستعالء    
  .٣٤٦ ، ص٢ج،  م ١٩٩٢ ، ٢ط، الكویت ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ، المحیط في أصول الفقھ 

  .١٥٨ص ، ٢ ج،اإلحكام ،  اآلمدي )٥(
ك�شف األس�رار ع�ن أص�ول فخ�ر اإلس�الم الب�زدوي ،          ، )٧٣٠: ت  ( عالء الدین عبد العزیز بن احمد البخاري ،          )٦(

 ، ١ج،  م ١٩٩٧ -ھ�ـ  ١٤١٨ ، ١ط،  بی�روت  –عبد اهللا محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمیة   : وضع حواشیھ   
أب�و  : تحقی�ق  ، ، أص�ول السرخ�سي     ) ھ�ـ ٤٩٠: (ت  ، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي           . ١٨١ص

وانظ�ر س�عد    . ١٩ص ، ١ج،م ٢٠٠٥/ھ�ـ   ١٤٢٦الطبعة الثانی�ة ،     ، بیروت  ، الوفاء األفغاني ، دار الكتب العلمیة       
والتنق�یح م�ع ش�رحھ      ، ش�رح التل�ویح عل�ى التوض�یح         ، ) ھ�ـ ٧٩٢:(ت، الدین مسعود بن عمر التفتازاني ال�شافعي        

ضبطھ وخرج آیاتھ أحادیثھ خیري ، )ھـ٧٤٧:( بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي تالمسمى بالتوضیح لعبداهللا
  .٣٩٢ص ، ١ج،دون طبعة وتاریخ ، القاھرة ، المكتبة التوفیقیة ، سعید 

الطبعة األول�ى ،  ،  بیروت –دار الكتب العلمیة ،  أبو إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، اللمع في أصول الفقھ     )٧(
  .٦ص ، ١ج،م ١٩٨٥، ھـ ١٤٠٥

جامعة اإلمام محمد ، طھ جابر فیاض العلواني، المحصول في علم األصول،   محمد بن عمر بن الحسین الرازي )٨(
   .١٥٩ و ص٢ج،ھـ ١٤٠٠الطبعة األولى ، ،  الریاض-بن سعود اإلسالمیة 

ج الوص��ول إل��ى عل��م  نھای��ة ال��سول ف��ي ش��رح منھ��ا، ) ھ��ـ٧٧٢: ت (،  جم��ال ال��دین ب��ن عب��د ال��رحیم االس��نوي  )٩(
 ، ١ط، بی�روت  ، شعبان محمد اسماعیل ، دار ابن ح�زم  : تحقیق ، ) ھـ٦٨٥(، لناصر الدین البیضاوي   ، األصول  
 .٤١٥ص ، ١م ، ج١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

الطبعة األولى ،  القاھرة –دار الحدیث ،  اإلحكام في أصول األحكام،  علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد)١٠(
  .٣٣٦-٣٣٣:  ص٣: ج،  ١٤٠٤، 

بی�روت  ، دار الكت�ب العلمی�ة   ، نشر البنود عل�ى مراق�ي ال�سعود        ،  سیدي عبداهللا بن ابراھیم العلوي الشنقیطي        )١١(
   .١٥٧ص ، ١ج ،١مج،  م١٩٨٨/ھـ١٤٠٩، الطبعة االولى ،
  .٢٩٤ص ،١ج، شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع  . ٣٧٨ص ، ٢البحر ، ج،  الزركشي )١٢(
بی��ان المخت��صر وھ��و ش��رح ، ) ھ��ـ٧٤٩:ت (أب��ي الثن��اء ش��مس ال��دین محم��ود ب��ن عب��د ال��رحمن االص��بھاني ،  )١٣(

 -ھ�ـ  ١٤٢٤ ، ١ط، الق�اھرة  ، دار ال�سالم  ، عل�ي جمع�ھ محم�د      : تحقی�ق   ، مختصر ابن الحاج�ب ف�ي أص�ول الفق�ھ           
   .١٥٧ص ، ١ج ،١مج، نشر البنود على مراقي السعود  . ٤٦١ص ، ١ج،  م ٢٠٠٤

، ش�رح الكوك�ب ال�ساطع نظ�م جم�ع الجوام�ع       ، ) ٩١١: ت (ل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ال�سیوطي ،         جال )١٤(
  .٢٩٤ص ،١ج،م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ ، ١ط، القاھرة ، دار السالم ، محمد إبراھیم الحفناوي : تحقیق 

ح ف�ي أص�ول الفق�ھ ،    الواض، ) ھـ٥١٣: ت ( أبي الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي ،   )١٥(
 ، ٢ج،م ١٩٩٩ -ھ��ـ ١٤٢٠ ، ١ط، بی��روت ، مؤس��سة الرس��الة  ، عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي    : تحقی��ق 

   .٥٢٤ص
وبأس�فل ال�صحائف حواش�ي العالم�ة     ، غایة األصول شرح ل�ب االص�ول      ، أبي یحیى زكریا االنصاري الشافعي     )١٦(

، دار الفك�ر ، بی�روت   ، خ�ص جم�ع الجوام�ع الب�ن ال�سبكي      وبھامشھ لب االصول  وھو مل، الشیخ أحمد الجوھري   
   .١١٣ص، م ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، دون طبعة 

محم�د محی�ى   : تحقی�ق  ، المسودة في أص�ول الفق�ھ  ، أحمد بن عبد الحلیم آل تیمیة    + عبد الحلیم   +  عبد السالم    )١٧(
ك��ب ال��ساطع نظ��م جم��ع  ش��رح الكو . ١٤ص  ،١ج، دون طبع��ة وت��اریخ ،  الق��اھرة –الم��دني ، ال��دین عب��د الحمی��د

  .٢٩٤ص ،١ج، الجوامع 
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عب�د العظ�یم   . د: تحقی�ق  ، البرھ�ان ف�ي أص�ول الفق�ھ    ، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوس�ف الج�ویني أب�و المع�الي            )١٨(

   .١٨٧ص ،١ج، ١٤١٨الطبعة الرابعة ، ،  مصر- المنصورة -الوفاء ، محمود الدیب
   .٣٨٠ص ، ٢البحر ، ج،  الزركشي )١٩(
  .١٧-١٤ص ، ١ج ،  المسودة)٢٠(
عب�د العزی�ز عب�د    . د: تحقی�ق  ، روضة الن�اظر وجن�ة المن�اظر   ،  عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد  )٢١(

   .١٩٩-١٩٨ ، ص١ج،١٣٩٩الطبعة الثانیة ، ،  الریاض-جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرحمن السعید
، محم�د عب�د ال�سالم عب�د ال�شافي     : تحقی�ق  ، ، م األصولالمستصفى في عل،  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد )٢٢(

   .٢١١:  ص١: ج،١٤١٣الطبعة األولى ، ،  بیروت-دار الكتب العلمیة 
   .٣٨٠ص ، ٢البحر ، ج،  الزركشي )٢٣(
   .١٩ص ، ١ج، أصول السرخسي )٢٤(
 ، ١ج ، نھایة السول في شرح منھاج الوصول إلى عل�م  األص�ول         . ١٦٠ص/ ٢ج، المحصول في علم األصول    )٢٥(

   .١٨٢ص ،١كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ، ج: وانظر .. ٤١٦ص
 ١كشف األسرار ع�ن أص�ول فخ�ر اإلس�الم الب�زدوي ، ج         : وانظر  . ١٦٠ص/ ٢ج،  المحصول في علم األصول     )٢٦(
   .١٨٢ص،
 .١٦٠ص/ ٢ج، المحصول في علم األصول)٢٧(
   .١٩٩-١٩٨ص ،  روضة الناظر وجنة المناظر)٢٨(
 .لمرجع السابقا)٢٩(
  .المرجع السابق)٣٠(
  .المرجع السابق)٣١(
  ٢٦٣ص،  مؤسسة الرسالة ، العدة ،  القاضي أبي یعلى )٣٢(
  ٢٦٢ص،  المرجع السابق )٣٣(
نسخة مصورة على مخطوطة دار الكتب ، نھایة السول في شرح منھاج األصول ،  صفي الدین الھندي  )٣٤(

   .٢/٢٧٤ج،المصریة 
   .٦٣آلیةمن ا:  سورة النور )٣٥(
   . ٣٨ص، دار الفكر ، محمد حسن ھیتو : تحقیق ، التبصرة ،  الشیرازي  )٣٦(
  ٢٦٢ص، العدة ،  القاضي أبي یعلى  )٣٧(
   .١٩ص ، ١ج، أصول السرخسي )٣٨(
  .١٠: اآلیة ،  سورة الجمعة )٣٩(
  .٢: اآلیة ،  سورة المائدة )٤٠(
  .٥٣: اآلیة ،  سورة األحزاب )٤١(
   .٢٢٢: یة اآل،  سورة البقرة )٤٢(
، الجنائز : كتاب ،بیروت / دار إحیاء التراث العربي ، سنن ابن ماجة  ،  محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني ،)٤٣(

   .٥٠١ص/١ج ، ١٦١٩: رقم الحدیث ، باب ما جاء في زیارة القبور 
عل��م  المح��صول ف��ي   .٤٦١ص/١ج،  بی��ان المخت��صر وھ��و ش��رح مخت��صر اب��ن الحاج��ب ف��ي أص��ول الفق��ھ          )٤٤(

 ..٤١٥ص ، ١ج، نھایة السول في شرح منھاج الوصول إلى علم  األصول .. ١٦٠ص/ ٢ج،األصول
  .١٨٢ص ،١كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ، ج: وانظر  . ١٩ص ، ١ج، أصول السرخسي )٤٥(
  ..١٦١ص/ ٢ج، المحصول في علم األصول)٤٦(
   .٥: اآلیة ،  سورة التوبة )٤٧(
 ، ١ج، نھایة السول في شرح منھاج الوصول إلى علم  األصول      .. ١٦١ص/ ٢ج،علم األصول  المحصول في    )٤٨(

  ..٤١٦ص
 ..٤١٧ص ، ١ج،  نھایة السول في شرح منھاج الوصول إلى علم  األصول )٤٩(
  .١٩٩ص ،  روضة الناظر وجنة المناظر)٥٠(
  .١٦٢ص/ ٢ج، المحصول في علم األصول)٥١(
 .١٦٢ص/ ٢ج، المرجع السابق)٥٢(
  ٢من اآلیة:  المائدة.)٥٣(
   .١٠من اآلیة: الجمعة )٥٤(
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   .٢٢٢من اآلیة:  البقرة )٥٥(
   .٥٣من اآلیة: األحزاب )٥٦(
  ٥من اآلیة:  التوبة )٥٧(
   .٣٨ص، التبصرة ،  الشیرازي  )٥٨(
  ١/٣٨٠ج.، بیروت –دار العلوم الحدیثة ، المستصفى في علم األصول ،  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد )٥٩(
  ٢من اآلیة: مائدةال )٦٠(
  ٥٣من اآلیة:  األحزاب )٦١(
   .١٠من اآلیة:  لجمعة )٦٢(
 .١٩٨ص / ٢ج، اإلحكام في أصول األحكام  ، ١٨٨ص،١ج،  البرھان في أصول الفقھ )٦٣(
 . انظر ما سبق من أدلة القائلین بالوجوب والقائلین باإلباحة)٦٤(
 . انظر ما سبق من األدلة )٦٥(
  ٥من اآلیة:  التوبة )٦٦(
  .١٦ص،  المسودة )٦٧(
  .٢: اآلیة ،  سورة المائدة )٦٨(
  .٥٣: اآلیة ،  سورة األحزاب )٦٩(
  .١٠: اآلیة ،  سورة الجمعة )٧٠(
  .٢: اآلیة ،  سورة المائدة )٧١(
  .٢١١:  ص١: ج، المستصفى في علم األصول،  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد)٧٢(
ھـ ١٤٢٠ ، ٢ط،  الریاض –دار الحبیب ،ھ وداللتھ عند األصولیین األمر صیغت، محمد ناصر الدین ،  الشتري )٧٣(

   .٥٢ص، م ١٩٩٩/ 
مؤسسة ، األمر وداللتھ على األحكام الشرعیة واثر ذلك في اختالف الفقھاء ،  مالطف محمد صالح مالك  )٧٤(

   .١٦٤ -١٦٣ص، م ٢٠٠٥/ ھـ ١٤٢٦ ، ١ط،  بیروت –الرسالة 
 ، ١ط،  بیروت – دمشق و دار آیھ –دار المحبة ، ألمر عند األصولیین ا، رافع بن طھ الرفاعي العاني )٧٥(

  . ١٩٥-١٩٤ص، م ٢٠٠٧– ٢٠٠٦
  .١٠: اآلیة ،  سورة الجمعة )٧٦(
تاریخ ،   بیروت -دار الكتاب العربي ، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،  عالء الدین البخاري )٧٧(

   .  ١٢٢ص / ١ج،  م ١٩٧٤ – ھـ ١٣٩٤: النشر 
    ١٩٢ص، االمر عند االصولیین ،  رافع بن طھ الرفاعي العاني  )٧٨(
  .١٦ص،  المسودة )٧٩(
  .٢: اآلیة ،  سورة المائدة )٨٠(
  .٥٣: اآلیة ،  سورة األحزاب )٨١(
  .١٠: اآلیة ،  سورة الجمعة )٨٢(
وم�ع  ، د فؤاد عبد الباقي محم: صحیح مسلم ، تحقیق ،  مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري         )٨٣(

 ٩٧٨ص/٢ج ، ١٣٤١:زقم الحدیث ،  بیروت –دار إحیاء التراث العربي ، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي : الكتاب 
.  
ھ�ـ وول�ده ت�اج ال�دین عب�د      ٧٥٦ لشیخ اإلس�الم عل�ي ب�ن عب�د الك�افي ال�سبكي المت�وفى س�نة                –اإلبھاج  :  انظر   )٨٤(

 القاضي ناصر الدین أبي الخیر عبد –ھـ في شرح المنھاج للبیضاوي ٧٧١الوھاب بن علي السبكي المتوفى سنة   
 – تحقیق وتعلیق الدكتور محمد شعبان -ھـ ٦٨٥اهللا بن عمر بن محمد بن علي البیضاوي الشافعي المتوفى سنة       

 س�یف ال�دین الح�سن ب�ن عل�ي اب�ن       –اإلحكام في أصول األحكام لالمدى  .٤٢،٤٣ص/٢ج، مكتبة الكلیات األزھریة  
 ش��رح –التقری��ر والتحبی��ر  . ١٦٥ص/٢ج، ھ��ـ ٦٣١أب��ي عل��ي ب��ن محم��د س��الم األص��ول ال��شافعي المت��وفى س��نة   

ھ�ـ  ٨٦١ھـ على تحریر اإلمام الكم�ال ب�ن الھم�ام المت�وفى س�نة      ٨٧١العالمة المحقق ابن أمیر الحاج المتوفى سنة   
بي محمد عبد ال�رحیم ب�ن الح�سین     لإلمام جمال الدین أ–التمھید في تخریج الفروع على األصول   . ٣٠٨ص/١ج،

،  مؤس�سة الرس�الة   –ھـ حققھ وعلق علی�ھ وخ�رج ن�صھ ال�دكتور محم�د ح�سن ھیت�و               ٧٧٢االسنوي المتوفى سنة    
 لزین الدین بن إبراھیم الشھیر – المعروف بمشكاة األنوار في أصول المنار –فتح الغفار بشرح المنار  . ٢٧١ص

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  . ٣٢ص/١ج، ي الحلبي  مطبعة مصطفى ألباب–بابن نجیم الحنفي 
 ١٢١ص/١ج،  بی�روت  –ھ�ـ دار الكت�اب العرب�ي      ٧٣٠ عالء الدین عبد العزیز ب�ن احم�د البخ�اري المت�وفى س�نة              –
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 ع�الء ال�دین أب�ي الح�سن عل�ي ب�ن       –القواعد والفوائد األصولیة وما یتعلق بھا من األحك�ام الفرعی�ة الب�ن اللح�ام               .
 ١٦٧ص ،  بی�روت  – دار الكتب العلمی�ة  - ھـ تحقیق األستاذ محمد حامد الفقي     ٨٠٣باس الحنبلي المتوفى سنة     ع
.. 

  .  انظر المراجع السابقة )٨٥(
. عب�د ال�رزاق المھ�دي   : تحقی�ق )  ھ�ـ ٦٧١ت (ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن أحم�د القرطب�ي       : الجامع ألحكام الق�رآن   )٨٦(

ألبي بكر محمد : أحكام القرآن.)٣٥٤، ٥/٣٥٣(، م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨عة األولى الطب. دار الكتاب العربي: الناشر
. محمد عبد القادر عطا: راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)  ھـ٥٤٣ت (بن عبد اهللا المعروف بابن العربي 

  .)١/٦٢٢(، م ١٩٩٦ - ھـ١٤١٦طبعة .  لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر
ت�صنیف أب�ي   :  وھ�و ش�رح مخت�صر المزن�ي    - رض�ي اهللا عن�ھ       -بیر في فقھ م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي          الحاوي الك  )٨٧(

: الناش�ر . علي محمد معوض، وع�ادل أحم�د عب�د الموج�ود    : الحسن علي بن محمد حبیب الماوردي تحقیق وتعلیق       
ت�اج إل�ى معرف�ة    مغن�ي المح . )٢/٤٦٧(،  م ١٩٩٤ ھ�ـ  ١٤١٤: الطبع�ة األول�ى  .  لبن�ان -بی�روت . دار الكتب العلمیة  

علي محم�د مع�وض، وع�ادل أحم�د     : تحقیق. للشیخ شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني: ألفاظ المنھاج 
   .)١/٥٧٨(،  م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الطبعة األولى .  لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة: الناشر. عبد الموجود

ت�ألیف ش�یخ اإلس�الم العالم�ة ع�الء      : م أحمد بن حنبلاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلما   )٨٨(
. دار إحی�اء الت�راث العرب�ي   : الناش�ر . محمد حامد الفق�ي / صححھ وحققھ)  ھـ٨٨٥ت (الدین أبي الحسن المرداوي  

لموف�ق ال�دین أب�ي محم�د عب�د اهللا ب�ن          : المغني ش�رح مخت�صر الخرق�ي      . )٢/٢٥٧(، الطبعة الثانیة   . لبنان-بیروت  
: الناش�ر . عب�د الفت�اح الحل�و   / عب�د اهللا الترك�ي، وال�دكتور   / ال�دكتور : تحقیق)  ھـ٦٢٠ت ( المقدسي  أحمد بن قدامة  

  ). ٣/٣١١(، م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الطبعة الثانیة .  القاھرة-ھجر للطباعة والنشر
 ].١٠٢: النساء [)٨٩(
  ] .١٠٢: النساء [)٩٠(
 .)٢/٤٦٨(، . ، وعادل أحمد عبد الموجودعلي محمد معوض: الماوردي تحقیق وتعلیق، الحاوي الكبیر  )٩١(

، عب��د الفت��اح الحل��و/ عب��د اهللا الترك��ي، وال��دكتور/ ال��دكتور: تحقی��ق)  ھ��ـ٦٢٠ت (اب��ن قدام��ة المقدس��ي ،  المغن��ي 
)٣/٣١١ .(  
: تحقی�ق )  ھ�ـ ٥٨٧(اإلمام عالء الدین أبي بكر الكاساني الحنفي ت / تألیف: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع    )٩٢(

، م ١٩٩٧ - ھ�ـ    ١٤١٧الطبع�ة األول�ى     .  لبن�ان  - بی�روت  -دار إحیاء الت�راث العرب�ي     : الناشر. دنان درویش محمد ع 
.  لبن�ان - بی�روت -دار الفك�ر    : الناش�ر . ألب�ي محم�د محم�ود ب�ن أحم�د العین�ي           : البنایة في ش�رح الھدای�ة     . )١/٥٥٩(

   .)٣/٢٠٢(،  م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١الطبعة الثانیة 
مغني . )٢/٤٦٧(، علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود : ماوردي تحقیق وتعلیقال، الحاوي الكبیر  )٩٣(

  ). ١/٥٧٨(، علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود : تحقیق. الخطیب الشربیني، المحتاج 
. حمساعد ابن قاسم الفال/ تحقیق الدكتور )  ھـ ٦١٦ت  (لنصیر الدین محمد بن عبد اهللا السامري        : المستوعب )٩٤(

المحرر في الفقھ على م�ذھب      . )٢/٤١٦(، م  ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣الطبعة األولى   .  الریاض -مكتبة المعارف : الناشر
تألیف شمس ال�دین  : ومعھ النكت والفوائد السنیة)  ھـ٦٥٢ت (تألیف الشیخ مجد الدین أبي البركات    : اإلمام أحمد 

، م ١٩٨٤ -ه١٤٠٤الطبع���ة الثانی���ة   . ض الری���ا -مكتب���ة المع���ارف : الناش���ر )  ھ���ـ ٧٦٣ت (ب���ن مفل���ح الحنبل���ي   
اب��ن ، المغن��ي  . )٢/٣٥٧(، محم��د حام��د الفق��ي / ص��ححھ وحقق��ھ)  ھ��ـ٨٨٥ت (الم��رداوي ، اإلن��صاف .)١/١٣٨(

  .)٣١١، ٣/٣١٠(، .عبد الفتاح الحلو/ عبد اهللا التركي، والدكتور/ الدكتور: تحقیق)  ھـ٦٢٠ت (قدامة المقدسي 
  ].١٠٢: النساء [)٩٥(
، عب�د الفت�اح الحل�و   / عب�د اهللا الترك�ي، وال�دكتور      / الدكتور: تحقیق)  ھـ ٦٢٠ت  (ابن قدامة المقدسي     ، المغني )٩٦(
)٣/٣١١.(   
 ،عب�د الفت�اح الحل�و    / عبد اهللا التركي، وال�دكتور / الدكتور: تحقیق)  ھـ ٦٢٠ت  (ابن قدامة المقدسي    ، المغني   )٩٧(
، .ل��ي محم��د مع��وض، وع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود      ع: تحقی��ق وتعلی��ق ، الم��اوردي  ، الح��اوي الكبی��ر  )٣/٣١١(
)٢/٤٦٨.(  
  ).٢/٤٦٨(، علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود : الماوردي تحقیق وتعلیق، الحاوي الكبیر  )٩٨(
راج�ع أص�ولھ وخ�رج أحادیث�ھ     )  ھـ٥٤٣ت (ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي         : أحكام القرآن  )٩٩(

ت (ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد القرطب�ي   : الجامع ألحكام القرآن  .)١/٦٢٢(،  عبد القادر عطا     محمد: وعلق علیھ 
: الناش�ر )  ھـ٢٠٤ت (محمد بن إدریس الشافعي / تألیف: األم.)٥/٣٥٤(، .عبد الرزاق المھدي: تحقیق)  ھـ ٦٧١

  ). ١/٢١٩(،  لبنان - بیروت-دار المعرفة
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  ].١٠٢: النساء [)١٠٠(
، دار ص��ادر ، م��نح الجلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل ، محم��د الخراش��ي  . ٢٠٨ص/٦ج، ال��سابق  انظ��ر المرج��ع )١٠١(

 . ٢٣١ص/٢ج، م ١٩٩٤، دار الفك��ر ، ف��تح الوھ��اب ب��شرح م��نھج الط��الب    ، زكری��ا األن��صاري   . ٦٠٢ص/١ج
   .٤٧٣ص/١ج، م ١٩٨٨، المكتب اإلسالمي ، الكافي في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ، عبداهللا بن قدامة المقدسي 

 دار ،المحلى ، )ھـ٤٥٦: المتوفى (أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري   )١٠٢(
   .٦/٤٨الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

   .٢٨ سورة الحج اآلیة  )١٠٣(
ق ھ�ـ تحقی�  ١٢٥٠ محمد ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ال�شوكاني المت�وفى س�نة          – نبیل االوطار للشوكاني     )١٠٤(

   .٢٠٧ص/٦ج، مكتبة الكلیات األزھریة –األستاذان طھ عبد الرؤوف ومصطفى محمد الھواري
  .٦/٤٨، المحلى  )١٠٥(
  . المرحع السابق  )١٠٦(
   .٣٦ سورة الحج اآلیة  )١٠٧(
  )١٣٦ص  / ١٨ج  (- مغني المحتاج  )١٠٨(
   .١١٣-٥/١١٢، صحیح مسلم بشرح النووي ، محیي الدین یحیى ، النووي   )١٠٩(
أعده للمكتبة ، ) أحادیث فقط(شرح السنة ): ھـ٥١٠: المتوفى (لبغوي ، أبو محمد الحسین بن مسعود ا  )١١٠(

   .١/٤٨٢، org.mktaba.www://http موقع مكتبة المسجد النبوي الشریف:الشاملة
  .١٤١ سورة األنعام آیة  )١١١(
   .١٢٥ص، مقاالت موقع األلوكة ، " عمدة الفقھ"اب الحج من شرح كت، محمد سعد الیوبي   )١١٢(
   .١٥/١٧٣، مؤسسة الرسالة ، االستذكار، ابن عبد البر   )١١٣(
  .٢٢٢من اآلیة:  البقرة)١١٤(
  ٢من اآلیة: المائدة )١١٥(
أبى الطبري  . ٩٠ /٣ج،  القاھرة –دار الكتاب العربي ، محمد بن احمد الجامع الحكام القران ،  القرطبي  )١١٦(

أبى حیان األندلسي  .٤/٣٨٥ج،  مصر –دار المعارف ، جامع البیان عن تأویل آي القران ، جعفر محمد بن جریر 
   . ٢/١٦٩ج،  بیروت –دار الفكر ، تفسیر البحر المحیط ، محمد بن یوسف 

  .٢٢٢من اآلیة:  البقرة)١١٧(
  . ١٠/٤٠ج،  بیروت –لنشر المكتب التجاري ل، المحلى ، علي بن احمد بن سعید ،  ابن حزم  )١١٨(
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