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:  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على       

 وعلى سيد الخلق أجمعين، سيدنا وقرة أعيننا محمد 
  :وبعد؛ ه إلى يوم الدينسنناّله وصحبه ومن استن ب

فهذه دراسة لمسألة مهمة من مسائل أصول       
ي مسألة غير الفقه؛ وهي مسألة ترك االستفصال، وه

 بهذا بخاصةمشهورة البحث في كتب األصوليين؛ 
 رحمه اهللا –االسم الذي هو من إطالق اإلمام الشافعي 

  . في قاعدة مشهورة قيلت على لسانه–
وقد بينت هذه الدراسة معنى ترك االستفصال،       

وأقوال األصوليين فيها مع األدلة والمناقشة، ثم عرجت 
ترك االستفصال كما قسمها الدراسة على أقسام 

، وختمت آخر مباحثها بمسألة -رحمه اهللا-  األبياري
حكم االستفصال في بعض األمور وترك : مهمة وهي

  .بعضها اآلخر
  المسألةوقد رجعتُ إلى المصادر األصيلة في هذه       

  .يرموك جامعة الشريعة،، كلية الالفقه وأصوله قسم أستاذ مساعد، *

-وهي قليلة-ها تحت هذا المسمى  والتي تطرقت ل–
وجمعت ما طالته يدي مما يتعلق بهذه المسألة، مع 
إيضاح ذلك باألمثلة ما أمكن في ثنايا الكالم على 

  .مباحثها، وطلباً لالختصار مراعاة لطبيعة البحث

:  
بعد البحث والنظر لم أطَّلع على دراسة متخصصة       

ة ما عثرت عليه من ذلك في هذا الموضوع؛ وغاي
  :دراستين؛ هما

 وداللتها على األحكام الشرعية،  أفعال الرسول -١
للدكتور محمد سليمان األشقر؛ فبعد تناوله لألفعال النبوية 
وداللتها على األحكام الشرعية، عقد فصالً تحت األفعال 

ن ؛ تكلم فيه عن السكوت، تكوغير الصريحة للنبي 
ترك االستفصال عند : ان الرابع منهامن أربعة مطالب، ك

 -٨٠ص(اإلفتاء ومدى داللته على عموم الحكم، من 
 في -رحمه اهللا-، عرض فيه لقاعدة اإلمام الشافعي )٨٥

  عليها، ثم أقسام  واألمثلة ، مبيناً معناها،ترك االستفصال

 

*   

  م١/٨/٢٠٠٧ : تاريخ قبول البحث     م ٢٥/٢/٢٠٠٦   :تاريخ وصول البحث
 

ستفصال عند األصوليين؛ مبينة مفهوم ترك االستفصال، وأقوال األصوليين في تتناول هذه الدراسة مسألة ترك اال      
  .هذه المسألة مع األدلة والمناقشة، وبيان أقسام ترك االستفصال

وتطرقت الدراسة إليضاح مسألة ترك االستفصال باألمثلة من السنة النبوية، األمر الذي يجلي حقيقتها، ويبين كيف       
 قي مسائل األعيان التي تعرض له، فتارة يستفصل عن حال السائل ومالبسات الواقعة، وتارة يترك  يفتيكان النبي 

: ؛ فقد اختلفوا- عليه الصالة والسالم-، بخالف حال ترك استفصالهاالستفصال، ولم يختلف األصوليون حال استفصاله 
  هل يعم الحكم جميع مالبسات الواقعة؟ أم ال؟

Abstract 
      This study deals with al-estevsal according to the scholars of Usul, shedding light on this concept and 
the Jurisprudents views of scholars about it and its types 
      Also This study talked about this concept by giving examples from the narrations about the prophet 
and how he asked about some issues and leaving at some times. So the scholars discussed the 
generalizing this event or not?. 
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  .ترك االستفصال، بشكل موجز ومختصر

:  إعداد قضايا األعيان دراسة أصولية تطبيقية،- ٢
مصطفى عايد محمود إسعيفان، وهي رسالة ماجستير 

محمود : في قسم الفقه وأصوله، بإشراف الدكتور
فبعد أن . م٢٠٠٣جابر، الجامعة األردنية، نوقشت عام 

تكلم عن تعريف قضايا األعيان، وأقسامها وما يتعلق 
بها من أحكام، تناول قاعدة اإلمام الشافعي في مسألة 

بالبيان والشرح؛ مبيناً أقسام ترك ترك االستفصال 
االستفصال، بشكل موجز ومختصر أيضاً، من 

  ).١٠٧-١٠١ص(
وتتبين أهمية الموضوع في الفرق بين دراستي       

حيث إنني تناولت معنى : وبين الدراستين السابقتين
ترك االستفصال ومفردات قاعدته بالبيان والشرح، 

، وتوسعت في وذكرت أول من أطلق هذه التسمية عليه
نقل أقوال العلماء في مسألة ترك االستفصال مع 
ضرب األمثلة على ذلك، ثم بعد ذلك ناقشت تقسيم 
األبياري لترك االستفصال، ولم أكتِف بإيرادها كما 

ن، وتفردت بذكر ان الكريما فعل األخوبمثلهي، 
حكم االستفصال عن بعض : المبحث الرابع؛ وهو

ناقشت أيهما أقوى في األمور وتركه في بعضها؛ و
هل :  االستفصالالداللة على العموم إذا ترك النبي 

هو في المسائل التي استفصل فيها عن بعض األحوال 
وتركه في بعضها اآلخر، أم هو في المسائل التي لم 

  . مطلقاًيستفصل فيها النبي 
وقد جاءت الدراسة في أربعة مباحث وخاتمة       

  :على النحو التالي
  .المقصود بمسألة ترك االستفصال:  بحث األولالم

  .أقوال العلماء في مسألة ترك االستفصال:   المبحث الثاني
  .أمثلة أخرى على ترك االستفصال:  المبحث الثالث
  .أقسام ترك االستفصال عند األبياري:  المبحث الرابع

االستفصال عن بعض األمور وتركه : المبحث الخامس
  .في بعضها

  .وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها:        الخاتمة

:  
. 

أن يسأل النبي : يقصد بمسألة ترك االستفصال      
 عن واقعة معينة من الوقائع، وتكون هذه الواقعة 

مما يحتمل وقوعها على وجهين أو أكثر؛ فيجيب عنها 
دون أن يستفصل من السائل عن  جواباً مطلقاً النبي 

هو طلب : ، ومعنى االستفصال)١(محتمالت تلك الواقعة
  .)٢(التفصيل
 -رحمه اهللا-وقد جاء على لسان اإلمام الشافعي       

ترك االستفصال «: قاعدة عظيمة في ذلك، وهي قوله
في حكايا األحوال مع قيام االحتمال، ينزل منزلة 

  .)٣(»العموم في المقال
 ألة بــوكما هو مالحظ أن تسمية هذه المس      
 رحمة –من فعل اإلمام الشافعي» ترك االستفصال«

، ثم بعد ذلك اشتهرت هذه المسألة بهذه –اهللا عليه
التسمية، وكان للعلماء فيها أقوال وتفصيالت وأقسام، 
بين موافق لإلمام الشافعي في مضمون قاعدته، وبين 

  .مخالف له في ذلك
يعم الجواب مع ترك االستفصال جميع فهل       

محتمالت الواقعة؟ أم أنه مقصور على مالبسات تلك 
الواقعة فقط؟ أم أن لذلك حاالت وأقساماً؟ خصوصاً أنه 

 من عادته أن يستفصل وأن يستقصي؛ بحيث ال 
  .)٤(يبقى إشكال أو احتمال إال واستوضح عنه

لحال؛ حكاية الشخص ا: حكايا األحوالومعنى       
. )٥(سواء كان الحاكي صاحب الحال أو غيره

الذكر والتلفظ، وما يحكى ويقص، وحكى : والحكاية
أن لفظَه حكى : ؛ والمعنى)٦(أتى بمثله: الشيء حكاية

الَه٧(به ح( .  
الجواز : يستعمل بمعنى: ؛ فهو لغةأما االحتمال      

 أي :احتمل األمر أن يكون كذا: واإلمكان الذهني، يقال
االرتحال والتحول من مكان إلى : وهو أيضاً. جاز

  . )٨(ذهبوا وارتحلوا: احتمل القوم؛ أي: آخر، يقال
ما ال يكون تردد طرفيه كافياً، : وهو اصطالحاً      
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بل يتردد الذهن في النسبة بينهما، ويراد به اإلمكان 
  . )٩(الذهني
ون؛  ال يك أنتردد األمر بين أن يكون أو: أو هو      

  . )١٠(بحيث يتعذر القطع بتحديد المراد منه في حد ذاته
  . )١١(القول والتلفظ: ؛ فالمقصود بهأما المقال      
رحمه – لقاعدة اإلمام الشافعي والمعنى العام      
أن ترك االستفصال في :  في ترك االستفصال؛ هو–اهللا

هذه الواقعة المعينة ينزل منزلة العموم اللفظي؛ فيعم 
 كان من أنه : م جميع صورها المحتملة، بدليلالحك

عادته أن يستفصل ويستقصي؛ فلوال أن األحوال كلها 
يعمها هذا الحكم، لما أطلق صاحب الشرع القول فيه 
دون استفصال، ولو كان االستفصال مؤثراً، 
الستفصل؛ فدل ذلك على أن ترك االستفصال إشارة 

  . )١٢(مإلى التعميم، فكان منزالً منزلة العمو

: 

. 

هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء على أربعة       
  :أقوال كما يلي

أن اللفظ منزل منزلة العموم في جميع  :القول األول
  . محامل الواقعة

، )١٣(وهذا رأي اإلمام الشافعي، وأكثر الشافعية      
. )١٧(، والمعتزلة)١٦(، والحنابلة)١٥(مالكية، وال)١٤(والحنفية

  . )١٨(وهو رأي اإلمام البخاري
 أن غيالن بن سلمة أسلم وتحته :ومثال ذلك      

أمسك أربعاً وفارق «: عشر نسوة، فقال النبي 
 ليس فيه ؛ فهذا الجواب من النبي  )١٩(»سائرهن

 بإمساك أربع فقط استفصال؛ حيث أجاب النبي 
لم يستفصل من غيالن هل عقد على وترك الباقي، و

. نسائه العشرة معاً؟ فيقتضي ذلك اختيار أي أربع يريد
أو هل عقد عليهن على الترتيب؟ فيمسك أول أربع 

 الجواب ولم يستفصل، دلَّ فقط، فلما أطلق النبي 
على جواز إمساك األربع على كل حال، على سبيل 

  .)٢٠(الترتيب، أو على سبيل االختيار

  :ة أصحاب هذا القولومن أدل
 أن يستفصل ويستقصي؛ بحيث ال أن من عادته . ١

يدع غاية في البيان وال إشكاالً في اإليضاح؛ فلوال أن 
األحوال كلها يعمه هذا الحكم لما أطلق صاحب الشرع 
القول فيه دون استفصال، ولو كان االستفصال مؤثراً 
الستفصل؛ فدل ذلك على أن ترك االستفصال إشارة 

  . )٢١(لى التعميمإ
ومن األمثلة على أن من عادة الشارع أن       

يستفصل ويستقصي في كثير من الوقائع؛ قصة 
 الصحابي ماعز بن مالك حينما زنى وأتى النبي 
 واعترف على نفسه بالزنى؛ فاستفصل منه النبي 

وبالغ في االستفصال واالستثبات مبالغة شديدة طلباً 
  . )٢٢(ر كهذا يجب معه الحدللحقيقة، خصوصاً في أم

 في ومن األلفاظ الكثيرة التي نقلت عن النبي       
 قبلت لعلك «:قوله لماعز: االستفصال عن هذه القصة

 :ال يا رسول اهللا، قال:  قال»؟أو غمزت أو نظرت
: وفي رواية. )٢٣(فعند ذلك أمر برجمه: ، قال»أنكتها«

 ال يا :، قال»؟مجنون أنك«: فقال دعاه أن النبي 
نعم يا رسول اهللا، :  قال»؟أحصنت«: رسول اهللا، فقال

فسأل رسول : وفي رواية. )٢٤(» فارجموهاذهبوا«: قال
:  فأخبر أنه ليس مجنون، فقال»؟ جنونأبه« :اهللا 
، فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد من »؟ خمراًأشرب«

 فقال »؟أزنيت«:  رسول اهللا فقال: ريح خمر، قال
 اهللافأرسل رسول : وفي رواية. )٢٥(جمنعم، فأمر به فر

 بأساً تنكرون منه بعقله أتعلمون«: قومه فقالإلى 
ما نعلمه إال وفي العقل من صالحينا :  فقالوا»؟شيئاً

فقال له رسول اهللا : وفي رواية. )٢٦(فيما نُرى
:»أدخلت«: قال »؟ وما يدريك ما الزنيويلك 

في و. )٢٧(نعم، فأمر به أن يرجم:  قال»؟وأخرجت
 غاب ذلك منك فيها كما هل«:قال النبي : رواية

  .)٢٨(»يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر
يجب استفسار المقر في محل « :القيمقال ابن       
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 استمتاعها كاناإلجمال؛ ألن اليد والفم والعين، لما 
  .)٢٩(»زنى، استفسر عنه دفعاً الحتماله

      ألوطار على حديث  انيلفي  ،الشوكانيب وبو
استفسار المقر بالزنى، واعتبار : ؛ بابماعز

 هذا من يوف«: ، ثم قالفيهتصريحه بما ال تردد 
المبالغة في االستثبات واالستفصال، ماليس بعده في 

ثم لم يكتف بذلك، بل ...  بيان حقيقة الحالتطلب
 وال شك أن تصوير الشيء حسياًصوره تصويراً 
الستفصال من تسميته  في اأبلغبأمر محسوس، 

  .)٣٠(»بأصرح أسمائه وأدلها عليه
أن االستفصال في موضع االستفصال بمثابة القيد . ٢

، وعدم االستفصال فيما بقي دليل )٣١(المؤثر في الحكم
العموم؛ فال يسوى في الحكم بين ما جاء فيه 
االستفصال، وبين ما لم يجيء فيه االستفصال، ولو 

للزم منه نسبة العبث إلى كان ذلك األمر جائزاً 
الشارع؛ حيث يستفصل في مواضع، وال يستفصل في 
مواضع أخرى دون سبب، وفي هذا نسبة عبث إلى 

  .الشريعة، وتأخير للبيان عن وقت الحاجة
أن الشارع لو أراد أن يكون حكمه صادقاً على . ٣

إما : أحد هذه االحتماالت دون األخرى؛ لوجب عليه
 المتحصل باالستفصال، وإما أن يستفصل ويحكم على

إن كان كذا؛ فالحكم : أن يقيد في كالمه؛ فيقول
؛ فلما لم يستفصل دل ذلك على أن الحكم فيها )٣٢(كذا

  .وفي كل محتمالتها سواء
أن كل ما يظهر فيه استبهام الحال على وجه يمكن . ٤

إيراد احتماالت كثيرة فيه، ثم يظهر من الشارع إطالق 
أن يكون الجواب مسترسالً على الجواب؛ فال بد 

األحوال كلها، ويدل إطالق الجواب من الشارع على 
أنه أمر مقصود، وأنه ال فرق بين جميع االحتماالت 

  .)٣٣(التي تحتملها الواقعة أو الحادثة؛ لذلك لم يستفصل
وقد اعترض على هذا القول الباقالني والجويني       

  : والغزالي والرازي بما يلي
 عرف القول فيه نظر، الحتمال أن النبي أن هذا  .١

خصوص الحال، فأجاب بناء على معرفته، ولم يستفصل 
فنزل جوابه على ما عرف، فال يكون ذلك كالعموم في 

  . )٣٤(المقال، بل هو تقرير عموم بالفهم المجرد
 أن يبين فمثالً قصة غيالن، لم ير النبي       

كم ومأخذه، وعليه لرجل حديث العهد باإلسالم علة الح
يجري معظم الفتاوى، والمفتي يطلق جوابه للمستفتي 
إذا رأى الجواب منطقياًَ على وفق الحادثة، وإن كان 

  .)٣٥(ذلك الحكم لو ُأرِسَل لفُصَل
صحيح أن استبهام الحال على الشارع، وأن إرسال  .٢

الجواب مع ذلك وإطالقه، يقتضي ال محالة جريان 
واسترساله على األحوال كلها، الحكم على التفاصيل، 

لكنا ال نتبين في كل حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة 
، وجوابه المطلق عنها إنما يمكن في حق الرسول 

حمله على العموم إذا كان مبتنياً على استبهام الحكاية، 
فمن هذه الجهة ال يبقى مستمسك في محاولة التعميم، 

  .)٣٦(حوال المرسلةوادعاء قصد ظهوره في حكايات األ
وفي محاولة من بعضهم الجمع بين اعتراضي       

الجويني والرازي، وبين قاعدة اإلمام الشافعي، زاد في 
حكم الشارع المطلق في واقعة «: هذه القاعدة قوله

سئل عنها ولم تقع بعد، عام في أحوالها، وكذلك إن 
 كيف وقعت، وإن علم فال وقعت ولم يعلم الرسول 

  .)٣٧(»، وإن التبس هل عِلم أم ال؟ فالوقفعموم
  : منها عدةويرد على ذلك بأمور      

 خصوص الحال، ومن أن دعوى معرفة النبي  .١
ذلك معرفته مثالً بكيفية العقود من غيالن وهو رجل 
من ثقيف ورد عليه ليسلم، وأمثال هذه الواقعات، بعيد 

 في ؟ وهذامن آحاد الناس فكيف يالئم حال الرسول 
  .)٣٨(نهاية البعد

 بخصوص الحال وعلى أي أن احتمال علمه  .٢
وجه وقعت، خالف األصل؛ ألن األصل عدم العلم، 
والظاهر أن الجواب وارد على ما ذكر في السؤال 

إنما يمنع : ، والذي ذكره الجويني والرازي)٣٩(فقط
قوة العموم، فأما ظهوره فال؛ ألن األصل عدم 
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  .)٤٠(المعرفة لما لم يذكر
أنا إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام  .٣

الحال، ويظهر من الشارع إطالق الجواب، فال بد أن 
  .)٤١(يكون الجواب مسترسالً على األحوال كلها

 أن الحال في قصة غيالن، حاُل بياٍن بحدوث عهد  .٤
 لم ير أن يبين له والقول بأن النبي . غيالن باإلسالم

ه حديث العهد باإلسالم؛ تأويل علة الحكم ومأخذه؛ ألن
أسلمت : ، حينما قال)٤٢(مردود، بحديث نوفل بن معاوية

أمسك «: وتحتي خمس نسوة، فقال لي رسول اهللا 
، فعمدت إلى أقدمهن »أربعاً أيتهن شئت، وفارق األخرى

  . )٤٣(صحبة، عجوز عاقر، معي منذ ستين سنة فطلقتها
 ومع ذلك كان فهذا تصريح بأن العقد وقع مرتباً،      

؛ فيختار إن شاء األقدم نكاحاً أو )٤٤(الجواب واحداً
األحدث، كان العقد واحداً أو في عقود متفرقة؛ ألنه 

 عفا لهم عن سالف العقد، ولذلك لم يسأل غيالن 
عن أيهن نكح أوالً، وجعل له حين أسلم وأسلمن أن 

 أخبر - أيضاً –يمسك أربعاً، ولم يقل األوائل؟ ولذلك 
، وقد قال اإلمام )٤٥(ل أنه طلَّق أقدمهن صحبةنوف

مع أن حديث نوفل بن معاوية ثَبتٌ قاطع «: الشافعي
  .)٤٦(»لموضع االحتجاج والشبهة

: الظاهر أنه ليس المراد من قول اإلمام الشافعي .٥
مع قيام االحتمال، احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة، 

 غير وأن فَرض المسؤول عالماً بأن تلك الحالة
  : مرادٍة للسائل

  .إما لعلمه بأن القضية لم تقع على تلك الحالة  .أ 
  .وإما لقرينة تدل على أن تلك الحالة غير مرادة له  .ب 

احتمال وقوع : بل المراد من قول اإلمام الشافعي      
تلك القضية في تلك الحالة عند المسؤول، مع احتمال 

ه من اللفظ إياه، وعند ذلك ال يخفى أنه يسقط ما ذكر
  .)٤٧(االحتمال

  .أن اللفظ مجمل؛ فيبقى على الوقف: القول الثاني
وهذا القول هو المفهوم من كالم اإلمام الجويني كما       

 -، ونسبه ابن السبكي)٤٨(أشار إليه ابن السبكي وغيره

 إلى بعض المتأخرين من الشافعية ولم يذكر -أيضاً
ذي سيأتي ، تخريجاً على قول اإلمام الجويني ال)٤٩(اسمه

  . )٥٠(ونسبه السيوطي إلى الحنفية. في القول الرابع
  :ومن أدلة أصحاب هذا القول

 كيف وقعت الواقعة، أنه التبس هل علم النبي       
  .)٥١(أم ال؟ فوجب الوقف

بأن األصل عدم الوقوع بالحالة : ويرد على ذلك      
المخصوصة، فيعود إلى الحالة التي لم تعلم حقيقة 

 إال أن يكون المراد القطع، وهذا الذي قلناه ال وقوعها،
  .)٥٢(يفيد إال الظن؛ فيتوجه السؤال عليهم

أن ترك االستفصال ليس من أقسام : القول الثالث
، ال من داللة العموم، ويكفي الحكم فيه من حاِلِه 

  .الكالم
  .)٥٣(لكيا الهراسياوقد نسبه الزركشي إلى       
 القول األول؛ ألن أصحاب وهذا القول داخل في      

القول األول ال يقولون بأن العموم في ترك االستفصال 
؛ ألن الصيغة في حكايات )٥٤(مستفاد من الصيغة

األحوال عارية عن لفظ العموم، فال يقال فيها عموم 
لفظي، فهو عموم حكمي غير مكتسب من الصيغة، 
والحكم فيه يشمل األحوال كلها، وليس هو حقيقة، وهذا 

ينزل منزلة العموم في «: عنى قول اإلمام الشافعيم
  .)٥٥(»المقال
لكيا الهراسي، داخل اأن قول : ومن هذا يظهر      

في القول األول؛ ألنه بمثابة الشرح لقضية العموم التي 
قصدها اإلمام الشافعي في حكايا األحوال، وأنه عموم 

، غير مستفاد من الصيغة حكمي يعرف من حاِلِه 
  .ة الكالمودالل

أن ترك االستفصال يعم إذا لم يعلم : القول الرابع
 تفاصيل الواقعة؛ أما إذا علم تفاصيل النبي 

  .الواقعة فال يعم
وهذا قول الجويني، والغزالي، والرازي،       

  .)٥٦(والقشيري
وقد سبقت أدلة أصحاب هذا القول، مع الرد       
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ول، عليها، عند ذكر االعتراضات على القول األ
  .فاعتراضاتهم هناك، هي أدلتهم هنا

إن اإلمام الجويني سلَّم : غير أنه بقي أن نقول      
لإلمام الشافعي، القول في قضية غيالن السابقة، 

، وأن لهما أن يختارا ما )٥٨( الديلمي)٥٧(وقضية فيروز
يشاءا من غير تخصيص اإلمساك باألوائل عن 

ن أسلم من األواخر، وتفويض األمر إلى اختيار م
األزواج وعنده من النساء أكثر من أربع، على 

  .)٥٩(اإلطالق من غير تعرض ألولى وأخرى
لكن إمام الحرمين خالف اإلمام الشافعي في تعميم       

الحكم على كل حكاية مشابهة لهاتين الحكايتين، ومنع 
 عرف تفاصيلهما، التعميم فيهما؛ الحتمال أن النبي 

  .)٦٠(عرف من تفاصيلهمافنزل جوابه على ما 
وقد سبق الرد على منع اإلمام الجويني من هذا       

  .التعميم قريباً

  :سبب االختالف في هذه المسألة
بعد عرض األقوال في مسألة ترك االستفصال،       

ومعرفة أدلة كل قول ومناقشته؛ يتبين أن سبب 
  :االختالف في هذه المسألة يعود إلى أنه

 في حكايا ستفصال من النبي هل ترك اال      
األحوال، وفي الوقائع التي كان يسأل عنها؛ يعتبر 
كالقيد المؤثر في الحكم؟ بحيث يدل االستفصال فيها 
على حكم معين، ويدل عدم االستفصال فيها على حكم 

  .آخر غيره، أم أن كل ذلك ال أثر له وال اعتبار
يد المؤثر فمن رأى أن ترك االستفصال يعتبر كالق      

 أن يستفصل ويستقصي؛ في الحكم؛ ألن من عادته 
. بحيث ال يبقي إشكاالً أو احتماالً؛ إال واستوضح عنه

بأن ترك االستفصال يدل على عموم الحكم الذي : قال
  .في كل محتمالت الواقعة نطق به النبي 

ومن رأى أن ترك االستفصال ال يعتبر كالقيد       
 كان حتمال أن يكون النبي المؤثر في الحكم؟ ال

. عالماً بحكاية الحال، وكيف وقعت قبل سؤال السائل
بأن ترك االستفصال ال يدل على عموم الحكم في : قال

كل محتمالت الواقعة؛ لقيام احتمال عدم إرادة التعميم 
 المسبق بالواقعة، إال إذا تأكدنا فعالً بعدم بعلم النبي 

حكم عندها يعم كل  بتفاصيل الواقعة؛ فالعلمه 
  .محتمالت الواقعة

 هل علم النبي : ومن رأى أنه قد يلتبس علينا      
: قال. كيف وقعت الحادثة أو الواقعة؟ أو لم يعلم

بوجوب التوقف في هذه المسألة؛ لتساوي االحتمالين 
 وعدم علمه بالحادثه، حتى يتبين أحد أي علمه 

  .األمرين على وجه ال احتمال فيه

: 

.  

من المسائل التي مثَّل بها العلماء على مسألة       
  :ترك االستفصال ما يلي

بينما رجل واقف بعرفة :  قال عن ابن عباس -١
 قال -فأوقصته: أو قال -إذ وقع عن راحلته؛ فوقصته 

اغسلوه بماء السدر؛ وكفنوه في ثوبين، «: النبي 
طوه، وال تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم وال تحن

  .)٦١(»القيامة ملبياً
 بعدم تحنيط فهذه حكاية حال، حكم فيها النبي       

: من يموت وهو محرم، وبعدم تخمير رأسه؛ فيحتمل
أن يكون الحكم خاصاً بهذا الرجل؛ فيجوز أن يمس 
غيره الطيب، ويحتمل أن يعم الحكم هذا الرجل وغيره 

 االستفصال في هذه فلما ترك النبي من المحرمين؛ 
  . )٦٢(المسألة عم الحكم كل من مات وهو محرم

رحمه –وهذا هو مذهب اإلمام الشافعي؛ فقد بوب       
باب ما يفعل بالمحرم إذا :  على حديث المحرم هذا-اهللا 

مما يدل على أنه » المحرم«: مات، هكذا أطلق قوله
ثمان بن عفان يعمم الحكم في كل محرم، ونقل عن ع

٦٣( أنه فعل بابن له مات محرماً شبيهاً بهذا( .  

 اهللا رسول إلى رجل جاء :لقا  هريرة عن أبي-٢
 معنا ونحمل ،البحر نركب إنا ،اهللا رسول يا :فقال؛ 

 .به أفنتوضأ ؛عطشنا به توضأنا فإن ،الماء من القليل
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 الحل ماؤه الطهور هو« : اهللا رسول فقال
  .)٦٤(»هميتت
 دون أن يستفصل منهم هل فأجابهم النبي       

يقدرون على حمل الماء أو ال يقدرون؛ فدل على أن 
إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة 
عليه غير الزم؛ ألنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من 

 منهم دل على أن حمل الماء؛ فلما لم يستفصل 
  .)٦٥( حمله سواءالماء الكافي معهم وعدم

 سألت حبيش أبي بنت ةمفاط أن:   عن عائشة-٣
 أفأدع ؛أطهر فال ستحاضُأ إني :قالت؛  النبي

 الصالة دعي ولكن ،عرق ذلك إن ،ال« :فقال ،الصالة؟
 اغتسلي ثم ،فيها تحيضين كنت التي األيام قدر

  .)٦٦(»وصلي
 ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها فوكل النبي       
يستفصل، هل هي مميزة لنوع الدم أم ال؟ وهل ولم 

هي ذاكرة لعادتها أم ال؟ فدل ذلك على أن الحكم للعادة 
  . )٦٧(مطلقاً دون استفصال

 الجواب فأطلق الرسول «: قال الزركشي      
باعتبار العادة من غير استفصال عن أحوال الدم من 
سواد وحمرة وغيرهما؛ فدل على اعتبار العادة مطلقاً 

  .)٦٨(»تقديمه على التمييزو
هذا وأمثلة ترك االستفصال كثيرة، ولعل فيما       

  .ذكر كفاية في توضيح هذه المسألة

: 

.  

      ترك االستفصال إلى أربعة )٦٩(م األبياريقس 
أقسام، ذاكراً حكم كل قسم من هذه األقسام، وذلك 

 االحتمال الذي أورده اإلمامين الجويني بالنظر إلى
 قد علم  والرازي من كونه يحتمل أن النبي

 بالواقعة، وكيف وقعت وعلى أي الوجهين، فأجاب بناء
فبالنظر إلى هذا االحتمال، قسم . على علمه ومعرفته

؛ )٧٠(األبياري مسألة ترك االستفصال إلى أربعة أقسام

  :كما يلي
 على يتبين لنا اطالع النبي أن : القسم األول      

  .حكاية الحال ووصول الخبر مفصالً إليه
أن ترك االستفصال ال يدل على العموم؛ : فالحكم      

  . عليهألن االستفصال ال داعي له، الطالعه 
كما لو سأله رجل تزوج أكثر من : مثال ذلك      

 أن يمسك أربعاً، أربع في الجاهلية، فأمره النبي 
، أنه تزوج هؤالء  سائرهن، مع علمه ويفارق

 على األربع على الترتيب، فيدل تركه االستفصال 
الخصوص ال على العموم؛ ألنه ال داعي لهذا 

  . بالتفاصيلاالستفصال مع علمه 
 أفتى في  أن يتبين لنا أن النبي :القسم الثاني      

حكاية الحال، ولم يستفهم على أي الحالين وقعت، مع 
  .  أن الحكم يختلف باختالف الحالينثبوت
 أن ترك االستفصال يدل على العموم، :فالحكم      

وينزل منزلته؛ ألن الحكم يختلف باختالف الحالين، 
فيثبت تارة، وال يثبت أخرى، وعلى ذلك ال يصح لمن 
التبس عليه الحال إطالق الحكم، لوجود احتمال أن 

تقر معها تكون حكاية الحال جاءت على وجه ال يس
الحكم، فال بد من التعميم على فرض هذا االحتمال، 

  .في جميع األحوال
 عمن جامع في  كما لو سئل :ومثال ذلك      

نهار رمضان؛ فأجابه بوجوب الكفارة عليه، ولم 
 هل أنزل أو لم ينزل؟ وهل كان ذلك منه يستفصل 

 لالستفصال يدل على ؛ فتركه )٧١(عمداً أو نسياناً؟
كم جميع هذه االحتماالت سواء فيعمها حكم أن ح

الكفارة، هذا مع ثبوت أن الحكم مثالً يختلف في 
بعض االحتماالت عن بعضها اآلخر، كاختالفه في 
حالة العمد عنه في حالة النسيان، فاألول يوجب 

  .الكفارة، والثاني ال يوجبها
 استفتُي  أن يتبين لنا أن النبي :القسم الثالث      
ر لم يقع أصالً، وإنما يراد إيقاع هذا األمر في في أم

  .المستقبل
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 أن ترك االستفصال يدل على العموم، :فالحكم      
 عن حكاية الحال على وينزل منزلته؛ ألنه لما سئل 

اإلبهام، ولم يفَصل الجواب، كان عموم الجواب 
  .مسترِسالً على كل أحواله

 عمن إذا جامع  كما إذا سئل النبي :مثال ذلك      
في نهار رمضان، أو عن امرأة غير مستحاضة ما 

  .الحكم كذا أو كذا: الحكم لو استحيضت؛ فيقول
 استفتُي  أن يتبين لنا أن النبي :القسم الرابع      

عن أمر قد وقع، وكان السؤال مطلقاً، ولم يثبت أن 
 كان عالماً بحكاية الحال من قبل، أو كان النبي 

  .، وأجاب جواباً مطلقاًعالماً بها
ة ـِلف فيه على ثالثـُأن هذا القسم اخت :فالحكم      
  :مذاهب
 أن ترك االستفصال ال يدل :المذهب األول      

على العموم، وذلك إذا اعتبرنا قيد وقوع هذا األمر؛ 
 كان عالماً بحكاية الحال، نظراً الحتمال أن النبي 

  .وكيف وقعت
أن ترك االستفصال يدل على  :المذهب الثاني      

العموم وينزل منزلته، وذلك إذا اعتبرنا اإلطالق في 
السؤال، وأنه قد يكون من غرض المجيب التسوية بين 
االحتماالت في الحكم، ومن أجل ذلك التفت اإلمام 
الشافعي إلى هذا الوجه وقَعد قاعدته في ترك 

  .االستفصال
يفة؛ ألنه نظر إلى وخالفه في ذلك اإلمام أبو حن      

احتمال خصوص الواقعة، ألنها لم تقع في الوجود إال 
  .احتمال علم الشارع بها يمنع التعميم: خاصة، فقال

التوقف في هذا القسم، لتردده : المذهب الثالث      
بين االحتمالين المذكورين، وقد نسب هذا المذهب إلى 

  .)٧٢(اإلمام الجويني
 تقسيم مسألة ترك -رحمه اهللا- هكذا بدا لألبياري      

االستفصال، وبناء على تقسيمه هذا، رأى الدكتور محمد 
 البد وأن –رحمه اهللا-األشقر، أن قاعدة اإلمام الشافعي 

تشتمل على بعض القيود، ليتبين المقصود منها، فأعاد 

 االستفصال، في وقائع ترك النبي «: صياغتها قائالً
ينزل منزلة العموم في األحوال، مع قيام االحتمال، 

المقال، إال إذا تبين علمه بالحال، أو كان االحتمال 
  .)٧٣(»لندرته مما يعزب عن البال

 أعزه -إن هذه القيود التي وضعها الدكتور: قلت      
 تُناقش - رحمه اهللا- بناء منه على كالم األبياري –اهللا 

  :مع كالم األبياري بما يلي
 قول اإلمام الجويني أن كالم األبياري مبني على .١

 عرف خصوص باحتمال أن النبي ) ٧٤(في البرهان
حكاية الحال وتفاصيلها، وأنه ال يمكن أن نتبين في كل 

، حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة في حق الرسول 
  .فيحتمل أن تكون مبهمة ويحتمل عكس ذلك

وقد تقدم رد العلماء على هذا الكالم من عدة       
ا ثبت عدم صحته، فال وجه لتقسيمات أوجه؛ فإذ

األبياري هذه، ومثل هذا الرد يقال في المذهب األول 
  .من القسم الرابع

 على تبين اطالعه : يقال في القسم األول، وهو .٢
حكاية الحال وعلمه بتفاصيلها، بأن هذا القسم خارج 

 بالحال عن محل النزاع؛ ألنه إذا تبين علمه 
سألة من وقائع األحوال التي وبتفاصيلها، لم تعد الم
 يناقض أول :؛ فإن القيدمن ثمترك فيها االستفصال، و

إال إذا تبين علمه  «؛»ترك االستفصال«:القاعدة وهو
؛ فإن ترك االستفصال، مع احتمال علمه »بالحال

، كما بالحال، أمر بعيد من آحاد الناس؛ فكيف منه 
  .)٧٥(قال السمعاني، وتبعه الزركشي عليه

كان قائماً في » إال إذا تبين علمه بالحال«:  قيدأن .٣
 ومع ذلك لم يذكره -رحمه اهللا- ذهن اإلمام الشافعي 

في هذه القاعدة المهمة، ومما يدل على قيامه في ذهن 
 وقائع األعيان :قاعدته الثانية؛ وهي: اإلمام الشافعي

إذا تطرق إليها االحتمال كساها ثوب اإلجمال، وسقط 
  .)٧٦(بها االستدالل

فإنه لما قام في ذهنه أن حكايات األحوال على       
قسم ترك فيه االستفصال، وقسم لم يترك فيه : قسمين
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االستفصال، قعد لكل قسم منها قاعدة مستقلة، ولو 
أراد إضافة هذا القيد، لذكره في القاعدة األولى، أو 

 أن الحكم يختلف مع ةصاخبلذكر له قاعدة ثالثة، 
حكايا األحوال إذا ترك فيها : ح أنوجوده، ليصب

 بالحال، ال يدل على العموم، االستفصال لعلمه 
 .وال ينزل منزلته

أو كان االحتمال لندرته، مما «: أن القيد الثاني .٤
إن االحتمال النادر ال : يقال فيه» يعزب عن البال

عبرة فيه، وال أثر له في هذه المسألة؛ فهو قد خرج 
ام الشافعي باالحتمال في هذه ابتداء، فمقصود اإلم

، أما ما كان فوقه أو )٧٧(االحتمال المساوي: القاعدة هو
دونه، فاألمر فيه واضح؛ ألن االحتمال إذا كان 
راجحاً، وجب العمل به لغلبة الظن، وإذا كان 

 . مرجوحاً، وجب اطراحه، لظهور عدم إرادته

وقد رجح ابن السبكي أنه إذا كان بعض صور       
اقعة نادراً، فال تدخل في العموم؛ ألن دخولها الو

  .)٧٨(أضعف من دخول غيرها
وعليه فإضافة هذا القيد ال لزوم له؛ ألنه قد       

خرج ابتداء، وليس هو من محل النزاع، واالحتماالت 
المتساوية هي التي تؤثر في قاعدة ترك االستفصال في 

  . المقالحكايا األحوال، لتجعلها تنزل منزلة العموم في

أن تقسيم األبياري الثاني والثالث، إنما هما  .٥
، صورتان من صور ترك االستفصال من النبي 

فالقسم الثاني سبق التمثيل له، بقصة األعرابي الذي 
جامع في نهار رمضان، والقسم الثالث ال يخرج عن 

 مع تركه القسم الثاني؛ ألن العبرة في جواب النبي 
 هذا الجواب عن مسألة وقعت االستفصال، سواء أكان

  .أم لم تقع
ومثل ذلك يقال في المذهب الثاني من القسم       

  .الرابع، وهو عين المراد بقاعدة اإلمام الشافعي
أما المذهب الثالث من القسم الرابع وهو القول       

بالتوقف، للتردد بين االحتمالين المذكورين، فقد سبق 
ثاني، من آراء العلماء الجواب عنه عند عرض القول ال

  . في ترك االستفصال

: 

.  
ذكر ابن السبكي فائدة مهمة تتعلق بقاعدة ترك       

 عن واقعة إذا سئل النبي : االستفصال، وهي
فاستفصل عن حاِلِه؛ فيكون العموم فيما لم يستفصل 

العموم فيما إذا لم يستفصل باقياً، بل هو أبلغ من 
  .)٧٩(مطلقاً
بمعنى أن حكاية الحال إذا استفصل فيها النبي       
 عن بعض أحوالها، ولم يستفصل عن البعض 

اآلخر، فالعموم فيما لم يستفصل عنه أقوى وأبلغ، مما 
  .لو لم يستفصل مطلقاً منذ البداية

 بأن استفصال النبي : وعلل ابن السبكي ذلك      
 بعض حال السائل، وسكوته عن البعض اآلخر، عن

أكثر داللة على التعميم في حالة السكوت؛ وذلك ألن 
االستفصال في موضع االستفصال بمثابة القيد المؤثر 

  . ، وعدم االستفصال فيما بقي، دليل العموم)٨٠(في الحكم
ما أخرجه الشيخان عن النعمان بن : ومثال ذلك      
مي أبي بعض الموهبة لي من سألَتْ أ:  قالبشير 

ال أرضى حتى : ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت
 فأخذ بيدي وأنا غالم، فأتى بي النبي تُشهد النبي 

إن أمه بنت رواحه سألتني بعض الموهبة :  فقال
: فأراه قال: ، قال نعم، قال»ألك ولد سواه«: لهذا، قال

  .»ال تشهدني على جور«
ال أشهد على «:عن الشعبي) ٨١(وقال أبو حريز      
  .)٨٢(»جور

ال، : ، قال»أكل ولدك نحلته مثله؟«: وفي رواية      
أعطيت سائر ولدك «: ، وفي رواية)٨٣(»فأرجعه«:قال

فاتقوا اهللا واعدلوا بين «: ال، قال: ، قال»مثل هذا؟
  .)٨٤(فرجع فرد عطيته: ، قال»أوالدكم
 ألك ولد«:  استفصل هنا، وسألفالنبي       
أعطيت سائر «و» ؟أكل ولدك نحلته مثله«، »سواه؟

، مما يدل على أن األمر المستفصل »ولدك مثل هذا
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عنه هنا، أصبح كالقيد في الحكم؛ فيشترط في هبة 
 وعدم العدل بين األوالد في الهبة )٨٥(األوالد المساواة

  .قيد مؤثر في الحكم، يجعل ذلك حراماً
ن أهل العلم، وقد ذهب إلى هذا القول جمع م      

منهم طاوس والثوري وأحمد وإسحاق، وبعض 
، وبه صرح اإلمام البخاري، )٨٦(المالكية، وأبو يوسف
وإذا أعطى بعض ولده : الهبة للولد: فقال في أول باب

  .)٨٧(شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم، ويعطي اآلخر مثله
، لكنه لم هذا حكم البعض الذي استفصل عنه النبي 

بعض اآلخر، مع قيام االحتماالت يستفصل عن ال
الكثيرة، فدل ذلك على العموم فيها، وأنها بمنزلة 
واحدة، بل إن العموم فيها أوضح داللة منه فيما إذا لم 
يستفصل مطلقاً، ومن هذه االحتماالت في الحديث، 

  :)٨٨(والتي لم يستفصل عنها
  .)٨٩(هل بين أوالده ذكور وإناث، أم كلهم ذكور .١

إذا كان فيهم إناث وذكور، فهل يعطي : من ثمو      
للذكر مثل حظ األنثيين؟، أو هل يجب أن يسوى بين 

فلما لم يستفصل عن ذلك، دل . األوالد ذكوراً وإناثاً
على أن الحكم واحد، سواءً  أكان له ذكور وإناث، أو 

أن لفظ الولد : لم يكن له إال ذكور فقط، ويدل على ذلك
  . أو إناثاً وذكوراًيشمل ما لو كانوا ذكوراً،

هل الموهوب للنعمان من أبيه بشير، هو جميع  .٢
ماله؟ فيكون سبب المنع ألجل ذلك، أو هو بعض 
ماله، فيكون سبب المنع ألجل عدم التسوية بين 

  . األوالد في الهبة
 عن هذه األمور، مع فدل عدم استفصاله       

حكم استفصاله عن األمر األول، على العموم فيها، وأن ال
فيها واحد، وأنه ال فرق بين الذكور واإلناث في العطية، 
وأنه ال فرق بين أن يكون الموهوب هو جميع المال، أو 

  .بعضه؛ فيجب التسوية بين األوالد في العطية
 : 

وفي نهاية الكالم على هذه المسألة يمكن إبراز       
  :أهم النتائج بما يلي

تفصال بهذا االسم، هو  أن تسمية مسألة ترك االس-١
  .- رحمه اهللا- من فعل اإلمام الشافعي 

أن :  في مسألة ترك االستفصال أربعة أقوال، أشهرها-٢
  .اللفظ منزل منزلة العموم في جميع محامل الواقعة

 من القواعد المتعلقة بمسألة ترك االستفصال -٣
: األولىقاعدتان وردتا على لسان اإلمام الشافعي؛ 

صال في حكايا األحوال مع قيام ترك االستف
: والثانية. االحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال

وقائع األعيان إذا تطرق إليها االحتمال كساها ثوب 
  .اإلجمال، وسقط بها االستدالل

تتعلق بمسألة ترك االستفصال تعلقاً : فاألولى
تتعلق بها بطرف خفي؛ فإذا لم : والثانيةمباشراً، 
أنه وقع االستفصال، : تفصال، بمعنىيترك االس

أو لم يقع لكن مالبسات الواقعة معلومة مسبقاً 
أن اللفظ ال ينزل منزلة : لدى المفتي؛ فالحكم

العموم في جميع محامل الواقعة؛ وقد يصبح اللفظ 
  .من قبيل المجمل الذي يسقط به االستدالل

أبو :  أول من قسم ترك االستفصال إلى أقسام، هو- ٤
، -رحمه اهللا-لحسن علي بن إسماعيل األبياري ا

  . ولم أر تقسيماً آخر لغيره من العلماء
 عن واقعة فاستفصل فيها؛  أنه إذا سئل النبي - ٥

فالعموم فيما لم يستفصل أقوى وأبلغ فيما إذا لم 
  .يستفصل مطلقاً

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين     

: 
                                            

أبو عبد اهللا محمد بن محمود بن عباد العجلي : انظر  )١(
 ، الكاشف عن المحصول،)ه٦٥٣ت  (األصفهاني

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، لبنان، : تحقيق
، ٤م، ج١٩٩٨-ه١٤١٩بيروت، دار الكتب العلمية، 

، أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد ٣٥١ص
 لبنان،  إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام،،)ه٧٠٢(

بعة، بيروت، دار الكتب العلمية، دون تاريخ، ودون ط
، أمير باد شاه محمد أمين الحسيني ٣٠٠، ص٢ج
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 تيسير التحرير الحنفي الخراساني البخاري المكي،
 لبنان، بيروت، دار الكتب على كتاب التحرير،

، ٢٦٤، ص١العلمية، دون تاريخ، ودون طبعة، ج
 بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي

، محمد ١٥١، ص٣ ج البحر المحيط،،)ه٧٩٤(
 وداللتها على األحكام،  أفعال النبي سليمان األشقر،

 .٨١، ص٢األردن، عمان، دار النفائس، ج

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية،: انظر  )٢(
مصر، مطابع دار الموسوعة الفقهية الكويتية، 

 .٦٠ – ٩، ص٤، ج)٤ط(م، ١٩٩٣الصفوة، 

ملك بن عبد اهللا إمام الحرمين أبو المعالي عبد ال: انظر  )٣(
البرهان في أصول ، )ه٤٧٨ت ( بن يوسف الجوينيا

صالح بن محمد عويضه، لبنان، :  تحقيقالفقه،
م، ١٩٩٧-ه١٤١٨بيروت، دار الكتب العلمية، 

، أبو حامد محمد بن محمد بن ١٢٢، ص١، ج)١ط(
محمد :  تحقيق المستصفى،،)ه٥٠٥( محمد الغزالي

 دار الكتب عبد السالم الشافعي، لبنان، بيروت،
، فخر الدين محمد ٢٣٥، ص)١ط(، ه١٤١٣العلمية، 

، )ه٦٠٦( بن محمد بن عمر بن الحسين الرازيا
طه جابر . د:  تحقيقالمحصول في علم أصول الفقه،

-ه١٤١٨العلواني، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
، تاج الدين عبد ٣٨٧، ص٢، ج)٣ط(م، ١٩٩٧

، )ه٧٧١ (الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي
عادل عبد الموجود، وعلي :  تحقيقاألشباه والنظائر،

-ه١٤٢٢معوض، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
، األصفهاني، ١٣٧، ص٢م، دون طبعة، ج٢٠٠١

، أبو المظفر ٣٧١، ص٤ جالكاشف عن المحصول،
منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي 

قواطع األدلة في ، )ه٤٨٩(الشافعي السلفي السمعاني 
عبد اهللا ابن حافظ الحكمي، :  تحقيقأصول الفقه،

وعلي بن عباس الحكمي، السعودية، الرياض، مكتبة 
، ٤٣٧، ص٣، ج)١ط(م، ١٩٩٨-ه١٤١٩التوبة، 

 جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي
 التمهيد في تخريج الفروع على األصول،، )ه٧٧٢ت(

عيل، لبنان، بيروت، دار محمد حسن إسما: تحقيق
، ٤٢٨، ص)١ط(م، ٢٠٠٤-ه١٤٢٥الكتب العلمية، 

  

 .١٤٨، ص٣ جالبحر المحيط،الزركشي، 

 –١٣٧، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، : انظر  )٤(
١٣٨. 

، حاشيته على جمع الجوامعحسن العطار، : انظر  )٥(
بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، دون تاريخ، ودون 

 .٢٥ص، ٢طبعة، ج

 المعجم إبراهيم مصطفى أنيس، وآخرون،: انظر) ٦(
-ه١٤٠٦ تركية، استانبول، دار الدعوة، الوسيط،
   .١٩٠، ص١م، دون طبعة، ج١٩٨٦

، ٢، جحاشيته على جمع الجوامعالعطار، : انظر) ٧(
   .٢٥ص

، )ه٣٢١ت (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد : انظر) ٨(
ي منير بعلبكي، رمز. د:  حققه وقدم لهجمهرة اللغة،

لبنان، بيروت، دار العلم للماليين، تشرين الثاني 
، محب ١٢٤٨، ص٣، ج)١ط(م، ١٩٨٧، )نوفمبر(

الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
تاج العروس من جواهر الواسطي الزبيدي، 

 لبنان، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، القاموس،
 إبراهيم أنيس، ،٢٨٩ص٧دون تاريخ، ودون طبعة، ج

 ).حمل(، مادة ١٩٩، ص١ جالمعجم الوسيط،
السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي ) ٩(

 التعريفات،، )ه٨١٦ت (الحسيني الحنفي الجرجاني 
محمد باسل عيون السود، لبنان، : وضع حواشيه

م، ٢٠٠٠-ه١٤٢١بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .١٧، ص)١ط(

معجم مصطلحات أصول نو، قطب مصطفى سا: انظر) ١٠(
 لبنان، بيروت، دار الفكر المعاصر، وسوريا، الفقه،

 .٤٣، ص)١ط(م، ٢٠٠٢-ه١٤١٣ الفكر، دمشق، دار

، ٢ جالمعجم الوسيط،إبراهيم أنيس، : انظر) ١١(
 .٧٦٧ص

، ١٣٧، ص٢ جاألشباه والنظائر،ابن السبكي، : انظر) ١٢(
 ،٢٥، ص٢ جحاشيته على جمع الجوامع،العطار، 
الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد شهاب 

شرح تنقيح الفصول ، )ه٦٨٤ت (الرحمن القرافي 
مكتب : ، باعتناءفي اختصار المحصول في األصول

البحوث والدراسات بدار الفكر، لبنان، بيروت، دار 
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، سيدي ١٤٨ ص،)١ط(م، ١٩٩٧- ه١٤١٨الفكر، 
نشر البنود عبد اهللا بن إبراهيم الشنقيطي العلوي، 

فادي نصيف، :  وضع حواشيهلى مراقي السعود،ع
وطارق يحيى، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

   .١٧٨، ص١، ج)١ط(م، ٢٠٠٠-ه١٤٢١

إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن ) ١٣(
التلخيص في أصول ، )ه٤٧٨ت ( يوسف الجويني

عبد اهللا النيبالي، وشبير العمري، :  تحقيقالفقه،
-ه١٤١٧بنان، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، ل

، ١٥٢–١٥٠ و٥٣ و٣٦، ص٣، ج)١ط(م، ١٩٩٦
، ١، جإحكام األحكام، ابن دقيق العيد، ٣٦، ص٢وج
، سيف الدين أبو الحسن ٢٣٠، ص٢، وج١٢٣ص

في  اإلحكامعلي بن أبي علي بن محمد اآلمدي، 
عبد الرزاق عفيفي، مؤسسة : ، تحقيقأصول األحكام

، السمعاني، ٢٣٧، ص٢، ج)١ط(، ه١٣٨٨النور، 
 التمهيد،، اإلسنوي، ٤٧٣، ص٣، جقواطع األدلة

، له، لبنان، بيروت، دار ونهاية السول، ٢٤٨ص
، مطبوع مع )١ط(م، ١٩٨٤-ه١٤٠٤الكتب العلمية، 

، أبو الفتح أحمد بن ١٠٢، ص٢شرح البدخشي، ج
 الوصول إلى األصول،علي بن برهان البغدادي، 

ميد أبو زنيد، السعودية، الرياض، عبد الح.د: تحقيق
، ١م، دون طبعة، ج١٩٨٣-ه١٤٠٣مكتبة المعارف، 

 ٢، جاألشباه والنظائر، ابن السبكي، ٣٢٧ص
، ١٤٨، ص٣، جالبحر المحيط، الزركشي، ١٣٧ص
تيسير فائق أحمد .د: ، له، تحقيقالمنثور في القواعدو

، )٢ط(، ه١٤٠٥محمود، الكويت، وزارة األوقاف، 
في الدين محمد ابن عبد الرحيم ، ص١٧٨، ص٣ج

  نهاية الوصول في دراية األصول،األرموي الهندي،
سعد بن سالم .صالح بن سليمان اليوسف، ود.د: تحقيق

السويح، السعودية، الرياض، ومكة المكرمة، مكتبة 
، ٤، ج)٢ط(م، ١٩٩٩-ه١٤١٩نزار مصطفى الباز، 

 حاشيته على جمع الجوامع،، العطار، ١٤٣٨ص
 أبو زكريا محيي الدين بن شرف ،٥٢، ص٢ج

، ٧٠، ص٣، جإعانة الطالبين، )ه٦٧٦ت (النووي 
الحافظ أبو الفضل محمد بن علي بن حجر العسقالني 

، حقق بشرح صحيح البخاري فتح الباري، )ه٨٥٢(

  

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن : أصولها وأجازها
م، ١٩٨٦-ه١٤٠٦باز، لبنان، بيروت، دار الفكر، 

   .٦٧٠، ص٤ج، )٣ط(

ت (زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي : انظر) ١٤(
 لبنان، شرح كنز الدقائق،البحر الرائق ، )ه٩٧٠

، ٣، ج)٢ط(بيروت، دار الكتب العلمية، دون تاريخ، 
، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن ٢٧٦ص

، )ه٨٦١ت (عبدالحميد بن الهمام السيواسي الحنفي 
، لبنان، بيروت، دار ز الفقيرللعاج شرح فتح القدير

، ٤، وج٩٦، ص٣، ج)٢٢(الفكر، دون تاريخ، 
الجامع بين  التحرير في أصول الفقه، ٤ص

 له، بيروت، لبنان، دار اصطالحي الحنفية والشافعية،
الكتب العلمية، دون ناشر، ودون تاريخ، ودون طبعة، 

، ١، جتيسير التحرير، أمير باد شاه، ٢٦٤، ص١ج
 محمد بن محمد بن حسن بن أمير ، محمد بن٢٦٤ص

على التحرير   التقرير والتحبير،)ه٨٧٩ت (الحاج 
، ه١٤١٧، لبنان، بيروت، دار الفكر، في أصول الفقه

   .٢٩٦، ص١دون طبعة، ج

أبو عمرو جمال الدين عثمان بن أبي بكر بن : انظر) ١٥(
منتهى الوصول واألمل في علمي ، )ه٦٤٦ت (الحاجب

، بيروت، دار الكتب العلمية، ، لبناناألصول والجدل
، شهاب الدين أبو ١٠٨، ص)١ط(م، ١٩٨٥ -ه١٤٠٥

ت (العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 
أنواء البروق في أنواء : المسمىالفروق ، )ه٦٨٤

الفروق أو األنواء واألنوار والقواعد السنية في 
 لبنان، بيروت، عالم الكتب، دون األسرار الفقهية،

، وما بعدها، ٩١ و٨٧، ص٢خ، ودون طبعة، جتاري
: ، له، تحقيقنفائس األصول في شرح المحصولو

عادل عبد الموجود، وعلى معوض، لبنان، صيدا، 
المكتبة العصرية، والسعودية، الرياض، مكتبة نزار 

شرح تنقيح و، ١٩٧٢–١٩٧٠، ص٤مصطفى الباز، ج
:  له، تحقيقالذخيرة،و، ١٤٨–١٤٧ له، صالفصول،
م، ١٩٩٤حجي، لبنان، بيروت، دار الغرب، محمد 

بن جاد ا، عبد الرحمن ٨٨–٨٧، ص١دون طبعة، ج
حاشيته على شرح ، )ه١١٩٨ت (اهللا البناني المغربي 

محمد عبد :  ضبطالجالل المحلى على جمع الجوامع،
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القادر شاهين، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .٦٦٨–٦٦٧، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٨-ه١٤١٨

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن مفلح : ظران) ١٦(
: ، تحقيقأصول الفقه، )ه٧٦٢ت ( المقدسي الحنبلي

فهد بن محمد السدحان، السعودية، الرياض، مكتبة 
–٨٠٠، ص٢، ج)١ط(م، ١٩٩٩-ه١٤٢٠العبيكان، 

ت (أبو البركات عبد السالم بن تيمية : ، آل تيمية٨٠١
بد السالم، أبو المحاسن عبد الحليم ع: ، وولده)ه٦٥٢
أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ب عبد : وحفيده

،  في أصول الفقهالمسودة، )ه٧٢٨ت (السالم 
أحمد إبراهيم بن عباس الذروي، السعودية، . د: تحقيق

الرياض، دار الفضيلة، ولبنان، بيروت، دار ابن 
، ٢٤٦، ص١م، دون طبعة، ج٢٠٠١-ه١٤٢٢حزم، 

 العزيز علي بن تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد
شرح الكوكب ، )ه٩٧٢(النجار الفتوحي الحنبلي 

بمختصر التحرير أو المختبر :  المسمى،المنير
:  تحقيقالمبتكر شرح المختصر في أصول الفقه،

محمد الزحيلي، ونزيه حماد، السعودية، الرياض، 
، ٣، ج)١ط(م ١٩٩٧-ه١٤١٨مكتبة العبيكان، 

المقدسي، ، أبو محمد عبد اهللا بن قدامة ١٧١ص
، لبنان، بيروت، الكافي في فقه اإلمام ابن حنبل

، ١المكتب اإلسالمي، دون تاريخ، ودون طبعة، ج
، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ب عبد ٣٥٦ص

: ، جمعالفتاوى، )ه٧٢٨ت (السالم بن تيمية الحراني 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي،  عبد

 ٤٩٦، ص١، ج)٢ط(، مكتبة ابن تيمية، دون تاريخ
عبد القادر بن أحمد بن ، ٥٧٢ و٥٢٧ و٥١٥و

، )ه١٣٤٦ت (مصطفى بن بدران الدومي الدمشقي 
: ، تحقيق إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبلالمدخل

عبداهللا بن عبد المحسن التركي، لبنان، بيروت، 
، أبو ٣٤٤، ص١، ج)٢ط(، ه١٤١٠مؤسسة الرسالة، 

اس البعلي الحنبلي الحسن عالء الدين بن محمد بن عب
القواعد والفوائد ، )ه٨٠٣ت (المعروف بابن اللحام 

، لبنان، األصولية وما يتعلق بها من األحكام الفرعية
، )١ط(م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٣بيروت، دار إحياء التراث، 

المختصر في أصول الفقه على مذهب ، و٢٤٤ص

  

محمد مظهر بقا، سوريا، . د: ، له، تحقيقاإلمام أحمد
م، دون طبعة، ١٩٨٠-ه١٤٠٠الفكر، دمشق، دار 

   .١١٦ص

أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد علي : انظر) ١٧(
المعتمد ، )ه٤٣٦ت (بن الطيب المعتزلي البصري 

الشيخ خليل الميس، لبنان، : ، قدم لهفي أصول الفقه
بيروت، دار الكتيب العلمية، دون تاريخ، ودون 

   .١٩٤–١٩٣، ص١طبعة، ج

إذا أسلمت : الطالق، باب: ، كتابالصحيح: انظر) ١٨(
المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، 

، هكذا ترجم اإلمام البخاري لهذه المسألة، ٩٤٤ص
وقد بين ابن حجر أن البخاري اقتصر في ترجمته 
على ذكر النصرانية، ولم يذكر اليهودية رغم أنها 
ه مثلها في الحكم، فلو عبر بالكتابية لكان أشمل، وكأن

راعى لفظ األثر المنقول في ذلك، ولم يجزم بالحكم 
إلشكاله، بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط، وقد 
جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتمالً ال يجزم 

   .٥٢٧، ص١٠ جفتح الباري،: انظر. بالحكم

جامع : باب الطالق، :كتاب ،الموطأمالك، : أخرجه) ١٩(
 عن ابن ،)١٨٣١(ديث رقم ح ،٣٨ ص،٢الطالق، ج

 ،٥، جاألمشهاب الزهري مرسالً، والشافعي، 
 ،)٢١٠٨ (و )٢١٠٧(ديث رقم ح ،٦٥٢ -٦٥٠ص
) ٢٢٥٥(ديث رقم ح ،١٣١–١٣٠ص، ٦وج
 وابن . من طريق مالك عن سالم عن أبيه،)٢٢٥٦(و

نكاح الكفار، : باب، النكاح: كتاب ،الصحيححبان، 
 عن ،)٤١٥٨ و٤١٥٧(ديث رقم ح ،٤٦٥ ص،٩ج

: كتاب ، الكبرىالسنن، والبيهقي، عمر ابن سالم عن
من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، : بابالنكاح، 

 عن ابن ،)١٣٨٢٣(ديث رقم ح ،١٨٢ ص،٧ج
 فضعفه  اختلف في صحته؛والحديث .مرسالًشهاب 
م، وحكم على معمر ل البخاري، واإلمام مساإلمام

 بوصله أحمد، وأعله بتفرد معمر واإلمامبالوهم فيه، 
 القطان، وابن ابن :وصححه .وتحديثه به في غير بلده

، وابن حجر، والطحاويحبان، والبيهقي، والحاكم، 
واأللباني؛ ألنه لم يتفرد معمر بوصله، فقد رواه أبو 

سالم عن ابن عن  العنزي عن أيوب عن نافع عبيدة
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عمر به، قال ابن حجر بعد أن ذكره من طريق 
، وقال »ه ثقات إسنادورجال«:  بإسنادهالنسائي

وهو شاهد جيد، ودليل «: األلباني عقب كالم ابن حجر
قوي على أن للحديث موصالً أصيالً عن سالم عن 

  بمجموعصحيحفالحديث  ؛وبالجملة... ابن عمر
: فعلى ذلك. » عمرابن عن سالم وعن طريقيه
أبو جعفر : انظر. لغيره صحيح أن الحديث فالراجح

عبد الملك بن سلمة أحمد بن محمد بن سالمة ابن 
 لبنان، ، مشكل اآلثارشرح ،)ه٣٢١ت  (الطحاوي

 ،٣، ج)١ط(، ه١٩٩٥بيروت، دار الكتب العلمية، 
أبو الفضل محمد ابن علي بن حجر ، ٢٥٤–٢٥٢ص

في أحاديث   الحبيرالتلخيص، )ه٨٥٢ت ( العسقالني
السيد عبد اهللا هاشم اليماني : تحقيق الرافعي الكبير،

-ه١٣٨٤ المدينة المنورة، المدني، السعودية،
 محمد ناصر ،١٦٩ ص،٣جم، دون طبعة، ١٩٦٤
في تخريج   إرواء الغليل،)ه١٤٢٠ت  ( األلبانيالدين

زهير الشاويش، :  بإشراف،أحاديث منار السبيل
م، ١٩٧٩-ه١٣٩٩سوريا، دمشق، المكتب اإلسالمي، 

، )١٨٨٣(ديث  ح٢٩٤–٢٩١ ص،٦ج، )١ط(
ية، الرياض، له، السعود، ابن ماجهسنن  وصحيح

 ،١ج، )١ط(م، ١٩٩٧-ه١٤١٧مكتبة المعارف، 
   .)١٥٨٩(ديث  ح،٣٣٠ص

أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن : انظر هذه المسألة في) ٢٠(
القبس في ، )ه٥٤٣ت (العربي األندلسي المالكي 

أيمن نصر :  تحقيقشرح موطأ مالك بن أنس،
األزهري، وعالء إبراهيم األزهري، لبنان، بيروت، 

، ٣، ج)١ط(م، ١٩٩٨-ه١٤١٩كتب العلمية، دار ال
، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ١٥٦–١٥٥ص

رفيق .د:  تحقيق المبسوط،،)ه٤٩٠(السرخسي 
، ٤، ج)١ط(العجم، لبنان، بيروت، دار المعرفة، 

، محمد ٨٨-٨٧، ص١ ج الذخيرة،، القرافي،٦٢ص
 لبنان، بيروت،  مغني المحتاج،الخطيب الشربيني،

، ١٩٦، ص٣ دون تاريخ، ودون طبعة، جدار الفكر،
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي 

أبو الزهراء :  تحقيقالفروع،، )ه٧٦٢ت (الحنبلي 
حازم القاضي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  

   .١٩٠، ص٥، ج)١ط(، ه١٤١٨

-١٣٧ص ،٢ حاألشباه والنظائر،ابن السبكي، : انظر) ٢١(
، ٢ جالجوامع، شيته على جمعحا، العطار، ١٣٨
 .١٤ صالفصول، شرح تنقيح، القرافي، ٢٥ص

محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني : انظر) ٢٢(
 سبل السالم شرح بلوغ المرام،، )ه١١٨٢ت (

حازم علي بهجت القاضي، لبنان، بيروت، : تحقيق
، ٤م، دون طبعة، ج١٩٩٥-ه١٤١٥دار الفكر، 

، )ه١٢٥٥ت (اني ، محمد بن علي الشوك١٦٧٦ص
 لبنان، بيروت، دار نيل األوطار شرح منتهى األخبار،

 .٢٧٥-٢٦٥، ص٧م، دون طبعة، ج١٩٧٣ الجيل،

 هل:  بابالحدود،: كتاب ،الصحيحالبخاري،  :أخرجه) ٢٣(
لعلك لمست أو غمزت، : يقول اإلمام للمقر

   ).٦٨٢٤(ديث رقم  ح،١١٧٥ص

 :باب، الحدود: كتاب ،الصحيحالبخاري،  :اأخرجه) ٢٤(
ديث  ح،١١٧٦هل أحصنت؟ ص :سؤال اإلمام المقر

 :باب ،الحدود كتاب، الصحيحمسلم، ، و)٦٨٢٥(رقم 
 ،١٣١٨ص، ٣ اعترف على نفسه بالزنى، جمن
   .)١٦٩١(ديث رقم ح

 من :باب ،الحدود كتاب، الصحيحمسلم، : أخرجها) ٢٥(
ديث ح، ١٣٢٢ ص،٣جاعترف على نفسه بالزنى، 

)٢٢/١٦٩٥(. 

 من :باب ،الحدود كتاب، الصحيحمسلم،  :أخرجها) ٢٦(
حديث  ،١٣٢٣ص، ٣اعترف على نفسه بالزنى، ج

   ).٢٣/١٦٩٥(رقم 

، بترتيب ابن  ابن حبانصحيحابن حبان، : أخرجها) ٢٧(
 ذكر البيان بأن المصطفى :بابالحدود، : كتاببلبان، 
 في المرار األربع وأمر فطرد، مالك ماعز بن رد 
   ).٤٤٠٠( حديث رقم ،٢٤٦ ص،١٠ج

، بترتيب ابن  ابن حبانصحيحابن حبان، : أخرجها) ٢٨(
ذكر إباحة التوقف في : بابالحدود، : كتاببلبان، 

إمضاء الحدود، واستئناف أسبابها بما فيه االحتياط 
  ).٤٣٩٩(حديث رقم  ٢٤٤ ص،١٠، جللرعية

   .٣٠ و٢٦ ص،٥ج  المعاد،زاد، القيمابن ) ٢٩(

 .٢٧٥-٢٦٥ ص،٧ج  األوطار،نيل ،لشوكانيا) ٣٠(

.١٤٢، ص٢ جاألشباه والنظائر،ابن السبكي، : انظر) ٣١(
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 .٨١، ص٢ ج،أفعال الرسول األشقر، : انظر) ٣٢(

، ٤٧٥، ص١، جقواطع األدلة السمعاني، :انظر) ٣٣(
، القرافي، ١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

   .٨٨، ص١، جالذخيرة
 ،)ه٤٠٣(أبو بكر محمد الطيب الباقالني : انظر) ٣٤(

عبد الحميد بن .د:  تحقيقالتقريب واإلرشاد الصغير،
علي أبو زنيد، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، ٢٨٨–٢٨٧، ص٣، ج)١ط(م، ١٩٩٨-ه١٤١٨
التلخيص في ، ١٢٢، ص١، جانهالبرالجويني، 

، ٥٣ و٣٦ و١٥٢–١٥٠، ص٢ له، جأصول الفقه،
، المحصول، الرازي، ٢٣٥، صالمستصفىالغزالي، 

، إحكام األحكام، ابن دقيق العيد، ٣٨٨–٣٨٧، ص٢ج
الكاشف عن ، األصفهاني، ١٢٤–١٢٣، ص١ج

األشباه ، ابن السبكي، ٣٧١، ص٤ جالمحصول،
، البحر المحيط، الزركشي، ١٤١، ص٢، جوالنظائر

  .١٤٩، ص٣ج

بتصرف (، ١٢٢، ص١، جالبرهانالجويني، : انظر) ٣٥(
، ٢٦٤، ص١، جالمسودةآل تيمية، : ، وانظر)يسير

، ابن النجار، ٨٠٠، ص٢، جأصول الفقهح، ابن مفل
   .١٧١، ص٣جشرح الكوكب المنير، 

، السمعاني، ١٢٣، ص١ جالبرهان،الجويني، : انظر) ٣٦(
   .٤٧٤، ص١، جقواطع األدلة

، ابن ١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، : انظر) ٣٧(
   .١٤١، ص٢، جاألشباه والنظائرالسبكي، 

، ٤٧٤، ص١، جقواطع األدلةالسمعاني، : انظر) ٣٨(
   .١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

، ابن ٨٣، ص٢، جأفعال الرسول األشقر، : انظر) ٣٩(
، البناني، ١٤١، ص٢، جاألشباه والنظائرالسبكي، 

   .٦٦٨، ص١، جحاشيته على جمع الجوامع

، ابن النجار، ٢٦٤، ص١، جالمسودةآل تيمية، ) ٤٠(
مد مح: ، وانظر١٧١، ص٣، جشرح الكوكب المنير
إرشاد الفحول إلى ، )ه١٢٥٥ت (ابن علي الشوكاني 

حلمي بن : ، تحقيقتحقيق الحق من علم األصول
إسماعيل الرشيدي، مصر، القاهرة، دار العقيدة، 

  .٢٢٩، ص)١(م، ٢٠٠٤-ه١٤٢٥

، ٤٧٥، ص١، جقواطع األدلةالسمعاني، : انظر) ٤١(

  

، القرافي، ١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 
   .٨٨ ص،١، جالذخيرة

نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر : هو) ٤٢(
بن نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناف ابن ا

كنانة الكناني ثم الديلي، صحابي أسلم في الفتح، وحج 
 سنة عشر، مع أبي بكر سنة تسع، ومع النبي 

كان ممن عاش في الجاهلية : وكان قد بلغ المائة، قيل
اإلسالم ستين سنة، وكان قد شهد ستين سنة، وفي 

بدراً مع المشركين من قريش، وشهد معهم أحداً 
 فتح مكة وشهد والخندق، فأسلم وشهد مع النبي 

معه حنيناً والطائف، روى له البخاري، ومسلم، 
. والنسائي، ومات بالمدينة، في خالفة يزيد بن معاوية

ل اإلمام الحجة أبو عبد اهللا محمد بن إسماعي: انظر
: ، تحقيقالتاريخ الكبير، )ه٢٥٦ت (البخاري الجعفي 

السيد هاشم الندوي، لبنان، بيروت، دار الفكر، دون 
، ٢٣٧١، ترجمة ١٠٨، ص٨تاريخ، ودون طبعة، ج

ت (أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي 
: ، تحقيقتهذيب الكمال في أسماء الرجال، )ه٧٤٢

وت، مؤسسة بشار عواد معروف، لبنان، بير.د
 ٧٠، ص٣٠، ج)١ط(م، ١٩٨٠-ه١٤٠٠الرسالة، 

، أبو الفضل محمد بن علي بن حجر ٦٥٠٢ترجمة 
، اإلصابة في تمييز الصحابة، )ه٨٥٢ت (العسقالني 

محمد علي البجاوي، ابنان، بيروت، دار : تحقيق
 .٨٨٣٧ ترجمة ٤٨١، ص٦، ج)١ط(، ه١٤١٢الجيل، 

: واقدي، بابسير ال:  كتاباألم،الشافعي، : أخرجه) ٤٣(
، ٥الحربي يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، ج

، السنن الكبرى، البيهقي، ٢١٠٩، حديث ٦٥٢ص
معرفة السنن واآلثار عن اإلمام ، ١٨٤، ص٧ج

سيد كسروي حسن، لبنان، : ، له، تحقيقالشافعي
 ،)١ط(م، ١٩٩١-ه١٤١٢بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .٣١٦، ص٥ج

: ، وانظر١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، ) ٤٤(
   .١٩٦، ص٣، جمغني المحتاجالشربيني، 

: ، تحقيقاألم، )ه٢٠٤ت (محمد بن إدريس الشافعي ) ٤٥(
رفعت فوزي، مصر، المنصورة، دار الوفاء، .د

: ، وانظر١٣١، ص٦، ج)٢ط(م، ٢٠٠٥-ه١٤٢٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.................................................................................. 

 ١٩٢ 

  

 .٤٧٦–٤٧٠، ص١، جقواطع األدلةالسمعاني، 

 .٦٥٤، ص٥، جاألم) ٤٦(

بن عبد الرحيم األرموي الهندي، صفي الدين محمد ) ٤٧(
صالح .د: ، تحقيقنهاية الوصول في دراية األصول

سعد بن سالم السويح، .ابن سلمان اليوسف، ود
السعودية، الرياض، ومكة المكرمة، مكتبة نزار 

–١٤٤٠، ص٤م، ج١٩٩٩-ه١٤١٩مصطفى الباز، 
البحر الزركشي، : ، وانظر)بتصرف يسير(، ١٤٤١
 .١٥٠–١٤٩، ص٣، جالمحيط

، ١٤١، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، : انظر) ٤٨(
، األشقر، ١٤٨ ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

 وانظر كالم الجويني .٨٣، ص٢، جأفعال الرسول 
 .١٢٣-١٢٢، ص١، ج البرهانفي،

، ١٤١، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، : انظر) ٤٩(
 .١٤٨، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : انظر) ٥٠(
 شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع،، )ه٩١١ ت(

محمد إبراهيم الحفنوي، مصر، القاهرة، دار .د: تحقيق
. ٣٣٧، ص١، ج)١ط(م، ٢٠٠٥-ه١٤٢٦السالم، 

والصواب عن الحنفية هو أنهم وافقوا الجمهور كما 
 .ذلكسبق بيانه، ولم أجد في كتبهم شيئاً من 

، ١٤١، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، : انظر) ٥١(
   .١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

، ١٤١، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، : انظر) ٥٢(
   .١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

 وكتاب إلكيا .١٤٩، ص٣، جالبحر المحيط: انظر) ٥٣(
 وال أحد الهراسي في أصول الفقه غير موجود اآلن،

 .يذكره في المخطوطات وال غيره

قضايا األعيان إسعيفان، مصطفى عايد محمود، : انظر) ٥٤(
، وهي رسالة ماجستير في الفقه دراسة أصولية تطبيقية

محمود صالح .د: وأصوله، الجامعة األردنية، بإشراف
 .١٠٤، صه٢٠٣جابر، نوقشت عام 

، ١٤٣ ص،٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، : انظر) ٥٥(
، العطار، ١٥١، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

، العلوي، ٢٥، ص٢، جحاشيته على جمع الجوامع
 .١٧٩، ص١، جنشر البنود

  

، ١٢٣-١٢٢، ص١، جالبرهانالجويني، : انظر) ٥٦(
، المحصول، الرازي، ٢٣٥، صالمستصفىالغزالي، 

، ٣، جالبحر المحيط، الزركشي، ٣٨٨–٣٨٧، ص٢ج
 .١٤٩ص

يا رسول : ، فقلتأتيت النبي :  قالحينما: وهي) ٥٧(
: إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول اهللا ! اهللا
، مسند المسندأحمد، : ، أخرجه»اختر أيتهما شئت«

، ١٣١١الشاميين، حديث فيروز الديلمي، ص
أسلمت وعندي امرأتان أختان، : ولفظه، ١٨٢٠٥ح

  .  أن أطلق إحداهمافأمرني النبي 
ما : النكاح، باب: ، كتابصحيحالجامع الالترمذي، 

، حديث ٧٣جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، ص
هذا حديث : ، وقالواللفظ له، )١١٣٠ و١١٢٩(رقم 

الطالق، : ، كتابالسنن، وأبو داود، حسن غريب
في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو : باب

طلق «: بلفظ، )٢٢٤٣(، حديث رقم ٣٢٤أختان، ص
: النكاح باب: ، كتابالسنن ماجه، ، وابن»أيتهما شئت

، حديث رقم ٢٧٩الرجل يسلم وعنده أختان، ص
مثل لفظ ) ١٩٥١(، مثل لفظ أحمد، ورقم )١٩٥٠(

النكاح، : ، كتابالسنن الكبرىأبي داود، والبيهقي، 
، ٧الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، ج: باب
 ،)١٣٨٣٨ و١٣٨٣٧ و١٣٨٣٦(، حديث رقم ١٨٤ص

البيهقي، :  األلباني، انظروحسنهي،  البيهقوصححه
، أبو محمد عبد اهللا بن ١٨٤، ص٧، جالكبرى السنن

نصب الراية ألحاديث ، )ه٧٦٢ت (يوسف الزيلعي 
 دون ،ه١٣٠٧  مصر، القاهرة، دار الحديث،الهداية،

، ٦، جإرواء الغليل، األلباني، ١٧٢، ص٣طبعة، ج
 .٣٣٥ص

: من، ويقالأبا عبد الرح: أبو الضحاك، ويقال: هو) ٥٨(
أبو عبد اهللا يماني كناني صحابي، من أبناء األساورة 
من فارس، وكان كسرى قد بعثهم إلى قتال الحبشة، 

: إنه هو الذي قتله، ويقال: قاتل األسود العنسي، ويقال
إنه ابن أخت النجاشي، سكن مصر ومات في خالفة 
عثمان، وقبل خالفة معاوية باليمن سنة ثالث 

  ).ه٥٣ت . (وخمسين
، ١٣٦، ص٧، جالتاريخ الكبيرالبخاري، : انظر
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 ٥، جاإلصابة، ابن حجر، )٦١٦(ترجمة رقم 
، )١٠١٥١ و٧٠١٤(، ترجمة رقم ٣٨١-٣٧٩ص

، )٥٤٤٤(، ترجمة رقم ٤٤٨ له، صوتقريب التهذيب،
ت (محمد ابن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 

السيد شرف الدين أحمد، : ، تحقيقالثقات، )ه٣٥٤
، )١ط(م، ١٩٧٥-ه١٣٩٥نان، بيروت، دار الفكر، لب
   ).١٠٨٣(، ترجمة رقم ٣٣٢، ص٣ج

، ١٢٣–١٢٢، ص١ جالبرهان،انظر الجويني، ) ٥٩(
، ابن ٤٧٦–٤٧٥، ص١، جقواطع األدلةالسمعاني، 

   .١٤٠، ص٢، جاألشباه والنظائرالسبكي، 

، ابن ١٢٣–١٢٢، ص١، جالبرهانالجويني، : انظر) ٦٠(
 .١٢٣، ص١، جألحكامإحكام ادقيق العيد، 

: الجنائز، باب:  كتابالصحيح،البخاري، : أخرجه) ٦١(
، )١٢٦٥(، حديث رقم ٢٠٢الكفن في ثوبين، ص

، حديث رقم ٢٠٣-٢٠٢الحنوط للميت، ص: وباب
 ١٨٣٩ و١٢٦٨ و١٢٦٧: (، وانظر األرقام)١٢٦٦(
:  كتابالصحيح،، ومسلم، )١٨٥١ و١٨٥٠ و١٨٤٩و

، ٢ مات؟ جما يفعل بالمحرم إذا: الحج، باب
 ).١٠٣/١٢٠٦- ٩٣(، حديث رقم ٨٦٥ص

وشرح ، ٩١-٩٠، ص٢ جالفروق،القرافي، : انظر) ٦٢(
 فتح الباري،، ابن حجر، ١٤٨، له، صتنقيح الفصول

، ٣ جالبحر المحيط،، الزركشي، ٤٧٩، ص٣ج
 .٨٠٢، ص٢ جأصول الفقه،، ابن مفلح، ١٥٣ص

، ٣، وج٦٠٥-٦٠٤، ص٢ جاألم،الشافعي، : انظر) ٦٣(
   .٥٢٢ص

 مسند المكثرين، مسند أبي المسند،أحمد، : أخرجه) ٦٤(
، )٧٢٣٢(، حديث رقم ٥٤٨، ص هريرة
، حديث ٦٦٤، وص)٨٧٢٠(، حديث رقم ٦٤١وص
:  كتابالجامع الصحيح،، والترمذي، )٩٠٨٨(رقم 

ما جاء في ماء البحر أنه طهور، : الطهارة، باب
هذا حديث حسن «: ، وقال)٦٩(، حديث رقم ١٩ص

، ١ جإرواء الغليل، األلباني، :، وانظر»صحيح
 ).٩(، حديث رقم ٤٢ص

-١٥١، ص٣ جالبحر المحيط،الزركشي، : انظر) ٦٥(
، ٣ جشرح الكوكب المنير،، ابن النجار، ١٥٢
 .١٧٥ص

  

: الحيض، باب:  كتابالصحيح،البخاري، : أخرجه) ٦٦(
، حديث ٥٧إذا حاضت في شهر ثالث حيض، ص

   ).٣٢٥(رقم 

، ٥٦٥، ص١ جاري، فتح البابن حجر،: انظر) ٦٧(
 .١٥٤ و١٥٠، ص٣ جالبحر المحيط،الزركشي، 

 .١٥٠، ص٣، جالبحر المحيط) ٦٨(

 شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن :هو) ٦٩(
علي بن حسن بن عطية األبياري، كان من العلماء 

الفقه : األعالم، وأئمة اإلسالم، بارعاً في علوم شتى
شرح :  منهاوأصوله، وعلم الكالم، له تصانيف حسنة

البرهان ألبي المعالي الجويني، وسفينة النجاة على 
، ولد سنة تسع وخمسين وخمسمائة طريقة األحياء

، أصله من أبيار، مدينة من بالد مصر على ) ه٥٥٩(
شاطئ النيل، بينها وبين اإلسكندرية أقل من يومين، 

: انظر). ه٦١٦ت (توفي سنة ست عشرة وستمائة 
حمد بن فرحون اليعمري إبراهيم بن علي بن م

 لبنان، الديباج المذهب في أعيان المذهب،المالكي، 
بيروت، دار الكتب العلمية، دون تاريخ، ودون طبعة، 

 .٢١٤ -٢١٣، ص١ج

– ١٥٠، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، : انظر) ٧٠(
 -٨٢، ص٢، ج أفعال الرسول، األشقر، ١٥١
 ).بتصرف يسير(، ٨٣

 رجالً جاء أن أبي هريرة  عنكما جاء في الحديث ) ٧١(
 وما«: ، فقالرسول ياهلكت : فقال إلى النبي 

وقعت على امرأتي في رمضان، : قال» ؟أهلكك
 فهل«:ال، قال: قال » تجد ما تعتق به رقبة؟هل«:قال

ال، :  قال»تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
: ال، قال:  قال»؟ تجد ما تطعم ستين مسكيناًفهل«:قال

، »تصدق به« :، قالتمر بعرق  تى النبيثم جلس، فأ
 بيت أهل )٧١(فما بين البتيها! ل على أفقر منا؟هف: قال

 حتى األعرابي من أحوج إليه منا، فضحك النبي 
  . » فأطعمه أهلكاذهب«:بدت نواجذه، فقال

الصوم، : ، كتابالصحيح الجامع البخاري، أخرجه
ديث رقم ح، ٣١١، صرمضانإذا جامع في : باب

التبسم والضحك، : األدب، باب:  وكتاب،)١٩٣٦(
 كفارات : وكتاب،)٦٠٨٧(ديث رقم ح ،١٠٦٢ص
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متى تجب الكفارة على الغني والفقير، : األيمان، باب
 إلى قَد فَرض اللَّه لَكُم تَِحلَّةَ َأيماِنكُم: وقوله تعالى

ديث ح، ١١٥٨ص ،]التحريم: ٢[الْعِليم الْحِكيمقوله 
من أعان معسراً في الكفارة، :  وباب،)٦٧٠٩(رقم 
يعطى في :  وباب،)٦٧١٠( حديث رقم ،١١٥٨ص

 ،١١٥٨ عشرة مساكين قريباً كان أو بعيداً، صالكفارة
الصيام، : ، كتابالصحيح  ومسلم،،)٦٧١١(ديث رقم ح

 على رمضانتغليظ تحريم الجماع في نهار : باب
 ).١١١١(ديث رقم ح ،٧٨٢ -٧٨١ ص،٢الصائم، ج

، ٣، جالبحر المحيطالزركشي، : انتهى الكالم من)٧٢(
، ٢ ج، أفعال النبي، واألشقر، ١٥١–١٥٠ص
، وقول الجويني هذا )بتصرف وشرح(، ٨٣ -٨٢ص

بالتوقف، هو ما فهمه الدكتور محمد األشقر من 
، ورغم أن ١٢٣- ١٢٢، ص١، جالبرهانكالمه في، 

قوله بالتوقف في كتابه هذا غير صريح، غير أنه 
، وهو ال -رحمه اهللا- هوم من مجموع كالمه المف

يناقض ما جاء عنه في القول الرابع السابق، من 
األقوال في ترك االستفصال؛ فإنه هناك يعم حيث إذا 

 تفاصيل الواقعة، وال يعم إذا علم،  لم يعلم النبي
 علم أو أما هنا فالقول بالوقف حيث لم يثبت أنه 

   .لم يعلم، فيتوقف فيه

   .٨٤، ص٢، ج ال الرسولأفع) ٧٣(

، وتبعه ١٢٣-١٢٢، ص١جالبرهان، الجويني، ) ٧٤(
 .٣٨٨–٣٨٧، ص٢، جالمحصولالرازي عليه في، 

، ٤٧٥، ص١، جقواطع األدلةالسمعاني، : انظر) ٧٥(
 .١٤٩، ص٣، جالبحر المحيطالزركشي، 

 ، الغزالي،١٢٢، ص١ ج البرهان،الجويني،: انظر) ٧٦(
، ٢ جصول، المح، الرازي،٢٣٥ صالمستصفى،

، ٢ جاألشباه والنظائر،، ابن السبكي، ٣٨٧ص
، ٤ جالكاشف عن المحصول،، األصفهاني، ١٣٧ص
، ٤٣٧، ص٣ جقواطع األدلة،، السمعاني، ٣٧١ص

البحر ، الزركشي، ٤٢٨ ص التمهيد،اإلسنوي،
 .١٤٨، ص٣ جالمحيط،

ونفائس ، ٨٧، ص٢، جالفروقالقرافي، : انظر) ٧٧(
 البحر كشي،، الزر١٩٧٢، ص٤، له، جاألصول
 .١٥٢، ص٣، جالمحيط

  

 .١٤١، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، ) ٧٨(

، ١٤٢، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، ) ٧٩(
 ).بتصرف يسير(

 .١٤٢، ص٢، جاألشباه والنظائرابن السبكي، : انظر) ٨٠(

 حريز أو أبو حريز، مولى معاوية، له صحبة :هو) ٨١(
 ،المزي: انظر. هولولم يرد ما يثبت نسبه، فهو مج

، ابن ١١٧٦، ترجمة ٥٨١، ص٥ جتهذيب الكمال،
، )١٦٩٠(، ترجمة رقم ٥٦، ص٢ ج، اإلصابة،حجر

تهذيب ، ١١٨٥، ترجمة ١٥٧ صتقريب التهذيب،
، )٤٣٧(، ترجمة رقم ٢١٠، ص٢ له، جالتهذيب،

عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
نان، بيروت،  لبالجرح والتعديل،، )ه٣٢٧ت (التميمي

، ٩، ج)١ط(م، ١٩٥٢ -ه١٢٧١دار إحياء التراث، 
 ).١٦٤٨(، ترجمة رقم ٣٦٢ص

ال : الشهادات، باب:  كتابالصحيح،البخاري، : أخرجه) ٨٢(
 حديث رقم ٤٢٩يشهد على شهادة جور إذا اُشهد، ص

: الهبات، باب:  كتابلصحيح،، ومسلم، ا)٢٦٥٠(
، ٣كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة، ج

 ).١٦٢٣/ ١٤(، حديث رقم ١٢٤٣ص

الهبة وفضلها : ، كتاب الصحيحالبخاري،: أخرجه) ٨٣(
، ٢٥٨٦ ح٤١٨الهبة للولد، ص: والتحريض عليها، باب

كراهة تفضيل : الهبات، باب:  كتابالصحيح،ومسلم، 
، حديث ١٢٤٢-١٢٤١، ص٣بعض األوالد في الهبة، ج

 ).٩/١٦٢٣(رقم 

الهبة وفضلها : ، كتابالصحيحالبخاري، : أخرجه) ٨٤(
 ٤١٨اإلشهاد في الهبة، ص: والتحريض عليها، باب

: الهبات، باب: ، كتابالصحيح، ومسلم، ٢٥٨٧حديث 
، ٣كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة، ج

 ).١٦٢٣/ ١٣(، حديث رقم ١٢٤٣– ١٢٤٢ص

، ابن ٣٥٠، ص٥، جفتح الباريابن حجر، : انظر) ٨٥(
بن القيم، ، ا١٤٢، ص٢، جاألشباه والنظائرالسبكي، 

 .١٨٨، ص٤ جإعالم الموقعين،

، أبو ٥٣٠، ص٥ جفتح الباري،ابن حجر، : انظر) ٨٦(
عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجورية 

 إعالم الموقعين عن رب العالمين،، )ه٧٥١ ت(
طه عبد الرؤوف سعد، لبنان، بيروت، دار : تحقيق
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، أبو ١٨٨، ص٤م، دون طبعة، ج١٩٧٣الجيل، 
ت (ر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري عم

مصطفى بن أحمد : ، تحقيقالتمهيد، )ه٤٦٣
العلوي،، ومحمد عبد الكبير البكري، المغرب، 

م، ١٣٨٧وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
، له، واالستذكار، ٢٣٤ و٢٢٧، ص٧، ج)١ط(

سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، : تحقيق
، )١ط(م، ٢٠٠٠ر الكتب العلمية، لبنان، بيروت، دا

، ١١، جالمنهاج وما بعدها، النووي، ٢٢٨، ص٧ج
 وما بعدها، أبو جعفر أحمد بن محمد بن ٦٦ص

ت (سالمة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي 
محمد زهري :  تحقيقشرح معاني اآلثار،، )ه٣٢١

، ه١٣٩٩النجار، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
، عالء الدين أبو الحسن ٨٥- ٨٤، ص٤، ج)١ط(

اإلنصاف في علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، 
محمد حامد :  تحقيقمعرفة الراجح من الخالف،

الفقي، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث، دون 
، أبو الوليد محمد بن ١٣٦، ص٧، ج)١ط(تاريخ، 

بداية ، )ه٥٩٥ت (أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
 لبنان، بيروت، دار الفكر، صد،المجتهد ونهاية المقت

 .٢٤٦، ص٢دون تاريخ، ودون طبعة، ج

الهبة للولد، : الهبة، باب:  كتاب الصحيح،البخاري،) ٨٧(
، ٥، جفتح الباريابن حجر، : ، وانظر٤١٨ص
 .٥٣٠ و٥٢٦ص

 .٥٣١–٣٥٠، ص٥، جفتح الباريابن حجر، : انظر) ٨٨(

أنه لم : ٣٥٠، ص٥، جفتح الباريذكر ابن حجر في ) ٨٩(
كن للبشير ولد غير النعمان من الذكور، وله ابنة ي

 . من اإلناث- تصغير ُأبي-اسمها ُأبية 
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