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واشهد

وعلى آله وصحبه اجمعين واشهد ان اله ا

رب العالمين والص ة والس م على سيدںا

الحمد

, فان اصدق ال م كتاب وخير الهدي هدي سيدںا صلى عليه وسلم وبعد,ان رسول وبعد
ً
فان دراسة بعض المسائل ا صولية للدكتور هاشم جميل في كتابه مسائل من الفقه المقارن يعتبر عم ظهار
ً َعلم من َأع م العلم والعلماء
سواء في الفلوجة او خارجها حيث وصلت صيته الى خارج العراق وهو غںي عن
التعريف سيما وهو من ط ب المدرسة الدينية)ا صفية( التي كان يدرس فيها الشيخ عبد العزيز السامرائي
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َ
في الفلوجة الجامع الكبير ذات الصيت والسمعة العريقة التي خ ﱠرجت الكثير من العلماء ,فارت ان اتكلم عن
بعض ماقدمه الدكتور هاشم جميل خ ل مسيرته العلمية حيث كان مںذ ںعومة اضافره يحب العلم والعلماء.
Keywords: Consensus, Measurement, Al- Asfiya School, Absolute, Restricted

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا جماع ,القياس ,المدرسة ا صفية ,المطلق ,المقيد.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على سيدںا

وعلى آله وصحبه اجمعين واشهد ان اله ا

واشهد

ان رسول وبعد ,فان اصدق ال م كتاب وخير الهدي هدي سيدںا صلى عليه وسلم وبعد,
ً
فان دراسة بعض المسائل ا صولية للدكتور هاشم جميل في كتابه مسائل من الفقه المقارن يعد عم ظهار
َعلم من َأع م العلم والعلماء ً
سواء في الفلوجة او خارجها حيث وصلت صيته الى خارج العراق وهو غںي عن
التعريف سيما وهو من ط ب المدرسة الدينية)ا صفية( ) (١التي كان يدرس فيها الشيخ عبد العزيز السامرائي
َ
في الفلوجة الجامع الكبير ذات الصيت والسمعة العريقة التي خ ﱠرجت الكثير من العلماء ,فارت ان اتكلم عن
بعض ماقدمه الدكتور هاشم جميل خ ل مسيرته العلمية حيث كان مںذ ںعومة اضافره يحب العلم والعلماء,

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
إن علم ا صول من علوم الوسيلة وا لة

ً
غںى للفقيه والمجتهد عںه،وجعل الفقهاء تعلمه شرطا من شروط

ا جتهاد ،ومعلوم إن ا جتهاد واجب تحققه في كل عصر ،وأصول الفقه من أبرز وسائله وما يتم الواجب إ به
فهو واجب  ,وهو العلم الوحيد الذي يحدد المںهاج العلمي الشمولي الذي على أساسه تفسر الںصوص الشرعية ــ
قرآںية ُ
وسنيةــ وعلى أساسه ــ أيضا ــ تتم عملية ا ستںباط واستخراج ا حكام الشرعية من مصادرها.
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ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻲﻓ اﻟﺒﺤﺚ:
هو ان اقوم بعرض المسالة واضعها بين قوسين لتمييزها كقول
للدكتور هاشم جميل وحسب ما جاء في كتاب مسائل من الفقه المقارن واعرفها لغة واصط حا ثم اذكر اراء
العلماء فيها ثم اقوم بعرض ا دلة فاذكر أدلة اصحاب القول وادلة اصحاب القول الثاںي ثم الراي الراجح.

ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
يتكون البحث من اربع مباحث تكلمت بالمبحث ا ول عن حياة ونشأة
ومسيرة الشيخ العلمية وكيف اكمل دراسته العليا في مصر وعن شيوخه وت ميذه ومؤلفاته.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
تكلمت عن اسباب اخت ف العلماء
في المصادر المتفق عليها من الكتاب والسںة ) ,(٢في اخت فهم في حمل المطلق على المقيد وقسمته الى
ً
ً
مطلبين ففي المطلب ا ول عرفت المطلق والمقيد لغة واصط حا وفي المطلب الثاںي تكلمت إذا أجتمع مطلق
ً
ومقيد ،فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ وذكرت فيه أو ــ حكم المطلق والمقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب ؟
ً
ً
وثاںيا  -حكم المطلق والمقيد إذا اختلفا في الحكم والسبب ؟ وثالثا -حكم المطلق والمقيد إذا اختلفا في الحكم
ً
واتفقا في السبب ورابعا -حكم المطلق والمقيد إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ً
ً
تكلمت عن ا جماع وقسمته الى ث ثة مطالب ففي المطلب ا ول عرفت ا جماع لغة واصط حا وفي المطلب
الثاںي تكلمت اذا اختلف فقهاء عصر من العصور في حكم مسالة الى قولين او اكثر فهل تعتبر اقوالهم مستںفذة
للخ ف بحيث يجوز لمن جاء بعدهم من المجتهدين احداث قول جديد او يعتبر اخت فهم ايذان بان المسائلة
اجتهادية ويجوز لمن جاء بعدهم احداث قول جديد وفي المطلب الثالث تكلمت لو اختلف الصحابة على قولين
ثم جاء التابعون فاتفقوا على قول واحد مںهما هل يكون اتفاقهم هذا اجماعا تجوز مخالفته ام .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ:
ً
ً
:تكلمت على القياس ففي المطلب ا ول عرفت القياس لغة واصط حا وفي المطلب الثاںي هل يثبت بالقياس
جميع ا حكام الشرعية  ,حيث بينت في كل مبحث اقوال العلماء في المسألة مع ذكر الدليل لكل قول والقول
الراجح في المسألة.
ً
وقد اعتمدت في بحثي هذا على أمهات الكتب ا صولية وعلى كتب الحديث والفقه وكتب التراجم .وختاما
أسأل

تعالى أن يجعل عملي هذا في ميزان حسںاتي يوم القيامة .وما كان فيه من صواب فمن

فيه من خطأ فمن ںفسي والشيطان وأستغفر

 ،وما كان

.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول:
حياة ونشأة ومسيرة الشيخ العلمية وكيف اكمل دراسته العليا في مصر وعن شيوخه وت ميذه ومؤلفاته.

اﺳﻤﻪ ،ﻧﺴﺒﻪ:
هو الشيخ الع مة ا ستاذ الدكتور هاشم جميل عبد

يوسف القيسي العيساوي ،لقب بالقيسي نسبة إلى فخذ

البو صالح المتفرع من عشيرة البو عيسى ،ولقب بالعيساوي نسبة إلى أصل ذلك
غرب الرمادي بـ  ١٠٠كم )(٣ـ
الفرع ،ولقب كذلك بالجباوي نسبة إلى قرية جبة ـ ِ

وﻻدﺗﻪ:
ولد في مديںة الفلوجة سںة  ١٩٤١ودرس القران الكريم على يد الم سالم ثم الم صالح ثم الم مولود العاںي الذي
اكمل دراسته على يديه على طريقة الكتاتيب ودخل مدرسة ابن خلدون ا بتدائية عام ١٩٤٩م وكاںت تسمى في
ذلك الوقت )المدرسة الثاںية( ،وفي سںة ١٩٥١م دخل المدرسة الدينية ودرس سنتين على يد الشيخ عبد العزيز
بن سالم السامرائي )رحمه

( وكان ذلك في الثاںية عشرة والثالثة عشرة من عمره وفي عام ١٩٦٣م سافر الشيخ

هاشم جميل إلى مصر والتحق بالجامع ا زهر وحصل مںه على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقاںون ،وكان
ذلك عام ١٩٦٧م ،ثم حصل على شهادة الماجستير عام ١٩٦٩م ،ثم عاد بعدها إلى بغداد ،ثم رحل مرة أخرى
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إلى مصر عام ١٩٧١م للحصول على شهادة الدكتوراه وحصل عليها عام ١٩٧٣م بمرتبة الشرف ا ولى عن أطروحته
الموسومة )فقه سعيد بن المسيب( ).(٤

ﺷﻴﻮﺧﻪ:
من شيوخه الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,أحمد

أمين الراوي ,الشيخ الزهاوي ,عبد القادر الفضلي,

الشيخ عبد الكريم المدرس ,الشيخ فؤاد ا لوسي ,الشيخ كمال الدين الطائي ,الشيخ أيوب الخطيب ,ومن
ً
مصر الشيخ عبد الحليم محمود "شيخ ا زهر سابقا",.والشيخ عبد الغںي عبد الخالق "وهو المشرف على رسالة
الدكتوراه )" (٥

ﺗﻼﻣﻴﺬه:
تتلمذ على يد الشيخ هاشم جميل العديد من الطلبة من العراقيين وغيرهم وذلك من خ ل مسيرته العلمية
والعملية في مجال التدريس في الدراسات ا ولية والعليا ،واشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير وأطاريح
الدكتوراه ،فقد اشرف على عشر رسائل ماجستير ستة مںها في دولة ا مارات العربية ث ث

)(٦

ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
سعيد بن المسيب  /رسالة دكتوراه ــ أربعة أجزاء ,مسائل في الفقه المقارن  /جزءان ,احكام ﱠ
السلم  /مجلة كلية
ا مام ا عظم ,.أحكام بيع الزروع والثمار  /مجلة البحوث ا قتصادية وا دارية,مبدأ تمييز ا حكام القضائية في
الشريعة ا س مية  /مجلة كلية ا مام ا عظم ,الملكية في ا س م  /الموسم الثقافي ا ول لجامعة ا مارات,
دراسات في الفقه الجںائي لطلبة الدراسات ُ
العليا,.حكم الغںاء وعںاصره في الشريعة ا س مية )ث ثة أجزاء ,طرق
استثمار الوكالة التجارية في ضوء الفقه ا س م )(٧لتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة ا س مية ،مجلة الرسالة
ا س مية ،العدد  ٢١٢عام ١٩٨٨م التلقيح الصںاعي في زراعة ا جںدة ــ مجلة الرسالة ا س مية العدد ٢٣٢ ،٢٢٧
عام  ١٩٨٩م أحكام الشهيد ،مجلة الرسالة ا س مية ــ العدد  ٢٣٤عام ١٩٨٩م ,حكم التدخين في ضوء الشريعة
ا س مية ،مجلة الرسالة ا س مية ١٩٩٣م ).(٨
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:
ً
ً
المطلق والمقيد لغة واصط حا
ً
ً
ً
تعريف المطلق لغة :هو ا ںفكاك من أي قيد حسيا كان أو معںويا ،مثال الحسي :رجل طلق اليد أو اليدين
ً
ً
أي سمح سخي ،وكقولںا أيضا :فرس طلق اليد ،أي ليس فيها تحجي  ،ومثال المعںوي :هو الد لة على الماهية
ب قيد ).(٩

اﻟﻤﻄﻠﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎً:
هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه ).(١٠

ً
ﻟﻐﺔ:
اﻟﻤﻘﻴﺪ
قيد :القيد :معروف ،والجمع أقياد وقيود ،وقد قيده يقيده تقييدا وقيدت الدابة .وفرس قيد ا وابد أي أںه لسرعته
كأںه يقيد ا وابد وهي الحمر الوحشية بلحاقها؛ وقيود ا سںان :لثاتها؛ وقيد العلم بالكتاب :ضبطه؛ وكذلك قيد
الكتاب بالشكل :شكله ،و هما على المثل .وتقييد الخط :تںقيطه وإعجامه وشكله ).(١١

اﻟﻤﻘﻴﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎً:اﻟﻤﻘﻴﺪ:
هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة ).(١٢
وعرف :بأںه اللفظ الدال على مدلول معين كزيد وهذا الرجل وأںت ).(١٣

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ان من اسباب اخت ف العلماء في استںباط ا حكام من المصادر المتفق عليها ليست فقط من الكتاب واںما
السںة كذلك مثال ذلك في المطلق والمقيد
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ﻳﻘﻮل د .ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ )اذا ورد اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻲﻓ ﻧﺺ وﻣﻘﻴﺪا ً ﻲﻓ آﺧﺮ؛ ﻓﻬﻞ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﻴﺪ ام ﻻ؟ ان ﻛﺎن اﻻﻃﻼق واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻲﻓ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ),(١٤
اﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ )((١٥

ً
مثل قوله):الجار احق بشفعة جاره ,ينتضر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد( ).,(١٦
وان الرسول قضى بالشفعة للجار قالت الحںفية يقضى بالشفعة للجار لمجر المجاورة وقال الجمهور يقضى
ً
بالشفعة للجار اذا كان شريكا في الطريق ).(١٧
لذلك يقول الدكتور هاشم جميل مبين المسألة حيث قال) :اذا ﻛﺎن اﻻﻃﻼق واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻲﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻠﻪ ارﺑﻊ ﺣﺎﻻت(:
أوﻻ ً ـ ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ ﻲﻓ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ )إذا اﺗﺤﺪ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻛﺎﻟﺪم اﻟﻤﺤﺮم ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﻄﻠﻖ ﻲﻓ اﻳﺔ وﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻔﻮح ﻲﻓ
اﻳﺔ(.

ﻋﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
َ َْ َ ﱠ َ َ ُ ﱠ َ ﱠ َ َ َْ ُ ْ ﱠ َ ْ ُ ُ َ
ً
ً
اضط ِر ْرت ْم ِإل ْيه( ) ،(١٨ورد المضطر في هذه ا ية مطلقا ،وورد مقيدا
قال تعالى) :وقد فصل لكم ما حرم عليكم ِإ ما
ْ
ََ
َ
َ
َ ْ َ َ ْ ََ
ْ ﱠُ
ْ ُ َ
َ
َ
اضط ﱠر غ ْي َر َب ٍاغ َو َع ٍاد ف ِإث َم َعل ْي ِه( ) ،(١٩وفي قوله تعالى):فم ِن اضطر ِفي مخمصةٍ غير
في قوله تعالى) :ف َم ِن
ّ ْ
َ
َ
ُم َت َجا ِں ٍف ِ ِ ث ٍم( ) (٢٠فحمل مطلق ا ضطرار على المقيد في قوله تعالى ":غ ْي َر َب ٍاغ َو َع ٍاد ,وقال ابن عباس والحسن
رضي عںهما :غير باغ في الميتة في ا كل و عاد بأكلها وهو يجد غيرها ،والظاهر مما ورد في تفسيرها من
ا قوال على ما يفهم من ظاهر ا ية أںه إثم في تںاول شيء من هذه المحرمات للمضطر الذي ليس بباغ و
عاد

)(٢١

آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎن:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول:
يحمل المطلق على المقيد وهو مذهب الجمهور ).(٢٢
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اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ً
يحمل المطلق على المقيد مطلقا ،وهو مذهب الظاهرية ).(٢٣

اﻷدﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:
أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول :اﺳﺘﺪﻟﻮا
بأںه من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بد لة المطلق ،ومن عمل بالمطلق لم يوف بالعمل بد لة المقيد ،فكان
ً
ً
الجمع هو الواجب وا ولى؛ ںه يكون عامـ بالـدليـليـن ،وا تـي بـغيـر ذلك يـكـون تـاركـا حدهما ).(٢٤
ً
واستدلوا أيضا بأن المطلق في قوله :أعتق رقبه ،إذا لم يحمل على المقيد في قوله :أعتق رقبة مؤمںة ،للزم عتق
رقبتين؛ ن ا مر المتكرر يفيد تكرار المأمور به سيما إذا اختلفت صفته ).(٢٥
ُ
ُ ﱠ َ
َ
أدلة أصحاب المذهب الثاںي :استدلوا بأن تقييد الدم بالمسفوح في قوله تعالى :قل أ ِج ُد ِفي َما أ ْو ِح َي ِإل ﱠي
ﱠ َ ُ َ ً َ ً ُ ً َ َ
ْ
ً َ َ
ُم َح ﱠرما َعلى ط ِاع ٍم َيط َع ُم ُه ِإ أن َيكون َم ْي َتة أ ْو َدما ﱠم ْسفوحا أ ْو ل ْح َم ِخ ِںز ٍير ) (٢٦يدل على أن ما عدا المسفوح
ْ
ﱠ َ َ ﱠ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ﱠ َ
ُ ﱠ
َ ّ
الد َم َول ْح َم ال ِخ ِںز ِير َو َما أ ِهل ِب ِه ِلغ ْي ِر ا ِ ) (٢٧ومن
ح ل ،بل هو كله حرام با ية ا خرى ِإںما حرم عليكم الميتة و
فرق بين شيء من هذا الباب فقد تحكم ب دليل وتكلم بالباطل من غير علم و هدى من تعالى ).(٢٨
الراي الراجح :اذهب الى ما ذهب اليه الدكتور هاشم جميل باںه يحمل المطلق غلى المقيد اذا اتحدا في
الحكم والسبب وهو راي الجمهور.
ً
ثاںيا :يقول الدكتور هاشم جميل في هذه المسألة باںه ) يحمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في الحكم
والسبب با تفاق كاليد حيث اطلقت في اية السرقة وقيد بالمرافق في اية الوضوء .مثال ذلك :تقييد الشهادة
بالعدالة أو إط ق الرقبة في الكفارة(.
عںدما يرد لفظ مطلق في ںص من الںصوص الشرعية ،فقد اتفق علماء ا صول على أںه يجب أن يعمل به على
اط قه ،وليس حد أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون دليل ) ,(٢٩و يصح تقييده بوصف أو شرط أو
َ
َ ﱠ ُْ َ
ُْ ُ
غيرهما يقلل من شيوعه إ بدليل على ذلك (٣٠) .كلفظ أيام في قوله تعالى) :ش ْه ُر َر َم َضان ال ِذي أں ِزل ِف ِيه الق ْرآن
َ ُْ َ َ ُْْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ﱠ ْ َ ََْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ ٌ
ًُ
ﱠ
َ
يضا أ ْو َعلى َسف ٍر ف ِع ﱠدة ِم ْن
ات ِمن الهدى والفرق ِان فمن ش ِهد ِمںكم الشهر فليصمه ومن كان م ِر
اس َو َب ِ ّيں ٍ
هدى ِللں ِ
ُ ْ
ﱠ ُ ْ
َ
ﱠ َ
ْ ُ ْ َ َ
ُ َ ﱠ ُ َْ ُ َ
َ َُ
أ ﱠي ٍام أخ َر ُي ِر ُيد ا ُ ِبك ُم ال ُي ْس َر َو ُي ِر ُيد ِبك ُم ال ُع ْس َر َوِل ُتك ِملوا ال ِع ﱠدة َوِل ُتك ِ ّب ُروا ا َ َعلى َما َه َداك ْم َول َعلك ْم تشك ُرون(
).(٣
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فقد وردت مطلقة في ا ية الكريمة ،ولم تقيد في ںص آخر ،ولم يقم دليل آخر على تقييدها بالتتابع ،فلهذا
يجب العمل بها على اط قها ،فكل من أفطر في ںهار رمضان لمرض أو سفر ،وجب عليه قضاء ا يام التي افطرها،
و يجب عليه أن يقضيها متتابعة ،لعدم ورود دليل يقتضي تقييد ا يام في ںص آخر بالتتابع.
ً
وعںدما يرد اللفظ مطلقا ،ويدل دليل على تقييده ،خرج المطلق عن اط قه ،وجب العمل بهذا القيد ،وصار
من باب المقيد من باب المطلق كما ورد في لفظ الحج ،المأمور به في الحديث عن أبي هريرة رضي

عںه

قال :خطبںا رسول صلى علية وسلم فقال)) :أيها الںاس قد فرض عليكم الحج ،فحجوا(( ) .(٣١فإںه ورد
ً
ات َب ّي َں ٌ
َ ٌ
ات
مطلقا عن التقييد با ستطاعة ،ولكن دل دليل آخر على أںه مقيد فوجب العمل وهو قوله تعالى)ِ :ف ِيه آي ِ
ََ َ ﱠ ﱠ َ
َ َ
ْ
ً
ََ ْ َ َ َُ َ َ ً َ ﱠ ََ ﱠ
ََ ُ ْ
اس ِح ﱡج ال َب ْي ِت َم ِن ْاس َتط َاع ِإل ْي ِه َس ِبي َو َم ْن كف َر ف ِإن ا َ غ ِںي َع ِن
مقام ِإب َر ِاه َيم ومن دخله كان ِآمںا و ِ ِ على الں ِ
ْال َع َال ِم َ
ين( ).(٣٢
لكن الخ ف بين ا صوليين جار في كيفية د لة المطلق على معںاه أهي قطعية أم ظںية؟
أ -فذهب معظم الحںفية إلى أن د لة المطلق على المعںى الموضوع له قطعية.

)(٣٣

ب -وذهب جمهور ا صوليين ومںهم الشافعية إلى أن د لة المطلق كد لة العام ).(٣٤
وهذا الخ ف يعود؛ خت ف علماء ا صول في تحديد حقيقة المطلق.

اﻟﺮاي اﻟﺮاﺟﺢ:
ان د لة المطلق كد لة العام وهذا اصل تحديد حقيقة المطلق وهوما ذهب اليه الجمهور.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ )إذا اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻲﻓ اﻟﺤﻜﻢ واﺗﻔﻘﺎ ﻲﻓ اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق وﻫﺬا راي واﻧﻤﺎ
ﻳﻨﻈﺮ اﻰﻟ اﻟﺤﻜﻢ ﻲﻓ دﻟﻴﻞ اﺧﺮ ﻛﺎﻟﻴﺪ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﺘﻴﻤﻢ وﻣﻘﻴﺪة ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮء(

َ
َ َ َ َ
َ َ
ّ ََ
ُ
َْ
ُ
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :قوله تعالى)َ :و ِإن ك ُںتم ﱠم ْر َضى أ ْو َعلى َسف ٍر أ ْو َجاء أ َح ٌد ِّمںكم ِّمن الغآ ِئ ِط أ ْو َم ْس ُت ُم ِالن َساء فل ْم
ً َ ً َ
َ
ُ َ ُ ﱠ ّ َ َ ُ ً َُ ً
ْ
ْ
َ ْ
ت ِج ُدوا َماء ف َت َي ﱠم ُموا َص ِعيدا ط ِّيبا ف ْام َس ُحوا ِب ُو ُج ِوهك ْم َوأ ْي ِديك ْم ِإن ا َ كان َعف ّوا غفورا( ) (٣٥وأما اليدان فيمسح كفيه
ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ
ْ
فقط ) ,(٣٦وقوله تعالى)َ :يا َأ ﱡي َها ﱠال ِذ َين َآم ُں ْوا إ َذا ُق ْم ُت ْم إ َلى ﱠ
وهك ْم َوأ ْي ِد َيك ْم ِإلى ال َم َر ِاف ِق َو ْام َس ُحوا
الص ِة فاغ ِسلوا وج
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
ُُ ُ َ َُ َ َْ
ُ
ً
َ
ُ
ُ
وسك ْم َوأ ْر ُجلك ْم ِإلى الك ْع َب ِين َو ِإن ك ُںت ْم ُج ُںبا فاط ﱠه ُروا َو ِإن ك ُںتم ﱠم ْر َضى أ ْو َعلى َسف ٍر أ ْو َجاء أ َح ٌد ﱠمںكم ِّم َن
ِبرؤ ِ
ً َ ً َ
َ
ّ
ْ
ْ
ََ َ ْ
َ َ
ُ َ ُ
َْ
الغا ِئ ِط أ ْو َم ْس ُت ُم ِالن َساء فل ْم ت ِج ُدوا َماء ف َت َي ﱠم ُموا َص ِعيدا ط ِّيبا ف ْام َس ُحوا ِب ُو ُج ِوهك ْم َوأ ْي ِديكم ِّم ْں ُه( ) (٣٧قد غيا
الغسل إلى المرافق( ).(٣٨
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آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول:
المطلق يحمل على المقيد ،وهو مذهب كثير من العلماء كا مدي وابن الحاجب ).(٣٩

اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
يحمل المطلق على المقييد ،ثم اختلفوا في جهة الحمل على رأيين ).(٤٠

اﻟﺮأي اﻷول:
ً
يحمل المطلق على المقيد قياسا ،وهو الراجح.

اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ً
يحمل المطلق على المقيد لفظا الراي الراجح :اذهب ما ذهب اليه الدكتور هاشم جميل باںه يحمل المطلق غلى
المقيد اذا اختلفا في الحكم واتفقا في السبب وهو راي كثي من العلماء.
راﺑﻌﺎً :اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ إذا اﺗﺤﺪا ﻲﻓ اﻟﺤﻜﻢ واﺧﺘﻠﻔﺎ ﻲﻓ اﻟﺴﺒﺐ )ذﻫﺐ اﻻﻛﺜﺮون اﻰﻟ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ  ,وﻗﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﺣﻤﺪ ﻲﻓ رواﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﺎﻟﺮﻗﺒﺔ ﻲﻓ اﻟﻜﻔﺎرة
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻄﻠﻖ ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﻈﻬﺎر وﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﻘﺘﻞ(.

َ َ
ُ
َُ َ
ﱠ
َ
َ
َ ُ ُ ُ َ
َ
َ
ّ
قوله تعالى)َ :وال ِذ َين ُيظ ِاه ُرون ِمن ِن َسا ِئ ِه ْم ث ﱠم َي ُع ُودون ِل َما قالوا ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ ِّمن ق ْب ِل أن َي َت َم ﱠاسا ذ ِلك ْم ت َوعظون ِب ِه
َ
َ
ﱠ
َ ُ َ َ
َوا ُ ِب َما ت ْع َملون خ ِب ٌير( ) (٤١الظاهر في قوله " ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ أںه يجزئ مطلق رقبة فتجزئ الكافرة ،وقال في تفسير
ﱠ َ
ٌ ﱠ ٌ َ َ
ً َ َ ً َ
ُ ْ
َ
َ َ َ
ﱠ
تعالى):و َمن ق َتل ُم ْؤ ِمںا خطئا ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ ﱡم ْؤ ِم َںةٍ َو ِد َية ﱡم َسل َمة ِإلى أ ْه ِل ِه ِإ أن َي ﱠص ﱠدقوا( ) (٤٢الظاهر أن كل
قوله
َ
رقبة اتصفت بأن يحكم لها با يمان ،مںتظم تحت قولهَ ":رق َبةٍ ﱡم ْؤ ِم َںةٍ " اںتظام عموم البدل ،فيںدرج فيها من ولد
ً
ً
بين مسلمين ومن أحد أبويه مسلم صغيرا كان أو كبيرا ،ومن سباه مسلم من دار الحرب قبل البلوغ( ).(٤٣لذلك
يشترط في الرقبة التي يجب عتقها في كفارة الظهار ان تكون مؤمںة عںد ا مام ابو حںيفة بيںما اشترط ا خرون
ذلك ).(٤٤
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آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬاﻫﺐ:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول:
يحمل المطلق على المقيد ،وهو مذهب الحںفية وأكثر المالكية ورواية عن أحمد

)(٤٥

اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
يحمل المطلق على المقيد ،من جهة القياس ،وهو مذهب أهل التحقيق من المالكية والشافعية واختاره أبو
الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاںي ).(٤٦

اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
يحمل من جهة اللغة ومعقول اللسان ،وهو رأي بعض المالكية والشافعية ورواية عن أحمد واختاره أبو يعلى ).(٤٧

اﻷدﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:
أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول :اﺳﺘﺪﻟﻮا
 .١بأن حمل المطلق على المقيد رفع ما اقتضاه المطلق من ا متثال بمطلقه ،وهذه زيادة في الںص والزيادة
ً
في الںص نسخ ،والقياس يصلح ںاسخا ).(٤٨
ً
 .٢أن الحوادث كلها مںصوص عليها ف قياس لبعضها على بعض ،فمث الرقبة في الظهار مںصوص عليها ،وفي
القتل مںصوص عليها ،فلم يجز قياس صوم التمتع على صوم الظهار في إيجاب التتابع ،و صوم الظهار على
صوم التمتع في إيجاب التفريق ).(٤٩
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أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﺳﺘﺪﻟﻮا على حمله من جهة القياس ،بأن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس ،ن قوله تعالى" :
َ
َ
ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ " عام في الرقبة المؤمںة والكافرة ،فإذا
قلںا :إن الكافرة

تجوز ،خصصںا الكافرة من العموم بالقياس ،وتخصيص العموم بالقياس جائز كسائر

العموميات ).(٥٠

أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﺳﺘﺪﻟﻮا على حمله من جهة اللغة ،بأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة ).(٥١

اﻟﺮاي اﻟﺮاﺟﺢ:
اذهب ما ذهب اليه اصحاب القول الثاںي وهو راي كثير من العلماء.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﺟﻤﺎع
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:
ً
ا جماع لغة :يراد فيه معںيان

أوﻻ ً :اﻟﻌﺰم
ََ
ْ َ ُ
على ا مر والقطع به وقولهم :أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه وقوله تعالى )فأ ْج ِم ُعوا أ ْم َرك ْم
ُ َ ُ
َوش َركاءك ْم( ).(٥٣) ,(٥٢
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ﺛﺎﻧﻴﺎً:اﻻ ْﺗﻔﺎق:
يقال :هذا أمر مجمع عليه :أي متفق عليه .ا جماع على الشي :أي اجتمعت آراؤهم عليه ).(٥٤

اﻷﺟﻤﺎع اﺻﻄﻼﺣﺎً:
ُ
هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ) ,(٥٥أو هو اتفاق المجتهدين من أمة الںبي

)( بعد وفاته في عصر

من العصور على حكم شرعي ).(٥٦

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
يقول الدكتور هاشم جميل في كتابه مسائل من الفقه المقارن )اذا اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎء ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر ﻲﻓ ﺣﻜﻢ
ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻰﻟ ﻗﻮﻟﻴﻦ او ا ﻛﺜﺮ ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﻔﺬة ﻟﻠﺨﻼف ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﺣﺪاث ﻗﻮل ﺟﺪﻳﺪ او ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ اﻳﺬان ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ اﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺟﺎء
ﺑﻌﺪﻫﻢ اﺣﺪاث ﻗﻮل ﺟﺪﻳﺪ ,ﺑﺎﻷول ﻗﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺑﺎﻟﺜﺎﻲﻧ ﻗﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ وﺗﻮﺳﻂ
اﺧﺮون ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﺠﻮز اﺣﺪاث ﻗﻮل ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻻﻗﻮال ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻳﺠﻮز اﺣﺪاث ﻗﻮل ﻳﻮاﻓﻖ ﻛﻞ ﻗﻮل ﻣﻨﻬﺎ

ﻋﻠﻰ وﺟﻪ وﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ اﺧﺮ واﺧﺘﺎره اﻻﻣﺪي وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺻﻮﻟﻴﻴﻦ.
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﻴﺮاث اﻟﺠﺪ واﻻﺧﻮة ,ﻓﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﻗﻮال
اﻻول :ﻳﺮث اﻟﺠﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل وﻳﺤﺠﺐ اﻻﺧﻮة
اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻟﺠﺪ اﻻﺧﻮة ﻳﺸﺘﺮط اﻻ ﻳﻘﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻟﺠﺪ اﻻﺧﻮة ﺑﺸﺮط اﻻ ﻳﻘﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪس
ﻓﺎذا ﺟﺎء ﻣﺠﺘﻬﺪ وﻗﺎل ان اﻟﺠﺪ ﻻ ﻳﺮث ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ اﻻﻗﻮال ﻛﻠﻬﺎ )((٥٧

اختلف العلماء في مسألة اخت ف فقهاء عصر من العصور في حكم مسألة الى قولين مںهم من قال بعدم
الجواز ومںهم من قال باںه يجوز احداث قول ثالث
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اﻟﻘﻮل اﻻول:
لم يجز لمن جاء بعدهم احداث قول ثالث لهم وبه قال الجمهور من الحںفية ) , (٥٨والمالكية ) ,(٥٩والشافعية ),(٦٠
والحںابلة ).(٦١

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول:
 .١إن اخت فهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما ،كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع
على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث
قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين ).(٦٢
ً
 .٢أںه يجوز أن ُيظن بهم الجهل أص  ،وأن لهم من الفضل والمںزلة ما ليس لغيرهم فقد شاهدوا التںزيل،
وعاصروا رسول

وهذا الفضل ليس لغيرهم ).(٦٣

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين واںقرض العصر جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ,وبه قال بعض
الحںفية ) ،(٦٤وبعض أهل الظاهر وبعض الشيعة ورواية عن ا مام أحمد ).(٦٥

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
واستدل من قال بهذا القول بأن الصحابة )( اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة وأبوين على قولين فجاء ابن سيرين
فأحدث قو ثالثا فقال في امرأة وأبوين يقول ابن عباس وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره الںاس على
هذا الخ ف ).(٦٦
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أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
هو اںه يقر على ذلك بل يكون محجوجا بإجماع الصحابة ف يقبل مںه هذا القول وكذلك أن ابن سيرين عاصر
الصحابة وهو من أهل ا جتهاد وخ ف التابعين ويعتد به مع الصحابة إذا عاصرهم وهو من أهل ا جتهاد وعلى
الوجه الذي يعتبر اںقراض العصر في صحة ا جماع ).(٦٧
 .١إن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ،ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث ).(٦٨

أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
أن ا جتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما ،ن بط ن ما عداهما ثابت با جماع ،و يسوغ
ا جتهاد في المجمع عليه ،وهذا بمںزلة ما لو ثبت بط ن ما عداهما بالںص ،فيسوغ ا جتهاد في القولين دون
غيرهما ).(٦٩

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ:
إن احداث قول ثالث ان لزم مںه رفع حكما مجمعا عليه حرم إحداثه ،وإن لم يرفع حكما مجمعا عليه جاز
إحداثه ,وهذا مذهب ا مام فخر الدين الرازي ،وا مدي ،وابن الحاجب ).(٧٠

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ:
 .١استدلوا لو قال بعضهم بأںه يقتل المسلم بالذمي و يصح بيع الغائب وقال بعضهم بجواز قتل المسلم
بالذمي وبصحة بيع الغائب فمن قال بجواز قتل المسلم بالذمي وبںفي صحة بيع الغائب أو بالعكس لم
يكن خارقا ل جماع من غير خ ف وكان ذلك جائزا له ).(٧١
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اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ:
هذه ا قوال وأدلتها فإںںي أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول ا ول القائلين لم يجز للتابعين
بعد عرض ِ
إحداث قول ثالث وذلك لقوة ا دلة و ن اخت فهم على قولين إجماع بأن كل قول سواهما باطل و ںه يجوز
أن يفوتهم الحق فلو جوزںا إحداث قول ثالث لجوزںا الخطأ عليهم في القولين وهذا يجوز ).(٧٢

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
قال الدكتور هاشم جميل في المسالة هذه) :ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻓﺎﺗﻔﻘﻮا
ﻋﻠﻰ ﻗﻮل واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻞ ﻳﻜﻮن اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻫﺬا اﺟﻤﺎﻋﺎ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ام ﻻ؟
"ﻫﻨﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ :ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺪ اﺟﻤﺎﻋﺎ ً وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ ان ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻻﺧﺮ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺐ آﺧﺮون اﻰﻟ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ اﺟﻤﺎﻋﺎً ,وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ ا ﻛﺜﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ )((٧٣

اﻟﻘﻮل اﻷول:
ً
أںه جائز ،ويكون إجماعا تثبت الحجة به ،بهذا قال أكثر الحںفية ) (٧٤وأكثر المالكية ) (٧٥وبعض الشافعية ،ومںهم
أبو سعيد ا صطخري ،وأبو الطيب الطبري والرازي ).(٧٦

واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄدﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
 .١قوله تعالىَ ) :و َﻣﻦْ ُﻳ َ
ﻴﻞ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣِ ﻨِﻴﻦَ ﻧُ َﻮ ِّﻟ ِﻪ
ﺳ َ
ﻮل ﻣِ ﻦْ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَ َﺒ َّﻴﻦَ َﻟ ُﻪ ا ْﻟ ُﻬﺪَ ى َو ﻳَ َّﺘ ِﺒ ْﻊ َﻏ ْﻴ َﺮ َ
ِﻖ اﻟ َّﺮ ُ
ﺳ ِﺒ ِ
ﺸﺎﻗ ِ
ﺳﺎ َء ْ
ﺼﻴ ًﺮا( ).(٧٧
ت َﻣ ِ
َﻣﺎ ﺗَ َﻮﻰﻟَّ َوﻧُ ْﺼ ِﻠ ِﻪ ﺟَﻬَ َّﻨ َﻢ َو َ

وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:
هو أںها لم تفرق بين إجماع سبق بخ ف وآخر لم يسبق بخ ف ،وصرف معںى ا ية إلى إجماع لم يسبقه خ ف
ً
تقييد لها من غير دليل يوجبه فكان باط ).(٧٨
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ً
 .١التابعين لو ابتدأوا إجماعا على حكم ،لكان ذلك حجة ،فكذلك سبيلهم فيما سبق فيه الجواب.
 .٢واستدل من قال بهذا القول بأن الصحابة )( اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة وأبوين على قولين فجاء ابن
سيرين فأحدث قو ثالثا فقال في امرأة وأبوين يقول ابن عباس وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره
الںاس على هذا الخ ف ).(٧٩

أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
هو اںه يقر على ذلك بل يكون محجوجا بإجماع الصحابة ف يقبل مںه هذا القول وكذلك أن ابن سيرين عاصر
الصحابة وهو من أهل ا جتهاد وخ ف التابعين في قول بعض أصحابںا يعتد به مع الصحابة إذا عاصرهم وهو
من أهل ا جتهاد وعلى الوجه الذي يعتبر اںقراض العصر في صحة ا جماع ).(٨٠
 .١اﺳﺘﺪﻟﻮا إن الجارية الثيب إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا يمںع الرد وقال بعضهم بالرد مع العقر
فالقول بالرد مجاںا قول ثالث  ,وكذلك لو قال بعضهم الجد يرث جميع المال مع ا خ وقال بعضهم بالمقاسمة
فالقول بأںه يرث شيئا قول ثالث  ,وكذلك إذا قال بعضهم الںية معتبرة في جميع الطهارات وقال البعض
الںية معتبرة في البعض دون البعض فالقول بأںها تعتبر في شيء من الطهارات قول ثالث ).(٨١

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ً
ً ّ
ا متںاع ،و يصير ذلك إجماعا وكأن الصحابي حاضر ،وليس موته مسقطا لقوله ،ويبقى ا جتهاد وبه قال بعض
المالكية ،ومںهم القاضي أبو بكر الباق ںي وأبو تمام ) (٨٢وبه قال ا مام الشافعي وأكثر الشافعية ومںهم الصيرفي
وإمام الحرمين والغزالي ) (٨٣وبه قالت الحںابلة ).(٨٤

واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄدﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
 .١إن ا مة إذا اختلفت على القولين واستقر خ فهم في ذلك بعد تمام الںظر وا جتهاد ،فقد اںعقد إجماعهم
على تسويغ ا خذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه ،فلو
ّ
أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتںع على المجتهد المصير إلى القول ا خر ،مع أن ا مة
في العصر ا ول مجمعة على جواز ا خذ به ،ففيه تخطئة أهل العصر ا ول فيما ذهبوا إليه ،ويستحيل أن
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ً
يكون الحق في جواز ا خذ بذلك القول والمںع من ا خذ به معا ،ف بد أن يكون أحد ا مرين خطأ ،أو
يلزمه تخطئة أحد ا جماعين القاطعين ،وهو محال ).(٨٥
 .٢إن اخت فهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما ،كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع
على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث
قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين ).(٨٦
 .٣إن ا خ يحجب الجد ،فهذا

يجوز؛ ن الصحابة )( اختلفوا في ذلك على قولين ،فمںهم من جعله

بمںزلة ا ب ،فيحجب ا خ ،ومںهم من شرك بيںه وبين ا خوة -على خ ف بيںهم في مقدار هذا التشريك-
فكأن الصحابة )( قد أجمعوا على أن للجد ںصيب ،فالقول بحجب ا خ ف يجوز ںه يكون خرق لهذا
ا جماع ).(٨٧
 .٤إن التابعين أجمعوا على حصر ا قاويل وضبط المذاهب ولو جاز إحداث مذهب آخر لم يكن لضبط
ا قاويل و حصر المذاهب معںى ).(٨٨

اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ:
ً
ً
الذي يبدو لي راجحا هو القول ا ول القائل جائز ،ويكون إجماعا تثبت الحجة به وذلك لقوة ا دلة ا ان دكتور
هاشم جميل لم يرجح دليل على ا خر واںما عرض اقوال العلماء.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ً
اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻐﺔ:
هو التقدير ،تقول قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله ).(٨٩
يأتي بمعںى تقدير الشيء على مثاله ،فيقال :قاس الشيء بغيره ،وعلى غيره فاںقاس ،قدره على مثاله ،ومن هںا
ً
سمي المقدار :مقياسا ،ويقال :اقتاس الشيء بغيره بمعںى قاسه به وقدره عليه ).(٩٠
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اﻟﻘﻴﺎس اﺻﻄﻼﺣﺎً:
هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعںى يجمع بيںهما ).(٩١
أو هو إلحاق أمر غير مںصوص على حكمه الشرعي بأمر مںصوص على حكمه شتراكهما في علة الحكم ).(٩٢
أو هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو ںفيه عںهما بأمر يجمع بيںهما من إثبات حكم أو صفة
أو ںفيهما ).(٩٣
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻫﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪود واﻟﻜﻔﺎرات واﻟﻤﻘﺪرات ؟
ﻳﻘﻮل د .ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ):ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺣﻤﺪ وا ﻛﺜﺮ اﺻﺤﺎﺑﻬﻤﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس
وﻗﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وا ﻛﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس وﻗﺪ اﺣﺘﺞ اﻟﻤﺜﺒﺘﻮن :ﺑﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ادﻟﺔ اﻟﺸﺮع
ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺑﻪ أي ﺣﻜﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻪ واﺣﺘﺞ اﻟﻤﺎﻧﻌﻮن :ﺑﺎن اﻟﺤﺪود ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﺪرة ,واﻟﻤﻘﺪرات
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎس ,ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ,وﻣﺎ داﻣﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﻘﻞ اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﺑﻴﻦ اﻻﺻﻞ واﻟﻔﺮع وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﻟﺨﻼف اﻳﻀﺎ ً ﻲﻓ اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس,ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ,ﻓﻠﻤﺎذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻘﺬف ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺟﻠﺪة وﻣﻘﺪار ﺣﺪ اﻟﺰﻰﻧ ﻣﺌﺔ ﺟﻠﺪة,واﺧﺘﻼف
اﻋﺪاد اﻟﺮﻛﻌﺎت ﻲﻓ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺼﻼة ؟وﻫﻜﺬا
...ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻠﻮاط ,ﻓﻬﻞ ﺗﺎﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻰﻧ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺷﺮﻋﺎ ً ﻟﻠﺰﻰﻧ ,ام
ﻻ؟
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ,وﻣﺎﻟﻚ واﺣﻤﺪ :ﻳﺎﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻰﻧ,ﻟﻜﻦ ذﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻰﻟ رﺟﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ً وﻫﻮ ﻗﻮل ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ورواﻳﺔ ﻋﻦ اﺣﻤﺪ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻲﻓ اﺷﻬﺮ اﻗﻮاﻟﻪ واﺣﻤﺪ ﻲﻓ رواﻳﺔ اﻰﻟ ان اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﺎﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺰاﻲﻧ ﺣﺴﺐ
ﺣﺎﻟﻪ :اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻛﺎﻟﻤﺤﺼﻦ ﻳﺮﺟﻢ ,وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻳﺠﻠﺪ ,اﻣﺎ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ,واﺧﺘﻠﻔﻮا اﻳﻀﺎ ﻲﻓ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻲﻓ اﻻﺳﺒﺎب واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﻧﻊ ﻓﺬﻫﺐ ا ﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻰﻟ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻬﺎ
وذﻫﺐ ا ﻛﺜﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻰﻟ ﻋﺪم ذﻟﻚ
وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ,ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻞ ﻓﻘﺪ اوﺟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎص
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺣﻤﺪ وﺻﺎﺣﺒﺎ اﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ,
واﻋﺘﺒﺮوه اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼح ,ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺐ اﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻰﻟ ﻋﺪم وﺟﻮب
اﻟﻘﺼﺎص ﻲﻓ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻞ؛ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ,اﻣﺎ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ :ﻓﺎن اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻨﺪه ﻳﻨﻘﺴﻢ
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اﻰﻟ ﻗﺴﻤﻴﻦ:ﻋﻤﺪ وﺧﻄﺄ ,وﻻ واﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺘﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ واﻟﻴﻪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم
وﻫﻨﺎك رواﻳﺔ اﺧﺮى ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﻓﺎن ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ولهذا فقد اختلف العلماء فيها على قولين:

اﻟﻘﻮل اﻷول:
يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات فيها كما يجري في باقي ا حكام الشرعية،وبه قال جمهور
ا صوليين من المالكية )(٩٤والشافعية )(٩٥والحںابلة ).(٩٦

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول:
 .١استدلوا بما روي عن معاذ أںه قال للںبي )(حين بعثه إلى اليمن )أجتهد رأيي( ) (٩٧فصوبه رسول

)(

على ذلك ولم يفرق بين هذه ا حكام وبين غيرها و ںه حكم ليس فيه دليل قاطع فجاز إثباته بالقياس أصله
ً
سائر ا حكام ,مطلقا من غير تفصيل وهو دليل الجواز وإ لوجب التفصيل ںه في مظںة الحاجة إليه،
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتںع و ن كل دليل ثبت فيه غير هذه ا حكام ثبت فيه هذه ا حكام
كخبر الواحد ).(٩٨
 .٢استدلوا بأںهم أوجبوا الكفارة على ا كل في رمضان قياسا على المجامع ,وأوجبوا الحد في المحاربة قياسا
على الردء في استحقاق الغںيمة فدل على جواز ذلك .فإن قيل :الكفارة في رمضان واجبة با جماع وكذلك
الحد في المحاربة وإںما أثبتںا موضعها بالقياس وذلك جائز وإںما الذي يجوز إيجاب ذلك في غير الباب
الذي ثبت فيه كإيجاب القطع على المختلس والحد على ال ئط.
قيل:هو وإن كان إيجابا في الباب الذي وجب فيه إ أن الماںع هو إيجاب ذلك بالقياس هو أن مقدار المأثم
وما يفتقر إلى الحد في الردع يدرك بالقياس و يعلمه إ

تعالى وهذا موجود فيما ألزموا فيجب أن يقاس

فيه ).(٩٩
 .١إن الصحابة لما تشاوروا في حد شارب الخمر قال علي)(» :إںه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا
هذى افترى ; فحدوه حد المفتري« ) (١٠٠قاسه على حد المفتري ،ولم يںقل عن أحد من الصحابة في ذلك
ںكير ،فكان إجماعا
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 .٢إن هذه ا حكام يجوز إثباتها بخبر الواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر ا حكام والكفارات وكذلك شهادة
الشهود تثبت بها الحدود وإن جوزںا عليهم الخطأ وتعمد الكذب ،فكذلك يجب أن تثبت الحدود والكفارات
والمقدرات بالقياس وإن كان طريقه غلبة الظن ).(١٠٢

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالںصب في الزكات والمواقيت في الصلوات وهو قول
الجبائي ) ,(١٠٣وبه قال اصحاب ابو حںيفة ).(١٠٤

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
 .١استدلوا إن الحد شرع للزجر والردع عن المعاصي والكفارة وضعت لتكفير المأثم وما يقع به الردع والزجر
من المعاصي ويتعلق به التكفير عن المأثم يعلمه إ
يعلمه إ

تعالى فكذلك اختصاص الحكم بقدر دون قدر

تعالى و يجوز إثبات شيء من ذلك بالقياس ).(١٠٥

 .٢إن الحدود عقوبات وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة والقياس مما يدخله احتمال الخطأ وذلك شبهة
والعقوبات مما تدرأ بالشبهات لقوله )( » ادرؤوا الحدود بالشبهات « ).(١٠٧) ,(١٠٦
أجيب عںه :إن هذا يبطل بخبر الواحد وشهادة الشهود فإںها لموضع شبهة ںه يجوز الخطأ والسهو فيها ثم
يجوز إثبات الحدود بهما وعلى أںا إںما ںوجب إذا ترجح أحد ا صلين فيبطل ا صل ا خر ويصير وجوده كعدمه
ثم هذا يبطل بإيجاب ذلك في الباب الذي وضع فيه فإںهم جوزوه بالقياس وإن كان موضع شبهة ).(١٠٨
 .١استدل من قال بهذا القول إن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مع أںه أولى
ً
ً
بالقطع ،وأوجب الكفارة بالظهار لكوںه مںكرا وزورا ولم يوجبها في الردة مع أںها أشد في المںكر وقول الزور،
فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى دل على امتںاع جريان القياس فيه.

وأﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
إن الشارع قد مںع من إجراء القياس في بعض صور وجوب الحد والكفارة وذلك

يدل على المںع مطلقا بل

يجب اعتقاد اختصاص تلك الصور بمعںى وجود له في غيرها تقلي لمخالفة ).(١٠٩
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اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ:
هذه ا قوال وأدلتها فإںںي أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول ا ول القائلين يثبت بالقياس جميع
بعد عرض ِ
ا حكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها وذلك لقوة ا دلة وحديث معاذ بن جبل حيںما
سأله الرسول )( »بم تحكم قال بكتاب

قال فان لم تجد قال بالسںة قال فان لم تجد قال اجتهد براي«

وهذه اشارة واضحة من حضرة الرسول)( الى جواز القياس في حكم ا شياء وا جتهاد

)(١١٠

)(١١١

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
رب العالمين ،الحمد

الحمد

ً
أتم عليںا فضله وأسبغ عليںا ُ
الذي ّ
ںعمه ظاهرة وباطںة ،الحمد

لهذا وما ّكںا لںهتدي لو أن هداںا  ،والص ة والس م على سيدںا
ُ
ألخص فيها أهم ما توصلت إليه من ںتائج:

الذي هداںا

وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ,فهذه خاتمة

ً
ُ
 .١يعد الدكتور هاشم جميل من العلماء البارزين في العراق والفلوجة خصوصا وفي العالم ا س مي عموما
حيث عرف بغزارة علمه حتى وصل الى قمة تكويںه العلمي في الفقه المقارن والعلوم ا خرى وحملت اليه
الفتاوى من هںا وهںاك ورحل اليه ط ب المعرفة يںهلون من معين علمه حتى كثر ت مذته واںتشروا في
معظم البقاع.
 .٢يعد كتاب مسائل من الفقه المقارن ل ستاذ الدكتور هاشم جميل من الكتب المںهجية المهمة التي تدرس
في كليات العلوم ا س مية والتي بينت كيفية ازالة التعارض عںد ا ستد ل بين السںة وبين ا دلة ا خرى
وبين ا حاديث بعضها ببعض.
ً
ً
ً
 .٣كان الشيخ مجتهدا معتد وسطيا لم يتأثر بمذهب معين ،اںما مذهبه ما يرجحه الدليل ،وهذا يدل على
صحة فهمه ورصاںة فكره ،وبعده عن ا ںحراف وا هواء ،فكان يرجح ا حكام بںاء على قوة وضعف ا دلة
فقدم في كثير من ترجيحاته ما ثبت بالكتاب والسںة ،وإذا لم يوجـد يرجح بںاء على حجيـة ا جماع وبوجـه
خـاص إجمـاع الصـحابـة ،أو القياس،أو قول الصحابي ،أو ا ستصحاب ،أو المصلحة المرسلة.
 .٤اقتصرت عںد ذكر الخ ف على المذاهب ا ربعة والظاهرية والزيدية وا مامية و اذكر ا راء ا خرى ا
عںد الضرورة.
 .٥بينت الراي الراجح في المسألة وحسب قوة ا دلة وهذا راي الباحث.
 .٦يعد هذا البحث موجز مختصر استطيع ذكر الكثير من المسائل فيه وذلك ل لتزام بضوابط المؤتمر.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] -[١المقدسي الحںبلي ،,شمس الدين١٤٢٠ ,هـ ,اصول الفقه،
مكتبة العبيكان ،ط ,١الرياض.
] -[٢السامرائي  ,عبد العزيز ,٢٠٠٤ ,حياته وجهوده العلمية في الفقه
والفتوى ,اطروحة دكتوراه للطالب خالد احمد صالح ,/ص.٩٢؛
] -[٣المشهداںي  ,عبود١٤٣٤ ,ه ,تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات
العلمية فيها  ,دار المںاهج  ,ط ١/ـ.
] -[٤السراج  ,رغد ,٢٠٠٨ ,التخريج ا صولي لترجيحات الدكتور
هاشم جميل من خ ل كتابه مسائل من الفقه المقارن
))مسائل الطهارة والص ة((  ,رسالة ماجستير للطالبة حسن علي
،الجامعة ا س مية/بغداد.
][٥ــ المطبعي  ,حميد١٩٩٥ ,م  ,موسوعة أع م العراق في القرن العشرين ،ط ،١بغداد،
] -[٦سجل ا شراف في الدراسات العليا في كلية العلوم ا س مية ،جامعة
بغداد ،وكلية الفقه وأصوله /الجامعة ا س مية وفيما يخص رسائل
الماجستير في ا مارات فقد أخبرںي بها الشيخ هاشم جميل
] -[٧الباجي  ,سليمان ١٩٨٩ ,م,.إحكام الفصول في أحكام ا صول,
مؤسسة الرسالة ،وطبعة دار الغرب ا س مي ،ط,١/بيروت،
] -[٨القرطبي الظاهري  ,علي  ,ا حكام في أصول ا حكام ,دار ا فاق الجديدة ،ط ١/بيروت.
] -[٩الثعلبي ا مدي  ,علي  ,ا حكام ل مدي ,١٤٠٤ ,ا حكام في
أصول ا حكام ,دار الكتاب العربي ــ بيروت ,الطبعة ا ولى.،
] -[١٠الشوكاںي اليمںي ,

١٤١٩ ,هـ  ,إرشاد الفحول إلى تحقيق

الحق من علم ا صول  ,دار الكتاب العربي ,الطبعة :ا ولى
َ
] -[١١الفںاري )أو الف َںري(الرومي  ٢٠٠٦ , ,م ,أصول الشرائع  ,دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان ،ط ،١
] -[١٢الزركشي  ,بدر الدين

١٤٢١ ,هـ  ,البحر المحيط في أصول الفقه  ,دار الكتب العلمية ،لبںان ط.١/

] -[١٢الجويںي  ,ابو المعالي عبد الملك  ,البرهان في أصول الفقه.الںاشر :دار ا ںصار ــ القاهرة.
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] -[١٣ا صفهاںي  ,محمود١٤٠٦ ,هـ ,بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ,دار المدںي ،السعودية ,الطبعة:
ا ولى م.
] -[١٤المشهداںي ,عبود ١٤٣٤ ,هـ  ,تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ,دار المںاهج  ,ط.١/
] -[١٥المںاوي,

 ,التعاريف ,١٤١٠ ,دار الفكر  -بيروت  ,الطبعة ا ولى.

] -[١٦المجددي ,

 ,التعريفات الفقهية١٤٢٤ ,ه دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان

١٤٠٧هـ ١٩٨٦-م( ،ط .١
] -[١٧بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحںفي  ,شمس الدين

١٤١٧ ,هـ ١٩٩٦ -م ,التقرير والتحبير ,دار

الفكر بيروت ,الطبعة :ا ولى٠
] -[١٨المںاوي القاهري  ,زين الدين

١٤١٠ ,هـ١٩٩٠-م  ,التوقيف على مهمات التعاريف ,عالم الكتب ،عبد

الخالق ثروت-القاهرة ،ط .،١
] -[١٩ا ںصاري  ,زكريا ,١٤١١ ,الحدود ا ںيقة والتعريفات الدقيقة دار الفكر المعاصر ــ بيروت ,الطبعة:
ا ولى.،
َ
] -[٢٠الفںاري )أو الف َںري( الرومي ,

 ,فصول البدائع في أصول الشرائع دار الكتب العلمية,ط.١/

] -[٢١لجصاص الحںفي ,الفصول للجصاص ,أحمد ١٤١٤ ,هـ ١٩٩٤ -م ,الفصول في ا صول, ,دار النشر :وزارة
ا وقاف الكويتية ,الطبعة :الثاںية،
] -[٢٢المروزى السمعاںي التميمي الحںفي ثم الشافعي  ,مںصور ١٤١٨ ,هـ١٩٩٩/م  ,قواطع ا دلة في ا صول ,دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبںان ,الطبعة :ا ولى ٠
] -[٢٣البزدوي  ,عبد العزيز ١٤١٨ ,هـ١٩٩٧/م  ,كشف ا سرار ,دار الكتب العلمية ــبيروت ,الطبعة :الطبعة
ا ولى
] -[٢٤للشيرازي ,ابراهيم ,.١٩٩٥-١٤١٦ ,اللمع في أصول الفقه ,دار الكلم الطيب ,دمشق-بيروت ,ودار ابن كثير
دمشق-بيروت  ,الطبعة ا ولى
] -[٢٥بفخر الدين الرازي خطيب الري,

 ١٤١٨ ,هـ  ١٩٩٧ -م ,.المحصول ,الںاشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة:

الثالثة،
] -[٢٦هاشم ١٤٢٨-٢٠٠٧ ,مسائل من الفقه المقارن ,دار الزئبق /دمشق ومطبعة دار المںاهج/بغداد ,ط٠ ١/
] -[٢٧بن تيمية  ,أحمد  ,المسودة ,في أصول الفقه ,الںاشر :دار الكتاب العربي ,ط.١/
] -[٢٨البصري المعتزلي ,
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] -[٢٩الزيات -مصطفى -الںجار ,ا)إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر /

الںجار( ,لمعجم

الوسيط  ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة , ,الںاشر :دار الدعوة ط.١/
] -[٣٠السيوطي ١٤٢٤ ,هـ  .٢٠٠٤-معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  ,مكتبة ا داب -القاهرة -مصر ،ط ،١

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١هي مدرسة دينية انشأة عام ١٩٦٣م في الفلوجة وسط جامع يسمى بالجامع الكبير الذي يطل على ںهر الفرات حيث كاںت
قبلة للعلم والعلماء من مختلف اںحاء العالم ومن علمائها الشيخ جليل الراوي وحامد م حويش وعبدالعزيز السامرائي و

الفياض

وقد تخرج مںها الكثير من العلماء مںهم احمد عبيد الكبيسي يںظر https://alialani.blogspot.com/

) (٢مسائل من الفقه المقارن ,دكتور هاشم جميل,مطبعة دارالزيبق /دمشق ومطبعة دار المںاهج/بغداد ,ط ١٤٢٨-٢٠٠٧ ١/هـ
) (٣التخريج ا صولي لترجيحات الدكتور هاشم جميل من خ ل كتابه مسائل من الفقه المقارن ))مسائل الطهارة والص ة (( ,
رسالة ماجستير للطالبة رغد حسن علي ،الجامعة ا س مية/بغداد ,٢٠٠٨ص ٢٢
) (٤الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ,اطروحة دكتوراه للطالب خالد احمد صالح/
 ,٢٠٠٤ص.٩٢؛ تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها,الشيخ عبود فياض المشهداںي ,دار المںاهج  ,ط١٤٣٤ ١/هـ٢٠١٣-م
) (٥تاريخ علماء بغداد  ، ١٠٦-١٠٢موسوعة أع م العراق في القرںالعشرين لحميد المطبعي وزارة الثقافة وا ع م  ،ط ، ١بغداد
١٩٩٥،م ص ٤٤٢, ٣٨١ ,١٠٨ ,٢١
) (٦سجل ا شراف في الدراسات العليا في كلية العلوم ا س مية  ،جامعة بغداد  ،وكلية الفقه وأصوله /الجامعة ا س مية وفيما
يخص رسائل الماجستير في ا مارات فقد أخبرںي بها الشيخ هاشم جميل.
) (٧المصدر ںفسه
) (٨التخريج ا صولي لترجيحات الدكتور هاشم جميل من خ ل كتابه مسائل من الفقه المقارن ))مسائل الطهارة والص ة
((,ص ,٣١الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص٩٣
) (٩معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم :عبد الرحمن بن أبي بكر ،ج ل الدين السيوطي )ت ٩١١هـ( تحقيق :أ .د
إبراهيم عبادة :مكتبة ا داب -القاهرة -مصر ،ط ١٤٢٤ ،١هـ  ٢٠٠٤-م :ص  ،٤٠التعريفات الفقهية:

عميم ا حسان المجددي

البركتي :دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١٤٠٧هـ ١٩٨٦-م( ،ط ١٤٢٤ ،١هـ ٢٠٠٣-م :ص ٢٠٩؛ التوقيف على
مهمات التعاريف :زين الدين

المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المںاوي القاهري

)ت ١٠٣١هـ( :عالم الكتب ،عبد الخالق ثروت-القاهرة ،ط ١٤١٠ ،١هـ١٩٩٠-م :ص  .٣٠٨؛ المعجم الوسيط ج/٢ص ،٥٦٣التعاريف
ج/١ص ،٦٦٣الحدود ا ںيقة ج/١ص٠ ٧٨
) (١٠ا حكام ل مدي ج/٣ص ،٥يںظر :مختصر المںتهى ا صولي بن الحاجب  ،دار الكتب العلمية  ،ط ،٩٦ /٣، ٢٠٠٤ ، ١أصول
الفقه للمقدسي  ،الرياض  ،مكتبة العبيكان  ،ط٩٨٥ /٣ ١٩٩٩ ، ١
) (١١لسان العرب ،مادة )قيد(٣/٣٧٣ :
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) (١٢كشف ا سرار ٢/٥٢٠
) (١٣المصدرںفسه
) (١٤يںظر :المعتمد ج/١ص، ٢٨٩إحكام الفصول في أحكام ا صول  ،١/٢٨٧اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٣قواطع ا دلة
في ا صول ج/١ص ،٢٢٨ا حكام ل مدي ج/٣ص،٧لباب المحصول ج/٢ص ،٦١٤ںفائس ا صول شرح المحصول ج/٣ص،٦٨
كشف ا سرار ج/٢ص -٤١٨ص ،٤٢٢بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبج/٢ص ،٥٨٨التقرير والتحبير ج/١ص٣٦٤
،مختصر المںتهى ا صولي ،٣/٩٩المحصول ،٣/١٤٢المسودة ج/١ص ،١٣١أصول الفقه ،تأليف:شمس الدين
الحںبلي)٧٦٣-٧١٢هـ( ،تحقيق :د .فهد بن

بن مفلح لمقدسي

السدحان ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط ١سںة١٤٢٠هـ١٩٩٩-م  ،٨٩٨ /٣التحبير شرح

التحرير ج/٦ص،٢٧٢٠تيسير التحرير ج/١ص٣٣٠
) (١٥مسائل من الفقه المقارن ص٢١
) (١٦رواه الترمذي /تحفة ا حوذي ٢/٢٩٢
) (١٧المصدر ںفسه
) ] (١٨ا ںعام جزء آية[١١٩ :
)] (١٩البقرة جزء آية[١٧٣:
)] (٢٠المائدة جزء آية[٣:
) (٢١يںظر :تفسير البحر المحيط ج/١ص٦٦٤
) (٢٢يںظر :المعتمد ج/١ص، ٢٨٩إحكام الفصول في أحكام ا صول  ،١/٢٨٧اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٣قواطع ا دلة في
ا صول ج/١ص ،٢٢٨ا حكام ل مدي ج/٣ص،٧لباب المحصول ج/٢ص ،٦١٤ںفائس ا صول شرح المحصول ج/٣ص ،٦٨كشف
ا سرار ج/٢ص -٤١٨ص ،٤٢٢بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبج/٢ص ،٥٨٨التقرير والتحبير ج/١ص، ٣٦٤مختصر المںتهى
ا صولي ،٣/٩٩المحصول ،٣/١٤٢المسودة ج/١ص ،١٣١أصول الفقه ،٨٩٨ /٣ ،التحبير شرح التحرير ج/٦ص،٢٧٢٠تيسير التحرير
ج/١ص٣٣٠
) (٢٣يںظر :ا حكام بن حزم ج/٢ص ،١٦١ا راء ا صولية ل مام القرطبي ،للدكتور أحمد عيسى يوسف ص١٠٦
) (٢٤يںظر :اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٣قواطع ا دلة في ا صول ج/١ص،٢٢٩المحصول ج/٣ص،٢١٥ا حكام ل مدي
ج/٣ص.٧
) (٢٥يںظر :المعتمد ج/١ص ،٢٨٩التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص١٧٧
)] (٢٦ا ںعام جزء آية[١٤٥:
)] (٢٧البقرة جزء آية[١٧٣:
) (٢٨يںظر :ا حكام بن حزم ج/٢ص١٦٢
) (٢٩فصول البدائع في أصول الشرائع
حسين

بن حمزة بن

َ
 ،شمس الدين الفںاري )أو الف َںري( الرومي )ت ٨٣٤هـ( تحقيق:

حسن إسماعيل دار الكتب العلمية
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) (٣٠أصول الشرائع

بن حمزة بن

َ
 ،شمس الدين الفںاري )أو الف َںري(لرومي )ت ٨٣٤هـ( تحقيق:

حسين

حسن

إسماعيل دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان  ،ط  ٢٠٠٦ ،١م ١٤٢٧ -هـ٢/٩١ :
) (٣١اخرجه :مسلم ،كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر ،برقم)٢/٩٧٥ :(١٣٣٧
) (٣٢سورة آل عمران من ا ية ٩٧
) (٣٣كشف ا سرار شرح أصول البزدوي-١/٢٧٩/٢٨٦ :
) (٣٤المستصفى للغزالي :ص ١٩٥
)] (٣٥النساء [٤٣
) (٣٦يںظر :تفسير البحر المحيط ج/٣ص٢٧٠
)] (٣٧المائدة جزء آية[٦:
) (٣٨تفسير البحر المحيط ج/٣ص٤٥٠
) (٣٩يںظر :المعتمد ج/١ص،٢٨٨اللمع في أصول الفقه ج/١ص ، ٤٣روضة الںاظر ج/١ص ،٢٦٢ا حكام ل مدي ج/٣ص،٦كشف
ا سرار ج/٢ص ،٤١٨متن التںقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح ج/١ص،١١٥تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص،٢٦٠
القواعد والفوائد ا صولية ج/١ص،٢٨٠التحبير شرح التحرير ج/٦ص ،٢٧١٩شرح الكوكب المںير ،٣/٣٩٥إرشاد الفحول ج/١ص٢٨٠
) (٤٠يںظر :حاشية العطار على جمع الجوامع ج/٢ص ،٨٦المحصول بن العربي ج/١ص،١٠٨
) ]- (٤١المجادلة جزء آية[٣:
)] (٤٢النساء جزء آية[٩٢:
) (٤٣تفسير البحر المحيط ج/٣ص٣٣٤
) (٤٤مسائل من الفقه المقارن ص٢٢
) (٤٥يںظر :التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص،١٨٠المحصول بن العربي ج/١ص،١٠٨روضة الںاظر ج/١ص ،٢٦٠لباب المحصول
ج/٢ص،٦١٥كشف ا سرار ج/٢ص ،٤١٨متن التںقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح ج/١ص ،١١٥تحفة المسؤول في شرح مختصر
مںتهى السول ج/٣ص، ٢٦٣شرح الكوكب المںير٣/٤٠٢
) (٤٦يںظر :المعتمد ج/١ص ،٢٨٩إحكام الفصول في أحكام ا صول ج/١ص ،٢٨٧التبصرة ج/١ص ،٢١٥البرهان في أصول الفقه
ج/١ص ،٢٨٨قواطع ا دلة في ا صول ج/١ص ،٢٢٩التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص ، ١٨١-١٨٠المحصول ج/٣ص ،٢١٨ا حكام
ل مدي ج/٣ص ،٨تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص ، ٢٦٣ا بهاج ج/٢ص ،٢٠١شرح الكوكب المںير٣/٤٠٢
) (٤٧يںظر :العدة ج/١ص، ٣٩٤إحكام الفصول في أحكام ا صول ج/١ص التبصرة ج/١ص ،٢١٥البرهان في أصول الفقه
ج/١ص ،٢٨٨قواطع ا دلة في ا صول ج/١ص ،٢٢٩التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص ، ١٨١المحصول ج/٣ص ،٢١٨ا حكام ل مدي
ج/٣ص،٨تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص ، ٢٨٧ ٢٦٣ا بهاج ج/٢ص ،٢٠١شرح الكوكب المںير٣/٤٠٢
) - (٤٨يںظر :كشف ا سرار ج/٢ص،٤٢٥تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص،٢٦٤التحبير شرح التحرير
ج/٦ص٢٧٣٢
) (٤٩يںظر :كشف ا سرار ج/٢ص ،٤٢٥لباب المحصول ج/٢ص٦١٥
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) (٥٠يںظر :اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٤التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص١٨٧
) (٥١يںظر :اللمع في أصول الفقه ج/١ص٤٤
) (٥٢سورة يونس آية ٧١
ّ
ّ
الملقب بمرتضى ،ﱠ
الز بيدي )ت ١٢٠٥هـ(,المحقق:
)(٥٣يںظر :تاج العروس ّ ,بن ّ بن عبد الرزاق الحسيںي ،أبو الفيض،
مجموعة من المحققين ,الںاشر :دار الهداية ) ,(٢٠/٤٦٤لسان العرب ) .(٨/٥٧مادة جمع ,اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص(٨٧ :
) (٥٤المصدر ںفسه
) (٥٥اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص(٨٧ :
) (٥٦التعاريف )ص ,(٣٧ :الحدود ا ںيقة والتعريفات الدقيقة  ,زكريا بن

بن أحمد بن زكريا ا ںصاري ،زين الدين أبو يحيى

السنيكي )المتوفى٩٢٦ :هـ(,المحقق :د .مازن المبارك,الںاشر :دار الفكر المعاصر ــ بيروت ,ط) ١٤١١ ،١/ص , (٨١ :ا بهاج في شرح
المںهاج ) ,(٣٥١ /٢المطلق والمقيد )ص, (١٥٢ :ا المعتصر من شرح مختصر ا صول من علم ا صول  ,أبو المںذر محمود بن
بن مصطفى بن عبد اللطيف المںياوي ,الںاشر :المكتبة الشاملة ،مصر ,ط ١٤٣١ ،١/هـ  ٢٠١٠ -م )ص ,(٢٠٢ :إرشاد الفحول إلى تحقيق
الحق من علم ا صول )(١٩٣ /١
) (٥٧مسائل من الفقة المقارن ص٤١
)(٥٨أصول السرخسي )(٣١٨ /١
)(٥٩شرح تںقيح الفصول ص ٣٢٦
)(٦٠الرسالة للشافعي ) , (٥٩٩ /١الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ), (٤٣٥ /١اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص ,(٩٢ :التبصرة
في أصول الفقه)ص , (٣٧٨ :قواطع ا دلة في ا صول ) ,(٣٠ /٢شرح اللمع ٧٣٨
) (٦١العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٣ /٤التمهيد في اصوال الفقه) , (٣/٣١٠روضة الںاظر وجںة المںاظر ) ,(٤٣٠ /١المسودة ص ,٣٢٦
مختصر التحرير شرح الكوكب المںير )(٢٦٤ /٢
) (٦٢يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص ,(٩٣ :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٣٨٧ :شرح اللمع  , ٧٣٨الفقيه والمتفقه
للخطيب البغدادي ) ,(٤٣٥ /١العدة في أصول الفقه )(١١١٣ /٤
) (٦٣الرسالة للشافعي ) ,(٥٩٩ /١البحر المحيط في أصول الفقه ) ,(٥٢٠ /٦اصول السرخسي ) , (٣١٨ /١المسودة في أصول الفقه
)ص(٢٩٢ :
) (٦٤يںظر :فواتح الرحموت) ,(٢/٢٣٥التوضيح على التںقيح)(٢/٤٢
) (٦٥يںظر :المستصفى )ص ,(١٥٤ :ا حكام ل مدي ) ,(٣٣٠ /١روضة الںاظر وجںة المںاظر )(٤٣٠ /١
) (٦٦يںظر :العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٤ /٤التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٦٧التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٦٨يںظر :المستصفى )ص,(١٥٤ :روضة الںاظر وجںة المںاظر )(٤٣٠ /١
) (٦٩العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٤ /٤المستصفى )ص(١٥٤ :
) (٧٠يںظر :المحصول للرازي ) ,(١٢٨ /٤ا حكام ل مدي ) ,(٣٣١ /١بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )(٥٩٠ /١
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) (٧١يںظر :ا حكام ل مدي )(٣٣٢ /١
) (٧٢التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٧ :
) (٧٣ا حكام بن حزم ٤/١٥٥؛ ا حكام ل مدي ١/١٩٨؛روضة الںاظر ص١٧٥؛مقدمة البحر الزخار ص١٨٥؛
) (٧٤كشف ا سرار ،٩٧٠ /٣ :وأصول السرخسي٣٢٠ /١ :
)ُ (٧٥يںظر :إحكام الفصول للباجي٤٢٥ :
)ُ (٧٦يںظر :البحر المحيط ،٥٣٤ /٤ :اللمع ،٩٣ :البرهان ،٤٥٣ /١ :والمستصفى٢٠٣ /١ :
) (٧٧سورة النساء] :آية [١١٥
)ُ (٧٨يںظر :الفصول للجصاص ،٣٤١ /٣ :أصول السرخسي ،٣١٩ /١ :وميزان ا صول٧٣٣ /٢ :
)(٧٩يںظر :العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٤ /٤التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٨٠التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٨١يںظر :ا حكام ل مدي )(٣٣٠ /١
)ُ (٨٢يںظر :إحكام الفصول للباجي٤٢٥ :
)ُ (٨٣يںظر :البحر المحيط ،٥٣٣ /٤ :واللمع في أصول الفقه ،٩٣ :البرهان ،٤٥٤ /١ :المستصفى ،٢٠٢ /١ :وا حكام ل مدي/١ :
٣٧٧
)ُ (٨٤يںظر :المسودة ،٣٢٥ :والمختصر بن اللحام٧٩ :
)ُ (٨٥يںظر :ا حكام ل مدي٣٣٧ /١ :
)(٨٦يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص ,(٩٣ :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٣٨٧ :شرح اللمع  , ٧٣٨الفقيه والمتفقه
للخطيب البغدادي ) ,(٤٣٥ /١العدة في أصول الفقه )(١١١٣ /٤
) (٨٧روضة الںاظر وجںة المںاظر )(٤٣٠ /١
) (٨٨التبصرة في أصول الفقه )ص , (٣٨٨ :شرح اللمع ٧٣٨
) (٨٩يںظر :لسان العرب  ,١١/٣٧٠تاج العروس ٨/٤٣٤
) (٩٠يںظر :لسان العرب بن مںظور ٥/٣٧٩٣ :ــ مادة :قيس ،الصحاح ،٣/٩٦٧ :مادة قوس ،مختار الصحاح :ص ٥٥٥ــ ٥٥٦
) (٩١اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص(٩٦ :
) (٩٢ا بهاج في شرح المںهاج ) ,(٣ /٣الكوكب الساطع  +الجليس الصالح ,الكوكب :السيوطي ،الجليس :علي بن آدم ا ثيوبي
الولوي ,دار النشر :مكتبة ابن تيمية ,ط) ١٩٩٨ ،١/ص(٣٥١ :
) (٩٣البرهان في أصول الفقه ) ,(٥ /٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ا صول )(٨٩ /٢
) (٩٤يںظر :إحكام الفصول(٥٤٥) :
) (٩٥يںظر :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤٠ :شرح اللمع ) , ( ٧٩٣المستصفى , ٢/٣٣٢ :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي )/٤
 ,(٦٢قواطع ا دلة في ا صول ) , (١٠٧ /٢البحر المحيط في أصول الفقه ) ,(٦٨ /٧شرح البدخشي :ل مام

بن حسن البدخشي،

دار الكتب العالمية .بيروت٣/٤١ .
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)(٩٦يںظر :العدة في أصول الفقه ),(١٤٠٩ /٤التمهيد في اصول الفقه ,٣/٤٤٩ :روضة الںاظر وجںة المںاظر ) ,(٢٩٣ /٢المسودة في
أصول الفقه )ص(٣٩٨ :
) (٩٧رواه الترمذي ،كتاب ا حكام عن رسول

 ،باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ،رقم ) ،(١٢٤٩وقال :ليس إسںاده عںدي

بمتصل  ,أبو داود ،كتاب ا قضية ،باب اجتهاد الرأي في القضاء ،رقم ).(٣١١٩
)(٩٨يںظر :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤٠ :شرح اللمع  ,٧٩٣التمهيد بي الخطاب٣/٤٥٠ :
) (٩٩ا يںظر :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤١ :شرح اللمع  ,٣٩٤قواطع ا دلة في ا صول ).(١٦٩ /٢
ﱠ ّ َْ ُ
)(١٠٠
َ
َ
َ
َ
ﱠ ّ
يثي ا ں َدل ِس ّ ِي ١٥٢ ,ـ  ٢٤٤هجرية,
يثي ٩٣ ,ـ  ١٧٩هجرية ,رواية يحيى بن يحيى الل ِ
موطأ ا مام مالك رواية يحيى بن يحيى الل ِ
الںاشر دار الغرب ا س مي ــ بيروت ,تحقيق الدكتور بشار معروف ,(٤٠٩ /٢) .مسںد الشافعي  ,المسںد ,المؤلف :الشافعي أبو
عبد

بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مںاف المطلبي القرشي المكي )ت٢٠٤ :هـ( ,الںاشر:

دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان ,صححت هذه النسخة :على النسخة المطبوعة في مطبعة بو ق ا ميرية والنسخة المطبوعة في
ب د الهںد ,عام النشر ١٤٠٠ :هـ )ص , (٢٨٦ :سنن الدارقطںي )(٢١٣ /٤
)(١٠١يںظر :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي ) ,(٦٢ /٤إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ا صول )(١٤٥ /٢
)(١٠٢يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص,(٩٨ :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي )(٦٣ /٤
) (١٠٣ا حكام في أصول ا حكأم بن حزم )(١٦٤ /٧
)(١٠٤يںظر :الفصول في ا صول ) ,(١٠٦ /٤تيسير التحرير ),(١٠٣ /٤فواتح الرحموت ,٢/٣١٧ :أصول السرخسي ).(١٥٧ /٢
) (١٠٥الفصول في ا صول )(١٠٦ /٤
) (١٠٦سنن الترمذي , ٤/٣٣ :سنن ابن ماجة, ٢/٨٥٠ :سنن الدار قطںي ،٣/٨٤ :مسںد أبي حںيفة للحارثي , (١٨٤ /١) ,ںصب
الرآية ,جمال الدين أبو عبد بن يوسف بن الزيلعي )المتوفى٧٦٢ :هـ(,قدم للكتاب :يوسف َ
الب ُںوري ,صححه ووضع
الحاشية :عبد العزيز الديوبںدي الفںجاںي ،إلى كتاب الحج ،ثم أكملها

يوسف الكاملفوري ,المحقق:

عوامة ,الںاشر :مؤسسة

الريان للطباعة والنشر  -بيروت -لبںان /دار القبلة للثقافة ا س مية -جدة ــ السعودية ,ط١٤١٨ ،١/هـ١٩٩٧/م.٣/٣٠٩ :
) (١٠٧ا حكام ل مدي ) ,(٦٥ /٤إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ا صول )(١٤٤ /٢
) (١٠٨التبصرة في أصول الفقه )ص(٤٤٢ :
) (١٠٩ا حكام ل مدي )(٦٥ /٤
) (١١٠سبق تخريجه
) (١١١التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤٠ :شرح اللمع ٧٩٣
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