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املقدمة
ّ
ِ
ومنذرين ،وأشهدُ ّ
أن ال إله إالّ اهلل
مبرشين
الرسل
ِّ
احلمدُ هلل ِّ
رب العاملني ،الذي أرسل ُ
باحلق ّ

املتني ،وحده ال رشيك له ،إله األولني واآلخرين ،وأشهد ّ
أن حممد ًا عبده ورسوله الصادق
القوي ُ
ُ

الوعد األمني ،خاتم األنبياء وإمام املتقني ،صىل اهلل وسلم عليه ،وعىل آله الطيبني الطاهرين ،وعىل

الغر امليامني ،ومن تبعهم بإحسان حتى َ
األرض و َم ْن عليها ،وهو خري الوارثني .
يرث اهللُ
َ
أصحابه ّ
ٍ
ٍ
وبعدّ :
عظيمة
أمهية
فإن الفقه واصوله من أرشف العلوم قدر ًا ،وأعالها منزل ًة وذكر ًا ،ملا له من

ال ختفى عىل ّ
كل ذي ُلب ،إذ ّ
ان مسائله حيتاج إليها الناس دائ ًام وأبد ًا ،ونظر ًا ملا للزكاة واحلج

والصيام ،من أمهية عظيمة يف اإلسالم فقد عني العلامء قدي ًام وحديث ًا هبذه االركان املهمة ،وهذا

اإلهتامم نابع من األمهية العظيمة هلا يف اإلسالم ،ألهنا من االركان األساسية اخلمس التي ُبني عليها
ِ
شهادة َأ ْن ال إِل َه إِ اَّل اللهَُّ َ
اإلسالم احلنيف ،لقوله صىل اهلل عليه وسلمُ (( :بن ِ َي ا ِ
ٍ
وأ َّن
مخس،
إلسال ُم عىل
ِ
الة ،وإِ ِ
رسول اللهَِّ ،وإِ َقا ِم الص ِ
الزكاةَ ،
ُ
يتاء
حممدً ا
وصو ِم رمضان)) ( ،)1وكيف يقوم اإلنسان
واحل ِّجَ ،
َّ
َّ
بأداء هذه العبادات املهمة يف اإلسالم ،عىل أكمل وجه ،وبشكل صحيح ،عىل وفق هدى رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم  .فمعرفة أحكامه واجب من واجبات الدين ومن هنا جاء اختياري لبحثي

املوجز هذا أال وهـو ( :املنهج املعتمد عند أيب بكر الصيدالين يف استنباط األحكام الرشعية يف الزكاة
واحلج والصيام ) ،اذ ّ
ان البحث يف مثل هذا املوضوع فيه خدمة للفقه

اإلسالمي بشكل عام ،وللفقه الشافعي بشكل خاص ،وذلك من خالل بيان منهج آراء اإلمام

أيب بكر الصيدالين يف الزكاة واحلج والصيام ،وجعلها يف مؤ َّلف واحد مما يسهل الرجوع إليه ،إذ

أنّه ُيعدّ ذا مكانة مهمة بني علامء املذهب الشافعي ،فقمت من خالل استقرائي املنهج االصويل
للخروج بخالصة طريقته يف استباطه لألحكام الرشعية وآرائه الفقهية يف الزكاة واحلج والصيام،

خ ٍ
س))
((( ينظر :صحيح البخاري ،،كتاب :اإليامن ،باب  :قول النبي صىل اهلل عليه وسلم ُ (( :بنِ َي ِاإل ْس َال ُم َعلىَ ْ مَ
( )8( )11/1؛ وصحيح مسلم ،كتاب :اإليامن ،باب  :قول النبي صىل اهلل عليه وسلم ُ (( :بنِ َي ِ
ال ُم َعلىَ مَخ ٍ
اإل ْس َ
ْس))،
(.)16( )45/1
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والتي بقيت مدفونة يف بطون كتب املذهب الشافعي ،وال سيام ّ
أن العديد من فقهاء الشافعية الذين
جاءوا من بعده أصبحوا يذكرون آرائه باهتامم يف كتبهم ،ومن هنا يتضح مدى أمهية مجع وعرض

آراءه الفقهية ،كي يتعرف عليها طلبة العلم ،وتكون يف متناول يد اجلميع.

* *خطة البحث :

استوى ساق هذا البحث املوجز عىل مقدمة ومطلبني وخامتة ،ا ّما املقدمة ،فقد احتوت عىل

بيان أمهية املوضوع ،وأسباب إختياره ،واشتمل املطلب االول عىل نبذة عن حياة اإلمام أيب بكر
الصيدالين ،وتضمن املطلب الثاين عىل ذكر املصادر التي اعتمد عليها يف استنباطه لالحكام الفقهية

يف مسائل الزكاة واحلج والصيام ،ثم اخلامتة وإحتوت عىل أهم النتائج التي توصلت إليها من
أثبت املصادر واملراجع للبحث ورت ّبتها عىل حسب احلروف
خالل البحث مع بعض التوصيات ،ثم ُّ

اهلجائية .

وبعد هذا ك ّله ،فإين ألرجو ْ
أن أكون من الذين قال فيهم النبي صىل اهلل عليه وسلم ((من ُي ِرد
اهللُ به خري ًا يف ّقهه يف ِ
الدين))(. )1
ُ
ِ
عم ِه ،و ُيكافئ َمزيدَ ه ،وأسأله سبحانه ْ
أن جيعل هذا
هذا وإنيّ ألمحد اهلل تبارك وتعاىل محد ًا يوايف ن ْ
ٍ
صواب فهو من اهلل وحده ،وما كان من خطأ فمني ومن
البحث خالص ًا لوجهه الكريم ،فام كان من
راجع عنه ،واهلل ورسوله وأهل العلم بريئون منه .
الشيطان ،وأستغفر اهلل منه ،وإين
ٌ

رب العاملني وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

كثري ًا .

((( احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  -باب قول النبي صىل اهلل وسلم

عليه « ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق « (.)7312( )101/9
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املطلب الأول
حياته و�سريته
* *إسمه :

هو اإلمام الشيخ الفقيه ا ُمل ِّحدث الزاهد  :حممد بن داود بن حممد الداودي ،إمام جليل القدر،
عظيم الشأن من أئمة املذهب الشافعي ِ
()3( )2
الكبار يف بالد خراسان( ،)1من أهل مرو .

* *ن ََسب ُه:

اىل أبيه داود بن حممد بن داود املعروف بالداودي نسب ًة إىل جده األعىل ،وهو من أهل بيت إشتهر

ِ
بالع ْلم والصالح (.)4

* * كنيته ولقبه:

ُيكنى بأيب بكر ،و ُيلقب بـ (الصيدالين) نسب ًة إىل بيع العطر ،وأحيانا ُيل ّقب بـ(الشيخ) لوافر

علمه(. )5

((( خراسان  :بالد واسعة يف الشامل الرشقي من بالد فارس مما ييل العراق واهلند ،وتشتمل عىل أمهات من البالد،
منها :مرو (الذي يعد الصيدالين منها) ،ونيسابور ،وغريها ،وهي إقليم قديم يشمل اآلن إيران ،وأفغانستان ،وبعض

مناطق آسيا الوسطى وقد فتحت يف عهد اخلليفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ،ومنهم املحدثون ،والفقهاء ،والعباد،

وغري ذلك  .ينظر :معجم ما أستعجم من أسامء البالد واملواضع ،)490/2( ،ومعجم البلدان ،)350/2( ،والروض
املعطار يف خرب األقطار( ،ص . )214

((( مرو  :هي من مدن خراسان املعروفة ،وقد خرج منها كثري من علامء الدين وأهل الفضل واألعيان ،والنسبة إليها
مروزي ،ومعنى (مرو) املرج ،او احلجارة البيض التي يقتدح هبا  .ينظر :معجم ما استعجم ( ،)1216/4ومعجم
ّ
البلدان (112 /5ـ . )113

((( ينظر :هناية املطلب يف دراية املذهب ،املقدمة ( ،)131وطبقات الشافعية الكربى ،للسبكي، )148/4( ،وطبقات
الشافعية ،إلبن قايض شهبه (. )214/1

((( ينظر  :األنساب ،للسمعاين ( ،)297/5وطبقات الشافعية الكربى (. )148/4

((( ينظر  :هناية املطلب يف دراية املذهب ،املقدمة ( ،)179واملجموع رشح املهذب ،)71/1(،وطبقات الشافعية،

البن قايض شهبه. )214/1( ،
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* * شيوخه:

مل تُورد املصادر سوى أبرز شيخ تتلمذ اإلمام الصيدالين عىل يديه أال وهو :اإلمام الفقيه أبو بكر

القفال املروزي( ،)1والذي كان األشهر يف نقل مذهب اإلمام يف بالد خراسان ،بل ّ
ان َمدار طريقة

خراسان عليه ،وقد كان اإلمام الصيدالين من أعظم تالمذة اإلمام ايب بكر الق ّفال ( ،)2وقد كان علامء
ٍ
بحسن بحثهم وتفريعهم وترتيبهم لنصوص اإلمام الشافعي وقواعد
أهل خراسان حينئذ معروفني ُ
مذهبه(.)3

* *كُتبه:

أن للشيخ مؤلفات مهمة بني أهل ِ
يبدو َّ
الع ْل ِم ،لكن مل يصلنا منها إلاّ أسامء بعضها من خالل ما
ّ

ُيذكر َعرضا يف بعض كتبهم ،ومن كُتبه :

املزين( )4الذي إخترصه من كالم اإلمام الشافعي،
له تعليق ورشح عىل كتاب (املختصرَ ) لإلمام ّ
أجل كُتب الشافعية ،فقام اإلمام الصيدالين برشحه والتعليق عليه ،وهو
وهذا الكتاب ُيعدّ من ّ

املعروف عند اخلراسانيني بـ (طريقة الصيدالين ) ،وقد تأثر يف تعليقه هذا بطريقة شيخه أيب بكر
القفال املروزي التي كان يسمعها منه مع بعض الزيادات التي يذكرها الصيدالين من قبله( .)5والذي

ظهر يل ّ
أن كتبه ومصنفاته مل حُتفظ وضاعت بمرور الزمن ،ومل أظفر له بيشء من مصنّفاته وكتبه غري

((( هو عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل ،إمام كبري من أئمة املذهب الشافعيُ ،يعرف بالق ّفال الصغري املروزي ،كان من
أعظم علامء خراسان ،ت ّفقه عىل الشيخ أيب زيد املروزي ،وسمع منه ومن اخلليل بن أمحد القايض ومجاعة آخرون ،ت
(417هـ) .ينظر :طبقات الشافعية الكربى ،للسبكي(. )56 - 53/5

((( ينظر :املجموع ( ،)71/1وطبقات الشافعية الكربى ،للسبكي (. )148/4
((( ينظر :املجموع (. )69/1

((( إسامعيل بن حييى بن إسامعيل بن عمرو بن إسحاق ،أبو إبراهيم المُْز ّنيِ
املرصي ،تلميذ َّ
افعي ونارص مذهبه،
ّ
الش ِّ
قال فيه الشافعي :لو ناظر الشيطان لغلبه ،وكان إما ًما جليال ورعًا زاهدً ا ،من كتبه :املبسوط ،واملخترص ،واملنثور،

وغريها وحدّ ث عن َّ
الشافعي ونعيم بن محَّاد وغريمها ،روى عنه ابن ُخزيمة وال َّط َحاوي واخرون ،ولد سنة مخس

وسبعني ومائة ،وتويف سنة أربع وستني ومائتني  .ينظر :سري أعالم النبالء ،)492/12( ،وطبقات الشافعية الكربى،

للسبكي ( ،)93/2وحسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة.)307/1( ،

((( ينظر :هناية املطلب يف دراية املذهب ،املقدمة ( ،)224وطبقات الشافعية الكربى ،للسبكي (. )149/4
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الذي سبق ،عىل الرغم من جهودي احلثيثة يف ذلك .

* *وفاته :

تويف الشيخ ا ُمل ِّحدث الفقيه أبو بكر الصيدالين يف سنة 427هـ

()1

 -رمحه اهلل رمحة واسعة  -ومل

أقف عىل مكان ويوم دفنه ،ومل تذكر املصادر املتوافرة يف ترمجته غري الذي سبق .

املطلب الثاين
منهجه يف �إ�ستنباط الأحكام ال�شرعية
* *توطئة :

ال شك ّ
أن لإلمام الصيدالين مكانة علمية كبرية ومرموقة يف الفقه اإلسالمي وال سيام بني علامء

املذهب الشافعي  ،وال نزاع بني العلامء يف رضورة معرفة األئمة واملجتهدين لقواعد اإلستنباط

لألدلة الرشعية ،ويتأتى ذلك من العالقة الوثيقة واملرتابطة بني علم الفقه ،وعلم أصوال لفقه .

ولقد وجدت يف فقه اإلمام الصيدالين ما يدل عىل إعتامده للقواعد االصولية يف استنباطه

لالحكام الرشعية ،وذلك عن طريق تتبع آرائه الفقهية يف كثري من املسائل الفقهية يف الزكاة واحلج
والصيام .

* *اوالً  :إستدالله بالقرآن الكريم

القرآن الكريم هو أشهر من أن ُي ّع َرف ،ومع هذا فقد ُعني األصوليون بتعريفه وذكروا له

تعريفات عدة ،وحرص اجلميع عىل ْ
أن يكون تعريف كل واحد منهم جامع ًا مانع ًا(.)2

والقرآن يف اللغة :هو مصدر بمعنى القراءة( ،)3واألصل فيه اجلمع ،وكل يشء مجعته فقد قرأته،

وسمي القرآن قرآنا ألنه مجع القصص ،واألمر والنهي ،والوعد والوعيد ،واآليات والسور بعضها
((( ينظر :معجم املؤلفني. )298/9 ( ،

((( ينظر :املستصفى من علم األصول ،)80/1( ،واإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (. )160 - 159/1
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،) 30/4وتاج العروس من جواهر القاموس.)373/1( ،
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إىل بعض ،وهو مصدر كالغفران والكفران(.)1

ويف اإلصطالح :هو كالم اهلل املنزل عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم باللسان العريب وحي ًا،

لإلعجاز بأقرص سورة منه ،املكتوب باملصاحف ،املنقول بالتواتر ،ا ُملت َّعبد بتالوته ،املبدوء بسورة

الفاحتة ،املختوم بسورة الناس(.)2

املنزل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم باللفظ العريب املكتوب
وأيضا ُع ِّرف بأنّه  :الكالم املعجزّ ،

يف املصاحف املنقول بالتواتر املتعبد بتالوته(.)3

الحظ من التعريف أنّه مجع بني اخلصائص العظمى للقران الكريم التي هي :اإلعجاز،
وا ُمل َ

والتنزيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،والكتابة يف املصاحف ،والنقل بالتواتر ،والتعبد بتالوته(.)4

وإت ّباع القرآن الكريم واإلستدالل به وتقديمه عىل ما سواه من االدلة ،د َّلت عليه أدلة عدّ ة منها:

قوله سبحانه وتعاىل ( :يا أهيا الذين امنو اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول وأويل االمر منكم فان تنازعتم

يف يشء فردوه اىل اهلل والرسول ان كنتم تؤمنون باهلل واليوم االخر ) ( .)5فهذه اآلية تع ّلمنا يقين ًا ّ
أن
ِ
عز ّ
وجل ،ثم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فهو الذي يبلغ إلينا
الدين ك ّله ال ُيؤخذ إلاّ عن اهلل ّ
عز ّ
وجل وهنيه وإباحته ،ال ُمب ِّلغ إلينـا شيئا عن اهلل تعاىل أحد غريه(.)6
أمر ربنا ّ
وال خالف بني أحد من أهل ِ
الع ْلم يف أن القرآن ُح ّجة عىل الناسّ ،
وأن أحكامه قانون واجب
عليهم إتباعه ،وال يعدل عنه إىل ما سواه من األدلة إلاّ إذا خال من حكم الواقعة ،وهذا اإلعتامد نابع

من اإليامن بأن القرآن كالم اهلل تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وأنّه نُقل إلينا
ٍ
عز َّ
بطريق قطعي ال ريب يف صحته ،وهل حتتاج الشمس إىل دليل عىل وجودها .ومن
وجل
عن ر ّبنا ّ

خالل تتبعي لفقه اإلمام أيب بكر الصيدالين وجدت أنّه يستدّ ل بالكتاب ويعمل به كمصدر من

((( ينظر:النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)30/4

((( ينظر:رشح خمترص الروضة ، )10 /2(،وبيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب ( ، )458 /1ورشح الكوكب
املنري ،) 7/2( ،وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (. )85 /1

((( ينظر :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( ،)85 /1ومناهل العرفان يف علوم القران.)19/1( ،

((( ينظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)19/1
((( سورة النساء :اآلية ( .) ٥٩

((( ينظر  :اإلحكام يف أصول األحكام ،البن حزم (  ،) 10/1واملحصول للرازي ()40/1
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مصادر الترشيع ،وهذا مما الشك فيه ،إذ ّ
أن القرآن الكريم هو املصدر األول يف الترشيع ،ومن ذلك

إستدالله بقوله تعاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ )( ،)1عىل ّ
أن صيام األيام الثالثة
يف احلج للمتمتع بعد أيام الترشيق ،وقبل طواف الزيارة فالذي يأيت به يكون قضا ًء ال أدا ًءّ ،
ألن
هذا الصيام وقع خارج أشهر احلج ،إذ ّ
أن اشهره تنتهي بالعارش من ذي احلجة (.)2

وأيضا إستدالله بعموم( )3اآليات القرآنية الكريمة ،فقد أجاز إخراج الزكاة من رديء الفضة

ولو كانت خملوطة لعموم اآليات املوجبة إلخراج زكاة الفضةّ ،
ألن عموم إسم الفضة ينطبق عليها.4

بالسنّة النبوية
* *ثانيا  :إستدالله ُ

فسنّة كل أحد ما عهدت منه،
السنَن وهو الطريقُ ،
السنّة لغة :هي الطريقة ،مأخوذة من َّ
ُ
واملحافظة عليه واإلكثار منه ،سواء كان ذلك من األمور احلميدة أو غريها(.)5
كام جاء يف احلديث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم(( :من س َّن يف ِ
اإلسالم ُسنَّ ًة حسن ًةَ ،ف ُع ِم َل هبا
ِ
ِ
ص من ُأ ُجورهم يش ٌء ،و َم ْن س َّن يف ِ
ب له ُ
اإلسالم ُسن ًة س ِّيئ ًة،
مثل َأجر من َعم َل هبا ،وال َين ُق ُ
بعد ُه ،كُت َ
ِ
ِ
ِ
مثل ِ
ب عليه ُ
ينقص من أوزارهم يش ٌء))(.)6
وزر من َعم َل هبا ،وال ُ
َف ُعم َل هبا بعدَ ُه ،كُت َ
النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم ،غري القرآن من
أ ّما يف إصطالح األصوليني :فهي ما صدر عن ّ

((( سورة البقرة  :من االية ( .)196

((( ينظر  :هناية املطلب يف دراية املذهب (. )197/4
((( العام :هواللفظ ا ُملست ِ
َغر ُق جلميع ما يصلح له بحسب وضع واحد .ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي
( ،)195 /2إرشاد الفحول (. )285/1

((( ينظر  :هناية املطلب يف دراية املذهب ( ،)275/3املجموع (. )8/6

((( ينظر  :الزاهر يف معاين كلامت الناس ،) 339/2( ،واإلحكام لآلمدي ( ،)169/1ولسان العرب،

(. )226 /13
((( احلديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،باب :من سن سن ًة حسن ًة أو سي َئ ًة ومن دعا إىل هدً ى أو ضاللةٍ
ّ
َّ
َ
(. )1017( ،)2059/4

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

441

					
املنهج املعتمد عند أيب بكر الصيدالين

البحوث املحكمة

قول ،أو فعل ،أو تقرير(.)1

السنّة ،وعدَّ ها األصل الثاين من أصول األحكام واألدلة عىل
وال خالف بني العلامء يف حجية ُ

ذلك كثرية منها:

* *أوالً:من الكتاب الكريم  :وردت آيات كثرية تدل عىل ذلك ،منها :

قوله سبحانه وتعاىل ( :وما اتاكم من الرسول فخذوه وما هناكم عنه فأنتهوا)(.)2
قوله سبحانه وتعاىل (:وما ينطق عن اهلوى ان هو الاّ وحي يوحى ) (.)3

* *وجه الداللة:

وأمر بأخذ ماأتى هبا
هذه النصوص وأمثاهلا توجب طاعة الرسول ﷺ مطلق ًا ،والتمسك بهٌ ،

لرسول ،واإلنتهاء عماّ هنى عنه ؛ألنّا ألخذه هنا هو االمتثال جمازا ،واألمر للوجوب ،فيكون امتثال
ما أتى به الرسول واجبا(.)4

السنّةامل ّطهرة :
* *ثاني ًا:من ُ

ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنّه قال موصي ًا أصحابه الكرام (( :أوصيكم بتقوى اهلل

والسمع والطاعةْ ،
وإن كان عبد ًا حبشي ًا ،فإنّه من يعش منكم يرى بعدي اختالف ًا كثري ًا فعليكم
وعضوا عليها بالنواجذ وإ ّياكم وحمدثات
وسنّة اخللفاء الراشدين املهديني ،تمَ َ َّسكُوا بهِ َا
ّ
بسنتي ُ
فإن كل حمدثة بدعةّ ،
األمور ّ
وإن كل بدعة ضاللة))(.)5

* *ثالث ًا :من اإلمجاع:

((( ينظر  :اإلهباج يف رشح املنهاج ،)263/2( ،ورشح التلويح عىل التوضيح ،)3/2( ،وإرشاد الفحول إىل حتقيق

احلق من علم األصول (. )95 /1

((( سورة احلرش:اآلية ( . ) ٧

((( سورة النجم :اآليتان (. ) ٤ - ٣

((( ينظر :بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب (. )491 /1
ِ
السنَّة ( ،)4607 ()200/4واإلمام الرتمذي ،بمعناه،
((( احلديث أخرجه :اإلمام أبو داود يف سننه َ ،باب فيِ ُلزُ و ِم ُّ
ِ
وإجتناب البِدَ عِ( ،)2676 ( ،)44/5واإلمام إبن حبان يف صحيحه ،باب ذكر
بالسنَّة
يف سننه ،باب ما جاء يف األَ ْخذ ُّ
صحيح  .ينظر  :صحيح إبن حبان ،)179/1( ،و
وصف الفرقة الناجية (. )179/1وقال ابن حبان احلديث حس ٌن
ٌ
سنن الرتمذي. )44/5( ،
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َّ
السنّة ،منذ عرص الصحابة والتابعني ،واألئمة
دل اإلمجاع عىل حج ّية ُ

يشذ عن ذلك إلاّ من ال َّ
املجتهدين ،وإىل يومنا هذا ،مل ّ
حظ له يف اإلسالم(.)1

بالسنة ويعمل هبا كمصدر من مصادر الترشيع،
واملتتِّبع لفقه اإلمام الصيدالين جيد أنه يستدل ُّ

رب العاملني ،ومن ذلك إستدالله بقوله صىل
وهذا مما الشك فيه ،كيف ال ؟! وهو كالم رسول ّ

اهلل عليه وسلم (( :وال تنتقب املرأة املحرمة ،وال تلبس القفازين))( )2عىل أنّه يحَ رم عىل املرأة لبس

القفازين يف حال إحرامها(. )3

كام ّ
السنة باملطلق يف لفظة السائمة( )4وعدم التقييد مما مل يق ّيده
أن اإلمام الصيدالين أستدّ ل يف ُّ

الشارع ،ومن ذلك قوله بوجوب الزكاة يف األنعام السائمة إذا ُعلفت زمنا يسري ًا يعيش احليوان
حلكم يكون للسوم وتعترب أنعاما سائمة ال معلوفة  ،5إذ أنّه َأطلق وصف السوم
فيه بدون علف ،فا ُ
وأبقى املط َلق عىل إطالقه ومل يقيده .

* *ثالث ًا  :إستدالله باإلمجاع

وصمم عليه ،ويايت بمعنى
اإلمجاع لغة :العزم والتصميم ،يقال أمجع فالن عىل كذا ،إذا عزم
َّ

اإلتفاق ،يقال :أمجع القوم عىل كذا إذا اتفقوا عليه(.)6

إصطالح ًا :هو إتفاق جمتهدي أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم بعد وفاته يف عرص من العصور عىل

حكم رشعي إجتهادي يف واقعة من الوقائع(. )7

أقسام اإلمجاع  :اإلمجاع قسامن ( اإلمجاع الرصيح ) و ( اإلمجاع السكويت ) :

((( ينظر :روضة الناظر (. )277 /1
ِ
ِ
للمحرم وا ُمل ِ
حرمة)15/ 3( ،
((( احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب ّ
احلج ،باب:ما ينهى من الطيب ُ
( . )1838

((( ينظر :هناية املطلب يف دراية املذهب (. )246/4

((( املطلق :ما دل عىل شائع يف جنسه.املقيد :هو ما دل ال عىل شائع يف جنسه .ينظر:اإلحكام لآلمدي (،)3/3
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( 5/2ــ .)6

((( ينظر  :هناية املطلب يف دراية املذهب.)205/3( :

((( ينظر :لسان العرب ( ،)57/8وتاج العروس من جواهر القاموس (. )464/20

((( ينظر  :رشح خمترص الروضة ( ،)5/3والتقرير والتحبري ،)80/3( ،وإرشاد الفحول (. )193/1

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

443

					
املنهج املعتمد عند أيب بكر الصيدالين

البحوث املحكمة

األول :اإلمجاع الرصيح :وهو إتفاق مجيع املجتهدين عىل حكم واحد للواقعة املعروضة ،بإبداء

كل واحد ما يدل عىل رأيه قوالً أو فع ً
ال(.)1

الثاين :اإلمجاع السكويت :وهو أن يقول بعض املجتهدين يف مسألة قوالً أو يفعل فع ً
ال ويسكت

الباقون بعد إطالعهم عليه من دون إنكار(.)2

واإلمجاع إذا كان رصحيا فإنه ُي ّعد حجة قطعية ال جتوز خمالفته عند مجهور الفقهاء(.)3

وقد ّ
والسنّة واملعقول:
دل عىل ُحجية اإلمجاع ،الكتاب ُ

فمن الكتاب العزيز:قوله سبحانه وتعاىل  (( :ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى

ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصري ًا))(.)4

وجه الداللة ّ :
أن اهلل سبحانه وتعاىل تو ّعد عىل متابعة غري سبيل املؤمنني ،ولو مل يكن ذلك محُ ّرما

ملا تو ّعد عليه ،وذ ّمهم عىل ترك إتباع سبيل املؤمنني كام ذ ّمهم عىل ترك اإليامنّ ،
فدل بذلك عىل صحة

حجية اإلمجاع ؛ ألنّه لوال ّ
أن ذلك مل يكن الزم ًا ملا ذ ّمهم عىل تركه ،وملا قرنه إىل مشاقة رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم (.)5

أما من السنّة :ما ورد عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال((:ال تزال ِ
طائف ٌة من ُأ َّمتِي ظاهرين
ُ
()6
يرضهم من خذهلم ،حتى يأيت َأمر اهلل وهم كذلك)) .
عىل ا َ
حل ِّق ،ال ُّ
((( ينظر :علم أصول الفقه ،لعبد الوهاب خالف (ص  ،)51وأصول األحكام وطرق اإلستنباط يف الترشيع
اإلسالمي ( ،ص.)94/

((( ينظر  :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي ( ،)252/2والبحر املحيط يف أصول الفقه ( ،)456/6وتيسري
علم أصول الفقه (. )164/1

((( ينظر  :أصول الرسخيس ( ،)295/1واإلحكام يف أصول األحكام لالمدي ( ،)200/1وروضة الناظر،

( ،)378/1واملسودة يف أصول الفقه آلل تيمية (. )315/1
((( سورة النساء  /اآلية.)١١٥( :

((( ينظر:اإلحكام يف أصول األحكام لالمدي (،)200/1وأحكام القرآن للجصاص ( .)228/3

النبي صىل اهلل عليه وسلم (:ال تزال طائفة من أمتي
((( احلديث أخرجه :اإلمام البخاري يف صحيحه ،باب قول ِّ
ظاهرين عىل احلق) (  )101/9برقم ()7311؛ وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،باب قوله صىل اهلل عليه وسلم :
( ال تزال طائفة من ُأمتِي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم ) ( )1523/3برقم (.)1920
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* *وجه الداللة :

احلديث فيه داللة ّ
أصح ما ُأستدل به(.)1
بأن اإلمجاع حجة ،وهو ّ

فأن أهل ِّ
أما من املعقولّ :
احلل والعقد إذا اتفقوا عىل حكم قضية ما ،وجزموا به جزما قاطعا،

فالعادة حتيل عىل مثلهم احلكم اجلزم بذلك والقطع به ،ما مل يكن له مستند قاطع بحيث ال يتنبه
واحد منهم إىل اخلطأ يف القطع بام ليس بقاطع(.)2

وأما اإلمجاع السكويت فهو حمل خالف بني األصوليني:
ّ

فذهب احلنفية اىل أنّه حجة ،وهو قول للشافعية( .)3وحجتهم يف ذلك:

أنهّ م جعلوا السكوت بمنزلة إظهار املوافقة وذلك ألنّه ال ّ
حيل هلم ترك إظهار اخلالف إذا كان

احلكم عندهم خالف ذلك(.)4

وذهب الشافعي  -رمحه اهلل  -يف قول آخر إىل ّ
أن اإلمجاع السكويت ليس بحجة(.)5

ذلك:أن سكوت من سكت حيتمل ْ
ّ
أن يكون ألنّه موافق ،وحيتمل أنه مل جيتهد بعد يف
واحلُ ّجة يف

حكم الواقعة ،وحيتمل أنه اجتهد لكن مل يؤد اجتهاده إىل يشء ،وإن أدى إىل يشء فيحتمل أن يكون
ذلك اليشء خمالف ًا للقول الذي ظهر ،لكنه مل يظهره إما للرتوي والتفكر يف إرتياد وقت يتمكن من

إظهاره ،وإما إلعتقاده ّ
أن القائل بذلك جمتهد ومل ير اإلنكار عىل املجتهد؛ إلعتقاده أن كل جمتهد
مصيب ،أو ألنّه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة(.)6

وذهب أبو عيل بن أيب هريرة( ،)7من الشافعية إىل أنّه ْ
إن كان ذلك حك ًام من حاكم مل يكن إمجاع ًا،

((( ينظر :املنهاج رشح صحيح مسلم (.) 67/13

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (.)223/1

((( ينظر :أصول الرسخيس ( ،)305 /1واإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (.)252/1
((( ينظر :أصول الرسخيس( .)306 /1

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (.)252 /1

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (.)252 /1

((( احلسن بن احلسني بن أيب هريرة أبو ّ
عيل الفقيه القايض كان أحد شيوخ الشافعيني ،وله مسائل يف الفروع حمفوظة،
وأقواله فيها مسطورة ،تويف يف سنة مخس وأربعني وثالث مائة .ينظر :تاريخ بغداد (.)253/8
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ْ
وإن كان فتي ًا كان إمجاع ًا (.)1

أن األصوليني إختلفوا يف نوع هذه ُ
احل ّجية:
اّإل ّ

فقال احلنفية أنّه ُح ّجة قطعية( .)2وقال الشافعية اإلمجاع السكويت ظنّي ،واإلحتجاج به ظاهر ال

ّ
التسليمأن السكوت ال يكون إلاّ عن رض ًا(.)3
قطعي ،لعدم

واملتتّبع لفقه اإلمام الصيدالين جيد أنّه يستدل باإلمجاع ويأخذ به كمصدر من مصادر الترشيع،

ومن ذلك إستدالله باإلمجاع عىل ّ
حج التطوع.4
أن للزوج منع إمرأته من ّ

* *رابع ًا :إستدالله بالقياس

القياس يف اللغة ُيطلق عىل معنيني:

األول :تقدير يشء بيشء آخر ،ف ُيقالِ :ق ْس ُت الثوب بالذراع ،إذا قدَّ رته به ،وقاس اجلراحة باملِيل:

إذا قدَّ ر عمقها به ،ومنه ُسمي امليل مقياس ًا وهو يستعمل يف التشبيه أيضا.

الثاين :املساواة بني الشيئني واملقارنة بينهام ف ُيقال :فالن ال يقاس بفالن أو ُيقاس به إذا كان ال

يساويه أو يساويه ؛كقول القائل  :علم فالن ال يقاس بعلم فالن أي ال يتساوى به .ثم شاع إستعامل

القياس يف التسوية بني الشيئني ،حسية كانت التسوية أم معنوية(.)5

* * ّأما يف اإلصطالح:

هو محل معلوم عىل معلوم يف إثبات حكم هلام أو نفيه عنهام ،بأمر جامع بينهام من إثبات حكم أو

صفة هلام أو نفيها عنهام(. )6

و ُع ّرف إيضا :بأنّه إثبات حكم معلوم يف معلوم آخر إلشرتاكهام يف علة احلكم عند املثبت(.)7

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (.)252/1

((( ينظر :كشف األرسار رشح أصول البزدوي (. )228/3

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (. )254/1

((( ينظر  :االمجاع البن املنذر (ص  ،)51وهناية املطلب يف دراية املذهب(. )442/4

((( ينظر :لسان العرب ( ،)187/6والكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ()713 /1

((( ينظر :املحصول إلبن العريب(، )124 /1واملستصفى ( ،)280/1واإلحكام لآلمدي (. )186 /3
((( ينظر :اإلهباج يف رشح املنهاج (.)3 /3
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* * ُح ّجية القياس:

أ ّما ُح ّجية القياس :فهو حجة يف األمور الدنيوية باإلتفاق وكذلك القياس الصادر من النبي

صىل اهلل عليه وسلم فهو ُح ّجة رشعية باالتفاق(.)1

* *ووقع اخلالف يف القياس الرشعي:

فذهب مجهور العلامء من الصحابة والتابعني والفقهاء واملتكلمني إىل ّ
أن القياس ُيعدّ حجة

رشعية ودلي ً
ال من أدلة االحكام وأنّه أصل من أصول الرشيعة ُيستدَ ل به عىل األحكام التي مل يرد

هبا السمع(.)2

وخالف بعض الظاهرية وبعض املعتزلة واألمامية فذهبوا إىل القول بعدم ُح ّجية القياس(.)3

* *األدلة التي أستدل هبا اجلمهور عىل ُح ّجية القياس:
أوالً :من الكتاب الكريم :

قوله سبحانه وتعاىل (( :يا اهيا الذين امنوا اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

فأن تنازعتم يف يشء فردوه اىل اهلل والرسول ان كنتم تأمنون باهلل واليوم االخر ذلك خري

واحسن تأويالً)(.)4

وجه الداللة :النص فيه أمر بطاعة اهلل والرسول ،واملراد من ذلك إنّام هو إمتثال أمرمها وهنيهام،

والظاهر من الر ّد هنا هو القياس ؛ألنّه لو أراد به إتباع أوامرمها ونواهيهام ،لكان ذلك تكرار ًا ،فلم
يبق إلاّ ْ
أن يكون املراد به الر ّد إىل ما إستنبط من األمر والنهي ،وهو القياس(.)5
َ

النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ،
السنّة الرشيفة:عن إبن عباس ،قال :جاء ٌ
فقال :يا
رجل إىل ِّ
ثاني ًا :من ُ
إن ُأ ِّمي ماتت وعليها صوم ٍ
رسول اهلل َّ
شهر ،أفأقضيه عنها؟ قال :

((( ينظر :املستصفى (،)295 /1وإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (.)92/2
((( إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (.)93/2

((( ينظر :اإلحكام ،البن حزم ( ،)53/7واملستصفى (،)295 /1وإرشاد الفحول (. )92/2

((( سورة النساء :اآلية (.)٥٩

((( ينظر:اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (. )24/4
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حق أن ُيقىض))(.)1
نعم ،قال :فدَ ين اهلل َأ ُّ

وجه الداللة :هذا هو عني القياس ،فهو تنبيه عىل قياس دين اهلل عىل دين اخللق(.)2

* *ثالث ًا:اإلمجاع:

ومن اإلمجاع عىل حجية القياس ،هو ّ
أن الصحابة اتفقوا عىل إستعامل القياس يف الوقائع التي ال

نص فيها من غري نكري من أحد منهم ،فمن ذلك رجوع الصحابة إىل إجتهاد أيب بكر  aيف أخذ

الزكاة من بني حنيفة وقتاهلم عىل ذلك ،وقياسها يف األمهية عىل الصالة ،ومن ذلك أيضا قياساإلمام

عيل يف حدّ شارب اخلمرعىل حد القاذف ،إذ قال يف شارب اخلمر :إنّه إذا رشب سكر ،وإذا سكر
ّ
هذى وإذا هذى افرتى ،فحدّ وه حد املفرتين  .فقاس حد الشارب عىل القاذف(. )3

والناظر لفقه اإلمام الصيدالين جيد أنّه يستدل بالقياس ويعمل به ،ومن ذلك إستدالله بإجزاء

الرشقاء واخلرقاء من النَعم يف إخراج الزكاة ،وذلك قياس ًا عىل إجزائها يف األضحيةّ ،
ألن كالمها

عبادة ،وألهنا ليست معيبة بعيب يؤثر فيها ،وهي املرعية هنا( ،)4فأنّه قاس زكاة الرشقاء واخلرقاء من

السلت إىل الشعري أو إىل احلنطة  ،5وعدم
النَعم عىل األضحية وكالمها عبادة ،كام أنّه قال بعدم ّضم ُ
ضم اإلبل والبقر والغنم بعضها إىل
ضم يشء من احلبوب بعضها إىل بعض ،قياس ًا عىل عدم جواز ّ
ّ
بعض؛ وهذا معناه ّ
أن اإلمام الصيدالين جيري القياس يف العبادات .

* *خامسا  :إستدالله باملصلحة

واملقصود هبا هي املصلحة التي مل يشرّ ع الشارع حك ًام لتحقيقها ،ومل ّ
يدل دليل رشعي عىل

وسميت مطلقة ألهنا مل تقيد بدليل إعتبار أو دليل إلغاء(.)6
إعتبارها أو إلغائهاُ .
وقيل بأنهّ ا :التع ّلق بمجرد املصلحة من غري إستشهاد بأصل معني(.)7

((( احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  :باب من مات وعليه صوم (.)1953( ،)35/3
((( ينظر :روضة الناظر وجنة املناظر ( .)174 /2

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (. )43 - 40/4
((( ينظر :هناية املطلب يف دراية املذهب (.)126 /3

((( ينظر  :املجموع ( ،)509/5هناية املطلب يف دراية املذهب (. )260/3

((( ينظر :علم أصول الفقه ،لعبد الوهاب خالف (ص .)84

((( ينظر :الوصف املناسب لرشع احلكم للشنقيطي (.)250 /1
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واملصالح املرسلة ال تكون إلاّ يف الوقائع التي سكت الشارع عنها ،وليس هلا أصل معني تُقاس

عليـه ،ويوجد فيها معنى مناسب يصلح ْ
أن يكون مناط ًا حلكم رشعي(.)1

يقول اإلمام الشاطبيَّ :
إن وضع الرشائع إنام هو ملصالح العباد ،يف العاجل واآلجل مع ًا  .وقد

َّ
استدل عىل هذه الدعوى بقوله :إنّا إستقرينا من الرشيعة أنهّ ا وضعت ملصالح العباد استقرا ًء ،ال
ينازع فيه احد(.)2

أن هذه املصالح تتنوع بالنظر اىل إعتبار الشارع هلا ،وعدم إعتباره هلا ،إىل ثالثة أنواع:
اّإل ّ

نص أو إمجاع عىل رعايتها ،ويسميها
األول :مصالح معتربة ،قام الدليل الرشعي املعني من ٍّ

األصوليون باملناسب املعترب.

وهذه املصالح جيوز التعليل هبا ،وبناء األحكام عليها بإتفاق القائلني بالقياس ،ويدخل يف هذا

النوع مجيع املصالح التي جاءت األحكام املرشوعة لتحقيقها(.)3

الثاين :مصالح قام الدليل الرشعي عىل إلغائها :كإجياب الصوم ِ
بالوقاع يف رمضان عىل امللك؛ إذ

العتق سهل عليه فال ينزجر ،والكفارة وضعت للزجر ،فهذا ال خالف يف بطالنه؛ ملخالفته النص،
وفتح هذا يؤدي إىل تغيري حدود الرشع(.)4

املرشع عنها ،فلم يقم دليل معني عىل اعتبارها ،أو إلغائها ،وقد أطلق
الثالث :مصالح سكت ّ

بعض األصوليني اسم (اإلستصالح) عىل هذه املعاين ،حني يراد بناء األحكام عليها ،وسماَّ ها

بعضهم (اإلستدالل واملصالح املرسلة) ،أي :املطلقة عن دليل يدل عىل إعتبارها أو إلغائها.

وهذا النوع وقع فيه اخلالف بني األصوليني :فمنهم من رأى أنه أصل من األصول تبنى عليه

ال ودلي ً
األحكام ،ومنهم من توقف فيه إلاّ برشوط ،ومنهم من مل يعمل به ومل يعدّ ه أص ً
ال من أدلة
األحكام(.)5

((( ينظر :املسو ّدة يف أصول الفقه (ص.)450
((( ينظر :املوافقات ( 9/ 2ــــ .) 12

((( ينظر :روضة الناظر وجنة املناظر(.)478 /1
((( ينظر :نفس املصدر السابق(. )478 /1

((( ينظر :رشح خمترص الروضة ( ،)204 /3والبحر املحيط يف أصول الفقه (.)83 /8
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واملتتبع لفقه االمام الصيدالين جيد أنّه يستدل باملصلحة ويعمل هبا كمصدر من مصادر

الترشيع ،ومن ذلك إستدالله بأنّه ت ُّضم أجزاء ما جتب فيه الزكاة من الثامر إىل بعضها مع إختالف

الوقت واملوعد الذي نضجت فيه ،باعتبارها ك ّلها ثمرة عام واحد ،ملا فيه الفائدة لعموم الفقراء
واملحتاجني(.)1

* *سادس ًا  :إستدالله بال ُعرف

إختلفت أقوال الفقهاء يف تعريف ال ُعرف ومن تلك التعريفات :

هوما ت َعارفه الناس وساروا عليه ،من قول ،أو فعل ،أو ترك ،ويسمى العادة(.)2

أستقرت عليه نفوس الناس ،وتل ّقته طباعهم السليمة بالقبول وصار عندهم
وقيل هو :ما
ّ

شائع ًا ،يف مجيع البالد أو بعضها قوالً كان أو فع ً
ال(.)3

* *وال ُعرف يقسم إىل قسمني :

األول :ال ُعرف العميل  :مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غري صيغة لفظية .

الثاين :ال ُعرف القويل  :مثل تعارفهم إطالق الولد عىل الذكر دون األنثى ،وتعارفهم عىل ْ
أن ال

يطلقوا لفظ اللحم عىل السمك .

وبحسب نوعه يقسم اىل ُعرف صحيح ،و ُعرف فاسد:

ال ُعرف الصحيح  :هو ما تعارفه الناس ،وال خيالف دليال رشعيا وال حيل حمرم ًا وال يبطل واجب ًا،

كتعارف الناس عقد اإلستصناع ،وتعارفهم تقسيم املهر إىل مقدم ومؤخر.

ال ُعرف الفاسد  :هو ما تعارفه الناس ولكنه خيالف الرشع أو حيل املحرم أو يبطل الواجب ،مثل

تعارف الناس كثريا من املنكرات يف املوالد واملآتم ،وتعارفهم أكل الربا وعقود املقامرة(.)4
وح ّجية ال ُعرف ُّ
والسنّة ،واإلمجاع .
ُح ّجيتهُ :
يدل عليها الكتاب الكريمُ ،

((( ينظر  :املجموع ( ،)460/5املغني ( ،)34/3خمترص اختالف العلامء (. )445 /1

((( ينظر :علم أصول الفقه ،لعبد الوهاب خالف (ص. ) 89/
((( ينظر  :املطلق واملقيد (.)500 /1

((( ينظر :علم أصول الفقه ،لعبد الوهاب خالف (ص ،) 89/والوجيز يف أصول الفقه ص98/
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أ ّما من الكتاب الكريم  :فقوله تعاىل (( :وأمر بالعرف ))(.)1

إن العادة محُ كّمة ومعمول هبا رشعاّ ،
وجه الداللةّ :
وأن معنى ال ُعرف هو كلام عرفته النفوس مما

الير ّده الرشع،وهذا أصل القاعدة الفقهية يف إعتبار ال ُعرف ،وحتتها مسائل كثرية ال حتىص(.)2

السنّة :فعن عبد اهلل إبن مسعود أنه قال ،قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ( :مارآه املسلمون
أ ّما ُ

حسنا فهو عند اهلل حسن)(.)3

أما اإلمجاع :فقد أمجع املسلمون عىل عدِّ العرف مصدر ًا من مصادر الترشيع ،مامل خيالف نص ًا
ٍ
من
كتاب أو ُسنّة(.)4
فال ُعرف الصحيح ُح ّجة معتربة ،ألنّه ال خيالف أحكام الرشيعة ،وال يصادم أص ً
ال من أصوهلا،

وقد راعت الرشيعة بعض األعراف العربية التي ال تصادم مبادئها وقواعها العامة ،وذلك كإجياب

الدية عىل العاقلة ( أي العشرية أو القبيلة ) ،ورشط الكفاءة يف الزواج وإعتبار العصبية يف الوالية
واإلرث( )5وغري ذلك.

وقال القرايف  :أما ال ُعرف فمشرتك بني املذاهب ومن إستقرأها وجدهم يصرّ حون بذلك (.)6
والناظر لفقه اإلمام الصيدالين جيد أنّه يعمل بال ُعرف ويأخذ به كمصدر من مصادر الترشيع

ومن ذلك إستدالله ّ
الوسق يف اداء الزكاة هو حتديد ال تقريب (.)7
بأن مقدار َ

* *ثالث ًا :سدّ الذرائع

الذرائع:مجع ذريعة ،ومعناها :ماكان ظاهرها إلباحة،ويتوصل به إىل فعل حمظور ،واملراد بسدّ

ْ
(وإن كان مباحا) يكون مفسدة ،فيجب
الذريعة،احليلولة دوهنا،واملنع فيها،ألنّام يؤدي إىل املفسدة
((( سورة األعراف :اآلية (.)199

((( ينظر :رشح الكوكب املنري (.)448/4

((( احلديث أخرجه اإلمام احلاكم .)4465( )83 /3( ،واحلديث صحيح اإلسناد .ينظر :الدراية يف ختريج أحاديث
اهلداية ،)187/2( ،ونصب الراية (. )133/4

((( ينظر :جمموعة الفوائد البهية عىل منظومة القواعد الفقهية. )95 /1( ،

((( ينظر  :الوجيز يف أصول الفقه ( ص. )98/
((( ينظر :رشح تنقيح الفصول (. )448 /1

((( ينظر :املجموع (  ،)458/5هناية املطلب يف دراية املذهب. )229/3( :
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االمتناع عنه ،ودرء املفاسد ُمقدَّ م عىل جلب املصالح(.)1

واملراد من ذلك ك ّله هو حسم مادة وسائل الفساد دفعا هلا فمتى كان الفعل السامل عن املفسدة

وسيلة للمفسدة ُمنع من ذلك الفعل(.)2

واألقوال واألفعال املؤدية إىل املفسدة أربعة أقسام:

السكْر،
األول:وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املفسدة قطع ًا ،كرشب اخلمر املفيض إىل مفسدة ُ
والزنى املفيض إىل مفسدة اختالط األنساب و َثلم األَعراض.
الثاين:وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املباح ،ولكن قصد هبا التوسل إىل املفسدة،مثل عقد النكاح

بقصد حتليل الزوجة لزوجها األول الذي ط ّلقها ثالثا.

الثالث:وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املباح،ومل يقصد هبا التوسل إىل املفسدة،ولكنها تؤدي

سب اهلل
سب آهلة الكفار علن ًا إذا كان يفيض إىل ّ
إليهاغالبا ،ومفسدهتا أرجح من مصلحتها ،مثلّ :
ّ
جل وعال.

الرابع:وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املباح ،وقد تفيض إىل املفسدة،ومصلحتها أرجح من

احلق عند سلطان جائر(.)3
مفسدهتا ،مثل النظر إىل املخطوبة ،واملشهود عليها ،واجلهر بكلمة ّ

فالقسم األول :قد جاءت الرشيعة بمنعه ،إ ّما عىل سبيل التحريم أو الكراهة ،وذلك بحسب

درجته يف املفسدة وال خالف فيه.

والقسم الرابع :قد جاءت الرشيعة بمرشوعيته إ ّما عىل سبيل الوجوب أو االستحباب؛بحسب

درجته يف املصلحة ،وال خالف فيه.

والقسامن الثاين والثالث:مها موضع النزاع ،هل جاءت الرشيعة بمنعهام(.)4

((( ينظر  :رشح تنقيح الفصول ( ،)448/1والبحر املحيط يف اصول الفقه( ،)89/8والتحبري رشح التحرير
( ،)3831/8ورشح الكوكب املنري ( ،)434/4وإرشاد الفحول (. )193/2

((( ينظر :الفروق  :أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)32 /2

((( ينظر :الفروق ،للقرايف (، )32 /2واملوافقات ( ،)131 /3وأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله (149 /1
. )150 -

وتيسري علم أصول
((( ينظر :املوافقات ( ،)131 /3وأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ( 149 /1ــ ،)150
ُ
الفقه (. ) 204 /1
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ولقد اختلف العلامء يف ذلك عىل مذهبني:

ّ
األول:أن سدّ الذرائع ُحجة ُيعمل به ،و ُيستدل به عىل إثبات بعض األحكام الرشعية.
املذهب

وهو مذهب مجهور العلامء(.)1

* *األدلة (:)2

تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدو ًا بغري علم)(.)3
الدليل األول :قوله تعاىل( :وال ّ

ّ
السب لألصنام
سب األصنام التي يعبدها املرشكون  -مع كون
وجه
ّ
حر َم ّ
الداللة:أن اهلل تعاىل قد ّ

السب ذريعة إىل ْ
يسبوا اهلل تعاىل ،وكانت مصلحة ترك
محية هلل ،وإهانة ألصنامهم  -لكون ذلك
ّ
ّ
أن ّ
سب أصنامهم؛ألنه يؤدي إىل
مس ّبته تعاىل أرجح من مصلحة ّسبنا ألصنامهم ،فلذلك ُأمرنا برتك ّ

سب اهلل تعاىل ،وهذا هو سدّ الذرائع(.)4
ّ
النبي صىل اهلل عليه وسلم بقتل من ظهر نفاقه فقال(( :ال يتحدث
الدليل الثاين :أنّه ُأشري عىل ِّ

ّ
الناسإن حممد ًا يقتل أصحابه ))( ،)5فلم يرغب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قتل املنافقني مع قيام
الداعي لذلك ،وذلك سدا للذرائع؛ حيث أنّه س ُيقالّ :
إن حممد ًا بدأ يقتل أصحابه ،فيوجب ذلك

النفور عن اإلسالم ممن دخل فيه ،وممن مل يدخل فيه ،ومفسدة التنفري أعظم من مفسدة ترك قتلهم،

ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل(.)6

الدليل الثالث :إمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم ؛ إذ أنّه ثبت يف وقائع أهنم إستدلوا بسدّ الذرائع،

من ذلكّ :
أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه هنى عن الصالة حتت شجرة بيعة الرضوان ،ثم قطعها

سد ًا للذرائع؛ حتى ال يعود الناس إىل أعامل اجلاهلية ،كام ّ
وأن بعض الصحابة كعمر ،وعيل ،وإبن

عباس  -ريض اهلل عنهم  -أفتوا بقتل اجلامعة بالواحد ،وانّام فعلوا ذلك لئال يكون عدم القصاص

((( ينظر :الفروق ،للقرايف ( ،)43/2واملوافقات (. )509/3
((( ينظرّ :
املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (.)1016 /3
((( سورة األنعام :اآلية (. )108

املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (.)1016 /3
تيسري علم أصول الفقه ( ،)206 /1و ّ
((( ينظرُ :
((( احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه. )4905( )154/6( ،

املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (.)1016 /3
تيسري علم أصول الفقه ( ،)206 /1و ّ
((( ينظرُ :
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منهم ذريعة إىل التعاون عىل سفك الدماء ،كل ذلك فعلوه من غري نكري ،فكان إمجاع ًا(.)1

املذهب الثاينّ :
بح َّجة وهو لبعض الشافعية وبعض املتكلمني(.)2
أن سدَّ الذرائع ليس ُ

ودليل هذا املذهب ّ
والسنَّة ،واإلمجاع املبني عليهام،
:أن األدلة قد ُحرصت يف :الكتاب،
ُ
يصح من االجتهاد إلاّ القياس الذي يتضمن املصلحة ،وهو مقاس عىل ما ثبت
واإلجتهاد ،وال
ّ

والسنَّة ،واإلمجاع ،أ ّما سدّ الذرائع فلم يكن مع تلك األدلة ،إذن ال
باألصول الثالثة :الكتابُّ ،
تج به(.)3
يحُ ّ
ويمكن القول ّ
بأن اإلمام الصيدالين قد يأخذ أحيان ًا بسدّ الذرائع ،ومن ذلك قوله بإجياب الفدية
للم ِ
حرم أثناء إِحرامه (.)4
عىل املحرم لو محل مسك ًا يف وعاء مغلق ،وذلك سدّ ًا للذريعة من الت ّطيب ُ

* *رابع ًا :إستدالله بقول الصحايب

الصحايب :هو من لقي النبي صىل اهلل عليه وسلم مؤمن ًا به ولو ساعة ،سواء روى عنه أم ال،وقيل:

هو من طالت صحبته ،وروى عنه ،فال يستحق إسم الصحبة إالّ من مجع بينهام(.)5

ُح ّجية قول الصحايب :ال خالف بني االصوليني ّ
بأن قول الصحايب الذي مل يظهر له خمالف يعدّ

حجة؛ ألن عدم املخالفة من الصحابة مع قوة وازعهم الديني وعدم خشيتهم يف اهلل لومة الئم دليل

عىل إقرارهم هلذا القول وإمجاعهم عليه(. )6

وإنّام وقع اخلالف بينهم يف قول الصحايب الصادر عن الرأي واإلجتهاد هل يكون حج ًة عىل

املجتهدين من التابعني وتابعيهم فيجب عليهم العمل وال جتوز خمالفته؟
فذهب اإلمام مالك ،وبعض احلنفية إىل أنّه ُح ّجة(.)7

واحلجة لذلك قوله صىل اهلل عليه وسلم((:عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
واملهذب يف علم أصول الفقه (.)1016 /3
تيسري علم أصول الفقه (ّ ،)206 /1
((( ينظر ُ :

:املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (.)1016 /3
((( ينظر ّ

((( ينظر  :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ( 1017 /3ـ .) 1018

((( ينظر :هناية املطلب يف دراية املذهب (.)265 /4

((( إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول(.)188 /1
((( ينظر :أصول الرسخيس(.)107 /2

((( ينظر :رشح خمترص الروضة (. )186 /3
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عضوا عليها بالنواجذ ))(.)1
ّ

وجه الداللة ّ
النبي صىل اهلل عليه وسلم ندب إىل إتباع الصحابة ألنهّ م مقطوع عىل عدالتهم،
:أن ّ

فاحلق ال خيرج عنهم ،وأنّه سائغ ّ
لكل مسلم إستعامل الرأي
وشاهدوا التنزيل ،وحرضوا التأويل،
ّ

يف إتباع أحدهم ،عىل حسب ما يقوده إليه الدليل ،وأنّه غري جائز له اخلروج عن أقاويلهم مجيعا(.)2

وذهب اإلمام الشافعي يف أحد قوليه ،واإلم��ام أمحد يف رواي��ة ،وهو مذهب األشاعرة

بح ّجة.
واملعتزلة (، )3إىل أنّه ليس ُ

وإحتجوا ّ
بأن الصحابة أمجعوا عىل جواز خمالفة بعضهم بعض ًا ،فلو كان الواحد منهم ملزم ًا

وحج ًة ؛ لوقع اإلنكار عىل من خالفه منهم ،وإذا كان هذا فيام بينهم ،فكذلك احلال فيمن يأيت

بعدهم(.)4

واملتتبع لفقه اإلمام الصيدالين جيد أنّه يستدل بقول الصحايب كمصدر من مصادر الترشيع،

ومن ذلك إستدالله بإستحباب التفريق بني الرجل وأمرأته إذا بلغا املوضع الذي أفسدا فيه حجهام
ِ
باجلامع ،بنا ًء عىل قول الصحابيني اجلليلني سيدنا عمر بن اخلطاب و سيدنا عيل بن أيب طالب ريض

اهلل عنه بذلك( ،)5ومن ذلك أيضا إستدالله ّ
بأن صالة الفريضة ،أو قضاء الصالة الفائتة ،جتزئ عن

ركعتي الطواف( ،)6وذلك لقول إبن عباس و إبن عمر ريض اهلل عنهام بذلك(.)7

بالسنة ( )44/5برقم ( ،)2676واإلمام ابن
((( احلديث أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ،كتاب العلم ،باب األخذ ُّ

ماجه يف سننه ،كتاب اإليامن وفضل الصحابة ،باب إتباع سنّة اخللفاء ( )15/1برقم ( )42وقال الرتمذي هذا حديث
صحيح  .ينظر:سنن الرتمذي (.)44/5

((( ينظر :العدّ ة يف أصول الفقه ( ،)1094/4والفصول يف األصول (. )300/3

((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (،)149 /4ورشح خمترص الروضة (.)185 /3
((( ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي (.)149 /4

((( ينظر  :نصب الراية ( ،)127 /3االستذكار ( ،)258/4هناية املطلب يف دراية املذهب (. )344/4

((( ينظر :هناية املطلب يف دراية املذهب ( ،)295/4املجموع (. )52 /8
((( ينظر :املغني (. ) 233/5
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأنار ِ
بالع ْلم طريق الدعاة ،والصالة والسالم عىل حبيب

رب األرض والسموات سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .
ّ
أحط ِ
أن ّ
ف َبعد ُصحبة ال تمُ ُّل ومتعة ال تنتهي وقبل ْ
الرحل منتهي ًا من هذا البحث البدّ من وقفة

قصرية أخلّص فيها ثمرة جهدي ونتائجه ذاكر ًا أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل بحثي هذا
بأسطر موجزة ،فأقول وباهلل التوفيق:

1ـ ّ
إن اإلمام الصيدالين ،هو أبو بكر «حممد بن داود بن حممد الداودي» ،كذا حتققناه بعد الشك

يف إسمه ونسبته ،كام تبني لنا من خالل التوثق من املصادر من خالل دراستي هذه .

إن الشيخ أبا بكر الصيدالين (رمحه اهلل) ُيعدّ من أئمة املذهب الشافعي ومن ِ
2ـ ّ
كبارهم ،وقد

وجدت من خالل البحث والدراسة ّ
أن آراء اإلمام الصيدالين كانت غالب ًا تقرتب مع آراء اإلمام

الشافعي ال سيام يف القول القديم ،باإلضافة إىل أنّه احيانا له آراء ينفرد هبا عن املذهب .

3ـ ّ
إن اإلمام الصيدالين يف فقهه كان يعتمد عىل مصادر األحكام الرشعية من القرآن الكريم
ومن السنة النبوية واإلمجاع ،والقياس وإن كان يف العبادات؛ ألن الشافعية ُي ْع ِملون القياس يف

العبادات ،كام أنّه كان يستدل بمصادر االحكام الرشعية االخرى ،كاستدالله باملصلحة املرسلة،
وبال ُع ِرف ،وبقول الصحايب ،وأحيانا يأخذ بسد الذرائع (خالف ًا لإلمام الشافعي الذي اليأخذ بسد

الذرائع ) .

وختاما أويص برضورة توجه الباحثني وطلبة ِ
الع ْلم إىل رضورة اإلهتامم بدراسة األحكام
ّ

األجالء وذلك من إجل التفقه
الرشعية ،واإلطالع عىل اآلراء الفقهية لعلامء اإلسالم املخلصني ّ
يف ديننا القيم ،ومعرفة اجلهود املضنية التي قام هبا فقهاؤنا الكبار خدمة هلذا ِ
الدين العظيم  .واخر
ّ
دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني .

وبعد كل هذا فام كان من توفيق فمن اهلل تعاىل وإليه يرجع األمر ك ّله ،وما كان من خطأ أو نسيان

فمني ومن الشيطان ،راجي ًا اهلل الكريم ْ
أن يغفر يل زلتي وهفوة قلمي وجيزي خري ًا كل من سد َّد
ِ
َ
خطأ ا ُملخطئ إلصابته ،وسيئاته حلسناته ،ومن ذا الذي من املخلوقني
ب
هفويت ،وا ُملنصف من يهَ ُ
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يكون قوله ك ّله صواب ًا ؟! وهل يكون ذلك إالَّ للمعصوم املصطفى (صىل اهلل عليه وسلم ) ،الذي ال
وحي ُيوحى ؟
ينطق عن اهلوى ونطقه
ّ

رب ال تؤاخذنا ْ
إن نسينا أو أخطأنا ،وحسبي قوله تعاىل (ال يكلف اهلل نفس ًا اال وسعها)(،)1
فيا ّ
أن ينعم علينا ِ
فعليه تعاىل إتكايل وإعتامدي ،وهو نعم املوىل ونعم النصري ،وأسأله ّ
جل جالله ْ
بنعمه،

وأن يزيدنا من فضلهْ ،
ْ
وأن يرزقنا فقه ًا يف دينه ،وعم ً
بسن ِّة النبي الكريم حممد (صىل اهلل عليه
ال ُ
وسلم)ْ ،
وأن يوفقنا مجيع ًا ملا حي ّبه ويرضاه .

(( سبحان ربك رب العزة عام يصفون ،وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني )) (،)2

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

((( سورة البقرة  :اآلية ( . ) 286

((( سورة الصافات  :اآليات (. )182 ،181، 180
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امل�صادر واملراجع
 -القرآن الكريم.

1.1اإلهباج يف رشح املنهاج (منهاج الوصول إيل علم األصول للقايض البيضاوي) (ت 785هـ)،
تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده

تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب ،دار الكتب العلمية  -بريوت1416 ،هـ  1995 -م .

2.2اإلمجاع ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ت (319هـ) ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم
أمحد ،دار املسلم ،الطبعة األوىل1425 ،هـ .

3.3أحكام القرآن ،أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ،ت (370هـ) ،حتقيق :حممد
صادق القمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1405 ،هـ .

4.4اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي
اآلمدي (املتوىف631 :هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،دار الصميعي ،الرياض -

السعودية ،ط 1424 ،1هـ 2003 -مـ.

5.5اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي
الظاهري (املتوىف456 :هـ) ،حتقيق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،قدم له :األستاذ الدكتور
إحسان عباس ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت  -لبنان .

6.6إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين
اليمني (املتوىف1250 :هـ) ،حتقيق  :أيب حفص سامي بن العريب األثري ،دار الفضيلة،
الرياض  -السعودية ،ط 1421 1هـ 2000 -مـ.

7.7اإلستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء االقطار فيام تضمنه «املوطأ» من معاين الرأي
واآلثار ورشح ذلك كُله باإلجياز واالختصار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد
الرب بن عاصم النمري القرطبي ت (463هـ) ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد عيل معوض،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

8.8أصول األحكام وطرق اإلستنباط يف الترشيع اإلسالمي ،محد عبيد الكبييس ،دار السالم،
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سورية  -دمشق ،ط 1430 ،1هـ 2009 -مـ .

9.9أصول الرسخيس ،حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس (املتوىف483 :هـ) ،حتقيق
 :أبو الوفا األفغاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1414 ،1هـ 1993 -مـ .

1010أصول الفقه الذي ال يسع الفقي َه جه ُله:أ.د .عياض بن نامي السلمي ،عضو هيئة التدريس
بقسم أصول الفقه ،بكلية الرشيعة بالرياض .

1111األنساب ،عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي ،أبو سعد ت (562هـ)،
حتقيق :عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين وغريه ،جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر

آباد ،الطبعة األوىل1382 ،هـ .

1212البحر املحيط يف أصول الفقه  :أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش
(املتوىف794 :هـ) ،دار الكتبي ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ 1994 -م .

1313بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب ،حممود بن عبد الرمحن ( أبو القاسم) ابن أمحد بن
حممد ،أبو الثناء ،شمس الدين األصفهاين (املتوىف749 :هـ) ،حتقيق  :حممد مظهر بقا ،دار
املدين ،السعودية ،الطبعة :األوىل1406 ،هـ 1986 -م .

1414تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني أبو الفيض ،امللقب
بـ(مرتىض الزبيدي) ت(1205هـ) ،جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.

1515تأريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي (ت
463هـ) ،حتقيق  :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،ط،1

1422هـ  2002 -م .

1616التقرير والتحبري ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بإبن أمري حاج
ويقال له إبن املوقت احلنفي (املتوىف879 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط 1403 ،2هـ -

1983م .

تيسري علم أصول الفقه ،عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اجلديع
ُ 1717
العنزي ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل،
 1418هـ  1997 -م .
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1818حسن املحارضة يف تأريخ مرص والقاهرة ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت
911هـ) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البايب احللبي
ورشكاه  -مرص،الطبعة األوىل 1387 ،هـ  1967 -م .

1919الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد ابن أمحد بن حجر

العسقالين ( ت 852هـ) ،حتقيق :السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين ،دار املعرفة ،بريوت.
2020الروض املعطار يف خرب األقطار ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ابن عبد املنعم ِ
احلمريى ،ت

(900هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،مؤسسة نارص للثقافة  -بريوت  -الطبعة الثانية،
 1980م .

2121روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو حممد موفق
الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل( ،املتوىف:
620هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1401 ،هـ 1981 -مـ .

2222الزاهر يف معاين كلامت الناس ،حممد بن القاسم بن حممد بن بشار أبو بكر األنباري ت
(328هـ) ،حتقيق :د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1412هـ .

2323سنن إبن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،وماجه اسم أبيه يزيد ،ت (273هـ)،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احللبي.

  24.سنن أيب داود ،أليب داود سليامن بن االشعث بن اسحاق بن بشري ابن شداد بن عمرو األزدي
السجستاين ت (375هـ) ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.

2525سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى ت
(279هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي ،إبراهيم عطوه ،رشكة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص ،الطبعة الثانية1395 ،هـ.

2626سري أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن ابن َقا ْيامز الذهبي ،
ت ( 748هـ) ،جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م.
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2727رشح التلويح عىل التوضيح ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،ت(793هـ) ،مكتبة
صبيح بمرص ،بدون طبعة وبدون تاريخ .

2828رشح الكوكب املنري ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي
املعروف بابن النجار احلنبيل (املتوىف972 :هـ) ،حتقيق :حممد الزحييل  -ونزيه محاد ،مكتبة

العبيكان ،الطبعة الثانية1418 ،هـ  1997 -مـ .

2929رشح تنقيح الفصول ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري
بالقرايف (ت 684هـ) ،دار الفكر ،بريوت  -لبنان1424 ،هـ 2004 -مـ .

3030رشح خمترص الروضة ،سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف الرصرصي أبو الربيع ،نجم
الدين (ت 716هـ) ،حتقيق  :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت
 -لبنان ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ  1987 -م .

3131صحيح إبن حبان برتتيب إبن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبدَ ،
التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي (ت 354هـ)،حتقيق  :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة

الرسالة  -بريوت ،ط. 1993 - 1414 ،2

3232اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه:
صحيح البخاري ،ملحمد بن إسامعيل أيب عبد اهلل البخاري اجلعفي ت (256هـ) ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

3333املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :صحيح
مسلم ،ملسلم بن احلجاج أيب احلسن القشريي النيسابوري ،ت (261هـ) ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

3434طبقات الشافعية الكربى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت (771هـ)،
حتقيق :د .حممود حممد الطناحي ،والدكتور عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة،

الطبعة الثانية1413 ،هـ .

3535طبقات الشافعية ،أبو بكر بن امحد بن حممد بن عمر االسدي الشهبي الدمشقي ،تقي الدين
إبن قايض شهبه ت (851هـ) ،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان ،دار النرش ،عامل الكتب،

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

461

					
املنهج املعتمد عند أيب بكر الصيدالين

البحوث املحكمة

بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،هـ .

3636العدّ ة يف أصول الفقه ،القايض أبو يعىل ،حممد بن احلسني بن حممد ابن خلف ابن الفراء (ت
458هـ)  ،حتقيق  :د أمحد بن عيل بن سري املباركي ــ كلية الرشيعة بالرياض ،ط1410 ،2
هـ  1990 -م .

3737علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خالف (املتوىف 1375 :هـ) ،مكتبة الدعوة  -شباب األزهر،
الطبعة الثامنة .

3838الفروق  :أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املالكي الشهري بالقرايف (ت 684هـ) ،عامل الكتب  (،د ـ ط ) ( د ـ ت ) .

3939الفصول يف األصول ،أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي( ،ت370هـ) ،وزارة
األوقاف الكويتية ،ط1414 ،2هـ 1994 -م.

4040لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عيل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي
اإلفريقي ،ت (711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ .

4141املجموع رشح املهذب((،مع تكملة السبكي واملطيعي)) ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف
النووي (676هـ)  ،دار الفكر .

4242جمموعة الفوائد البهية عىل منظومة القواعد الفقهية ،أبو حممد ،صالح بن حممد بن حسن آل
طاين ،اعتنى بإخراجها :متعب بن مسعود اجلعيد ،دار الصميعي
ُع َميرِّ األسمريْ ،
القح ُّ
للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ  2000 -م.

4343املحصول ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) ،دراسة وحتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين،

مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط  1418 ،3هـ  1997 -مـ .

4444املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل ابن حممد بن محدويه بن نعيم
بن احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بإبن البيع (ت 405هـ) ،حتقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.1990 -

4545املستصفى ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس( ،ت 505هـ) ،حتقيق :حممد عبد السالم
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عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1413 ،هـ 1993 -م .

4646املسودة يف أصول الفقه ،آل تيمية [بدأ بتصنيفها اجلدّ  :جمد الدين عبد السالم بن تيمية (ت

652هـ) ،وأضاف إليها األب : ،عبد احلليم بن تيمية (ت682 :هـ) ،ثم أكملها االبن
احلفيد :أمحد بن تيمية (728هـ)] ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،مطبعة املدين،
القاهرة  -مرص .

4747املطلق واملقيد ،محد بن محدي الصاعدي ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2003/م.

4848معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي ت(626هـ)،
دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية 1995 ،م .

4949معجم املؤلفني ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي ،ت ( 1408ه)،

مكتبة املثنى  -بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د  -ط ،د  -ت.
5050معجم ما ُأستعجم من أسامء البالد واملواضع ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري
األندليس ،ت ( 487هـ) ،عامل الكتب ،بريوت،الطبعة الثالثة 1403 ،هـ .

5151املغني ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي
احلنبيل ،الشهري بابن قدامة املقديس (املتوىف620 :هـ) ،مكتبة القاهرة ،د ــ ط1388 ،هـ-

1968م.

الز ْرقاين (املتوىف1367 :هـ) ،مطبعة عيسى
5252مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حممد عبد العظيم ُّ
البايب احللبي ورشكاه ،الطبعة الثالثة ،د ــ ت .

5353املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ت
(676هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.

5454ا ُمل َه َّذ ُب يف علم أصول الفقه ا ُمل َق َارن(حترير ملسائله ودراستها دراس ًة نظر ّية تطبيق ّي ًة) ،عبد الكريم
بن عيل بن حممد النملة ،مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ 1999 -م.

5555املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي،ت(790هـ)،
املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،النارش :دار ابن عفان ،الطبعة األوىل،
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1417هـ1997 /م.

5656نصب الراية ألحاديث اهلداية مع رشح بغية األملعي ،مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف
بن حممد الزيلعي ت(762هـ) ،حتقيق :حممد عوامه ،مؤسسة الريان ،بريوت ،دار القبلة،
جدة ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

  57.هناية املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني ،أبو املعايل،
ركن الدين امللقب بامام احلرمني ،ت (478هـ) ،حتقيق :أ.د .عبد العظيم حممود الديب،
دار املناهج ،الطبعة األوىل1428 ،هـ.

5858النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد
بن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري ،ت (606هـ) ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي،
حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت1399 ،هـ.

5959الوجيز يف أصول الفقه ،الدكتور وهبة الزحييل ،دار الفكر ،دمشق سورية ،دار الفكر املعارص،
بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل املعادة1419 ،هـ 1999 -م .

6060الوصف املناسب لرشع احلكم ،أمحد بن حممود بن عبد الوهاب الشنقيطي ،عامدة البحث
العلمي ،باجلامعة اإلسالمية ،باملدينة املنورة ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ .
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