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اخلال�صة
رشع من قبلنا وأثره يف اختالفات الفقهاء
مع نامذج تطبيقية

هذا املوضوع يمثل االرتباط الواصل بني الرشيعة االسالمية والديانات والرشائع السابقة ،

فمن القضايا املعروفة ان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بعث يف سن األربعني سنة  611ميالدية
وان رشيعته هي خامتة الرشائع وقد اخرب القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة عن قصص األنبياء

السابقني وبعض األحكام الترشيعية يف رشائعهم  ،فهل أحكام رشائع األمم السابقة كاليهودية

والنرصانية نطالب بالعمل هبا ام ال وهذا ما تم بحثه يف هذا املوضوع.

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

77

البحوث املحكمة

رشع من قبلنا وأثره يف اختالفات الفقهاء
Abstract

Initiated by us and its impact on differences scholars
With models applied
This issue represents a connecting link between Sharia and Islamic
faiths and religions earlier, it is known that the Prophet, peace be upon
issues and blessings sent at the age of forty years, 611 AD, and his law
is the conclusion of the laws has told the Koran and the Sunnah stories
of former prophets, and some legislative provisions in rituals , do the
provisions of the laws of the previous Kalehudah and Christianity call
on UN to work out or not, and this is what has been discussed in this
thread.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين .وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله حممد

املبعوث رمحة للعاملني برشيعة كاملة وعىل آله الطيبني الطاهرين وأصحابه الغر امليامني .أما بعد

إن علم أصول الفقه من أهم العلوم اإلسالمية ،بل يعد من العلوم التي متيز هبا أهل اإلسالم،

وغايته معرفة األحكام الرشعية ،قال اآلمدي رمحه اهلل( :وأما غاية علم األصول فالوصول إىل
معرفة األحكام الرشعية التي هي مناط السعادة الدنيوية واألخروية)

()1

فإذا كانت غاية علم األصول معرفة األحكام الرشعية ،فأكيد أن هلذه األحكام أدلة تستنبط منها

ولذا تناول علامء األصول األدلة الرشعية التي يستنبطون منها األحكام الرشعية وهي ثمرة األدلة

وثمرة اليشء تابعة له.

وبحثي هذا يبحث احد األدلة الرشعية التي تكلم عنها علامء األصول ،فرشع من قبلنا يعترب من

األدلة التي استدل هبا كثري من العلامء املتقدمني ووقفوا عندها.
أمهية البحث يف دليل (رشع من قبلنا)

 -1إن هذا الدليل األصويل قد ذكره العلامء يف كتب أصول الفقه ،واهتموا كثريا يف دراسته

وبحثه واختلفوا كثريا .قال إمام احلرمني :اضطربت املذاهب يف ذلك فصار صائرون إىل أنا إذا
وجدنا حكام يف رشع من قبلنا ومل نر يف رشعنا ناسخا له لزمنا التعلق به وللشافعي ميل إىل هذا وبنا
عليه أصال من أصوله يف كتاب األطعمة وتابعه معظم أصحابه .وذهب ذاهبون من املعتزلة إىل أن
التعلق برشع من قبلنا غري جائز عقال وبنو مذهبهم عىل أن ذلك لو قدر ألشعر بحطيطة يف رشيعتنا

ولتضمن ذلك أيضا إثبات حاجة إىل مراجعة من قبلنا وهذا حط من مرتبة الرشيعة وغض من
منصب املصطفى عليه الصالة والسالم .وصار صائرون إىل أن ذلك ال يمتنع عقال ولكنه ممنوع

رشعا( )2وبناءا عليه كان البد من األمهية بمكان أن نتعرف عىل هذا الدليل ونقرأ كالم العلامء فيه.
((( أحكام اآلمدي .9/1

((( الربهان يف أصول الفقه .331/1
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وهل حيق للمجتهد االستدالل بذلك أو ال.

البحوث املحكمة

 -2من الرضوري جدا معرفة حجية دليل رشع من قبلنا ألن من الناس يستدل به ،فمثال من

الناس من يستدل عىل جواز عرض الويل ابنته أو أخته عىل الرجل الصالح للزواج منها كام فعل

شعيب مع موسى عليهام السالم ،ومنهم من يستدل بجواز الضامن كام ثبت يف قصة يوسف عليه

السالم مع أخوته وسيأيت بيان هذا يف التطبيقات ،وهناك أحكام وأعامل يف رشع من قبلنا مل يرد يف

رشعنا نص بالنهي عنها أو إثباهتا فهل هي رشع لنا أم ال؟

 -3كثرة املسائل واألحكام التي وردت يف الرشائع السابقة والتي ذكرت يف كتاب اهلل تعاىل أو

حدث عنها نبينا حممد صىل اهلل عليه وآله وهنا البد من رضورة بياهنا وتثبيت رأي رشيعتنا اإلسالمية

منها خصوصا وقد دار فيها كالم كثري

 -4رضورة معرفة حجية هذا الدليل وصحة االستدالل به وبيان مذاهب العلامء فيه.
خطة البحث:

تتكون خطة البحث من:

مقدمة ومتهيد ،ومبحثني كل مبحث احتوى عىل ثالثة مطالب ،وخامتة ،وفهارس.

أوال :املقدمة

وذكرت فيها:

 -1أمهية البحث

 -2خطة البحث

 -3منهج البحث
ثانيا :التمهيد

وذكرت فيه :األدلة املختلف فيها وتعدادها باختصار.

ثالثا :املباحث

املبحث االول :رشع من قبلنا
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وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االول :تعريف رشع من قبلنا لغة واصطالحا
املطلب الثاين :حترير حمل النزاع يف املسألة

املطلب الثالث :أقوال العلامء يف املسألة

املبحث الثاين :أدلة املسألة وأثرها يف اختالف الفقهاء
املطلب االول :أدلة الفريقني

املطلب الثاين :نوع اخلالف وأثره بني الفقهاء

املطلب الثالث :نامذج تطبيقية عىل رشع من قبلنا
النموذج األول :العني

النموذج الثاين :الوضوء

النموذج الثالث :الصالة

النموذج الرابع :أفضل الصيام

النموذج اخلامس :الضامن

النموذج السادس :يف النكاح

رابعا :اخلامتة

وفيها ذكرت :ابرز النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.

خامسا :الفهارس:

 -1فهرس املوضوعات.

 -2فهرس املصادر واملراجع.
منهجي يف البحث:

أوال :أعرف املصطلحات األصولية والفقهية تعريفا لغويا ،وتعريفا اصطالحيا.

ثانيا :توضيح املسألة املراد بحثها وبياهنا.

ثالثا :أنسب كل قول إىل قائله.
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رابعا :أوثق القول من كتب أهل املذهب نفسه.

البحوث املحكمة

خامسا :مراعاة الرتتيب الزمني للمذاهب عند عرض األقوال.

سادسا :بيان اسم السورة ورقم اآلية القرآنية التي ترد يف البحث.

سابعا :خرجت األحاديث النبوية الواردة يف البحث من كتب احلديث املعتمدة مع بيان درجتها

إن مل تكن يف الصحيحني.

ثامنا :ترمجت لألعالم الوارد ذكرها يف البحث.
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التمهيد
(�أدلة الأحكام املختلف فيها)

البد من بيان أن قطبي األحكام الرشعية مها :األدلة الرشعية وأدلة وقوعها ،فال بد لكل حكم

من دليل ملرشوعيته من كتاب أو سنة أو غريمها ،وألدلة رشعية األحكام وأدلة وقوعها أمهية كبرية
ومكانة عظيمة ،فباألول يعرف رشعية احلكم من وجوب وإباحة وحرمة وندب وكراهة كام يعرف

به سببية السبب ،ورشطية الرشط ،ومانعية املانع وبالثاين يعرف وقوع الوقائع التي تكون حمال
لألحكام من حتقق وقوع السبب ،أو رشطه أو مانعه ،ولذا فإن بيان ذلك والفرق بني الدليلني مما

ينبغي االعتناء ببحثه ،وتقرير أحكامه.

وبناءا عىل ما سبق ،فقد استقرأ علامء الفقه األدلة واحلجج والرباهني التي استنبطت األحكام

والتكاليف منها ووجدوا أن األدلة الرشعية هي الكتاب (القرآن) ،ثم السنة النبوية قوال وفعال
وتقريرا ،ثم اإلمجاع ،ثم القياس ،ثم قول الصحايب ثم االستصحاب ،ثم رشع من قبلنا ،ثم

االستحسان ثم املصلحة املرسلة ،ثم سد الذرائع ثم العرف ،ثم االستقراء وغريها ،وهذه األدلة
منها ما هو ثابت احلجية صحيح االستدالل يفيد العلم القطعي أو الظني ،ومنها ما هو خمتلف فيه

إما لعدم ثبوت حجيته أو النعدام صحة االستدالل به أو لعدم إفادته العلم.

وقد اتفق مجهور علامء املسلمني( )1عىل صحة االستدالل بأربعة أدلة من أدلة األحكام وهي

الكتاب وهو األصل ،والثاين :السنة :وهي خمربة عن حكم اهلل تعاىل ،والثالث :اإلمجاع املستند

إليهام ،والرابع :القياس واستدلوا بقوله تعاىل ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒﭼ

()2

واختلفوا يف بقية األدلة ومنها دليل (رشع من قبلنا) الذي سيكون موضوع بحثنا.

((( ينظر :اصول الرسخيس  ،279/1أحكام اآلمدي 137/1ـ ،138الذخرية  ،149/1املدخل البن بدران144/
((( سورة النساء /آية 59
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البحوث املحكمة

املبحث االول
�شرع من قبلنا
وفيه ثالثة مطالب

املطلب االول :تعريف رشع من قبلنا لغة واصطالحا

املطلب الثاين :حترير حمل النزاع يف املسألة

املطلب الثالث :أقوال العلامء يف املسألة

املطلب الأول
تعريف �شرع من قبلنا لغة وا�صطالحا

رشع من قبلنا لغة ينقسم إىل جزئني:

االول :كلمة (رشع) ،قال ابن فارس (رشع) الشني و الراء و العني أصل واحد ،وهو يشء يفتح

فيه امتداد يكون فيه ،من ذلك الرشيعة وهي مورد الشاربة للامء ،وأشتق من ذلك الرشعة يف الدين
والرشيعة(.)1

قال اهلل تعاىل ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ( ،)2وقال سبحانه ﭽﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﭼ(.)3

سن وبابه قطع ..وقوهلم :الناس يف هذا األمر (رشع) أي سواء،
وقالوا يف تعريفه :رشع هلم أي َ
َ
ويسكن ويستوي فيه الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث .والشرَ ْ عة’ :الرشيعة(.)4
حيرك
َ
وقالوا أيضا :الرشع :الطريق وما رشعه اهلل تعاىل ويقال الناس يف هذا رشع واحد سواء،

((( ينظر :مقاييس اللغة البن فارس 262/3
((( سورة املائدة  /آية 48

((( سورة اجلاثية  /آية 18

((( ينظر :خمتار الصحاح للرازي 141 /
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فالرشع :السواء يقال يف هذا رشع أي سواء ،والرشع :املثل(.)1
وقالوا :رشع الدين يرشعه رشعا :سنَه (.)2

وبذلك يتبني أن الرشع يأيت لعدة معاين ،فهو بمعنى السنة ،أو الطريق ،أو السواء ،أو املثل،

والذي هيمنا من التعريف يف موضوعنا هو السنة والطريق ألنه األقرب ملعنى الرشع ،واما السواء
واملثل فهو وصف حلال الناس مع هذا الرشع وليس تعريفا له ثم أطلق هذا الوصف عىل كلمة رشع

واهلل اعلم.

الثاين :مجلة (من قبلنا)( :من) هنا موصولة .بمعنى الذي(.)3

(قبل) :إذا أضيفت إىل ظرف زمان صارت من جنسه وتنتصب انتصاب ظرف الزمان ،وان

أضيفت إىل ظرف املكان صارت من جنسه ،وهو مبهم ال يفهم معناه إىل باإلضافة (نا) ضمري

متصل يعود عىل امة حممد صىل اهلل عليه واله وسلم(.)4
تعريف الرشع اصطالحا:

عرف بتعاريف متقاربة تؤدي معنى واحدا منها:

الرشيعة :هي ما رشعه اهلل تعاىل عىل لسان نبيه صىل اهلل عليه واله وسلم وعىل ألسنة األنبياء

عليهم السالم قبله

()5

وقال اجلرجاين( :)6الرشيعة هي اإلمتار بالتزام العبودية (.)7

العالقة بني التعريف اللغوي واالصطالحي:

بالنظر يف كال التعريفني تتضح العالقة بينهام ،فالتعريف اللغوي أعم من التعريف االصطالحي،

((( ينظر :املعجم الوسيط 479 /1

((( ينظر :لسان العرب البن منظور 176/8
((( ينظر :هتذيب اللغة لألزهري 295/15
((( ينظر :املعجم الوسيط 712/2

((( أحكام ابن حزم 61/1

((( اجلرجاين :هو عيل بن حممد بن عيل املعروف بالرشيف اجلرجاين الشافعي .من مؤلفاته (التعريفات ،مقاليد

العلوم ،رشح التذكرة) مات رمحه اهلل تعاىل (سنة  816هـ) ينظر :كشف الظنون .422/1
((( التعريفات 167/
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إذ الرشع لغة الطريق أيا كان ،أما يف االصطالح ،فهو خمصوص بالطريقة يف الدين.
تعريف رشع من قبلنا اصطالحا:

مل أجد فيها اطلعت عليه من كتب املتقدمني من نص عىل تعريف خاص لرشع من قبلنا ولعل

ذلك يعود لوضوح املعنى ،لكن العلامء املعارصين عرفوه ،فقد عرفه الدكتور عبد الكريم زيدان

(رمحه اهلل) بقوله :هي األحكام التكليفية التي ورد ذكرها يف الرشائع الساموية السابقة ونقلت إلينا

بطريق صحيح

()1

املطلب الثاين
حترير حمل النزاع يف م�س�ألة �شرع من قبلنا

قبل بيان أقوال العلامء يف املسألة أرى انه البد من حترير حمل النزاع فيها ،فأقول ان احلكم

التكليفي الذي نقل إلينا بطريق صحيح من الرشائع الساموية السابقة ال خيرج عن ثالثة صور:

األوىل :هي خمالفة رشع من قبلنا برشعنا أو ثبت نسخ له يف رشيعتنا وهذه الصورة باإلمجاع ال

حجة فيها ألحد.

الثانية :هي موافقة رشع من قبلنا لرشعنا أو يوجد ما يؤيده يف رشعنا فهذا ثابت احلجية باإلمجاع

ال عن طريق رشع من قبلنا وانام لثبوته عن طريق رشعنا ويف رشيعتنا غنى عن كل الرشائع الساموية

السابقة.

الثالثة :هي عدم خمالفة رشع من قبلنا لرشيعتنا ،كام انه مل يرد له نسخ يف رشيعتنا أو تأييد أو أمر

به ،وهذا هو حمل النزاع بني العلامء (رمحهم اهلل تعاىل)( )2يتبني مما سبق ان موضوع بحثنا سيكون يف

الصورة الثالثة ،فهل للمجتهد ان يستدل باألحكام الواردة الثابتة يف الرشائع الساموية السابقة والتي

ذكرت يف رشيعتنا عىل أحكام فقهية مل يرد هلا يف رشيعتنا أمر أو هني؟

وقبل اخلوض يف تفاصيل البحث أرى انه البد من التنبيه إىل ان مسألة رشع من قبلنا املتنازع
((( ينظر :الوجيز يف اصول الفقه 263 /

((( ينظر :اصول الرسخيس  99/2ـ البحر املحيط 349/4ـ الفروق للقرايف  4/11ـ التحبري رشح التحرير
 3767/8ـ أحكام ابن حزم 149/5
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فيها ،وتنقسم إىل قسمني:

االول :رشع من قبلنا قبل بعثة النبي (صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم) وهذا ليس حمل البحث.

الثاين :تعبد النبي (صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم) برشع من قبلنا والذي ورد يف رشيعتنا وهذا

سيكون مناط بحثنا.

املطلب الثالث
�أقوال العلماء يف م�سالة �شرع من قبلنا

لقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ورسوله (صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم) يف سنته من األخبار

والقصص واألحكام الثابتة التي وردت يف الرشائع السابقة ومل يقم الدليل عىل اهنا مرشوعة يف حقنا

ومل يقم الدليل عىل اهنا منسوخة عنا مثل قوله تعاىل ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ .....ﭼ( ،)1فهل هذه األحكام رشع لنا ملزمون بتطبيقها والعمل هبا أم ال؟

والبد من التنبيه عىل ان األحكام يف كل رشيعة تنقسم عىل قسمني :أصول ،و فروع ،فاألصول:

هي اإليامن باهلل تعاىل وأسامئه وصفاته واإليامن بالبعث واجلزاء وباجلنة والنار ،واالستسالم هلل
وحده ال رشيك له وإفراده بالعبادة وهذا القسم اتفقت عليه رشائع األنبياء مجيعا.

قال تعاىل ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ...ﭼ

()2

واما الفروع فقد اختلفت الرشائع فيها وهي املقصودة يف هذه املسألة ،فقد اختلف العلامء يف هذه

املسألة عىل ثالثة أقوال:

القول االول :ان رشع من قبلنا رشع لنا ،من طريق الوحي إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم ال

من جهة كتبهم املبدلة فيجب علينا العمل به ما مل يرد يف رشعنا خالفه ومل يظهر إنكار له وهو قول

مجهور العلامء من احلنفية( )3وأكثر املالكية ( )4وبعض الشافعية ( )5واإلمام امحد يف اصح الروايتني عنه
((( سورة املائدة  /آية 45

((( سورة النحل  /آية 36

((( ينظر :اصول الرسخيس 99/2ـ كشف االرسار للبخاري احلنفي 315/3ـ التوضيح 35/2
((( ينظر :رشح تنقيح الفصول للقرايف 298 /

((( ينظر :قواطع االدلة للسمعاين 317/1ـ البحر املحيط للزركيش 349/4
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رشع من قبلنا وأثره يف اختالفات الفقهاء
وأكثر احلنابلة

البحوث املحكمة

()1

قال أمري بادشاه احلنفي( :)2وأما تعبده صىل اهلل عليه وسلم برشع من قبله بعد البعث فام ثبت أنه

رشع ملن قبله فهو رشع له وألمته(.)3

وقال القرايف املالكي( :)4املشهور املنصوص عند املالكية أن رشع من قبلنا رشع لنا (.)5

وقال الزركيش الشافعي( :)6إن النبي (صىل اهلل عليه واله وسلم) كان متعبدا بإتباعها( ،)7ونقله

ابن السمعاين( )8عن أكثر أصحابنا وعن أكثر احلنفية وطائفة من املتكلمني ،وقال ابن القشريي

()9

هو الذي صار إليه الفقهاء(.)10

وقال إمام احلرمني( :)11للشافعي ميل إىل هذا وبنى عليه أصال من أصوله يف كتاب األطعمة

((( ينظر :املسودة 174 /ـ التحبري رشح التحرير  3777/8وما بعدها

((( امري بادشاه :هو حممد امني بن حممود البخاري ،فقيه حنفي حمقق من اهل بخارى كان نزيال بمكة من تصانيفه

(التقرير والتحبري يف اصول الفقه ،رشح تائبة ابن الفارض) مات رمحه اهلل سنة ( 972هـ) .ينظر :االعالم للزركيل.

((( ينظر :التقرير والتحبري 411/2

((( القرايف :هو شهاب الدين امحد ابن ايب العالء ادريس ابو العباس ،االمام العالمة وحيد دهره وفريد عرصه،
انتهت اليه رئاسة الفقه عىل مذهب االمام مالك رمحه اهلل ،له مصنفات كثرية منها كتاب الذخرية يف الفقه وكتاب

التنقيح يف اصول الفقه ،تويف رمحه اهلل تعاىل سنة ( 684هـ) ينظر :الديباج املذهب (ص  64ـ  65ـ )66
((( ينظر :الفروق 292/4

((( الزركيش :حممد بن هبادر بن عبداهلل املرصي الزركيش الشافعي ،عامل بفقه الشافعية واالصول ،مرصي املولد
والوفاة ،من أشهر كتبه البحر املحيط يف اصول الفقه ،تويف رمحه اهلل تعاىل سنة (794هـ) .ينظر شذرات الذهب .335/3

((( ينظر :البحر املحيط 349/4

((( السمعاين :هو منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن حممد ،كنيته ابو املظفر ،ويعرف بالسمعاين ،تفقه عىل مذهب

الشافعي ،كانت له يد طوىل يف علوم كثرية ،تويف رمحه اهلل تعاىل سنة (489هـ) ينظر :وفيات االعيان 209/3

((( القشريي :هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدامللك االستاذ ابو القاسم القشريي النيسابوري ،مل ير مثله يف
الرشيعة واحلقيقة ،من مؤلفاته (التفسري الكبري وهو من اجود التفاسري ،وكتاب الرسالة يف رجال الطريقة) مات رمحه

اهلل تعاىل سنة ( 465هـ) .ينظر :طبقات الشافعية البن شهبة 255/1
( ((1ينظر :قواطع االدلة للسمعاين 316/1

( ((1امام احلرمني :هو عبدامللك بن عبداهلل اجلويني النيسابوري ،اصويل فقيه له مؤلفات عديدة منها الربهان يف
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وتابعه معظم األصحاب ،وقد استأنس اإلمام الشافعي لصحة الضامن بقوله تعاىل ﭽﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭼ ( ،)1فكان احلمل يف معنى اجلعالة( )2ملن ينادي يف العري بالصواع ولعله

كان معلوما عندهم وتعلق الضامن له

()3

وقال اإلمام مالك (رمحه اهلل)

()4

يف قوله تعاىل ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ...ﭼ( )5ان اهلل تعاىل ذكر ان نفس املرأة احلرة بنفس الرجل احلر ،وجرحها بجرحه(.)6

قال اإلمام الزرقاين( :)7هذا احلكم وان كتب عىل أهل الكتاب يف التوراة فانه مستمر برشيعة

اإلسالم ملا ذهب إليه كثري من الفقهاء واألصوليني ان رشع من قبلنا رشع لنا إذا حكي متقررا ومل
ينسخ ،وقد احتج مجيع األئمة عىل ان الرجل يقتل باملرأة(.)8

وقال ابن قدامة احلنبيل( :)9رشع من قبلنا فيه روايتان ،إحدامها :أنه رشع لنا أختارها التميمي،

اصول الفقه ،مات رمحه اهلل تعاىل سنة ( 478هـ) .ينظر :طبقات الشافعية 255/1
((( سورة يوسف آية 72

((( اجلعالة :هي التزام عوض معلوم عىل عمل معني معلوم او جمهول عرس علمه .ينظر :االقناع للرشبيني 353/2

((( ينظر :البحر املحيط 350/4

((( االمام مالك :هو ابو عبداهلل مالك بن أنس بن مالك االصبحي ،أشهر من يعرف اليه يرجع مذهب املالكية ،قال
ابن وهب (رمحه اهلل) :سمعت منا مناديا ينادي باملدينة اال ال يفتي الناس اال مالك بن أنس .ويكفيه ذلك عزا وفخرا،

مات رمحه اهلل تعاىل سنة ( 179هـ) .ينظر :طبقات الفقهاء للشريازي 53/

((( سورة املائدة  /آية 45
((( ينظر :املوطأ 873/2

((( االمام الزرقاين :هو ابو عبداهلل حممد بن عبدالباقي بن يوسف بن امحد بن علوان الزرقاين املرصي املالكي،
خامتة املحدثني بالديار املرصية ،العالمة التحرير الطائر الصيت من مؤلفاته (رشح املوطأ ،رشح املواهب) وغريها

كثري ،مات رمحه اهلل سنة (1122هـ) تنظر :فهرس الفهارس للكتاين 456/1

((( ينظر :شرح الزرقاني 269/4

((( ابن قدامة :هو عبداهلل بن امحد بن قدامة املقديس اجلامعييل ثم الدمشقي ،امللقب بموفق الدين ،الفقيه العامل
احلنبيل ،االمام الزاهد ،شيخ االسالم ،وأحد االعالم ،من مصنفاته (روضة الناظر وجنة املناظر ،واملغني يف الفقه)

تويف رمحه اهلل تعاىل بدمشق سنة ( 620هـ) .ينظر الذيل
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والثانية :ليس برشع لنا (.)1

القول الثاين :ان رشع من قبلنا ليس برشع لنا ،وليس بحجة.

البحوث املحكمة

وهو قول االشاعرة وبعض املعتزلة( .)2واختيار أكثر الشافعية( ،)3وهو رواية عن اإلمام امحد

()4

واختلفوا يف سبب ذلك ،فذهب املعتزلة إىل ان ذلك ال جيوز عقال وهلم أدلة يف ذلك سيأيت بياهنا

وحتقيقها (.)5

وذهب أكثر الشافعية ورواية عن اإلمام امحد ان ذلك جائز عقال لكنه ال جيوز سمعا وسيأيت

بيان ذلك وحتقيقه(.)6

قال إمام احلرمني( :وذهب ذاهبون من املعتزلة إىل ان التعلق برشع من قبلنا غري جاهز عقال) (.)7

وقال اإلمام الفخر الرازي(( :)8واملختار انه مل يتعبد صىل اهلل عليه وآله وسلم برشيعة من قبله)(.)9

القول الثالث :ذهب بعض األصوليون إىل القول بالوقف وقد حكى هذا الرأي اإلمام

الشوكاين( )10عن ابن القشريي وابن برهان(.)11
((( ينظر :روضة الناظر 161/

((( ينظر :املعتمد اليب احلسني البرصي  ،392/1الربهان 331/1

((( ينظر :التبرصة للشريازي  ،285/ختريج الفروع عىل االصول للزنجاين 369/1
((( ينظر :املخترص يف اصول الفقه للبعيل 161/
((( ينظر :الربهان 321/1

((( ينظر :االهباج  276/2ـ التمهيد لألسنوي  ،506/املسودة 174/
((( الربهان 331/1

((( الرازي :حممد بن عمر بن احلسني فخر الدين ابو عبداهلل القريش البكري ،سلطان املتكلمني ،املفرس املتكلم ،إمام

وقته يف العلوم العقلية صاحب املصنفات املشهورة التي منها (التفسري الكبري ،واملحصول يف اصول الفقه) مات رمحه

اهلل تعاىل سنة ( 606هـ) .ينظر :طبقات الشافعية ألبن شهبة 66/2
((( املحصول 401/3

( ((1الشوكاين :هو حممد بن عيل االمام العالمة الرباين قايض القضاة ،صاحب التصانيف الكثرية منها يف علم االصول

(ارشاد الفحول) ويف الفقه (نيل االوطار) مات رمحه اهلل تعاىل سنة (1250هـ) ينظر :أبجد العلوم للقنوجي 205/3
( ((1ينظر :احكام اآلمدي  ،385/4ارشاد الفحول 240/

90

د .ثامر محزة داود

املبحث الثاين:
�أدلة الأخذ ب�شرع من قبلنا ،و�أثر اخلالف فيه ومناذجه
وفيه ثالثة مطالب

املطلب األول :أدلة العلامء يف جواز األخذ برشع من قبلنا من عدمه

املطلب الثاين :نوع اخلالف وأثره بني الفقهاء

املطلب الثالث :نامذج تطبيقية يف رشع من قبلنا

املطلب الأول
دلة العلماء يف جواز الأخذ ب�شرع من قبلنا من عدمه
أدلة القول االول

 -1قال تعاىل ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ...ﭼ

()1

وجه الداللة :ان اهلل تعاىل أمر النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بإتباع مجيع األنبياء السابقني،

فيكون متعبدا برشع من قبله ،فيجب ذلك يف كل ما ثبت عنهم إال ما قام الدليل عىل انه منسوخ.

واعرتض :بأن اهلل تعاىل إنام أمر النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم بإتباع هدى مضاف إىل مجيع

األنبياء واملرسلني ومشرتك بينهم دون ما وقع به اخلالف بينهم والناسخ واملنسوخ منه الستحالة

إتباعه وامتثاله ،واهلدى املشرتك فيام بينهم انام هو التوحيد واألدلة العقلية اهلادية إليه ،وليس ذلك
من رشعهم يف يشء وهلذا قال تعاىل ((..فبهداهم اقتده ))..ومل يقل (هبم اقتده) وبتقدير ان يكون
املراد من اهلدى املشرتك ما اتفقوا فيه من الرشائع دون ما اختلفوا فيه فإتباعه له انام كان بوحي إليه

وأمر جمدد ال انه بطريق االقتداء هبم(.)2

وأجيب :ان ألفاظ تلك اآليات عامة وشاملة ألصول الدين وفروعه ،فيجب محلها عىل هذا

العموم وال جيوز ختصيص لفظ إال بدليل وال دليل صحيح هنا وبناءا عىل ذلك فإن رشع من قبلنا
((( سورة االنعام  /آية .90

((( ينظر :احكام اآلمدي 151/4ـ.152
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البحوث املحكمة

رشع لنا يف الفروع واألصول ونعمل باحلكم الناسخ منها ونرتك العمل باحلكم املنسوخ كام العمل
يف رشيعتنا(.)1

 -2قال تعاىل ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ...ﭼ (.)2
وجه الداللة :إن اهلل تعاىل عرب بلفظ ( ..حيكم هبا النبيون )..بصيغة اجلمع فهو عام يف مجيع

األنبياء (عليهم الصالة والسالم) ونبينا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم من مجلة األنبياء ،فوجب
عليه احلكم بالتوراة فيكون متعبدا برشع من قبله

()3

واعرتض :بان اآلية الكريمة صيغة أخبار ال صيغة أمر وذلك ال يدل عىل وجوب إتباعها،

وبتقدير ان ذلك أمرا فيجب محله عىل ما هو مشرتك الوجوب بني مجيع األنبياء ،وهو التوحيد دون

الفروع الرشعية املختلف فيها فيام بينهم إلمكان تنزيل لفظ النبيني عىل عمومه بخالف التنزيل عىل

الفروع الرشعية

()4

وأجيب :انه ال دليل عىل ختصيص اآلية ملا ذكره املخالفون(.)5

 -3قال تعاىل ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ..ﭼ (.)6

وجه الداللة :ان اهلل تعاىل أمر نبينا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم بإتباع ملة إبراهيم عليه

السالم وهو أمر مطلق ،فيقتيض الوجوب ،فيكون رسولنا صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم متعبدا

برشع من قبله(.)7

واعرتض عىل ذلك :بأن املراد بلفظ (امللة) انام هو أصول التوحيد وإجالل اهلل تعاىل بالعبادة

دون الفروع الرشعية ويدل عىل ذلك أربعة أوجه:

((( ينظر :أصول البزدوي  ،232/1اصول الرسخيس  ،76/2روضة الناظر  ،162/ارشاد الفحول 401/
((( سورة املائدة /آية 44

((( ينظر :اصول الرسخيس  103/2ـ روضة الناظر 162/
((( ينظر :املستصفى للغزايل 168/1
((( ينظر :اصول الرسخيس 103/2
((( سورة النحل  /آية 123

((( ينظر :كشف االرسار 317/3
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األول :ان لفظ امللة ال يطلق عىل الفروع الرشعية بدليل أنه ال يقال :ملة الشافعي وملة أيب حنيفة

ملذهبيهام يف الفروع الرشعية

()1

الثاين :ان اهلل تعاىل قال عقيب ذلك ﭽ...ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ...ﭼ ذكر ذلك يف مقابلة

الدين ومقابل الرشك انام هو التوحيد(.)2

الثالث :قوله تعاىل ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ..ﭼ( )3فلو كان

املراد من الدين األحكام الفرعية لكان من خالفه فيها من األنبياء سفيها وهو حمال (.)4

الرابع :انه لو كان املراد من الذين فروع الرشيعة لوجب عىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله

وسلم البحث عنها لكونه مأمورا هبا وذلك من اندراسها ممتنع ،ثم وإن سلمنا ان املراد بامللة الفروع

الرشعية غري انه انام وجب عليه إتباعها بام أوحي إليه وهلذا قال تعاىل ((ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة
إبراهيم حنيفا(.)6( ))..)5

وأجيب :ان ختصيص ذلك بالتوحيد غري صحيح بل امللة تشمل الفروع واألصول وال دليل

عىل التخصيص وقد سئل جماهد عن سجدة (ص) قال :سجدها داود عليه السالم وهو من أمر نبينا

صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم باالقتداء به وتال قوله تعاىل ( ..فبهداهم اقتده )..فبهذا تبني ان هذا
أمر مبتدأ غري مبني عىل ما سبق فعمومه يتناول أصل الدين وفروع الرشائع مجيعا(.)7
 -4قال تعاىل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ..ﭼ

()8

وجه الداللة :ان يف اآلية الكريمة دليل عىل ان رشع نبينا صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم مثل رشع

غريه من األنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم وال فرق بينهم يف أخذ األحكام
((( ينظر :املعتمد اليب احلسني البرصي  341/2ـ قواطع االدلة  320/1ـ املحصول للرازي 413/3
((( ينظر :احكام اآلمدي 383/4
((( سورة البقرة /آية 130

((( ينظر :املستصفى للغزايل 167/1
((( سورة النحل  /آية 123

((( ينظر :املستصفى  167/1ـ أحكام اآلمدي 383/4

((( ينظر :اصول البزدوي  232 /1ـ اصول الرسخيس 103/2
((( سورة الشورى /آية 13
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واعرتض ذلك :ان املراد من الدين انام هو أصل التوحيد الما أندرس من رشيعته وهلذا مل ينقل عن

النبي حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم البحث عن رشيعة نوح وذلك مع التعبد هبا يف حقه ممتنع

()2

وأجيب عنه :انه ال دليل عىل ختصيص الدين بالتوحيد ،واملمتنع التعبد به هو ما نسخته األديان

التالية له أو ما مل يثبت نقله(.)3

 -5قال تعاىل ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ (.)4

وجه الداللة :إن اهلل تعاىل بني إن من مل حيكم بام أنزل اهلل فقد خرج عن امللة ،واألحكام التي

عمل هبا النبيون السابقون هي مما انزل اهلل تعاىل فيجب العمل هبا(.)5

 -6روي عن انس بن مالك  aقال( :كرست الربيع وهي عمة انس بن مالك ثنية جارية

من األنصار ،فطلب القوم القصاص ،فأتوا النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم فأمر النبي صىل اهلل

عليه وعىل آله وسلم بالقصاص ،فقال انس بن النظر عم انس بن مالك :ال واهلل ال تكرس سنها يا
رسول اهلل ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم( :يا انس كتاب اهلل القصاص) ،فريض

القوم وقبلوا األرش ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم :إن من عباد اهلل من اقسم عىل

اهلل ألبره) (.)6

وجه الداللة :أنه ليس يف القرآن الكريم قصاص السن أال ما حكي عن التوراة يف التوراة يف قوله

تعاىل ((وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والسن بالسن والعني بالعني(.)8( ))..)7

واعرتض ذلك :بأنه موجود يف القرآن الكريم وهو قوله تعاىل ( ..فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

((( ينظر :اصول الرسخيس  105/2ـ روضة الناظر 162/
((( ينظر :املستصفى  167/1ـ احكام اآلمدي 382/4
((( ينظر :اصول الرسخيس 105/2
((( سورة املائدة  /آية 44

((( ينظر :اصول الرسخيس  104 /2ـ روضة الناظر163 /

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب اجلروح والقصاص ،رقم احلديث ( )4335ج 1685/4
((( سورة املائدة  /آية 45

((( ينظر :روضة الناظر 163
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عليه بمثل ما اعتدى عليكم(.)2( )..)1

 -7روي عن الرباء بن عازب  aان النبي ﷺ :رجم هيوديا وقال( :اللهم إين أول من أحيا

أمرك إذ أماتوه)(.)3

وجه الداللة :ان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم رجم اليهودي عمال برشعهم وإحياء لسنة

قد أماتوها قبل ان ينزل فيها وحي برشعنا(.)4

واعرتض ذلك :إن مراجعة النبي eالتوراة انام كان إلظهار صدقه فيام كان قد اخرب به من ان

الرجم مذكور بالتوراة وإنكار اليهود ذلك ال الن يستفيد حكم الرجم منها ،ولذلك مل يرجع إليها

فيام سوى ذلك(.)5

وأجيب :لو كان املراد إظهار صدقه الكتفى بوجوده يف التوراة دون ان يقول حديثه صىل اهلل

عليه وعىل آله وسلم الظاهر البيان (.)6

 -8روي عن انس بن مالك  aعن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم قال ((من نيس صالة
فليص َلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك .قال تعاىل :ﭽﭟﭠﭡﭼ(.)8()) )7

وجه الداللة :ان اآلية الكريمة مقولة ملوسى عليه السالم ،فاستدل هبا النبي صىل اهلل عليه وعىل

آله وسلم عىل وجوب قضاء الصالة عند تذكرها وأال مل يكن لتالوهتا فائدة ثم لو مل يكن هو صىل
اهلل عليه وعىل آله وسلم وأمته متعبدين بام كان موسى عليه السالم متعبدا به يف رشيعته ملا صح

((( سورة البقرة  /آية 194

((( ينظر :احكام اآلمدي 384/4

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب رجم اليهود اهل الذمة يف الزنا برقم (1327/3 )1700
((( ينظر :اصول الرسخيس  100/2ـ روضة الناظر 163 /

((( ينظر :املحصول للرازي  406/3ـ احكام اآلمدي  384/4ـ االهباج 278/2
((( ينظر :اصول الرسخيس 100/2
((( سورة طه  /آية 14

((( متفق عليه :اخرجه البخاري باب من نيس صالة برقم ( ،215/1 )572ومسلم باب قضاء صالة الفائتة برقم
(477/1 )684
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االستدالل به(.)1

واعرتض عىل ذلك :ان ما ذكره النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم تعليال لإلجياب لكن أوجب

بام أوحي إليه ونبه عىل ان أمته أمروا من اهلل تعاىل كام أمر موسى عليه السالم (.)2

وأجيب عنه :لو كان بام أوحى اهلل تعاىل إىل نبينا صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم ألستدل عليه

الصالة والسالم هبا بام أوحي إليه(.)3
أدلة الفريق الثاين:

 -1قال تعاىل ﭽﮚﮛﮜﮝﮞ..ﭼ

()4

وجـه الداللة :إن معنى الرشعة :الرشيعة ،واملنهاج الطريق الواضح ،وهذا يقتيض ان يكون كل

نبي داعيا إىل رشيعته فقط الختصاصه هبا ال يشاركه يف هذه الرشيعة غريه من األنبياء ،فتكون كل

امة خمتصة بالرشيعة التي جاء هبا نبيهم فقط(.)5

وأجيب عنه :ان الرشيعتني قد تتشاركان يف بعض الوجوه إال أن هذه املشاركة ال متنع من

اختصاص كل نبي برشيعته ونسبة هذه الرشيعة إىل النبي املبعوث هبا الن أكثر الرشيعة قد أتى هبا

ذلك النبي ،وقد تتفق يف بعض األحكام القليلة مع رشيعة نبي آخر ،فال ينظر إىل هذا األقل وإنام

احلكم لألكثر ،كام انه ليس املراد باآلية الكريمة املخالفة يف املنهاج يف الكل بل ذلك مراد يف البعض
وهو ما قام الدليل فيه عىل انتساخه(.)6

 -2قال تعاىل ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ..إىل قوله تعاىل ﭽﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹﯺﯻﭼ(.)7

((( ينظر :التقرير و التحبري  412 /2ـ تيسري التحرير  131/3ـ التحبري رشح التحرير3773/8
((( ينظر :املستصفى  168/1ـ احكام اآلمدي 384/4
((( ينظر :التحبري رشح التحرير 3782/8
((( سورة املائدة  /آية 48

((( ينظر :التبرصة للشريازي 86 /ـ أحكام اآلمدي 154/4

((( ينظر :اصول البزدوي  234/1ـ أصول الرسخيس  104 /2ـ التحبري رشح التحرير 3786/8
((( سورة البقرة  /اآليتان 134/133
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وجه الداللة :ان اهلل تعاىل سوى بني األنبياء يف األمر بعبادته وحده واإلقرار بأنه اإلله الواحد،

ثم اخربنا تعاىل انه ال يسألنا عام كان أولئك األنبياء يعملون وما ال نسأل عنه فأنه غري الزم لنا ،وبناءا
عليه فقد سقط عنا بالنص طلبها وإذا سقط عنا طلبها فقط سقط عنا حكمها إذ ال سبيل إىل االلتزام

بحكم يشء اال بعد معرفته(.)1

وأجيب عنه :انه ال يمتنع ان يقال انه ثبت عندنا صحة بعض األدلة باألوجه التي ذكرناها،

فوجب املصري إىل موجبه والعمل به ،كام جيب املصري إىل نفس احلكم وجيب حفظه ودراسته ما

يلزمنا حكمه وهو ما ثبت عندنا كونه رشعا هلم ،فأما ما مل يثبت وانام خيربون به فانه ال جيب التزام

ذلك الن حكمه ال يلزمنا (.)2

 -3روي عن جابر بن عبد اهلل  aقال( :إن عمر بن اخلطاب أتى النبي صىل اهلل عليه وعىل

آله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ،فقال يا رسول اهلل اين أصبت كتابا حسنا من بعض
أهل الكتاب ،قال :فغضب رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم وقال :امتهوكون ( )3فيها يا ابن

اخلطاب ،فوالذي نفيس بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم به فتكذبوا

به ،أو بباطل فتصدقوا به ،والذي نفيس بيده لو كان موسى حيا ما وسعه اال ان يتبعني) (.)4

وجه الداللة :ان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم هنى عمر ان يرجع للتوراة وهي رشع من

قبلنا فنهيه عليه الصالة والسالم داللة عىل منع جواز إتباعه رشع من قبله (.)5

وأجيب عن :ان إنكار النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم لفعل عمر الن التوراة مبدلة وحمرفة ومغرية وأكثرها

منسوخ ،فال جيوز التمسك هبا والرجوع إليها ،ونحن ال نرجع إىل ما ثبت بالتوراة ،وانام نرجع إىل ما ثبت بدليل
مقطوع عليه من قرآن أو سنة متواترة أو خرب آحاد أو وحي نزل به ،وقوله صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم (لو كان

موسى حيا ما وسعه اال ان يتبعني) يتبني ان الرسول املتقدم ببعث رسول آخر يكون كالواحد من أمته يف لزوم إتباع
((( ينظر :أحكام ابن حزم 169/5

((( ينظر :املسودة  ،165 /التحبري رشح التحرير 3779/8

((( امتهوكون :املقصود متحريون ،واهلوك احلمق ،ورجل اهوك امحق .ينظر :غريب احلديث البن سالم 29/3
((( أخرجه امحد يف مسنده برقم ( 387/3 )15195وفيه جمالد بن سعيد ضعفه امحد وحييى بن سعيد وغيرهما.
ينظر :جممع الزوائد للهيثمي 174 /1

((( ينظر :قواطع االدلة للسمعاين 318/1
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رشيعته لو كان حيا وعليه دل كتاب اهلل قال تعاىل ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ (.)1

 -4حديث معاذ املشهور ( :aأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم بعث معاذا إىل

اليمن ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم :كيف تقيض؟ فقال معاذ :اقيض بام يف كتاب
اهلل .قال صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم :فان مل يكن يف كتاب اهلل؟ قال :فبسنة رسول اهلل صىل اهلل

عليه وعىل اله وسلم .قال صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم :فأن مل يكن يف سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه

وعىل اله وسلم وال يف كتاب اهلل .قال معاذ :اجتهد رأي .قال صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم :احلمد
()2
َ
رسول رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم)
هلل الذي وفق
وجه الداللة :ان معاذ  aذكر الكتاب والسنة والقياس ومل يذكر رشع من قبلنا ولو كان حجة

لذكره وقدمه عىل االجتهاد ،كام أنه مل يذكر من كتب األنبياء األولني وسننهم ،والنبي صىل اهلل عليه
وعىل اله وسلم اقره عىل ذلك ودعا له ،ولو كانت الرشائع السابقة من مدارك األحكام الرشعية
جلرت جمرى الكتاب والسنة يف وجوب الرجوع إليها ومل جيز العدول عنها إىل االجتهاد والرأي إىل

بعد البحث عنها واليأس من معرفتها(.)3

وأجيب عنه :إنام مل يذكر التوراة واإلنجيل الن يف الكتاب آيات تدل عىل الرجوع إليهام وانه لو

كانت تلك الرشائع السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغيري لرجع إليها الصحابة (.)4

 -5حديث جابر ابن عبد اهلل  aان النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم قال( :أعطيت مخسا

مل يعطهن احد قبيل ...احلديث وفيه :وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة)(.)5

وجه الداللة :إن كل نبي خيتص رشعه بقومه وكون رشعهم رشعا لنا .يمنع اختصاص رشيعة

((( ينظر :اصول البزدوي 234/1ـ اصول الرسخيس 104/2

((( أخرجه الرتمذي هبذا اللفظ ،باب ما جاء يف القايض كيف يقيض برقم ( ،616/3 )1327ورواه ايضا امحد وابو
داود والدار قطني ،وقال الرتمذي :هذا حديث ال نعرفه اال من هذا الوجه ليس اسناده عندي بمتصل.

((( ينظر :احكام اآلمدي 148/4ـ املحصول للرازي 408/3

((( ينظر :التلخيص يف اصول الفقه  274/2ـ التقرير والتحبري 412/2

((( احلديث أصله يف الصحيحني واللفظ للبخاري ،كتاب التيمم ،رقم احلديث (128/1 )328
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كل نبي بقومه وليس من الرشائع الساموية رشيعة عامة إال رشيعة اإلسالم(.)1

أجيب عنه :ان قوله صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم (بعث) يعني متبوعا مقصودا إىل قومه وغري

قومه تبع له(.)2

 -6واحتج أصحاب القول الثاين بأنه لو كان رشع من قبلنا رشع لنا لوجب ان يبعث نبيني يف

وقت واحد برشيعة واحد ،فلام مل جيز هذا ثبت انه ليس رشع من قبلنا رشعا لنا ألنه يقيض إىل ان

يكون رشع نبيني عىل وجه واحد(.)3

أجيب عنه :إن ذلك جيوز وقد فعل ،فقد بعث إبراهيم وابن أخيه لوط عليهام السالم برشيعة

واحدة يف وقت واحد قال تعاىل ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ( )4وبعث هارون مع موسى عليهام السالم عىل انه

لو كان األمر كام قالوه فإنام يمتنع هذا لوجود نبيني يف وقت واحد فأما إذا انقرض واحد وقام غريه
بعده فان رشيعته رشيعة نبي واحد(.)5

 -7واحتجوا بأن رشائع األنبياء قبل موسى قد أندرس فلم يمكن التوصل إليه كام أن رشع

موسى عليه السالم منسوخ برشع املسيح عيسى بن مريم عليه السالم وال جيوز التعبد برشع املسيح
النعقاد اإلمجاع عىل خالفه وثبت انه مل ينقل عن احد قوله أن نبينا صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم تعبد

برشع املسيح عليه السالم(.)6

قلت :ونحن ال نتكلم عىل ما أندرس من رشائع األنبياء السابقني الن الذي أندرس ال سبيل

للوصول إليه وإنام نتكلم عن األحكام الثابتة املنقولة إلينا نقال متواترا والتي مل يثبت نسخها.

تلك هي أهم واغلب األدلة للقائلني بعدم االحتجاج بالرشائع اإلهلية السابقة املفصلة مع

األجوبة عنها وردود العلامء.

((( ينظر :النبذة الكافية البن حزم  58/ـ البحر املحيط 259/1
((( ينظر :التقرير والتحبري 411/2

((( ينظر :العدة يف اصول الفقه للقايض ايب يعىل 648 /
((( سورة العنكبوت  /آية 26

((( ينظر :اصول الرسخيس  .103/2العدة يف اصول الفقه 765/3
((( ينظر :املعتمد اليب احلسني البرصي 328/2
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الرأي الراجح

بعد بيان آراء األصوليني وأدلتهم يف هذه املسألة أرى رجحان مذهب مجهور العلامء القائل إن

ما ورد بالقرآن والسنة النبوية من الرشائع السابقة هي رشع لنا ونلتزم به والعمل بموجبه باعتباره

جزءا من رشيعتنا وليس ألنه رشع ملا قبلنا لألمور اآلتية

()1

 -1ان األحكام املتعلقة بأصول الدين واحدة يف كافة الرشائع الساموية ال تتغري وال ختتلف من

أمة إىل أخرى وال تتميز هبا امة عن امة أخرى الن الدين واحد كام ينص عىل ذلك الباري عز وجل

يف آيات كثرية منها قوله تعاىل ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﭼ( .)2أو قوله تعاىل ﭽﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﭼ(.)3

فعقيدة التوحيد واحدة منذ آدم عليه السالم إىل رسولنا الكريم صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم ومل

يطرأ عليها أي تغيري يف كافة الرشائع الساموية.

اما األحكام الرشعية العملية فهي نوعان ،نوع ال يتغري وال خيتلف باختالف الزمان واملكان

ومن تلك األحكام عدم رشعية الرسقة والقتل واالختطاف وخيانة األمانة والظلم والكذب
والنفاق ،ومنها وجوب العدل واإلنصاف وتطبيق القصاص والتعاون عىل الرب والتقوى والصدق

واألمانة ،فهذه األقسام من األحكام املرشوعة منها وغري املرشوعة ال ختتلف باختالف الرشائع اال

بالكم والكيف ومثل هذه األحكام التي ذكرت يف رشيعتنا نتعبد هبا ليس ألهنا رشيعة من قبلنا وانام
ألهنا من رشيعتنا.

اما النوع الثاين فهو خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة فهي قابلة للنسخ والتبديل وهي التي قال

هبا الباري ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ (.)4

((( ينظر :أصول الفقه يف نسيجه اجلديد لألستاذ الزملي  142( /ـ  )145بترصف

((( سورة الشورى  /آية 3

((( سورة آل عمران  /آية 64

((( سورة املائدة  /آية 48
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املطلب الثاين
نوع اخلالف و�أثره بني الفقهاء

اختلف العلامء يف نوع اخلالف يف هذه املسألة هل هو لفظي أو معنوي عىل قولني مها:

األول :ان اخلالف معنوي له ثمرة وهو الصحيح حيث ان أصحاب املذهب االول استدلوا

برشع من قبلنا وجعلوه دليل يف إثبات األحكام الرشعية والتي ستأيت تطبيقاهتا الحقا.

الثاين :وذهب فريق من العلامء إىل ان اخلالف لفظي ال ثمرة له ورشع من قبلنا ال حجة فيه يف

أحكامنا ،فالقائلون بان حجة ال يستدلون به لوحده إلثبات احلكم الرشعي بل يذكرونه مع عدد
من األدلة الرشعية الثابتة برشعنا فهو ليس العمدة عندهم فيه إثبات احلكم فهم بذلك يوافقون

أصحاب املذهب الثاين يف انه ليس بحجة يعتمد عليه لوحده.

وأجيب عنه :انا نسلم بان أصحاب املذهب االول القائلون بحجية رشع من قبلنا ال يستدلون

به لوحده عىل إثبات احلكم لوحده بل يعضدونه بأدلة أخرى ثابتة برشعنا ولكن اعتمدوه دليال
معاضدا لألدلة األخرى ولو مل يوجد اال هو الستدلوا به عىل إثبات األحكام الرشعية ،فهذا هو

اخلالف بني املذهبني وما دام انه وجد خالف ،إذن اخلالف معنوي وهو الصحيح وقد استدل

العلامء يف مسائل كثرية وردت يف رشع من قبلنا ،وتطبيقاهتا فيام ييل(.)1

املطلب الثالث
مناذج تطبيقية يف �شرع من قبلنا

النموذج األول :التحرز من اإلصابة بالعني

اإلصابة بالعني حق والتحرز منها ال ينايف التوكل وال يرد القضاء كام دل عليه قوله تعاىل ﭽﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ( )2وذلك من رشيعة يعقوب عليه السالم يف

وصيته لبنيه ملا أرادوا اخلروج بأخيهم األصغر بنيامني ليكتالوا من عند يوسف عليه السالم وكانوا
احد عرش رجال وفيهم مجال وحسن هيئة خشى عليهم أبوهم يعقوب ان يصابوا بالعني إذا دخلوا

((( ينظر :املهذب يف علم اصول الفقه املقارن  379 /3ـ 380
((( سورة يوسف  /آية67
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من باب واحد سوية فأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة ،فيكون يف اآلية دليل عىل التحرز من

العني( .)1وهذا مما جاءت الرشيعة االسالمية بتقريره ،فقد جاء عن النبي صىل اهلل عليه وعىل اله

وسلم ما يدل عىل ان العني حق ،فعن أيب هريرة  aعن النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم قال

(العني حق)( .)2وقد اخذ مجهور العلامء بظاهر احلديث و أنكره طوائف املبتدعة لغري معنى ،واعتربه
من متجاوزات املعقول ،فإذا اخرب الشارع بوقوعه مل يكن إلنكاره معنى ،وهم هنا ال يفرقون بني
إنكارهم العني وإنكارهم ما خيرب به من أمور اآلخرة (.)3

وقد ورد يف حديث آخر عن أسامء بنت عميس(( )4ريض اهلل عنها) قالت يا رسول اهلل ان ولد

جعفر ترسع إليهم العني افأسرتقي هلم؟ قال صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم( :نعم فانه لو كان يشء

سابق القدر لسبقته العني)( )5وقد ندب الشارع إىل ذكر اهلل تعاىل كام اهنا ال تصيب اال بإذنه وبعد
وقوع اإلصابة هبا فقد جعل الشارع دوائها بالرقية أو األخذ من وضوء العائن أو غسله وهذا جمرب
وقد ورد يف احلديث الرشيف (إذا استغسلتم فاغسلوا)

()6

النموذج الثاين :الوضوء

الوضوء فإنه كان مرشوعا يف رشع من قبلنا وليس مما اختص به املسلمون يف رشيعة اإلسالم

كام ظن بعض العلامء ويدل عىل ذلك قوله صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم يف قصة جريج العابد

( ..فتوضأ وصىل ،)7()..وكذلك قوله صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم يف قصة إبراهيم عليه السالم
((( ينظر :تفسري القرطبي  171/9ـ تفسري الطربي 249/7

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب ،باب العني حق ،رقم احلديث (2168/5 )5408
((( ينظر :فتح الباري للعسقالين 203/10

((( أسامء بنت عميس بن معد اخلشعمية وهي اخت ميمونة زوج النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم المها وكانت

من املهاجرات مع زوجها جعفر بن ايب طالب عليه السالم اىل احلبشة وكانت من السابقات اىل االسالم وروت عن
النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم ـ ينظر :االصابة 231/4

((( أخرجه الرتمذي ،كتاب الطب ،باب ما جاء يف الرقية من العني برقم ( 395/4 )2059وقال حديث حسن صحيح
((( اخرجه الرتمذي عن ابن عباس (ريض اهلل عنهام) كتاب الطب ،باب العني حق والغسل هلا برقم ()2062

 397/4وقال حديث حسن صحيح.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه عن ايب هريرة  ،))aكتاب املظامل ،باب اذا هدم حائط فليبن مثله ،رقم احلديث
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وزوجه سارة مع اجلبار ( ..ان سارة ملا أدخلت عىل اجلبار ..فقامت تتوضأ وتصيل ،)1()..وننبه هنا

ان الغرة والتحجيل من آثار الوضوء هو اخلاص بأمتنا املسلمة وانه الثابت يف رشيعتنا وقد روي
ذلك عن نبينا صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم إذ قال (إن أمتي يدعون يوم القيامة غر حمجلني من آثار

الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل)

()2

النموذج الثالث :قضاء الصالة

وجوب قضاء الصالة إذا خرج وقتها حني يذكرها املسلم ال كفارة هلا اال ذلك كام دل عليه قوله

تعاىل ملوسى عليه السالم (وأقم الصالة لذكري)( )3وهذا موافق ملا يف رشيعتنا ،فعن انس  aعن
النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم قال( :من نيس صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا اال ذلك

(وأقم الصالة لذكري))( )4وقوله صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم (وأقم الصالة لذكري) هو من متام

كالم نبينا الكريم صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم وهذا حكم ثابت يف رشعنا بالنص كام ان له أصال

يف رشع من قبلنا الوارد به رشعنا .واهلل اعلم(.)5
النموذج الرابع :أفضل الصيام

ورد يف رشيعتنا ان أفضل الصيام هو صيام نبي اهلل داود عليه السالم كام بينه نبينا الكريم صىل

اهلل عليه وعىل اله وسلم ،فقد روى عبد اهلل ابن عمرو ابن العاص  :aقال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وعىل اله وسلم( :أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السالم ،كان يصوم يوم ويفطر يوما وال

يفر إذ القى)()6
(878/2 )2350

((( أخرجه البخاري يف صحيحه عن ايب هريرة  ،aكتاب املكاره ،باب اذا استكرهت املرأة عن الزنا فال حد
عليها ،رقم احلديث (2549 /6 )6550

((( متفق عليه ،اخرجه البخاري ،كتاب الوضوء ،باب فضل الوضوء ،رقم احلديث ( 63 /1 )136ومسلم ،كتاب
الطهارة ،باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل رقم احلديث (216 /1 )246

((( سورة طه  /آية 14
((( سبق خترجه

((( ينظر :التحبري رشح التحرير  3782/8ـ خمترص التحرير رشح الكوكب املنري 416/4

((( اخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب صوم الدهر ،رقم احلديث (697/2 )1875
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وهذا يف صيام التطوع واحلديث نص ظاهر واضح البيان ال يقبل أو حيتمل التأويل يف ان نبي اهلل

داود عليه السالم يصوم يوما ويفطر يوما وان ذلك هو أفضل الصيام النافلة(.)1
النموذج اخلامس :الضامن

الضامن لغة :مأخوذ من الضمن وضمن اليشء وبه كعلم ضامنا وضمنا فهو ضامن وضمني

كفله ،وضمنته اليشء تضمينا وتضمنه عني غرمته فألتزمه(.)2

الضامن اصطالحا :التزام ما وجب عىل غريه مع بقائه وما قد جيب(.)3

وقد دل عىل الضامن يف رشع من قبلنا الوارد به رشعنا قوله تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم

وإخوته ( ..وملن جاء به محل بعري وانا به زعيم.)4( )..

قال القرطبي :البعري هنا اجلمل يف قول أكثر املفرسين والزعيم والكفيل واحلميل والضمني

والقبيل سواء ،فتم االستدالل باآلية عىل جواز الضامن يف املال وضامن املجهول وضامن ما ال جيب
وجواز الكفالة عىل الرجل و داللتها عىل أصل مرشوعية الضامن ويستفاد من اآلية الكريمة (..
وانا به زعيم )..داللتها أيضا عىل ضامن املجهول ،الن املضمون هو محل البعري من الطعام وهو مل

جيب بعد فدلت اآلية عىل صحة ضامن املجهول وكذلك دلت عىل جواز الكفالة عىل الرجل ،الن

الضامن هو املؤذن

الذي قال ( ..وانا به زعيم )..وهو غري نبي اهلل يوسف عليه السالم( .)5وما يشهد هلذا احلكم

باملوافقة يف رشيعتنا االسالمية الكتاب والسنة و اإلمجاع:

 -1الكتاب :قال تعاىل ﭽﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ..ﭼ ( )6قال ابن عباس (ريض

((( ينظر :احكام االحكام اليب الفتح  239/2ـ الدراري املضية للشوكاين 231/1
((( ينظر :القاموس املحيط 1564 /1
((( سورة يوسف  /آية 72

((( الروض املربع للبهويت 180/2

((( ينظر :تفسري القرطبي  175/9ـ 176
((( سورة يوسف  /آية 72
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اهلل عنهام)( :الزعيم الكفيل)

()1

 -2السنة :روى أبو امامة الباهيل .عن النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم انه قال( :الزعيم

غارم)( )2وروى جابر ابن عبد اهلل  aأيضا (ان النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم ايت بجنازة

رجل ليصيل عليه فقال صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم :هل عليه دين؟ قالوا نعم ،ديناران ،قال صىل

اهلل عليه وعىل اله وسلم :هل ترك هلام وفاء؟ قالوا :ال ،فتأخر صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم .فقيل:

مل ال تصل عليه؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم :ما تنفعه صاليت وذمته مرهونة؟ اال
ان قام أحدكم فضمنه ،فقام أبو قتادة فقال :مها عيل َ يا رسول اهلل ،فصىل عليه النبي صىل اهلل عليه

وعىل اله وسلم)(.)3

 -3اإلمجاع :فقد امجع املسلمون عىل جواز الضامن وتعاملوا به ولن يعرف خمالف هلذا اإلمجاع

()4

النموذج السادس :يف النكاح

وهو مرشوعية عرض الويل موليته عىل الرجل الصالح إذا تبني له صالحه وكفاءته وان ذلك

ليس فيه غضاضة عىل الويل وال عىل املرأة ،ويدل عىل ذلك يف رشع من قبلنا الوارد والثابت به رشعنا
اإلسالمي قصة نبي اهلل شعيب عليه السالم مع نبي اهلل موسى عليه السالم ،فلقد عرض نبي اهلل

شعيب ابنته عىل نبي اهلل موسى عليهام السالم مل قص عليه القصص وتبني له أمانته وخلقه كام دل

عليه قوله تعاىل ﭽ ..ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ..ﭼ ( )5وهذا احلكم موافق لرشيعتنا
االسالمية ،فقد دل عليه ما ترجم له اإلمام البخاري (رمحه اهلل) بعنوان :باب عرض املرأة نفسها

عىل الرجل الصالح وروى عن انس بن مالك  aقال( :جاءت امرأة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه

وعىل اله وسلم تعرض عليه نفسها ،قالت :يارسول اهلل الك يب حاجة؟ فقالت أبنت انس :ما اقل
((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،برقم (248 /10 )10597

((( أخرجه امحد يف مسنده برقم ( ،267/5 )22349احلديث فيه إسامعيل ابن عياش سأل عنه حييى فقال صالح.
ينظر :الكامل يف ضعفاء الرجل للجرجاين 293 /1

((( أخرجه احلاكم يف مستدركه برقم ( 66/2 )2346وقال حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه.
((( ينظر املغني البن قدامة  344/4ـ جواهر العقود 147 /1
((( سورة القصص  /آية 27
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حياؤها واسوأتاه .قال انس  :aهي خري منك ،رغبت يف النبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم

فعرضت عليه نفسها)( )1وهذا عرض من املرأة عىل من ترى صالحه فيكون العرض من قبل الويل

األب أو غريه أوىل باجلواز وأليق يف احلفاظ عىل املرأة لئال تتهم بقلة احلياء كام استنكرت ذلك بنت

انس  aوهذا احلكم هو يف غري الواهبة نفسها فذلك خاص بالنبي صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم

كام رصح به القرآن الكريم قال تعاىل ﭽﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﭼ

()2

وقد ثبت ما هو أرصح من ذلك يف رشيعتنا االسالمية يف عرض الويل ابنته أو أخته عىل الرجل

الصالح يف حديث عمر ابن اخلطاب  aقال (أتيت عثامن بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال:
سأنظر يف أمري .فلبثت ليايل ثم لقيني فقال :قد بدا يل ان ال أتزوج يومي هذا .قال عمر :فلقيت

أبى بكر الصديق فقلت :ان شئت زوجتك حفصة بنت عمر ،فصمت أبو بكر فلم يرجع إيل يشء

وكنت اوجد عليه مني عىل عثامن ،فلبثت لياليا ،ثم خطبها رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم،
فأنكحتها إياه ،فلقيني أبو بكر ،فقال :لعلك وجدت عيل حني عرضت عيل حفصة فلم ارجع إليك

فيام عرضت عيل ،اال اين كنت علمت ان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم قد ذكرها ،فلم
أكن ألفيش رس رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله وسلم ولو تركها رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اله

وسلم قبلتها)( )3ويف احلديث داللة بينة ظاهرة عىل مرشوعية عرض الرجل موليته عىل أهل الصالح

وهو موافق ملا دلت عليه آية عرض نبي اهلل شعيب ابنته عىل نبي اهلل موسى عليهام السالم(.)4

((( اخرجه البخاري يف صحيحه باب عرض املرأة نفسها عىل الرجل الصالح برقم (1967/5 )4828
((( سورة االحزاب  /آية 50

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب عرض االنسان ابنته أو أخته عىل اهل اخلري برقم (1968/5 )4830

((( ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية :وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ـ الكويت ،ط 1 ،دار الصفوة ـ مرص ج50/30
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اخلامتة وابرز النتائج
بعد كرم اهلل وفضله تم اكامل هذا البحث ،وفيام يأيت أهم النتائج التي توصلت إليها:

 .1إن رشع من قبلنا من مصادر أدلة الرشع املختلف يف حجيتها ،إذ أن االستدالل عىل األحكام

الرشعية باتفاق األصوليني هي أربعة :الكتاب ،السنة ،اإلمجاع ،ثم القياس .

 .2نظرا لوضوح معنى من رشع من قبلنا مل يعرفه االصوليني القدماء تعريفا اصطالحيا ،لكنه ورد

يف كتب املعارصين بأنه (االحكام التكليفية التي ورد ذكرها يف الرشائع الساموية السابقة ونقلت الينا

بطريق صحيح ) .

 .3إن احلكم التكليفي الذي نقل الينا بطريق صحيح من الرشائع الساموية السابقة له ثالث صور

وهي :األوىل :خمالفة رشع من قبلنا ملا ورد يف رشيعتنا او ثبت نسخ هذا احلكم يف رشيعتنا ،فانه باالمجاع
ال يعد حجة  .الثانية :هي موافقة رشع من قبلنا او وجود ما يؤيده يف رشعنا فهذا ثابت احلجية باالمجاع

ال عن طريق رشع من قبلنا ،وانام لثبوته عن طريق رشعنا ويف رشيعتنا غنى عن كل الرشائع الساموية

السابقة  .الثالثة :هي عدم خمالفة رشع من قبلنا لرشيعتنا ،كام انه مل يرد له نسخ يف رشيعتنا أو تأييد أو

أمر به  ،وهذا هو حمل النزاع بني العلامء رمحهم اهلل تعاىل يف هذا االصل الترشيعي املختلف يف حجيته .
 .4اختلف العلامء يف حجية رشع من قبلنا عىل اقوال ،منها ان رشع من قبلنا هو رشعنا عن طريق

الوحي اىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وهو قول مجهور العلامء ،اما االشاعرة وبعض املعتزلة

وهو خمتار اكثر الشافعية ان رشع من قبلنا ليس رشعا لنا ،وذهب الشوكاين إىل ان بعض العلامء قال
بالوقف  .والراجح من هذه االقوال هو ما ذهب اليه مجهور العلامء من ان ما ورد يف القرآن والسنة

النبوية من الرشائع السابقة هو رشع لنا وجيب االلتزام به والعمل بموجبه باعتباره جزء ًا من رشيعتنا .

 .5اختلف العلامء يف نوع هذا االختالف فمنهم من قال انه خالف معنوي وله ثمرة ،وهو الصحيح

 .ومنهم من قال ان هذا اخلالف لفظي ال ثمرة له وليس له حجة يف رشعنا .
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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فهر�س امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي
 .1أبجد العلوم :صديق بن حسن القنوجي ،حتقيق :عبد اجلبار الزكار ،وزارة الثقافة ـ

دمشق1978/م

 .2اإلهباج يف رشح املنهاج ،عيل بن عبد الكايف السبكي (ت 756هـ) ،حتقيق :مجاعة من العلامء،

(ط ،1دار الكتب العلمية  -بريوت 1400هـ).

 .3أحكام األحكام رشح عمدة األحكام :أبو الفتح ابن دقيق العيد (ت702هـ) حتقيق:

مصطفى شيخ مصطفى ـ مدثر سندس ،مؤسسة الرسالة للنرش ،بريوت

 .4األحكام يف أصول األحكام :سيف الدين أيب احلسن عيل اآلمدي (ت631هـ) حتقيق:

الشيخ إبراهيم العجوز( ،ط ،5دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1426هـ ـ 2005م).

 .5األحكام يف أصول األحكام ،اإلمام أبو حممد عيل بن امحد سعيد بن حزم الظاهري (ت

456هـ) حتقيق :د .حممود حامد عثامن ،دار احلديث  -القاهرة 1426 ،هـ 2005 -م.

 .6إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول :حممد ابن عيل الشوكاين (ت 1250هـ)

حتقيق :حممد صبحي بن حسن حالق (ط ،2دار ابن كثري ـ دمشق ـ بريوت 1424هـ)

 .7اإلصابة يف متييز الصحابة :البن حجر العسقالين (852هـ) مطبعة السعادة ،القاهرة

1328هـ.
8

كراتيش باكستان

382 3هـ) ،مطبعة جاويد بريس -

 .9أصول الرسخيس :حممد بن امحد بن أيب سهل الرسخيس (ت 490هـ) حتقيق :أبو الوفا

األفغاين (ط ،1دار الكتب العلمية ـ بريوت 1414هـ ـ.)1993

 .10اعالم قاموس تراجم :خري الدين الزركيل (ت1976م)( ،ط ،5دار املاليني ـ بريوت

2002م)
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 .11اإلقناع يف الفقه الشافعي :حممد اخلطيب الرشبيني ،حتقيق :مكتب البحوث والدراسات ـ

دار الفكر ،بريوت 1415هـ.

 .12البحر املحيط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش (ت 794هـ)

حتقيق :د.حممد حممد نارص ط ،1دار العلمية ،بريوت1421 ،هـ ـ  2000م.

 .13الربهان يف أصول الفكر :أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني (ت478هـ) حتقيق:

د.عبد العظيم حممود الديب (ط ،4دار الوفاء للنرش ،املنصورة ،مرص1418هـ)

 .14التبرصة يف أصول الفقه :أبو إسحاق بن عيل بن يوسف الشريازي (ت 476هـ) حتقيق د.

حممد حسن هيتو (ط/1دار الفكر ـ دمشق  1403 /هـ)

 .15التحبري رشح التحرير :عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل (ت 885هـ) حتقيق:

مجاعة من العلامء ،ط ،1مكتبة الرشد ،السعودية1421 ،هـ

 .16ختريج الفروع عىل األصول :أبو املناقب حممود بن امحد الزنجاين (ت656هـ) حتقيق :د.

حممد أديب صالح (ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت 1398 /هـ)

 .17التعريفات ،عيل بن حممد اجلرجاين (ت816هـ) حتقيق :د .إبراهيم االيباري ،ط ،1دار

الكتاب العريب ـ بريوت1405هـ

 .18تفسري الطربي :جامع البيان يف تفسري القرآن :أبو جعفر بن جرير الطربي(ت310هـ)

ط ،4دار الكتب العلمية بريوت 1426هـ ـ 2005م

 .19تفسري القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل حممد بن امحد األنصاري القرطبي

(ت276هـ) ط ،1مكتبة الصفا ـ القاهرة 1425هـ 2004 -م

 .20التقرير والتحبري يف علم األصول :ابن أمري احلاج (ت879هـ) دار الفكر ـ بريوت

1417هـ

 .21التلخيص يف أصول الفقه :إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني

(ت478هـ) حتقيق :عبد اهلل البناين ـ بشري العمري ،دار البشائر االسالمية للنرش ـ بريوت 1417هـ.

 .22التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول :عبد الرحيم بن حسن االسنوي (ت772هـ)

حتقيق :د .حممد حسن هيتو (ط ،1مؤسسة الرسالة ـ بريوت 1400هـ)
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 .23هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن امحد األزهري (ت370هـ) حتقيق حممد عوض مرعب،

ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 2001م

 .24التوضيح يف حل غوامض التنقيح ،عبيد اهلل بن مسعود املحبويب البخاري احلنفي (ت

719هـ) حتقيق :زكريا عمريان ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1416هـ ــ 1996م.

 .25تيسري التحرير :رشح العالمة أمني املعروف بأمري بادشاه احلنفي البخاري (ت978هـ)

عىل كتاب التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية و الشافعية لكامل الدين بن اهلامم
(ت861هـ) مطبعة الباب احللبي ،مرص1350/هـ

 .26جواهر العقود :شمس الدين األسيوطي ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان.

 .27الدراري املضيئة رشح الدرر البهية :حممد بن عيل الشوكاين (ت 1250هـ) دار الكتب

العلمية ــ بريوت ط1407/1هـ

 .28الديباج املذهب يف معرفة أعيان علم املذهب :برهان الدين إبراهيم بن عيل بن حممد بن

فرحون ،مطبعة املعاهد ـ مرص ،ط1351/1هـ.

 .29الذخرية :شهاب الدين امحد بن إدريس القرامي (ت684هـ) حتقيق حممد حجي دار

الغرب للنرش ،بريوت 1994م.

 .30ذيل طبقات احلنابلة البن رجب :زين الدين عبد الرمحن بن امحد بن رجب بن احلسن

السالمي البغدادي احلنبيل (ت795هـ) ،حتقيق :د.عبد الرمحن بن سليامن ،مكتبة العبيكان -

الرياض 1425هـ

 .31الروض املربع رشح زاد املستنقع :منصور بن يونس البهويت ،مطبعة السعادة ،القاهرة

1390هـ

 .32روضة الناظر وجنة املناظر :عبد اهلل بن امحد بن قدامة املقديس (ت620هـ) حتقيق :د .عبد

العزيز عبد الرمحن السعيد (ط ،2جامعة اإلمام حممد بن سعود  -الرياض 1399هـ).

 .33سنن الرتمذي :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي (ت279هـ) حتقيق :امحد حممد شاكر

وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 .34شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :عبد احلي بن امحد بن حممد العكري احلنبيل (ت)1089
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د.سعود صالح العطيشان ،ط ،1مكتبة العبيكان للنرش ،الرياض 1413هـ

 .35رشح الزرقاين عىل موطأ مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين (ت1122هـ)

حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث للنرش ،القاهرة 1427هـ ـ 2006م

 .36رشح تنقيح الفصول :أبو العباس شهاب الدين امحد بن إدريس املالكي القرايف (ت

684هـ) حتقيق :طه عبد الروؤف سعد ،رشكة الطباعة الفنية للنرش ،ط1393/1هـ ـ1973م.

 .37صحيح البخاري :أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي (ت256هـ) حتقيق:

حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث ـ بريوت.

 .38صحيح مسلم :أبو مسلم بن احلجاج القيرشي النيسابوري (ت261هـ) حتقيق :حممد فؤاد

عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت

 .39طبقات الشافعية ألبن شهبة :أبو بكر بن امحد بن حممد بن قايض شهبة (ت 851هـ)

حتقيق :د .احلافظ عبد احلليم خان ،ط ،1عامل الكتب ـ بريوت 1407هـ

 .40طبقات الشافعية الكربى :تاج الدين بن عيل بن عبد اهلل السبكي (ت771هـ) حتقيق:

مصطفى عبد القادر عطا ط ،1دار الكتب العلمية ـ بريوت 1420هـ

 .41طبقات الفقهاء :أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي (ت476هـ) حتقيق:

خليل امليس ،دار القلم ـ بريوت.

 .42العدة يف أصول الفقه :القايض أيب يعىل ،حتقيق :د .امحد بن سريمباركي (1397هـ) طبع

عىل االستينسل.

 .43غريب احلديث :أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي البغدادي (ت224هـ) حتقيق :د .حممد

عبد املعيد خان ،مطبعة املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،ط1384/1هـ.

 .44فتح الباري يف رشح صحيح البخاري :احلافظ أبو الفضل امحد بن عيل بن حجر العسقالين

الشافعي (ت852هـ) حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي و حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة للنرش،

بريوت ،ط1379/1هـ

 .45الفروق أنوار الربوق يف أنواء الفروق :أبو العباس شهاب الدين امحد بن إدريس القرايف

املالكي (ت 684هـ)
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 .46فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملسلسالت :حممد عبد احلي بن عبد الكبري

الكتاين (1382هـ) حتقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ط1982 2م.

 .47القاموس املحيط :حممد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت817هـ) مؤسسة الرسالة ـ بريوت

 .48قواطع األدلة يف األصول ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين (ت 489هـ)

حتقيق :حممد حسن حممد ،إسامعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ـ بريوت 1418هـ ـ 1997م

 .49الكامل يف ضعفاء الرجال :أبو امحد بن عدي اجلرجاين (ت365هـ) حتقيق :عادل امحد

عبد املوجود ـ عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،ط1418/1هـ

 .50كشف األرسار :عالء الدين عبد العزيز بن امحد البخاري (ت370هـ) حتقيق :عبد اهلل

حممود حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1418هـ ـ 1997م

 .51كشف الظنون :مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني الرومي احلنفي (ت1067هـ) ،دار

الكتب العلمية ـ بريوت (413هـ ـ  )1992م

 .52لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منصور األفريقي املرصي (ت711هـ) ،ط ،1دار صادره

ـ بريوت

 .53جممع الزوائد :عيل بن أيب بكر اهليثمي (ت807هـ) دار الريان للرتاث ،القاهرة ـ 1407هـ.

 .54املحصول يف علم األصول ،فخر الدين حممد بن عمر الرازي (ت606هـ) حتقيق :طه جابر

العلواين ،ط/1جامعة اإلمام حممد بن سعود  -الرياض 1400هـ.

 .55املحكم واملحيط األعظم :أبو احلسن عيل بن إسامعيل املريس (ت458هـ) حتقيق :عبد

احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ط1421/1هـ

 .56خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي (ت721هـ) حتقيق :حممود خاطر

مكتبة لبنان ،بريوت 1415هـ

 .57خمترص التحرير رشح الكوكب املنري :أبو البقاء تقي الدين حممد بن امحد بن عبد العزيز

الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل (ت972هـ) ،حتقيق وهبة الزحييل ،نزيه محاد ،مكتبة العبيكان

ط1418/2هـ

 .58املخترص يف أصول الفقه :عالء الدين أبو احلسن عيل بن عباس احلنبيل (ت803هـ) حتقيق:
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 .59املدخل يف أصول الفقه :عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت1346هـ) حتقيق د.عبد اهلل

عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة للنرش ،بريوت (ط 2ـ1401هـ).

 .60املستدرك عىل الصحيحني للحاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري (ت405هـ)

حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية بريوت 1411هـ

 .61املستصفى يف علم األصول :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل(ت505هـ) حتقيق :حممد عبد

السالم عبد الشايف ،ط/1دار الكتب العلمية ـ بريوت 1413هـ

 .62مسند امحد بن حنبل :أبو عبد اهلل امحد بن حنبل الشيباين (ت241هـ) مؤسسة قرطبة ـ

مرص

 .63املسودة يف أصول الفقه ألل تيمية ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار املدين للنرش،

القاهرة.

 .64املعتمد يف أصول الفقه :أبو احلسن حممد بن عيل الطيب البرصي املعتزيل (ت436هـ)

حتقيق :خليل امليس ،ط ،1دار الكتب العلمية بريوت1403/هـ

 .65املعجم الكبري :أبو القاسم سليامن بن امحد بن أيوب الطرباين ،حتقيق :محدي عبد املجيد

السلفي ،مكتبة العلوم واحلكمة ،ط ،2املوصل 1404هـ

 .66املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ـ امحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار ،دار

الدعوة جممع اللغة العربية ـ القاهرة

 .67املغني :أبو حممد عبد اهلل بن امحد بن قدامة املقديس (ت620هـ) دار الفكر للنرش ،ط،1

بريوت 1405هـ

 .68مقاييس اللغة :أيب احلسني امحد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ) ،حتقيق :عبد السالم

حممد هارون( ،ط ،2دار اجليل ـ بريوت 1420هـ ـ1999م).

 .69املهذب يف أصول الفقه :لألستاذ الدكتور عبد الكريم بن عيل بن حممد النملة ،مكتبة الرشد

للنرش ،ط1420 /1هـ ـ 1999م

 .70املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون االسالمية ـ الكويت ط ،1دار
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البحوث املحكمة

 .71موطأ اإلمام مالك :دار القلم للنرش حتقيق :د .تقي الدين الندوي دمشق ،ط1413 1هـ ـ

1993م ،دار الكتب العلمية للنرش ،بريوت ،ط1411/1هـ.

 .72النبذة الكافية :أبو حممد عيل بن امحد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 456هـ) ،حتقيق:

حممد امحد عبد العزيز( ،ط ،1دار الكتب العلمية ـ بريوت  1405هـ).

 .73الوجيز يف أصول الفقه ،األستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان ،ط5ـ الدار االسالمية ـ عامن

1417هـ

 .74وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباش شمس الدين امحد بن حممد بن أيب بكر بن

خلكان (ت681هـ) حتقيق إحسان عباس ،دار الثقافة ـ لبنان.
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