
 

 شرع من قبلناحبث 
 

 1صفحة  

 

 اململكة العربية السعودية            

 وزارة التعليم العالي                 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة                     

 العلميحبث للمستوى السادس بكلية الشريعة مادة البحث 

 بعنوان

 (شرع من قبلنا ) 

 إعداد

 حممد بن إبراهيم بن جلبان: الطالب 

 رائد السبيت: إشراف الدكتور

 هـ1313-1311:  لعام
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 2صفحة  

 

 املقدمة

،  ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، ونستغفره ، ونستعينه إن احلمد هلل حنمده"
، هال إله إال اهلل وحده ال شريك ل ، وأشهد أن هادي له، ومن يضلل فال  من يهده اهلل فال مضل له

  . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم
 َيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإال َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمون

( ). 
 ُهَما رَِجااًل  يَا أَي َُّها النَّاُس َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

َكِثرياً َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 
 ( ). 

 َِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديدًا ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يَا أَي َُّها ال
يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً 

 ( )" ( ). 
 :أما بعد 

َوَأْحَسَن اْْلَْدِي َهْدُي حمَُمٍَّد، َوَشرُّ اْْلُُموِر حُمَْدثَاتُ َها، وَُكلُّ حُمَْدَثٍة ِإنَّ َأْصَدَق احلَِْديِث ِكَتاُب اللَِّه، "   
 .( )"ِبْدَعٌة وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة، وَُكلُّ َضاَلَلٍة ِف النَّارِ 

. ممن أهم العلوم اإلسالمية ، بل يُعد من العلوم  اليت َتيز هبا أهل اإلسالفإن علم أصول الفقه    
وأّما غايُة علِم اْلصوِل فالوصوُل إىل معرفِة اْلحكاِم الشرعّيِة اليت هم ":رمحه اهلل ( )اآلمدي يقولُ 

 . ( )"مناُط السعادِة الّدنيويّة واْلخرويّة

                                                             

 (. 0 )آل عمران  (  )
 (. )النساء  (  )
 (.  ،0 )اْلحزاب  (  )
كتاب النكاح باب خطبة النكاح، (  9 / )يعلمها أصحابه، وأخرج احلديث أبو داود ِف سننه هذه خطبة احلاجة اليت كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  (  )

كتاب النكاح باب ِف خطبة النكاح، والرتمذي ( 09 / )كتاب النكاح باب ما يستحب من الكالم عند النكاح، وابن ماجه ِف سننه ( 99/ )والنسائي 
 .النكاح، وقد توسع اْللباين ِف ختريج احلديث ِف رسالته خطبة احلاجة كتاب النكاح باب ما جاء ِف خطبة(  0 / )وحسنه 

 صححه اْللباين.(99 ص- ج)باب كيف اخلطبة-سنن النسائي (  )
 .انظر املوسوعة العربية ..الشام ِف وُتوِف. الشافعي املذهب إىل حتول مث حنبلًيا، كان الثعليب، سامل بن حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبو (  )
 (.  ص   ج)اإلحكام ِف أصول اْلحكام لآلمدي (  )
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معرفة اْلحكام الشرعية ، فال شك أن ْلذه اْلحكام أدلة تستقى فإذا كانت غاية هذا العلم    
تناول علماء هذا الفن اْلدلة الشرعية اليت يستقون منها اْلحكام منها وتستنبط من خالْلا ولذا 

اْلدلة املوصلة :موضوع علم أصول الفقه هو إن:" حفظه اهلل ( )يقول الدكتور علي النملة. الشرعية 
مراتبها، وكيفية استثمار اْلحكام الشرعية منها  الشرعية العملية، وأقسامها، واختالفإىل اْلحكام 

 .( )"تابعة له الصحيح عندي، ْلن اْلحكام الشرعية مثرة اْلدلة ومثرة الشى على وجه كلي، وهو
 بعضها وحجية فأثبتوا وقد اعتىن العلماء رمحهم بدراسة اْلدلة الشرعية اعتناء منقطع النظري    
 .بعضهاحجية بعضها واختلفوا ِف حجية نفوا 

فشرع من قبلنا يعترب تكلم عنها علماء أصول الفقه ،  ويعد حبثي هذا أحد اْلدلة الشرعية اليت   
 .من اْلدلة اليت استدل هبا كثري من السلف ووقفوا عندها 

  : "شرع من قبلنا " دليل البحث يف وإن مما يبني أهمية 

وقد  ، قد تناوله العلماء ِف كتب أصول الفقه –شرع من قبلنا  –اْلصويل أن هذا الدليل  - 
 .وهم فيه طوائف شىت ، أولوه كثريا من الدراسة والبحث 

وهل حيق للمجتهد .فمن اْلمهية مبكان أن نتعرف على هذا الدليل ونقرأ كالم العلماء فيه
 .االستدالل بذلك أم ال

الناس من  به ، فمثال من الناس من يستدل شرع من قبلنا ْلن من حجية دليلضرورة معرفة  - 
أو تصنع بأمره ، ومنهم من  على جواز صنع التماثيل بأن سليمان عليه السالم كان يصنعهايستدل 

يستدل بأن الناس بنوا على أهل الكهف مسجدًا جبواز اختاذ املساجد على القبور ، وهذا استدالل 
تى ِف شرعنا ل النزاع، فعلماء اْلمة جممعون على بطالن شرع من قبلنا إذا أْلنه ِف غري حم ، خاطيء

                                                             

الرياض له حتقيقات علمية ومصنفات  ِف سعود بن حممد اإلمام امعةجب أستاذ ، القصيم_ البكريية ِف ه      ِف ولد -النملة حممد بن علي بن الكرمي عبد (  )
 (  0  ) العدد الدعوة، جملةانظر . عديدة ِف أصول الفقه

 (.9 ص- ج)باب املقدمات-املهذب ِف علم أصول الفقه املقارن (  )
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وهناك أحكام و أعمال ِف شرع من قبلنا مل يرد ِف شرعنا نص بالنهي عنها أو إثباهتا  .هني عن ذلك
 .فهل هي شرع لنا أم ال

 شرع قلنا إذا أنا مثرته يقال أن ميكن:"قول شرف الدين بن التلمساين ونقل العطار ِف حاشيته - 
 السالم عليه - الذي الرسول ذلك شرع إىل الرجوع فيكون مغريا شرعنا ِف جند مل مث لنا شرع قبلنا من
  .( )"اجلملة على التأسي من فيه ملا أوىل له متبعا كان -

 : وقد اخرتت هذا البحث

 .معرفة حجية هذا الدليل وصحة االستدالل به ومذاهب العلماء فيهرغبة ِف  . 

كثرة املسائل و اْلحكام اليت وردت ِف الشرائع السابقة وذكرها اهلل ِف كتابه أو ساقها احلبيب  . 
  ال سيما وقد دار فيها  .ضرورة بيان و حتديد موقفنا منهالِف حديثه أو نقلها لنا أحد من العلماء

 . كالم طويل

 :البحثإعداد أثناء  الصعوبات اليت واجهتهاأبرز 

هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، فلم تواجهين أية صعوبات تذكر ، وكان الفضل ِف  احلمد   
ذلك هلل أواًل و آخرًا مث ملشرف هذا البحث فقد وصلين بوافر فضله وخلقه ، وسهل علي كثري من 

 .العقبات فزودين خبطة البحث و مراجع البحث ومل يتبق علي إال املطالعة و الرتتيب و االستقراء

 :البحثخطة 

 السبيت رائدالبحث الشيخ  مشرفوقد استعنت باهلل ِف إعداد هذا البحث وتفضل علي    
 :سلمه اهلل بوضع خطة متميزة تتكون من

                                                             

 .(. 9 ص- ج) حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع   (  )
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 .وفهارس ، وخاَتة ، مطالب ستة و ، وَتهيد ، مقدمة

 :، وذكرت فيها املقدمة: فأواًل 

 .املوضوع أمهية - 

 .اختياره سبب - 

 . البحث إعداد أثناء واجهتها اليت الصعوبات أبرز - 

 . البحث خطة - 

 . الباحث منهج - 

 : ، وذكرت فيه  التمهيد: ثانًيا 

 .باختصار منها مجلة وتعداد ، فيها املختلف باْلدلة التعريف - 

 :املطالب ، وذكرت فيها : ثالثًا 

 . قبلنا من شرع تعريف:  اْلول املطلب

 . املسألة ِف النزاع حمل حترير:  الثاين املطلب

 . املسألة ِف اْلقوال:  الثالث املطلب

 . واملناقشات اْلدلة:  الرابع املطلب

 . والرتجيح املوازنة:  اخلامس املطلب
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 . وأثره اخلالف نوع:  السادس املطلب

 :  فيها، وذكرت  اخلاَتة: رابًعا 

 .البحث خالل من إليها توصلت اليت النتائج أبرز

 :اآليت وتشمل ، الفهارس: خامًسا 

 .القرآنية اآليات فهرس -أ

 .النبوية اْلحاديث فهرس -ب

 .اآلثار فهرس -ج

 .املوضوعات فهرس -د

 .واملراجع املصادر فهرس -ه

 :منهجي يف البحث

 أقرب ذلك ِف ذاكراً  اصطالحياً، وتعريفاً  لغوياً، تعريفاً  اْلصولية املصطلحات أُعرِّف: أواًل 
 .الصواب إىل التعريفات

 . حكمها بيان بلق هبا املراد وضيحتو  حبثها املراد املسألة صويرت :ثانًيا 

 يقثو ت مع،  يلهلبد حكمها كرأذ  ينفإ هاءقفلا بني االتفاق مواضع من املسألة تنكا إذا: ثالثًا 
 .ذلك

 :فاتبع ما يأيت  االختالف مواضع من املسألة تنكا إذا: رابًعا 
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 . ائلهق إىل ولق كل سبةن مع املسألة ِف والقاْل ذكرأ - أ                       

 . لفقهيةا االجتاهات حسب اخلالف عرضأ - ب                     

 . فسهن املذهب أهل كتب من وللقا قأوث - ت                     

 .أذكر أدلة كل قول ووجه الداللة وما اعرتض عليه – ث                     

 وللقا ببيان ، والقاْل بني رتجيحلا إىل ارصي سبق مما تهاءناال بعد - ج                     
 . رتجيحلا وجه وذكرة ، املسأل ِف راجحلا

  .يةاآل ورقم ، سورةلا اسم ببيان،  سورها إىل بحثلا ِف واردةلا يةنرآقلا اآليات زوتع: خامًسا

 درجتها بيان مع , هبا املعتدّ  ثياحلد دواوين من واردةلا واآلثار يةبو لنا ثياْلحاد خرجت: سادًسا
 . اأحدمه أو صحيحنيلا ِف تكن مل إن , عنها فنّ لا أهل والقأ بذكر

 . همشا املشهورين منحا ذكرهم واردلا ألعالمل ترمجت: سابًعا

من خالل هذا  يهالإ تلوصّ ت يتلا تائجلنا أهم فيها ، وبينت خاَتة بحثلا يةهنا ِف توضع:  ثامًنا
 .البحث

 : التالية فّنيةلا فهارسلا بحثلباأحلقت  : تاسًعا

  يةنرآقال اآليات فهرس . 

  ار اآلث و ةيو لنبا يثاْلحاد فهرس. 

  ْلم املرتجم اْلعالم هرسف . 
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  واملراجع املصادر فهرس . 

  فهرس املوضوعات. 

وأسأل اهلل عز  ، رائد السبيتشيخي الفاضل الدكتور لمث إنين أتوجه إىل اهلل بدعوات خالصة    
وأن ، وأن خيتم له برضوانه ، وأن يزيده من علمه وفضله ، وجل أن جيزيه عين خري اجلزاء وأوفره 

، ووافر  متابعته، فلقد رأيت من مجيل  لقاء ما وجهين به وأرشدين إليه، جيمعنا به ِف حببوحة جنانه 
ن علمه، جعل اهلل ذلك ِف ميزان لمذ على يديه والنهل متما شكرت اهلل على أن وفقين للت ، علمه

 .حسناته

أمحده سبحانه أن يسر يل ، محد هلل تعاىل على التمام، وله الشكر على كل حال أ وأخريًا    
كما أسأله سبحانه .وقرأه  ، وكل من مسعه ، وقارئه عسى اهلل أن ينفع به جامعه البحثإخراج هذا 

وإن كان من صواب فمن اهلل وإن كان من خطأ  .أن يكون هذا العمل متقباًل عنده وسائر أعمايل
 .فمن نفسي و الشيطان

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  التمهيد

 فيها املختلف األدلة
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 11صفحة  

 

 األدلة املختلف فيها

إن اْلحكام الشرعية ال تثبت إال بأدلة وحجج، وكل حكم عاري عن الدليل ال يعتد به وال يعمل    
 .حمكم حىت يثبت شرًعا ولن يثبت إال بدليل به

ْلدلة و احلجج و الرباهني اليت قدميًا و حديثًا اعلماء أصول الفقه  استقرأ ْلجل هذا الدافع   
هي كتاب اهلل مث سنة نبيه صلى اهلل عليه دلة اْلجدوا أن و و ،  استُنبطت منها اْلحكام والتكاليف

 مث االستحسان مث الصحايب قولمث  قبلنا من شرع مث االستصحاب وسلم مث اإلمجاع مث القياس مث
)قال علي مجعة . وغريها االستقراءمث  العرفمث  الذرائع سدمث  املرسلة املصلحة

 
 أدلة هناك مث:" (

  .( )"دلياًل  أربعنيو  نيف إىل بعضهم أوصلها فيها، خمتلف

ما هو ثابت احلجية صحيح االستدالل يفيد العلم القطعي أو الظين  ذه اْلدلة السابقةه نوم   
ت احلجية به أو لعدم إفادته اومنها ما هو خمتلف فيه بينهم إما لعدم صحة االستدالل به أو لعدم ثب

 .للعلم

قال صاحب الكوكب . إال أن مجهور العلماء قد اتفقوا على صحة االستدالل باْلربعة اْلول     
" الكتاب: "اْلول :أربعة جدا ضعيف خالف من بعضها ِف ما على عليها املتفق الفقه أدلة ":املنري 
 اهلل حكم عن خمربة وهي" باهبا ِف تعريفها وسيأيت السنة: الثاين" و" ".اْلصل وهو" القرآن وهو

 أي" إليهما مستند" اإلمجاع أي" وهو" بابه ِف تعريفه وسيأيت" اإلمجاع: "الثالث" و" .سبحانه" تعاىل
 .والسنة الكتاب إىل

                                                             

 بين» مدينة ِف ولد.سلمان بن اهلل عبد بن سليم بن الوهاب عبد بن حممد بن مجعة بن علي الدين نور عبادة أبو املصرية، الديار ، مفيت اْلصويل الفقيه هو(  )
 .انظر موقع اإلمام العالمة.القاهرة ِف ه  09   وتوِف سنة باحملاماة، واشتغل القاهرة، جامعة احلقوق كلية ِف خترج ه ،     سنة ِف مصر، صعيد أعمال من «سويف

 (.   ص- ج) املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية (  )
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 من القياس ليس: ومجع املعايل أبو وقال. العلماء مجاهري وعليه الصحيح، على" القياس: "الرابع" و"
 .الظن إال يفيد ال بأنه وتعلقوا. اْلصول

 .( ) ".اْلول هو حلقاو ": التحرير شرح" ِف قال

كقول الصحايب، واالستحسان، واالستصحاب، واالستصالح، وسد الذرائع واختلفوا ِف بقية اْلدلة  
 .الذي سيكون مناط حديثنا "شرع ما قبلنا"هذا  ومنها دليل حبثي

                                                             

 (. ص- ج) الكوكب املنريخمتصر التحرير شرح  (  )
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 12صفحة  

 

 

  األول املطلب

 . قبلنا من شرع تعريف
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 11صفحة  

 

 . قبلنا من شرع تعريف

 :ِف اللغة ينقسم التعريف إىل جزئني 

 ":َشرْعُ "اجلزء اْلول كلمة    

 اللَّهُ  قَالَ . وهي مورد الشاربة املاء ،ومن ذلك الشريعة.َشرََع وهو ما فتح وله امتدادأصلها    
َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل  :تَ َعاىَل  ) َوِمن ْ

 
 ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  مُثَّ  :ُسْبَحانَهُ  َوقَالَ ،(

اْْلَْمرِ 

(
 

)".(
 

) . 

)وقيل َشرََع أي سن  
 

) 

 .يل هو الطريقوق 

 ( ) .اْلعود ووتر شرعان وقيل الشرع املثل فيقال مها.ويقال الناس ِف هذا شرع واحد أي سواء 

ومن خالل ما سبق يتبني أن شرع مبعىن السنة، أو الطريق، أو السواء، أو املثل، والذي أميل إليه    
فهو وصف حلال الناس مع هذا  أن لفظ السنة و الطريق هو اْلقرب ملعىن شرع، وأما السواء و املثل

 .واهلل أعلم.الشرع، وليس تعريًفا له مث أطلق هذا الوصف على كلمة شرع

 : "ومن قبلنا"اجلزء الثاين كلمة    

 .هنا موصولة مبعىن الذي ":َمنْ "
                                                             

 .(9 ) املائدة (  )
 .(9 )اجلاثية (  )
 (.   ص- ج) انظر مقاييس اللغة (  )
 (.   ص- ج) انظر خمتار الصحاح (  )
 (.9  ص- ج) انظر املعجم الوسيط (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 13صفحة  

 

)قال ابن الصائغ:  "قبل"
 

 من صارا زمانٍ  ظرف إىل ُأضيفا إنْ  فهما( بَ ْعدُ ) و( قبلُ : )ذلك فمن :"(
)..."جنسه، من صارا مكانٍ  ظرف إىل ُأضيفا وإنْ ...الّزمان؛ ظرف انتصاب وانتصبا جنسه،

 
) 

 .صلى اهلل عليه وسلمأمة حممد ضمري متصل يعود على  "نا"

وقد  املتقدمني من كثري يذكره مل(قبلنا من شرع) املصطلح هذا أن الغالبفوأما ِف االصطالح    
)عرفه املرداوي

 
 - َعَلْيِهم َوَساَلمه اهلل صلَوات - اْْلَنِْبَياء من مضى من شرع ِف  ثَبت َما:"بقوله(

 .( )"َوَسلَّم َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى - نَبيَنا بعثة على السَّاِبقني

 .آلخرةأحسن إليهم ِف الدنيا واعند العلماء املعاصرين " شرع من قبلنا"وْلذا سنتعرف على تعريف    

 شرع أهنا على هبا مكلفني كانوا اليت الشرائع تلك أحكام من إلينا نقل ما :"يعرفه الدكتور علي النملة
 .( )"تعاىل هلل

)ويعرفه السلمي
 

 السماوية الشرائع من صحيح بطريق إلينا نقل ما: قبلنا من بشرع واملراد :"(
 .( )"السابقة

                                                             

. والوفاة املولد دمشقي اْلصل، مصري بالعربية عامل أديب،: الصائغ بابن املعروف الدين، مشس اهلل، عبد أبو اجلذامي، بكر أيب بن ِسباع بن حسن بن حممد (  )
 (. 9ص  ج)  للزركلي اْلعالمانظر  .(والفنون الصنائع) ِف بيت ألفي حنو وقصيدة( اإلعراب ملحة شرح) و( الشهابية املقامة) له. بالصاغة حانوت له كان

 (.   ص- ج) اللمحة ِف شرح امللحة (  )
 اإلنصاف» كتبه من.فيها فتوِف دمشق إىل كربه ِف وانتقل( نابلس قرب) مردا ِف ولد.العلماء من حنبلي، فقيه: الدمشقي مث املرداوي أمحد بن سليمان بن علي (  )

 (. 9 ص  ج)  للزركلي اْلعالمانظر .اخلالف من الراجح معرفة ِف
 .وقد استفدت هذه املعلومة من مالحظات املشرف وفقه اهلل (.    ص- ج) التحبري شرح التحرير ِف أصول الفقه (  )
 (.  9ص- ج) املهذب ِف علم أصول الفقه املقارن (  )
 .مكةاملكرمة - الكامل حمافظةِف  ه      ولد سنة .بالرياض الشريعة بكلية الفقه أصول بقسم التدريس هيئة عضو.السلمي نامي بن عياض. د. أ (  )

 .انظر املكتبة الشاملة. معاصر. وله حبوث كثرية وأشرطة مسموعة. البحثي التميز مركز ديرهو م
 (.99 ص- ج) أُصوُل اِلفقِه الذي ال َيَسُع الَفِقيِه َجهَلهُ  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 15صفحة  

 

ومن خالل ما سبق يتضح أن تعريف النملة يفتقد لضابط صحة النقل وهو ضابط مهم إلتباع    
هو ما نقل إلينا من ":شرع من قبلنا"فالراجح أن . شرع من قبلنا إذ أبان القران عن حتريفهم لكتبهم

)السابقة الشرائع السماوية
 

 .بطريق صحيح (

 .ال سيما وقد حرفت كتبهم -فلسنا ملزمني بالبحث عنهقيد أخرج مامل ينقل ". ما نقل إلينا"قويل

 .قيد أخرج الشرائع غري السماوية كالوثنية و البوذية وغريها". الشرائع السماوية"قويل

 .قيد أخرج شريعة اإلسالم". السابقة"قويل

 .والصحيح ما نقله لنا كتاب اهلل أو سنة رسوله . قيد أخرج غري الصحيح". بطريق الصحيح"قويل

                                                             

 .لفظة السابقة استدراك على التعريف من املشرف الفاضل وفقه اهلل (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 16صفحة  

 

 

 الثاني املطلب

 

 . املسألة يف النزاع حمل حترير



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 17صفحة  

 

 املسألة يف النزاع حمل حترير

 شرع من قبلنا ال بد من حترير حمل النزاع ِف املسألة، مسألةقبل اخلوض ِف أقوال العلماء ِف    
 واإلميان وصفاته، وأمسائه باهلل اإلميان هي فاْلصول:وفروع أصول،: قسمان شريعة كل ِف اْلحكامف"

 عليه اتفقت قد القسم وهذا.بالعبادة وإفراده وحده هلل واالستسالم والنار، وباجلنة واجلزاء بالبعث
ينَ  ِإنَّ :تعاىل قال كما مجيعا، اْلنبياء شرائع ْساَلمُ  اللَّهِ  ِعْندَ  الدِّ اإْلِ

 (
 

رَ  يَ ْبَتغِ  َوَمنْ :وقال ،(  َغي ْ
ْساَلمِ  اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  ِف  َوُهوَ  ِمْنهُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلنْ  ِديًنا اإْلِ

(
 

)"( ). 

 ال خيرج عنجند أنه السابقة  الشرائع السماويةمن نقال صحيًحا ما نقل إلينا  الفروع وعند النظر ِف 
 :ثالث صور

أو جاء ِف شرعنا  ما فيه خمالفة لشرعنامن الشرائع السماوية السابقة أن ينقل إلينا :الصورة األوىل   
 .حد، فهذا باطل بإمجاع العلماء وليس حبجة ْلناسخ له

ما فيه موافقة لشرعنا أو جاء ِف شرعنا ما الشرائع السماوية السابقة أن ينقل إلينا  :الصورة الثانية   
يؤيده، فهذا حجة بإمجاع العلماء وثابت احلجية عن طريق شرعنا ال عن طريق شرع من قبلنا ففي 

 .غىًن عن كل شرع سبق شرعنا

ما مل يأيت خمالًفا لشرعنا ومل ينسخه من الشرائع السماوية السابقة أن ينقل إلينا  :الصورة الثالثة   
وهذا حمل اخلالف بني العلماء . يأيت ِف شرعنا تأييد له أو أمر بهومن جهة أخرى مل ،من جهة شرعنا

 ( ) .رمحهم اهلل

                                                             

 (.9 ) عمران آل (  )
 (. 9) عمران آل (  )
 (.99 ص- ج) الذي ال َيَسُع الَفِقيِه َجهَلهُ  أُصوُل اِلفقهِ  (  )
 (.90 /99 ص- ج) أُصوُل اِلفقِه الذي ال َيَسُع الَفِقيِه َجهَلهُ  (.   ص- ج)احلاشية  – روضة الناظر وجنة املناظر (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 18صفحة  

 

 الواردة باْلحكام يستدل أن للمجتهد حيق هل" :ومما سبق سيكون موضوع حبثنا ِف الصورة الثالثة  
 . مل يرد ْلا ِف اإلسالم هني وال أمر؟ ( )"اإلسالم شريعة ِف فقهية أحكام على السابقة ئع الشرا ِف

 : قسمني إىل تنقسماملتنازع فيها  قبلنا من شرع مسألة أن إىل التنبيه ينبغي"وقبل البدء ِف البحث

فلن .( )"البحث ِف مطلوب غري القسم وهذا ، بعثته قبل قبلنا من بشرع  النيب تعبد : األول القسم
 .أتكلم عنه

وسوف . ( )"فقط املطلوب هو القسم وهذا ،  النيب بعثة بعد قبلنا من شرع حجية" : الثاني القسم
 يكون مناط حديثنا 

 

                                                             

 (. ص)خطة البحث  (  )
 (. ص)خطة البحث  (  )
 (. ص)خطة البحث  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 19صفحة  

 

 

 الثالث املطلب

 

 . شرع من قبلنا مسألة يف األقوال



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 21صفحة  

 

  شرع من قبلنا مسألة يف األقوال

 القصص من ُسنَّته ِف - وسلم عليه اهلل صلى - رسوله أورده أو كتابه، ِف وَجلَّ  َعزَّ  اللَّه أورده ما"   
 ِف مشروعة أهنا على دليل يدل ومل إنكار، غري من السابقة الشرائع ِف وردت اليت واْلحكام واْلخبار

َنا :تعاىل قوله مثل عنا منسوخة أهنا على دليل يدل ومل حقنا،  بِالن َّْفسِ  الن َّْفسَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتب ْ
اآلية... ِقَصاصٌ  َواجْلُُروحَ  بِالسِّنِّ  َوالسِّنَّ  بِاْْلُُذنِ  َواْْلُُذنَ  بِاْْلَْنفِ  َواْْلَْنفَ  بِاْلَعنْيِ  َواْلَعنْيَ 

 (
 

 هذه فهل ،(
 .( )"ال؟ أم هبا ملزمون لنا شرع اْلحكام

 :نقوال أقوال كثرية أشهرها على مسألة الفروعاختلف علماء اإلسالم ِف    

ة فيكون لنا، شرع قبلنا من شرع أن :القول األول  وهو واملالكية، احلنفية، وهو قول اجلمهور من.ُحجَّ
 .احلنابلة أكثر هواختار أمحد، اإلمام عن رواية

 شرع أَنه( ثَبت َفَما اْلبَ ْعث بعد) قبله من بشرع َوسلم َعَلْيهِ  اهلل صلى تعبده( َوأما):"بادشاهقال أمري 
 .( ) "(وْلمته َلهُ  شرع) فَ ُهوَ  قبله ملن
 فرق وال نسخ ما إالّ  لنا شرع اْلمم شرائع مجيع أن املالكية ومذهب: القاضي قال :"قال القراِف   
 .( )"وغريه والسالم الصالة عليه موسى بني
اقْ َتِده فَِبُهداُهم اهللُ  َهدىَ  الَّذِينَ  أولئكَ  :تعاىل قوله لنا شرع أنه على فالداللة :"وقال أبو يعلى   

(
 

)  
 فيما باتباعهم وأمر هداهم، أنه وأخرب وغريهم، وإسحاق، وإمساعيل، إبراهيم،: أنبياءه تعاىل اهلل فذكر

 .( )"الوجوب يقتضي واْلمر به، هداهم
                                                             

 (.  )املائدة  (  )
 (.0 9ص- ج)علم أصول الفقه املقارن املهذب ِف  (  )
 (.   ص- ج)تيسري التحرير  (  )
 (.99 ص- ج)شرح تنقيح الفصول  (  )
 (.90) اْلنعام (  )
 (.   ص- ج)العدة ِف أصول الفقه  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 21صفحة  

 

 ليس: والثانية.احلنفية قول وهو التميمي، اختارها لنا شرع أنه: إحدامها:روايتان فيه :"وقال ابن قدامة
 .( )"لنا بشرع

 املعتزلةبعض و  ْلشاعرةا قول وهو.حُبجَّة وليس لنا، بشرع ليس قبلنا من شرع أن :القول الثاني
 .أمحد اإلمام عن ورواية الشافعية، اختيارو 

ذلك فذهب املعتزلة أن ذلك ال جيوز عقال وْلم ِف ذلك أدلة وسيأيت بياهنا واختلفوا ِف سبب 
 .وحتقيقها

وذهب بعض الشافعية و رواية عن اإلمام أمحد أن ذلك جائز عقال لكنه ال جيوز مسًعا وسيأيت بيان 
 .ذلك وحتقيقه

 .( )"عقال جائز غري قبلنا من بشرع التعلق أن إىل املعتزلة من ذاهبون وذهب :"قال اجلويين

 .( )"قبله من بشريعة - وسلم عليه اهلل صلى - يتعبد مل أنه واملختار:"وقال الرازي

 .( )"اْلُمْخَتارُ  َوُهوَ  َذِلَك، ِمنْ  اْلَمْنعُ  َواْلُمْعَتزَِلةِ  اْْلََشاِعَرةِ  َوَمْذَهبُ :"اآلمدي قال

 .أمحد ِف القول اْلولوأما عند احلنابلة فقد سبق ذكر كالم ابن قدامة ِف الروايتني عن 

 
                                                             

 (.9  ص- ج)روضة الناظر و جنة املناظر  (  )
 (.99 ص- ج)الربهان ِف أصول الفقه  (  )
 (.   ص- ج)املستصفى  (  )
 (.   ص- ج)اإلحكام ِف أصول اْلحكام  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 22صفحة  

 

 

 رابعال املطلب

 

 . املسألة يف أدلة األقوال



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 21صفحة  

 

 أدلة األقوال يف املسألة

  :القول األولأدلة 

اق َْتِده فَِبُهَداُهمُ  اللَّهُ  َهَدى الَِّذينَ  أُولَِئكَ ...:تعاىل قوله - 
(

 
). 

مأمور باالقتداء هبدي من سبقه من اْلنبياء، واْلدي هو الشرع إال ما  أن النيب : جه الداللةو 
)نسخته شريعته أو ما أمرت به شريعته فليس حمال للنزاع

 
).  

واعرُتض على هذه اآلية بأن اْلدي املطلوب االقتداء به هو اْلدي املشرتك و املتفق عليه بني 
)اْلنبياء وهو اْلصول و التوحيد

 
). 

التخصيص حيتاج إىل دليل وليس هناك دليل لدى املخالف بل اْلدي شامل لألصول أن :جوابه و
)والفروع ومن خصص العام فعليه الدليل

 
). 

...َأْسَلُموا الَِّذينَ  النَِّبيُّونَ  هِبَا حَيُْكمُ  َونُورٌ  ُهدىً  ِفيَها الت َّْوَراةَ  أَنْ َزْلَنا إِنَّا:تعاىل وقوله - 
(

 
). 

)عليه الصالة و السالم داخل ِف النبيني فهو مأمور باتباع شرع ما قبله أن حممًدا: جه الداللةو 
 

). 

)واعرتض ذلك بأن اآلية خربية وليست إنشائية أي ليس فيها أمر بل هي خرب
 

). 

 .لك بل اجلملة إنشائية تفيد اْلمر واجلواب ما سبق أنه ال دليل على
                                                             

 (.90)اْلنعام  (  )
 (.  9ص- ج)انظر املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
 (.   ص- ج)انظر اإلحكام ِف أصول اْلحكام  (  )
 (.  9ص- ج)انظر املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
 (.  )املائدة  (  )
 (.  9ص- ج)املقارن انظر املهذب ِف أصول الفقه  (  )
 (.   ص- ج)اإلحكام ِف أصول اْلحكام   (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 23صفحة  

 

َنا مُثَّ :تعاىل وقوله -  ... ِإبْ َراِهيمَ  ِملَّةَ  اتَِّبعْ  َأنِ  ِإلَْيكَ  أَْوَحي ْ
 (

 
). 

)قبله من بشرع متعبداً  فيكون مأمور نصا باتباع ملة إبراهيم أن حممًدا : الداللة جهو 
 

). 

 ( ).ن امللة املقصودة هي أصول امللة و التوحيد املشرتك بيننا وبينهمواعرتض ذلك بأ

وال دليل على  الفروع و اْلصول واجلواب أن ختصيص ذلك بالتوحيد غري صحيح بل امللة تشمل
وإذا سلم املخالف بأن امللة اْلصول و الفروع واعرتض بأنه إمنا وجب عليه اتباعها مبا .التخصيص

 .أوحي، يرد عليه أن من شرائع اْلمم السابقة أحكام مل يرد فيها وحي فيجب اتباعها

ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َشرَعَ :تعاىل وقوله -  ...ًحانُو  ِبهِ  َوصَّى َما الدِّ
 (

 
). 

هو ما وصى به اهلل نبيه نوح واْلنبياء من بعده فشرع من  كثريًا من شرع حممد   أن: الداللة جهو 
)قبلنا شرع لنا إال ما نسخ أو أمرنا به

 
). 

)مبا سبق وهو أن املقصود الشرع املشرتك الذي ال خالف فيه بني اْلنبياءواعرتض ذلك 
 

). 

الدين بالتوحيد،واملمتنع التعبد به هو ما نسخته اْلديان وجواب ذلك ال دليل على ختصيص 
 .التالية له أو مل يثبت نقله

اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  اللَّهُ  أَنْ َزلَ  مبَا حَيُْكمْ  ملْ  َوَمنْ ...:وقوله تعاىل - 
(

 
). 

                                                             

 (.   )النحل  (  )
 (.  9ص- ج)انظر املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
 (.   ص- ج)انظر اإلحكام ِف أصول اْلحكام  (  )
 (.  )الشورى  (  )
 (.  9ص- ج)انظر املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
 (.9  ص- ج)إلحكام ِف أصول اْلحكام اانظر  (  )
 (.  )املائدة  (  )
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، فَيجب أنزله اهللأن من مل حيكم مبا أنزل اهلل فهو من الكافرين وشرع من قبلنا مما : جه الداللةو و 
)العمل هبا

 
). 

 ِمنَ  َجارِيَةٍ  ثَِنيَّةَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعمَّةُ  َوْهيَ  الرُّبَ يِّعُ  َكَسَرتِ : قَالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  أََنسٍ  َعنْ " - 
 اهللُ  َصلَّى النَّيبُّ  َفَأَمرَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبَّ  َفأَتَ ُوا الِقَصاَص، الَقْومُ  َفطََلبَ  اْلَْنَصاِر،

 ِسن َُّها ُتْكَسرُ  الَ  َواللَِّه، الَ : َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعمُّ  النَّْضرِ  ْبنُ  أََنسُ  فَ َقالَ  بِالِقَصاِص، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 «الِقَصاصُ  اللَّهِ  ِكَتابُ  أََنسُ  يَا»: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  اللَِّه، َرُسولَ  يَا

 َمنْ  اللَّهِ  ِعَبادِ  ِمنْ  ِإنَّ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  اَْلْرَش، َوقَِبُلوا الَقْومُ  فَ َرِضيَ 
 .( )"َْلَبَ رَّهُ  اللَّهِ  َعَلى أَْقَسمَ  َلوْ 

 .حكم مبا أخرب اهلل به ِف التوارة وليس موجوًدا ِف القران أن النيب  ووجه الداللة
 ما مبثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن:موجود ِف القران قال اهلل بأنه:واعرتض ذلك

عليكم اعتدى
(

 
)"( ). 

 ُأْشِهُدَك، ِإينِّ  اللُهمَّ : " َوقَالَ  يَ ُهوِديًّا َرَجمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  َعاِزٍب، ْبنِ  اْلبَ رَاءِ  َعنِ  - 
 وِف الصحيح عن ابن عمر.( )" أََماتُوَها َقدْ  ُسنَّةً  َأْحَيا َمنْ  أَوَّلُ  َأينِّ 

رجم اليهودي عمال بشرعهم وإحياًء لسنة قد  ووجه الداللة من احلديث أن النيب 
 .، قبل أن ينزل فيها وحي ِف شرعناأماتوها

املراجعة إلظهار صدق النيب  أن:واعرتض على ذلك
(

 
). 

                                                             

 (.  9ص- ج)انظر املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
 (.   ص- ج) بَاُب َمْن َنِسَي َصاَلًة فَ ْلُيَصلِّ ِإَذا ذََكَر، َوالَ يُِعيُد ِإالَّ تِْلَك الصَّاَلةَ  –صحيح البخاري  (  )
 (. 9 )البقرة  (  )
 (.9  ص- ج)املستصفى انظر  (  )
 (.0  ص-0 ج)مسند الرباء بن عازب  –رواه أمحد  (  )
 (.   ص- ج)انظر اإلحكام ِف أصول اْلحكام  (  )
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 ِإينِّ  اللُهمَّ  :"واجلواب لو كان املراد إظهار صدقه لكتفى بوجوده ِف التوراة دون أن يقول
 .وهذا ظاهر البيان". أََماتُوَها َقدْ  ُسنَّةً  َأْحَيا َمنْ  أَوَّلُ  َأينِّ  ُأْشِهُدَك،

 ِإَذا فَ ْلُيَصلِّ  َصاَلةً  َنِسيَ  َمنْ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبِّ  َعنِ  َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  -9
ِلذِْكِري الصَّاَلةَ  َوأَِقمِ .َذِلكَ  ِإالَّ  َْلَا َكفَّاَرةَ  الَ  ذََكَرَها،

(
 

)"( ). 

)استدل بشرع موسى على حادثة ِف عصره أن النيب : الداللة وجهو "
 

). 

 إليه أوحي مبا أوجب لكن لإلجياب، تعليال - وسلم عليه اهلل صلى - ذكره ما :"واعرتض ذلك
 لكان اخلرب ولوال للصالة، إجيايب لذكر: أي لذكري:وقوله موسى أمر كما أمروا أهنم على ونبه

 .( )"باإلجياب الصالة لذكر أو بالقلب تعاىل اهلل لذكر أنه الفهم إىل السابق

 .الصالة والسالم مبا أوحي إليهواجلواب لو كان مبا أوحى اهلل الستدل عليه 

من اْلمم السابقة فإن هذا يدل على  أن اللَّه تعاىل إذا شرع حكما شرعيا ىف حق أُمَّة" -9
 :أمرين

 .اقتضت هذا احلكم أن اللَّه سبحانه مل يشرعه إال ْلن مصلحة هذه اُْلمَّة قد: أوْلما             

فإن  ...مكان، ولكل مكلَّف قد اعتربه لكل زمان، ولكل أنه مل يشرعه إال ْلنه: ثانيهما             
شريعة جيب أن يستمر من حني نزوله إىل أن ينسخ، وبناء على  احلكم الذي أنزله اللَّه تعاىل ِف أي

 .( )"وإبطاله فيجب العمل مبا جاء ِف الشرائع السابقة حىت يرد دليل على نسخه ذلك

                                                             

 (.  )طه  (  )
 (.   ص- ج) بَاُب َمْن َنِسَي َصاَلًة فَ ْلُيَصلِّ ِإَذا ذََكَر، َوالَ يُِعيُد ِإالَّ تِْلَك الصَّاَلةَ  –صحيح البخاري  (  )
 (.  9ص- ج)انظر املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
 (.9  ص- ج)املستصفى  (  )
 (.  9ص- ج)املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
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  :القول الثانيأدلة 

َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل  :تعاىل قوله -  َوِمن ْ
(

 
). 

 .فبني اهلل ِف كتابه أن لكل نيب شرًعا ومنهاًجا وكل نيب مأمور بشرعه اخلاص به دون غريه

 من َتنع ال املشاركة هذه أن إال الوجوه بعض ِف تتشاركان قد الشريعتني إن"واعرتض هذ الدليل
 أتى قد الشريعة أكثر ْلن هبا؛ املبعوث النيب إىل الشريعة هذه ونسبة بشريعته، نيب كل اختصاص

 هذا إىل ينظر فال آخر، نيب شريعة مع القليلة اْلحكام بعض ِف تتفق وقد النيب، ذلك هبا
 من عدداً  هبا أن مع صحيح فهذا ،" سوداء زيد حلية: " قوْلم مثل.لألكثر احلكم اْلقل،وإمنا
 .( )"اْلكثر إىل نظراً  سوداء بأهنا عليها فأطلق البيضاء، الشعريات

 بَ ْعضِ  ِمنْ  َأَصابَهُ  ِبِكَتابٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبَّ  أََتى اخلَْطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ : " َجابِرٍ  َعنْ  - 
: َقالَ  اْلِكَتاِب، أَْهلِ  بَ ْعضِ  ِمنْ  َحَسًنا ِكَتابًا َأَصْبتُ  ِإينِّ  اللَِّه، َرُسولَ  يَا: فَ َقالَ  اْلِكَتاِب، أَْهلِ 

 هِبَا ِجْئُتُكمْ  َلَقدْ  بَِيِدِه، نَ ْفِسي فَ َوالَِّذي اخلَْطَّاِب، اْبنَ  يَا ِفيَها أَُمتَ َهوُِّكونَ ":َوقَالَ  فَ َغِضبَ 
بُوا حِبَق   فَ ُيْخربُوُكمْ  َشْيءٍ  َعنْ  َتْسأَُلوُهمْ  اَل  نَِقيًَّة، بَ ْيَضاءَ  ُقوا بَِباِطلٍ  َأوْ  بِِه، فَ ُتَكذِّ  ِبِه، فَ ُتَصدِّ
 .( )"يَ تَِّبَعيِن  َأنْ  ِإالَّ  َوِسَعهُ  َما َحيًّا ُموَسى َكانَ  َلوْ  بَِيِدِه، نَ ْفِسي َوالَِّذي

                                                             

 (.9 )املائدة  (  )
 (.  9ص- ج)املهذب ِف أصول الفقه املقارن  (  )
 عبدجابر بن  اهو ر  حسن حديث (.   ص ج)النظر ِف كتب أهل الكتابباب من كره -و البيهقي وابن أيب شيبة ( 9  ص  ج)رواه أمحد ِف مسند جابر (  )

 جممع" ِف اْليثمي ذلك حكى كما الطرباين عنه وأخرجه ،(    -0  / ) ِف" مسنده" ِف أمحد اإلمام عنه أخرجه عنه، اهلل رضي اْلنصاري ثابت بن اهلل
 إال الصحيح، رجال رجاله: )اْليثمي قال البزار، عنه وأخرجه( .ضعيف وهو" اجلعفي جابراً " فيه أن إال الصحيح، رجال رجاله: )وقال(    / " )الزوائد

 يعلى أبو عنه أخرجه كما( .9  / " )مسنده" ِف أمحد اإلمام عنه أخرجه عنه، اهلل رضي اهلل عبد بن جابر ورواه( .بالكذب اهتم ضعيف وهو" اجلعفي جابراً "
 كتاب ِف" السنة شرح" كتابه ِف البغوي عنه وأخرجه( .وغريمها سعيد بن وحيىي أمحد ضعفه: )اْليثمي قال" سعيد بن جمالد" وفيه اْليثمي، حكى فيما والبزار،
 ورواه. الطريق هذه من بعضه أمحد اإلمام أخرج كما" اجلعفي جابر" وفيه اْليثمي، حكى كما البزار عنه وأخرجه( .0  / ) الكتاب أهل حديث باب العلم،

 ( ..موثقون رجاله وبقية ترمجه، من أر ومل االسدي، حممد بن القاسم عامر أبو وفيه: )اْليثمي قال" الكبري" ِف الطرباين عنه أخرجه عنه، اهلل رضي الدرداء أبو

 ( 9 /   " )  وفضله العلم بيان جامع"  ِف الزهريي اْلشبال أيب الشيخ وحسنه ( 99   رقم   /   " )  اإلرواء" ِف اْللباين الشيخ وحسنه
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فنهيه داللة أن يرجع للتوراة وهي شرع من قبلنا   هنى عمر أن النيب :ووجه الداللة
 .على عدم اتباعه شرع من قبله

هنى عمر عن تتبع التوارة احملرفة أما ما ثبت بالقران والسنة فيجب  وأجيب بأن النيب 
 .االقتداء به

ُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ " -   َجَبلٍ  ْبنِ  ِلُمَعاذِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعن ْ
 َيْشَهُدوا َأنْ  ِإىَل  فَاْدُعُهمْ  ِجْئتَ ُهْم، فَِإَذا ِكَتاٍب، أَْهلَ  قَ ْوًما َسَتْأيت  إِنَّكَ »: الَيَمنِ  ِإىَل  بَ َعثَهُ  ِحنيَ 

ًدا َوَأنَّ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َأنْ   َقدْ  اللَّهَ  َأنَّ  َفَأْخربُْهمْ  ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  َفِإنْ  اللَِّه، َرُسولُ  حمَُمَّ
َلٍة، يَ ْومٍ  ُكلِّ  ِف  َصَلَواتٍ  ََخْسَ  َعَلْيِهمْ  فَ َرضَ   َأنَّ  فََأْخربُْهمْ  ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  َولَي ْ

 َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  َفِإنْ  فُ َقَرائِِهْم، َعَلى فَ تُ َردُّ  أَْغِنَيائِِهمْ  ِمنْ  تُ ْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَلْيِهمْ  فَ َرضَ  َقدْ  اللَّهَ 
ْظُلوِم، َدْعَوةَ  َواتَّقِ  أَْمَواْلِِمْ  وََكرَاِئمَ  فَِإيَّاكَ  ِبَذِلَك،

َ
َنهُ  لَْيسَ  َفِإنَّهُ  امل  .( )"ِحَجابٌ  اللَّهِ  َوبَ نْيَ  بَ ي ْ

 - اهلل رسول فزكاه قبلنا من وشرع واإلجنيل التوراة يذكر ومل :"ووجه الداللة ما قاله الرازي
 .وصوبه - وسلم عليه اهلل صلى

 .( )"عنه العجز بعد إال االجتهاد إىل العدول جاز ملا اْلحكام مدارك من ذلك كان ولو
 الرجوع على تدل آيات الكتاب ِف ْلن واإلجنيل؛ التوراة يذكر مل إمنا :"واجلواب

 لرجع تغيري بدون به يوثق بطريق وصلتنا قد السابقة الشرائع تلك كانت لو إنه"( )"إليهما
 .( )"الصحابة إليها

 أُْعِطيتُ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اْْلَْنَصارِيِّ، اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ " - 
َعثُ  َنيب   ُكلُّ  َكانَ  قَ ْبِلي، َأَحدٌ  يُ ْعَطُهنَّ  ملَْ  ََخًْسا  َأمْحَرَ  ُكلِّ  ِإىَل  َوبُِعْثتُ  َخاصًَّة، قَ ْوِمهِ  ِإىَل  يُ ب ْ

                                                             

 وشرائع الشهادتني إىل الدعاء باب -وصحيح مسلم (. 9  ص  –  ج ) -باب أخذ الصدقة من اْلغنياء فرتد ِف الفقراء حيث كانوا  -صحيح البخاري  (  )
 (.  0 ص   ج ) -اإلسالم

 (.   ص ج)املستصفى  (  )
 (.   ص ج)املستصفى  (  )
 (.  9ص ج)املهذب ِف أصول الفقه  (  )
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 َطُهوًرا طَيَِّبةً  اْْلَْرضُ  يلَ  َوُجِعَلتْ  قَ ْبِلي، ِْلََحدٍ  حُتَلَّ  وملَْ  ،اْلَغَنائِمُ  يلَ  َوأُِحلَّتْ  َوَأْسَوَد،
َا َوَمْسِجًدا،  َمِسريَةِ  يََديْ  بَ نْيَ  بِالرُّْعبِ  َوُنِصْرتُ  َكاَن، َحْيثُ  َصلَّى الصَّاَلةُ  أَْدرََكْتهُ  َرُجلٍ  فََأميُّ

 .( )"الشََّفاَعةَ  َوأُْعِطيتُ  َشْهٍر،
 .( )"على أهنم مل يكونوا مبعوثني إلينا، فال يكون شرعهم الزماً لنا دل:"الداللةووجه 

 .( )"متبوعاً مقصوداً إىل قومه، وغري قومه تبع له: يعين" بعث: "أن قوله: واجلواب"
أن شرع من قبلنا لو كان شرعًا لنا مل يتوقف عن اجلواب ِف احلادثة حىت ينزل الوحي، "  - 

 .بشرع من قبله، ثبت أنه ليس بشرع لهفلما توقف ومل يعمل 
أنه توقف؛ ْلنه مل يكن عنده احلكم، وال ثبت عنده احلكم ِف شرع غريه، فلهذا : واجلواب

ت املقدس ِف توقف، أال ترى أن ما ثبت عنده صحته من أحكامهم، مثل استقبال بي
 .( )"، وغري ذلك، مل يتوقف فيه، بل كان يسارع إىل اتباعه واالقتداء بهالصالة

أنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم ونعرفها، كما جيب ذلك ِف " - 
 .حكم اإلسالم، ولوجب علينا حفظ شريعتهم ودراستها

إنه ثبت عندنا صحة بعض اْلدلة باْلوجه اليت ذكرناها، : أنه ال ميتنع أن يقال: واجلواب
املصري إىل نفس احلكم، وجيب حفظه املصري إىل موجبه والعمل به، كما جيب  فوجب

ودراسته ما يلزمنا حكمه، وهو ما ثبت عندنا كونه شرعًا ْلم، فأما ما مل يثبت، وإمنا 
 .( )"خيربون هم به، فإنه ال جيب ذلك؛ ْلن حكمه ال يلزمنا

                                                             

 (.0  ص ج)كتاب املساجد ومواضع الصالة   –و صحيح مسلم (.   ص  ج)كتاب التيمم   –صحيح البخاري  (  )
 (.   ص  ج)العدة ِف أصول الفقه  (  )
 (.   ص  ج)العدة ِف أصول الفقه  (  )
 (.   ص  ج)العدة ِف أصول الفقه  (  )
 (.   ص  ج)العدة ِف أصول الفقه  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 11صفحة  

 

أنه لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا، لوجب أن يبعث نبني ِف وقت واحد بشريعة واحدة، " - 
جيز هذا، ثبت أنه ليس شرع من قبلنا شرعًا لنا، ْلنه يفضي إىل أن يكون شرع فلما مل 

 .نبيني على وجه واحد
أنه جيوز، وقد فعل، بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة واحدة، ِف وقت واحد، : واجلواب

على أنه لو كان اْلمر على ما قالوه، .وبعث موسى وهارون بشريعة واحدة، ِف وقت واحد
ع هذا لوجود نبيني ِف وقت واحد، فأما إذا انقرض واحد، وقام غريه بعده، فإن فإمنا ميتن

 .( )"شريعته شريعة نيب واحد

 أيضا ذلك ولتضمن شريعتنا ِف حبطيطة ْلشعر قدر لو ذلك أن على مذهبهم بنوا"وأما املعتزلة ف 
 عليه املصطفى منصب من وغض الشريعة مرتبة من حط وهذا اقبلن من مراجعة إىل حاجة إثبات

 .( )"الصالة و السالم

 من وتنفري، الشريعة مرتبة من وحط الدين من غض ذلك أن من املعتزلة بعض ذكره وما:"قال اجلويين
 .( )"بطالنه إيضاح إىل حاجة ال ساقط، احلق شرعة اتباع

                                                             

 (.   ص  ج)الفقه العدة ِف أصول  (  )
 (.99 ص- ج)الربهان ِف أصول الفقه  (  )
 (.99 ص- ج)الربهان ِف أصول الفقه  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 11صفحة  

 

 

 : اخلامس املطلب

 

 . والرتجيح املوازنة

 

والراجح واهلل أعلم القول اْلول لقوة أدلته وصراحة داللته، فشرع من قبلنا شرع لنا مىت ما ثبت نقله 
 .واهلل تعاىل أعلم بالصوابيأمرنا هبا ومل ينسخه شرعنا أو بالدليل الصحيح 



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 12صفحة  

 

 

  السادس املطلب

 وأثره اخلالف نوع



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 11صفحة  

 

 نوع اخلالف و أثره

 معنوي؟ أو لفظي هو هل املسألة هذه ِف اخلالفنوع  ِف اختلف لقد"

 :قولني على

 استدلوا قد اْلول املذهب أصحاب إن حيث الصواب؛ وهو مثرة له معنوي اخلالف أن :األول القول
 :منها شرعية، أحكام إثبات ِف أدلتهم من وجعلوه قبلنا من بشرع

َنا:)تعاىل قوله -   ...(بِالن َّْفسِ  الن َّْفسَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتب ْ

قال أن شرع من قبلنا شرع لنا أوجب قتل الرجل باملرأة ْلهنما نفسان وجيب العمل من 
 .بشرع من قبلنا ْلنه مل يأت ِف شرعنا أمر به وال نسخ له

 .ومن قال بأنه ليس شرع لنا منع من ذلك إال إذا ثبت لديه بشريعة اإلسالم

 ...(بعري محل به جاء وملن: )تعاىل قوله - 

 على اإلجارة: وهي - اجلعالة جواز على به استدلمن قال أن شرع من قبلنا شرع لنا 
 من شرع ِف نه واردْل - املتعلم حذق على - املعلم مشارطة مثل حصوْلا منفعة مظنون

 .قبلنا

 .من قال أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا مل جيز اجلعالة

 .(اْلَقْومِ  َغَنمُ  ِفيهِ  نَ َفَشتْ  ِإذْ  احلَْْرثِ  ِف  حَيُْكَمانِ  ِإذْ  َوُسَلْيَمانَ  َوَداُوودَ : )تعاىل قوله - 



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 13صفحة  

 

 ه مالكها،نيضم ِف الليل املرسلة الدواب تفسده مامن قال أن شرع من قبلنا شرع لنا 
 .الليل ِف إال يكون ال اللغة أهل عند النفش إن حيث

)من قال أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا مل يقر الضمان
 

).. 

 اْلحكام تلك بعض كانت وإن - حبجة ليس إنه: القائلون وهو - الثاين املذهب أصحاب أما
 .أخرى بأدلة استدلوا بل قبلنا، من بشرع يستدلوا مل أهنم إال عندهم جائزة

 

: القائلون وهم - اْلول املذهب أصحاب جند إنا حيث له؛ مثرة ال لفظي، اخلالف إن :الثاني القول
ة إنه  الشرعية اْلدلة من عدد مع يذكرونه بل شرعي، حكم إثبات على لوحده به حيتجون ال - ُحجَّ

 املذهب أصحاب موافقون بذلك فهم احلكم، إثبات ِف عندهم العمدة ليس فهو بشرعنا، الثابتة
 .لوحده عليه يعتمد حبجة ليس أنه ِف الثاين

 :جوابه

ة قبلنا َمن شرع إن: القائلون وهم - اْلول املذهب أصحاب أن نسلم إنا  على به يستدلون ال - ُحجَّ
 ومقويا معاضداً  دليالً  اعتمدوه ولكنهم بشرعنا، ثابتة أخرى بأدلة يعضدونه بل لوحده، احلكم إثبات
 من غريه مع يذكرونه ولكنهم لوحده، به الستدلوا هو إال املسألة ِف يوجد مل ولو اْلخرى، لألدلة
 .معني حكم على االستدالل يريدون حينما اجملتهدين من كثري يفعل كما اْلدلة تعاضد باب

 مع يذكرونه ال فإهنم - لنا بشرع ليس قبلنا من شرع إن: القائلون وهم - الثاين املذهب أصحاب أما
 هو فهذا شرعي، حكم إثبات على به استدلوا ملا هو إال يوجد مل ولو بشرعنا، الثابتة اْلدلة

                                                             

 (.990ص- ج)انظر املهذب ِف أصول الفقه  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 15صفحة  

 

 .( )"معنوي اخلالف إذن خالف، وجد أنه دام وما املذهبني، بني اخلالف

 وهو الصحيح أن اخلالف معنوي وله مثرة وقد استدل العلماء بشرع من قبلنا ِف أكثر من موطن،
 .وهناك مسائل وردت ِف شرع من قبلنا ينبغي االقتداء هبا مىت ما ثبتت ومل تعارض شرعنا

 ويل خشي إذا الباقي يسلم حىت اليتيم مال ببعض السلطان مصانعة جواز على االستدالل -  
َخَرقَ َها السَِّفيَنةِ  ِف  رَِكَبا ِإَذا َحىتَّ :تعاىل لقوله يتلفه؛ أو كله املال السلطان يأخذ أن اليتيم

(
 

 فإن .(
 بعد هبا انتفاعهم أن فرأى الصاحلة، السفينة يأخذ كان الظامل امللك أن لعلمه السفينة خرق اخلضر

َغْصًبا َسِفيَنةٍ  ُكلَّ  يَْأُخذُ  َمِلكٌ  َورَاَءُهمْ  وََكانَ .ذهاهبا من أفضل إصالحها
(

 
 سفينة كل: واملعىن .(

 .صاحلة

 خرق على بالقياس اْلالك، على املشرفة الشاة ذكى إذا الراعي تضمني عدم على االستدالل - 
 .( )"مرقوعة أهلها هبا لينتفع السفينة اخلضر

                                                             

 (.990ص- ج)املهذب ِف أصول الفقه  (  )
 (.  )الكهف (  )
 (.9 )الكهف (  )
 (. 9 ص ج)جهلهأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه انظر  (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 16صفحة  

 

 

 رابًعا 

 اخلامتة



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 17صفحة  

 

 اخلامتة
 

من خالل ما سبق يتضح أن علماء اْلمة مل خيتلفوا ِف حجية شرع من قبلنا إال فيما نقل إلينا    
نقال صحيحا ومل يرد ِف شرعنا ما يؤيده وال ما ينسخه و أما غري ذلك فاحلجة ِف شرعنا وال عربة 

لنا من اْلدلة بشرع من قبلنا، وإذا تبني ذلك فإن الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأن شرع من قب
وأن اخلالف ِف حجية . اْلصولية الفقهية اليت يستطيع من خالْلا الفقيه استنباط اْلحكام الشرعية

 .خالف معنوي له مثرة ِف إثبات اْلحكام أو نفييها

وأخريًا فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، فقد مت حبثنا بفضل من اهلل فله احلمد و الشكر أوال    
 .وآخًرا

رمسه، سائال املوىل مث الثناء العطر و الشكر والتقدير ملشرِف اجلليل فقد أوالين بكرمي فضله وحسن    
القدير أن يبارك له ِف علمه وعمله، وأن جيزيه عين خري ما جزى معلًما عن طالبه، وأن ميتعه بالصحة 

 .و العافية واْلمن و اإلميان
قد و  اإلله، وجه به قصدت ،الكمال فيه دعيوال أ املزجاة، وبضاعته املقل جهد فهذاوختاًما    
من ف تأخطئ وان ،رادامل ذاكتوفيق من رب كرمي و ف تصبأ فان جهًدا ووقًتا ليس باليسري، فيه تبذل

، وأصلح النية، قصدال سدد على أيدى الفضالء، فيا ريب والتعلم العلم شرفنفسي و الشيطان ويل 
 .توجيها يقدم أو خطأ، يصحح أن أراد ملن مشروح، والصدر مفتوح والبابوأنفع به كاتبه وقارئه، 

)وخالصة القول ما نقله حممد صديق خان
 

)البيساينعن  (
 

 يومه ِف كتابا انسان اليكتب انه رايت:"(
 ولو افضل لكان هذا قدم ولو يستحسن لكان كذا زيد ولو احسن لكان هذا غري لو غده ِف قال إال

                                                             

 العقيدة على احلرص أشد حريًصا وكان( ه  9   ) عام ولد البخاري الِقنَّوِجي حسن بن صديق حممد الطيب أبو النواب البدعة وقامع السنة حميي اإلمام هو( )
 العلم أهل لدى معروف هو كما أشعريًّا كانإال أنه  .بذلك له يشهد"  اخلالص الدين"  العظيم وكتابه. واجلمود التقليد وذم والسنة الكتاب إىل والدعوة الصافية

 (.  ص  ج) انظر قطف الثمر ِف بيان عقيدة أهل اْلثر  .سنة( 9 ) عن( ه      ) عام اهلل رمحه توِف
=  ه  9  سنة توِف اْليويب، الدين صالح للسلطان وزيراً  كان الكتاب، أئمة من وزير، اللخمي، السعيد بن علي بن الرحيم عبد هو الفاضل، القاضي( )

 (. 9  ص   ج )انظر سري أعالم النبالء .م00  



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 18صفحة  

 

وصلى .( )"البشر مجلة على النقص استيالء على دليل وهو العرب اعظم من وهذا امجل لكان هذا ترك
  .اهلل على نيبنا وحيبيبنا حممد

    

 

 

 

 

 

                                                             

 . (  ص ج) العلوم أجبد (  )



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 19صفحة  

 

 

 خامًسا 

  الفهارس

 



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 31صفحة  

 

  الفهارس
 فهرس اآليات القرانية - 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلي                                                                                            ة م
اآلية..... َوال يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاِتهِ  :تعاىل قال  

    0  آل عمران  
     النساء اآلية....من  أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ يَا  :تعاىل قال  
     -0  اْلحزاب  اآلية.......يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوالً  :تعاىل قال  
َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل  :َقاَل تَ َعاىَل        -   9  املائدة   اآلية.............َوِمن ْ
    9  اجلاثية اآلية............. اْْلَْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  مُثَّ  :تعاىل َوَقالَ   
ينَ  ِإنَّ :تعاىل قال   ْساَلمُ  اللَّهِ  ِعْندَ  الدِّ اآلية....................اإْلِ

    9  عمران  آل  
رَ  يَ ْبَتغِ  َوَمنْ :قال تعاىل   ْساَلمِ  َغي ْ      9 عمران  آل اآلية................فَ َلنْ  ِديًنا اإْلِ
   -9  90 اْلنعام اآلية..........قْ َتِدهِ  فَِبُهَداُهمُ  اللَّهُ  َهَدى الَِّذينَ  أُولَِئكَ  :تعاىل قال 9
َنا :تعاىل قال 9 اآلية..... ............الن َّْفسَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتب ْ

    – 9     املائدة  
َنا مُثَّ :قال تعاىل 0          النحل اآلية............ِإبْ َراِهيَم  ِملَّةَ  اتَِّبعْ  َأنِ  ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ
       املائدة  اآلية........إنا أنزلنا التوارة فيها هدى و نور حيكم : تعاىل قال   
ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َشرَعَ :تعاىلقال            الشورى  ..............ُنوًحا ِبهِ  َوصَّى َما الدِّ
       املائدة  اآلية...........َفُأولَِئكَ  اللَّهُ  أَنْ َزلَ  مبَا حَيُْكمْ  ملْ  َوَمنْ ...:قال تعاىل   
     9  البقرة اآلية...................فاعتدوا عليكم اعتدى فمن:قال تعاىل   
       طه ..............................ِلذِْكِري الصَّاَلةَ  َوأَِقمِ :قال تعاىل   
        يوسف اآلية............َزِعيمٌ  ِبهِ  َوأَنَا َبِعريٍ  مِحْلُ  ِبهِ  َجاءَ  َوِلَمنْ :تَ َعاىَل  َقالِ    
     9 اْلنبياء اآلية..........احلَْْرثِ  ِف  حَيُْكَمانِ  ِإذْ  َوُسَلْيَمانَ  َوَداُوودَ :تعاىل قال   
       الكهف .....................َخَرقَ َها السَِّفيَنةِ  ِف  رَِكَبا ِإَذا َحىتَّ :تعاىل قال 9 
    9  الكهف  ........َغْصًبا َسِفيَنةٍ  ُكلَّ  يَْأُخذُ  َمِلكٌ  َوَراَءُهمْ  وَكانَ : وقال تعاىل 9 

 
 



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 31صفحة  

 

 فهرس اآلحاديث النبوية - 
 

 الصفحة درجته الراوي مطلع احلديث م
   حسن عبداهلل بن مسعود ...." ، ونستعينه إن احلمد هلل حنمده:"قال   
   صحيح جابر بن عبداهلل ......"نَّ َأْصَدَق احلَِْديِث ِكَتاُب اللَّهِ إ:ِ"قال   
   -   صحيح أنس بن مالك ......" ْبنِ  أََنسِ  َعمَّةُ  َوْهيَ  الرُّبَ يِّعُ  َكَسَرتِ : قَالَ   
    صحيح الرباء بن عازب ..."يَ ُهوِديًّا َرَجمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ "  
    صحيح أنس بن مالك ..."ذََكَرَها ِإَذا فَ ْلُيَصلِّ  َصالَةً  َنِسيَ  َمنْ :"قال   
    حسن جابر بن عبداهلل .."ِبِكَتابٍ  النَّيبّ  أََتى اخلَْطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ "  
    صحيح عبداهلل بن عباس ....."ِحنيَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ِلُمَعاذِ :" اللَّهِ  قال َرُسولُ   
    صحيح  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  ...".. يُ ْعَطُهنَّ  ملَْ  ََخًْسا أُْعِطيتُ ": اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 32صفحة  

 

 فهرس املوضوعات - 
 الصفحة املوضوع م
 8 – 2 املقدمة 1

   -   مقدمة أ
   –   املوضوع أمهية ب
   اختيار املوضوع سبب ج
   الصعوبات اليت واجهتين أثناء البحث أبرز د
   –   البحث خطة ه
 9 -   الباحث منهج و
 11 -9 التمهيد 2

 18 - 12 املطالب 1

    –    . قبلنا من شرع تعريف:  اْلول املطلب أ
    –    . املسألة ِف النزاع حمل حترير:  الثاين املطلب ب
    –    . املسألة ِف اْلقوال:  الثالث املطلب ج
    –    . واملناقشات اْلدلة:  الرابع املطلب د
    . والرتجيح املوازنة:  اخلامس املطلب ه
    –    . وأثره اخلالف نوع:  السادس املطلب و
 18 - 17 خامتة 3

 32 - 19 الفهارس  5
 0  .فهرس اآليات القرانية أ

    .فهرس اْلحاديث النبوية ب
    .فهرس املوضوعات ج
   -   .صادر و املراجعفهرس امل د



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 31صفحة  

 

 فهرس املصادر و املراجع - 
 .القران الكرمي . 
أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل . 

د عبد اهلل بن عبد احملسن : إشراف عادل مرشد، وآخرون -شعيب اْلرنؤوط : احملقق -
 .م  00  -ه       اْلوىل، : الطبعة - مؤسسة الرسالة- الرتكي

= م وسننه وأيامه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل . 
حممد زهري بن : احملقق - حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفيأبو عبداهلل  - صحيح البخاري

 .ه     اْلوىل، : الطبعة -دار طوق النجاة  - ناصر الناصر
أبو  - املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . 

دار إحياء  - حممد فؤاد عبد الباقي: احملقق - لقشريي النيسابوريامسلم بن احلجاج احلسن 
 .الرتاث العريب

: ققحت -أبو داود سليمان بن اْلشعث بن إسحاق اْلزدي السِِّجْستاين  - سنن أيب داود . 
 .بريوت –املكتبة العصرية  - حممد حميي الدين عبد احلميد

أمحد حممد :حتقيق وتعليق - الرتمذيأبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة  - سنن الرتمذي . 
وإبراهيم عطوة عوض املدرس ِف اْلزهر ،( ج  )وحممد فؤاد عبد الباقي ،( ،  ج  )شاكر 

الثانية، : الطبعة - مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  - ( ،  ج  )الشريف 
 .م   9  -ه    9  

و عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي أب - السنن الصغرى للنسائي -اجملتىب من السنن  . 
 حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية  - عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق -اخلراساين، النسائي 

 .م 99  –  0  الثانية، : الطبعة -



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 33صفحة  

 

دار  - حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق - أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين - سنن ابن ماجه .9
 .إحياء الكتب العربية

 :األصول يف املذهب احلنفي كتب

 –دار املعرف   ة  -حمم   د ب   ن أمح   د ب   ن أيب س   هل مش   س اْلئم   ة السرخس   ي  - أص   ول السرخس   ي .9
 .بريوت

 - مكتب ة ص بيح مبص ر -سعد الدين مسعود بن عمر التفت ازاين  - شرح التلويح على التوضيح .0 
 .بدون طبعة وبدون تاريخ

 -مفص   وال بفاص   ل  -للمحب   ويب ب   أعلى الص   فحة يلي   ه  - الت َّْوِض   يح ِف َح   لِّ َغ   َواِمِض الت َّْنِق   يحِ  .  
 .للتفتازاين« التلويح على التوضيح»شرحه 

دار الفك  ر  -حمم  د أم  ني ب  ن حمم  ود البخ  اري املع  روف ب  أمري بادش  اه احلنف  ي  - تيس  ري التحري  ر .  
 .بريوت –

 :املالكيكتب األصول يف املذهب 
القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي  - احملصول ِف أصول الفقه .  

: لطبعةا - عمان –دار البيارق  - سعيد فودة -حسني علي اليدري : احملقق -املالكي 
 .م999  -ه  0     - اْلوىل

أبو : حملققا -إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب  - املوافقات .  
/ ه     الطبعة اْلوىل : الطبعة - دار ابن عفان - بن حسن آل سلمان عبيدة مشهور

 .م 99 
الرمحن املالكي أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد  - شرح تنقيح الفصول .  

 - شركة الطباعة الفنية املتحدة: الناشر - طه عبد الرؤوف سعد: احملقق -الشهري بالقراِف 
 .م   9  -ه    9  اْلوىل، : الطبعة



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 35صفحة  

 

 :لشافعيكتب األصول يف املذهب ا
عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل  - الربهان ِف أصول الفقه .  

 –دار الكتب العلمية بريوت  - صالح بن حممد بن عويضة: احملقق -امللقب بإمام احلرمني 
 .م  99  -ه   9   الطبعة اْلوىل : الطبعة - لبنان

حممد عبد السالم عبد : قيقحت -أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي  - املستصفى .  
 .م 99  -ه      اْلوىل، : الطبعة - دار الكتب العلمية: الناشر - الشاِف

دراسة  -أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  - احملصول .9 
 -ه   9   الثالثة، : الطبعة - مؤسسة الرسالة - اض العلواينالدكتور طه جابر في: وحتقيق
 .م  99 

: احملقق - أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي اآلمدي - اإلحكام ِف أصول اْلحكام .9 
 .املكتب اإلسالمي - عبد الرزاق عفيفي

د بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي أبو عبد اهلل بدر الدين حمم - البحر احمليط ِف أصول الفقه .0 
 م 99  -ه      اْلوىل، : الطبعة - دار الكتيب -

 :نبليكتب األصول يف املذهب احل
حققه وعلق عليه  - القاضي أبو يعلى ، حممد بن احلسني ابن الفراء - العدة ِف أصول الفقه .  

 -ه   0   الثانية  الطبعة – بدون ناشر - د أمحد بن علي بن سري املباركي: وخرج نصه 
 .م 990 

أبو حممد  - روضة الناظر وجنة املناظر ِف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .  
ة مؤسس -موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ، الشهري بابن قدامة املقدسي 

 .م 00 -ه     الطبعة الثانية  - الريّان للطباعة والنشر والتوزيع



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 36صفحة  

 

 -تقي الدين أبو البقاء حممد الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي  - وكب املنريشرح الك .  
 .م 99  -ه  9   الطبعة الثانية  - مكتبة العبيكان - حممد الزحيلي ونزيه محاد: احملقق

 عاصرةاملكتب ال

عبد  - (دراسًة نظريًَّة تطبيقيَّةً حتريٌر ملسائِِله ودراستها )اْلُمَهذَُّب ِف ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه اْلُمَقاَرنِ  .  
 -ه   0   : الطبعة اْلوىل - الرياض –مكتبة الرشد  - الكرمي بن علي بن حممد النملة

 .م 999 
دار  - عياض بن نامي بن عوض السلمي - أُصوُل اِلفقِه الذي ال َيَسُع الَفِقيِه َجهَلهُ  .  

  .م  00  -ه       اْلوىل، : الطبعة -لرياض ا -التدمرية
 كتب أخرى

الطبعة  - دار ابن حزم -أبو الطيب حممد صديق خان البخاري الِقنَّوجي  - أجبد العلوم .  
 .م  00  -ه      اْلوىل 

 -أبو الطيب حممد صديق خان البخاري الِقنَّوجي  - قطف الثمر ِف بيان عقيدة أهل اْلثر .  
: الطبعة - العربية السعوديةاململكة  -وزارة الشؤون اإلسالمية واْلوقاف والدعوة واإلرشاد 

 .ه     اْلوىل، 
دار العلم  - خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي - اْلعالم .9 

 .م  00 مايو / أيار  -اخلامسة عشر  - للماليني
 على الشبكة العنكبوتية واقع م

 .موقع إسالم ويب .9 
 .موقع ملتقى أهل احلديث .0 
 .الشاملةموقع املكتبة  .  
 .موقع صيد الفوائد .  



 

 شرع من قبلناحبث 
 

 37صفحة  

 

 .العاملية املوسوعة العربية .  
 .علي مجعة موقع اإلمام العالمة .  

 

 


