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     ختريج الفروع على األصول من كتاب الورقات للجويىن

 للدكتور حممد بن حسني اجليزاىن

 إعداد أنور سامل عبده
 شرائط٧وهى ىف األصل مادة صوتية 

 

     متهيد

 :    ميكن أن نقسم علم أصول الفقه أربعة أقسام 

 .القواعد األصول :     األول 
 .ل ختريج الفروع على األصو:     الثاىن 

 .مقاصد الشريعة :     الثالث 
 .أسباب اخلالف وأحكامه وآدابه :     الرابع 

 
    فالقسم األول هو الذى يدرس ىف الغالب ىف مادة أصول الفقه ، وتذكر فيه القواعد األصولية وما فيها 

؛ ولذلك من وفاق وخالف ، والغالب أن دراسة هذا النوع تكون جمردة عن الفروع ، واآلثار الفقهية 
 .جاء ختريج الفروع على األصول متمما للقواعد األصولية 

 

 :    وميكن أن نقسم التخريج من حيث هو إىل 

 .ـ ختريج الفروع على األصول ١    
 . ـ ختريج األصول على الفروع ٢    
 .ـ ختريج الفروع على الفروع ٣    
 . ـ ختريج األصول على األصول ٤    
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 )املمكن أن نقول ختريج الفروع من األصول ، أو على األصول من : مالحظة     (
 

 .ختريج األصول على الفروع :     أوال 

    واملراد به االستقراء بتتبع اجلزئيات للوصول إىل الكليات ، وهو منهج األحناف ، ومعلوم ذلك من 
 .مناهج األصوليني ىف التأليف 

إن األمر للفور ، : أم استنبطوا وخرجوا لإلمام مالك أنه يقول :     ومن األمثلة على ذلك عند املالكية 
مع أن األمام مل يصرح بذلك لكنه يرع أن احلج على الفور ، فخرجوا عليه قاعدة أصولية ، وهى أن 

 .األمر للفور 
 )اجلمهور ( =     وهذه طريقة األحناف ، وهى ختتلف عن طريقة املتكلمني 

 . من الفروع ختريج الفروع:     ثانيا 

    فهذا معروف وموجود عن أتباع األئمة ؛ ألن اإلمام إمنا تنقل عنه مسائل حمدودة فيخرجون عليها 
 )يستنبطون حكم فرع من فرع آخر ( فروعا أخرى 

إن الترتيب ىف الوضوء غري واجب ، مع أنه مل يقل بذلك ، : خرج عن اإلمام أمحد أنه يقول /     مثال 
ك عن طريق القياس ؛ ألنه قد نقل عن اإلمام أمحد أنه يرى أن الترتيب بني املضمضة لكنهم خرجوا ذل

 .واالستنشاق غري واجب ، فقاسوا عليه سائر األعضاء 

 .ختريج األصول على األصول :     ثالثا 

 :    وهو يعىن شيئني 
 .ختريج األصول الفقهية على أصول الدين :     األول 
 .قواعد األصولية من القواعد األصولية ختريج ال:     الثاىن 

 :    فمثال األول 
 .ـ اشتراط الرافضة أن يكون ىف أهل التواتر اإلمام املعصوم ، وهذا مبىن على القول بعصمة أئمتهم ١    
 . ـ عدم االحتجاج خبرب الواحد ىف العقيدة ، فهذا مبىن على تقدمي العقل على النقل ٢    

 "املسائل املشتركة بني أصول الفقه وأصول الدين : " ىف هذا الباب وهو     وهناك كتاب نافع 
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 .    رابعا ختريج الفروع على األصول 

 :    وفيه عشرة مطالب 
 .معناه :     األول 
 .أقسامه :     الثاىن 

 .ألقابه وأمساؤه :     الثالث 
 .مصطلحات مقاربة له :     الرابع 

 .مقوماته :     اخلامس 
 .ضوابطه :  السادس    

 .قواعد مهمة :     السابع 
 .مزالق :     الثامن 
 .فوائده :     التاسع 
 .نشأته وتاريخ التأليف فيه :     العاشر 

 

 .معىن ختريج الفروع على األصول :     األول 

 
 :    يعرف ـ كتعريف أصول الفقه ـ باعتبارين 

 .باعتباره مركبا :     األول 
 .باعتباره علما :     الثاىن 

 )ختريج ، وفروع ، وأصول (     فبعتباره مركبا حنتاج إىل تعريف 
    فاألصول مجع أصل ، وال جيمع األصل إال على أصول ، واألصل هو ما يبىن عليه غريه ، واصطالحا 

 .هو الدليل ، ويطلق على القاعدة الكلية : 
 .األحكام الشرعية التفصيلية : غريه ، واصطالحا     أما الفروع فهى مجع فرع ، وهو ما يبىن على 

    والتخريج من خرج ، وهو فعل متعد من اخلروج ، وهو النفاذ من الشىء والظهور ، واصطالحا له 
 :عدة معان 

 .هو تربير اإلشكال ودفعه ، فيقولون ختريج هذه اآلية كذا :     فعند النحاة 
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 .املروى وخمرجه وحكمه هو معرفة الراوى و:     وعند احملدثني 
فهو إماالتخريج على نص إمام املذهب ، وهذا ما يسمى بتخريج الفروع :     وعند الفقهاء واألصوليني 

 .على الفروع ، وإما بتخريج الفروع على األصول 
  

 .أقسامه : الثاىن 

 :ينقسم حبسب املذاهب إىل أربعة أقسام 
 . ـ عند احلنفية ١
 . ـ عند املالكية ٢
 . عند الشافعية  ـ٣
 . ـ عند احلنابلة ٤

 :وينقسم بالنظر إىل مناهج املؤلفني إىل 
 إخل...  ـ الترتيب حبسب الفروع الفقهية ، فيبدأبالطهارة و ١
 إخل.. ـ الترتيب حبسب القواعد األصولية ، فيبدأ باألدلة مث يبدأ بالقرآن وهكذا٢
 

 .ألقابه وأمساؤه : الثالث 

 . األصول  ـ ختريج الفروع على١
 . ـ بناء الفروع على األصول ٢
 . ـ رد الفروع على األصول ٣
 . ـ أثر القواعد األصولية ىف الفروع الفقهية ٤

 الفروع على األصول ؟) ختريج ـ بناء ( فما الفرق بني 
فقه ال(=األصول ، مث التخريج ، مث تتكون الفروع : فإن الترتيب املنطقى هو أن توجد ) ختريج ( إذا قلنا 

. ( 
فمعناه أن الفقه وجد أوال مث القواعد األصولية مث نأتى حنن وننظر ىف الفروع الستنباط ) بناء ( وإذا قلنا 

 .القواعد األصولية ، وهذه طريقة األحناف 
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وبناء الفروع على األصول هو عملية ربط القاعدة بفروعها ، أما عملية التخريج فهى عملية 
عملية الربط وبيان التأثري والتأثر بني (  ، فنحن نريد أن جنمع بني الطريقتني استنباطواستخراج واستنتاج

 )الفروع واألصول ، وعملية االستنباط واالستخراج 
 :مثال تطبيقى 

 ]اختلفوا [ هل للفور أم ال ؟ :  ـ األمر ١
 ]اختلفوا [ هل جيب على الفور أم على التراخى ؟ :  ـ احلج٢
 : ـ وجه االرتباط ٣

 .إن احلج على الفور بناه على أن األمر للفور : ال من ق
 

 .مصطلحات مقاربة له : الرابع 

 . ـ حترير حمل الرتاع ١
وهذا بينه وبني ختريج الفروع على األصول تكامل ؛ ألننا إذا حررنا حمل الرتاع استطعنا أن نصل إىل 

ن القواعد األصولية ، فإننا نكون الثمرة بشكل واضح ، وإذا خرجنا الفروع على األصول ىف أى قاعدة م
 .بذلك قد حررنا حمل الرتاع 

واملراد به بيان موضع اخلالف ، وقبل ذلك بيان مواضع االتفاق ، وذلك لكى تتوارد األقوال على حمل 
واحد ، ورمبا تكون النتيجة بعد حترير حمل الرتاع أن اخلالف خالف لفظى ، أو أنه خالف معنوى له مثرة 

 .ا يعمل ختريج الفروع على األصول بشكل صحيح وأثر ، فهن
فإذا كان اخلالف لفظيا فإن ختريج الفروع على األصول ال يعمل ، وكذلك إذا كان اخلالف خالف 

 .تنوع كصيغ االستفتاح 
 . ـ أسباب اخلالف ٢

ينبغى أن نفرق بني أسباب اخلالف ، وختريج الفروع على األصول ، فقد يكون سبب اخلالف قاعدة 
أصولية ، وقد يكون شيئا آخر ، كثبوت حديث أو مسألة لغوية ، فاالختالف ىف القواعد األصولية ـ 

 .فقط ـ هو الذى ينطلق منه ختريج الفروع على األصول 
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 .مقوماته : اخلامس 

 . ـ بيان القاعدة األصولية بصورة موجزة ، وهذه قد تكون حمل اتفاق ، وقد تكون حمل اختالف ١
الفرع الفقهى ، وهذا الفرع قد يكون حمل اتفاق ، وقد يكون حمل اختالف ، والغالب أنه  ـ تقرير ٢

 .يكون خمتلفا فيه 
 . ـ بيان وجه االرتباط بني الفرع الفقهى والقاعدة األصولية ٣
 

 .ضوابطه : السادس 

التخريج يقصد ا الشروط الىت إن وجدت كان التخريج صحيحا ، وإذا عدمت ، أو واحدا منها كان [
 ]فاسدا 

 .أن يكون األصل املخرج عليه من املسائل األصولية : الضابط األول 
فمن األشياء الىت حتصل أن بعضهم يأتى إىل اختالف اللغويني ىف حروف املعاىن فيخرج عليها فروعا 

 .فقهية ، والواقع أن هذا ختريج لفرع على أصل لغوى ، وليس من ختريج الفروع على األصول 
هم يذكراحلديث املرسل ، مث يذكر مثرات االحتجاج به أو عدم االحتجاج به ىف الفقه ، والواقع أن وبعض

هذه قضية حديثية وليست أصولية وإن أدركها وذكرها علماء األصول ، فإن علماء األصول ذكروا كثريا 
ول الفقه ، وما من املسائل الىت ليست من أصول الفقه ؛ ولذلك فنحن حباجة ماسة إىل ضبط موضوع أص

 .الذى يدخل فيه وما الذى ال يدخل 
 .أن يكون هذا األصل من املسائل املثمرة الىت يصح البناء عليها : الضابط الثاىن 

فهناك مسائل ال تثمر ، وهناك مسائلٌ اخلالف فيها لفظى ، وهناك مسائل أصولية وقع فيها اخلالف ، هل 
 .ينا االحتراز أيضا من املسائل االفتراضية اخلالف فيها لفظى أم معنوى ؛ ولذلك فعل

 هل النىب كان متعبدا بشريعة سابقة أم ال ؟: مثال 
فبعضهم بىن عليها حكم االقتداء به صلى اهللا عليه وسلم قبل البعثة ، وهذا البناء ليس صحيحا ؛ ألننا 

 بعد البعثة ، ولكن االقتداء له متعبدون باالقتداء به صلى اهللا عليه وسلم فيما ثبت عنه سواء قبل البعثة أم
 .أنواع ودرجات 

 
 .يشترط ىف الفرع املخرج أن يكون من قبيل الفقه : الضابط الثالث 
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وبذلك حنترزمن أن بعض املسائل األصولية ينبىن عليها قاعدة أصولية أخرى ، فهذا ليس ختريج فروع بل 
 . فإا ليست من الفقه هو ختريج أصول ، وكذلك ختريج املسائل الفقهية االفتراضية

 :مثال للمسائل االفتراضية 
 األمر باألمر بالشىء هل هو أمر به ؟: قالوا خترجيا على قاعدة 

 .قل ألمك أنت طالق : إذا قال الوالد لولده 
 

 .أن يكون وجه ارتباط الفرع باألصل ظاهرا : الضابط الرابع 
تهاد النىب صلى اهللا عليه وسلم ، حيث فرعوا وهذا احتراز من الفروع الىت فيها تكلف ، كمسألة اج

 :عليها 
أى أنه إذا كان النىب صلى اهللا عليه وسلم جيتهد [  ـ جواز االجتهاد ىف الفروع مع القدرة على النص ١

 ]مع قدرته على انتظار الوحى ، فكذلك أنت أيها اتهد لك ذلك مع قدرتك على النص 
 .طع  ـ جيوز االخذ بالظن مع إمكان الق٢
 . ـ جواز االجتهاد ىف أوقات الصالة مع إمكان االنتظار حلصول اليقني ٣

وأفضل أنواع االستنباط وأجلها ىف باب ختريج الفروع على األصول ، حينما تأتينا مسائل نازلة حتتاج إىل 
 .ختريج ورد على قواعد أصولية ، وإعطاء حكم هلا 
 :إذن فتخريج الفروع على األصول يتضمن أمرين 

 .استنباط األحكام الفقهية للمسائل النازلة : األول 
تقوية وتعزيز الفروع الفقهية بذكر الق واعد األصولية الىت تستند إليها سواء ذكرها الفقهاء أو مل : الثاىن 

 .يذكروها ، استندوا إليها أو مل يستندوا إليها 
 :ول مبعناه اللقىب فنقول وبناء على ذلك فإننا نستطيع أن نعرف ختريج الفروع على األص

  .هو أثر مسائل أصول الفقه ىف األحكام الفقهية 
  

 قواعد مهمة: السابع 

أنه يوجد تداخل بني القواعد األصولية ، ينبغى أن يعرف حىت يزول اإلشكال ، فبعض : القاعدة األوىل 
 .القواعد يدخل ىف بعض 

 ]ثبوت احلدود بالقياس[ فقد اختلف األصوليون ىف مسألة 
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النباش ، هل يقاس على السارق فتقطع يده ؟ ، فإنه يدخل ىف هذه القاعد ـ أعىن القياس ىف : مثال ذلك 
احلدود ـ يقينا عند من جييز ذلك حكم االحتجاج بالقياس أصال ، فدخلت ىف قاعدة االحتجاج بالقياس 

دود فرع عن حجية القياس قاعدة أخرى ، وهى االحتجاج بالقياس ىف احلدود ؛ ألن قاعدة القياس ىف احل
. 

 .تقدمي عمل أهل املدينة على خرب الواحد : مثال آخر 
 .وهى مسألة تنسب إىل مذهب املالكية ، وهى فرع عن حجية عمل أهل املدينة 

 .أن بني القواعد األصولية تنازعا وجتاذبا :القاعدة الثانية 
صولية ، فتجد أن املسألة الفقهية الواحدة تثبت أى أن املسألة الفقهية الواحدة يتجاذا أكثر من قاعدة أ

 .بأكثر من قاعدة 
 :قطع يد النباش مسألة فقهية ترجع إىل عدة قواعد أصولية وهى : مثال 

 .ـ ثبوت احلدود ىف القياس ١
" ـ القياس ىف اللغة ، وهو املقيس ، وأن نلحق النباش حتت لفظ السارق ، فيشمله عموم قوله تعاىل ٢

فيكون لفظ السارق ىف اآلية عاما يشمل سارق أموال األحياء ، وسارق أموال " لسارقة والسارق وا
 ) .النباش ( = األموات 

 
 مسائل فيها جتاذب

 القهقهة ، هل تبطل الصالة أو ال ؟
معروف أن مذهب اجلمهور أا ال تبطل الصالة والالوضوء ، وكوا ال تبطل الوضوء هذا حمل إمجاع ، 

ية يرون أن القهقهة ىف الصالة تبطل الوضوء والصالة ، وفرقوا بني القهقة داخل الصالة إال أن احلنف
 .وخارج الصالة 

وقد ورد ىف مرسل أىب العالية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلى فجاء رجل ضرير فتدى ىف 
ى اهللا عليه وسلم الذين بئر ، وكان الصحابة ينظرون إليه وهم يصلون ، فضحك بعضهم ، فأمر النىب صل

 .ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصالة 
 :فاجلمهور ـ الذين مل يأخذوا ذا املرسل ـ استندوا إىل عدة قواعد هى 

 .ـ عدم العمل باحلديث املرسل ١
وهو قياس القهقهة داخل الصالة على خارجها ، فكما أن القهقهة خارج الصالة ال :  ـ القياس ٢

 .لها تبطلها فكذلك داخ
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وهو أن األصل ىف النواقض العدم ، فليس هناك شىء ينقض الوضوء إال بدليل ، :  ـ االستصحاب ٣
 .واألصل عدم الدليل 

 
 .زكاة احللى املعد للزينة ، وليس للتجارة 

 :استدل الذين يرون وجوب الزكاة فيه بقواعد أصولية هى 
 .والرقة دراهم "  ربع العشر ىف الرقة" وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم : ـ العموم ١
فمعناه " ليس فيما دون مخس أواق صدقة " وهو مفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم :  ـ قاعدة املفهوم ٢

 .أن ما كان مخس أواق فأكثر ففيه صدقة 
 ـ العمل باحلديث ، والذى فيه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال المرأة جاءت من اليمن ومعها ابنة ٣

 .أيسرك أن يسورك اهللا بسوارين من نار ...أتأدين زكاة هذا : لبس سوارين هلا ت
 :وقد جاء اخلالف فيه من جهتني 

 .ـ من جهة ثبوته 
 .ـ من جهة تأويله 

 :فالذين ذهبوا إىل عدم وجوب زكاة احللى املعد للزينة استدلوا بـ 
قال الشيخ األلباىن ىف . ثبوته ، وهو حديث حيتاج إىل نظر ىف " ليس ىف احللى زكاة "  ـ حديث ١

 .هو باطل : إرواء الغليل 
 .قياس هذا احللى على غريه من الفضة والثياب ، واجلامع بينها أا مجيعا للباس والزينة :  ـ القياس ٢
 .وهو أن األصل براءة الذمة :  ـ االستصحاب ٣
 

 ل عليه فدية ؟ه... ناسيا أو جاهال ) أو من لبس خميطا ( املتطيب حال اإلحرام 
 :القول بعدم وجوب الفدية عليه مبىن على عدة قواعد 

 "رفع عن أمىت اخلطأ والنسيان : " ـ العموم الوارد ىف قوله عليه الصالة والسالم ١
 . ـ قاعدة ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ٢

يا رسول اهللا كيف : قال ) أى طيب ( وذلك أن رجال سأل النىب صلى اهللا عليه وسلم وعليه أثر صفرة 
اخلع عنك هذه اجلبة ـ الىت عليها األثر ـ واغسل عنك أثر هذا : تأمرىن أن أصنع ىف عمرتى ، قال 

 .اخللوق ، واصنع ىف عمرتك كما تصنع ىف حجك 
 .فلم يأمره النىب صلى اهللا عليه وسلم بالفدية ، وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة 
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 . على الصيام ؛ ألنه يفرق فيه بني من أكل أو شرب ناسيا ، ومن فعل ذلك عامدا  ـ القياس ك قاسوه٣
 

 قضية احلوالة
إذا كان احملول عليه مليئا قادرا ، فإنه جيب أن يتحول ، وال يشترط رضى احملول أو احملول : يقول الفقهاء 

 .عليه 
 :وهذا القول يستند إىل 

 " .إذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع : "  عليه وسلم  ـ قاعدة األمر للوجوب ىف قوله صلى اهللا١
 ـ تقدمي خرب الواحد على القياس ، وخرب الواحد هو هذا احلديث ، والقياس يقتضى أن التصرف نوع ٢

 .من أنواع التعامل املاىل ، والتعامالت املالية البد فيها من الرضا 
 تنبيه
عد أصولية ، فال جيوز أن جنعل سبب اخلالف إحدى هذه املسألة الفقهية إذا كانت ترجع إىل عدة قوا[ 

القواعد ، فإذا كان الفرع مبنيا على قاعدة أصولية واحدة فهنا يصح أن جنعل هذه القاعدة سببا للخالف 
[ 
 

القواعد األصولية ليست ملزمة ملن أخذ ا ىف فرع أن يأخذ ا ىف فرع آخر ؛ ألن : القاعدة الثالثة 
 .ة ليست قوالب ، وإمنا هى ضوابط للفقه القواعد األصولي

 :إذن فالبد أن نفرق ىف النظر إىل القاعدة األصولية بني أمرين 
 .النظر الكلى : األول 
 .النظر اجلزئى : الثاىن 

فحجية القياس مثال ، نستطيع أن نقرر ىف أصول الفه أن القياس حجة ، وليس معىن ذلك أن جنريه ىف كل 
 .الفروع الفقهية 

أو التطبيق العملى الذى هو أليق بعلم الفقه ، وهو ال يقتضى [ ذا نظرنا نظرة جزئية للقاعدة ذاا فإ
يعمل به ىف هذه املسألة الفقهية إذا : فيقال بالنسبة للقياس ]العموم واالطراد، بل خيضع للقرائن الصاحلة 

 .وجدت البيئة املناسبة له ، والقرائن الصاحلة للعمل به 
جيوز أن يكون الفقيه قائال باملدرك األصوىل ، واليقول مبالزمته ىف املدرك الفرعى : " كشى يقول الزر

 "ملعارض اقتضى عنده القول بذلك 
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فالح ذا أنه الخيرج ملعىن إال وقد حلق بأصل آخر خرج من هذا فدخل : " ولكن كما قال ابن السبكى 
 "ىف هذا ، ومل يكن ضائعا 
 .ستصحاب ىف مسألة ـ مثال ـ تركوه ، ولكنهم عملوا خبرب الواحد فالذين تركوا العمل باال

 هل جيوز أن يكون مهر املرأة منفعة أو أجرة ، وليس نقدا ؟: مثال 
 "وآتوا النساء صدقان حنلة : " الذين قالوا باشتراط أن يكون نقدا استدلوا بقوله 

 :والذين قالوا جيوز أن يكون أجرة استدلوا بعدة أدلة منها 
 .ـ أن النىب زوج رجال على أن يعلمها ما معه من القرآن 

 .ـ قصة موسى عليه السالم ، وهو من االحتجاج بشرع من قبلنا 
والذين يقولون حبجية شرع من قبلنا ال مانع عندهم أم ىف هذه املسألة بالذات خيالفونه ويعملوا بنص 

 .اآلية 

 .املزالق : الثامن 

 .غوية أو حديثية ـ التخريج على مسائل ل١
 . ـ أن يكون اخلالف ىف املسألة لفظيا ٢
مبدأ " اختالف األصوليني ىف مسألة : ومن األمثلة على ذلك . [  ـ أن يكون اخلالف المثرة حتته ٣

هل هو توقيفى من عند اهللا أم أنه اصطالحى من عند البشر ؟ فاخلالف ىف هذه املسألة كما ..اللغات 
إنه اليرتبط به تعبد ، والينبىن عليه عمل ، وقبل ذلك فهذه املسألة :  قبله الغزاىل يقول ابن قدامة ، ومن

ليست من أصول الفقه بل هى من اللغة ، مع أن بعض األصوليني تكلف وذكر هلا مثرة بل أكثر ، فقالوا 
 :مما يتفرع عليها : 
 . ـ هل جيوز قلب اللغة فيسمى الثوب حجرا والعكس ١
إذا قلت لك اصنعى الشاى ، فمعىن ذلك أنك طالق ، فهل يقع الطالق أو : زوجته  ـ لو قال رجل ل٢

 ال يقع ؟
 .إذا قلنا إن اللغات توقيفية ، فإنه ال يقع 

 .وإذا قلنا إا اصطالحية فاليقع هذا كالمهم 
 .وهذا تكلف ظاهر ، وأنتم تعلمون أن الطالق من قضايا األلفاظ ، واأللفاظ صرحية وغري صرحية 

 .هذه املسألة مثال للمزالق الثالثة إضافة إىل مزلق التكلف و
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 .فوائده : التاسع 

 :هناك كالم لإلمام الشاطىب يتعلق ببعض الضوابط يقول 
كل مسألة مرسومة ىف أصول الفقه ال ينبىن عليها فروع أو آداب شرعية أو ال تكون عونا ىف ذلك ، " 

 فوضعها ىف أصول الفقه عارية
 على هذا أن كل ما انبىن عليه فرع فقهى من أصول الفقه، وإال أدى ذلك إىل أن يكون وال يلزم... 

 "سائر العلوم من أصول الفقه 
والشاطىب هنا يقرر قضية مهمة وهى أن أى علم من العلوم الينبىن عليه عمل فالينبغى اخلوض فيه فيقول 

دل على استحسانه دليل شرعى ، وأعىن كل مسألة الينبىن عليها عمل ؛ فاخلوض فيها خوض فيما مل ي" 
 "عمل القلب واجلوارح ، من حيث هو مطلوب شرعا ، والدليل على ذلك اسقراء الشريعة : بالعمل 

وال نريد اخلوض ىف قضية هل ختريج الفروع على األصول علم مستقل بذاته أو هو فرع ؟ فاملسألة 
رعا ألن العلوم قد دونت ، ولكن هذا الفرع له فوائد اليترتب عليها أثر كبري ، وإن كان األوىل أن نعده ف

 :منها 
ـ أنه به تظهر القيمة لكل من أصول الفقه والفقه ، فهو ينقله من الناحية النظرية البحتة إىل التطبيقية ، ١

ا أيضا بالنسبة للفقه فإنه جيعله متينا راسخا ؛ ألنه إذا مل يستند إىل قواعد أصولية كان ضعيفا هزيال مبني
 .على اجلهل والتعصب واهلوى 

 . ـ أنه يعني على معرفة املذاهب ، وفهم مناهج العلماء ىف االختيار الفقهى ٢
 ـ أنه فيه ربط بني القواعد األصولية ، ومثراا الفقهية ، وهذا يبعدنا عن اخلالف العقيم ، وعما يكون ٣

 .من القواعد الىت المثرة حتتها 
ريج الفروع على األصول نكون قد ابتعدنا عن اخلالفات اللفظية ، ولكىن إذن فنحن إذا ركزنا على خت

اخلالف ىف هذه : أقول إن اخلالف اللفظى البد أن يدرس ويعلم ولكن ال يتوسع فيه، إمنا يقرر فيقال 
إن اخلالف لفظى ، : املسألة لفظى ، علما بأنه قد يقع خالف بني األصوليني ىف ذلك ، فيقول بعضهم 

 .آخرون بل معنوى ، واملسألة هنا حتتاج إىل موازنة وترجيح ويقول 
 . ـ املساعدة ىف حتديد حمل الرتاع ، وتصوير املسألة ٤
 . ـ التعرف على أسباب اخلالف ،وإعذار العلماء رمحهم اهللا ٥
ية وهى فائدة عال(  ـ تنمية ملكة االستنباط للنوازل إذ هى ـ أى النوازل ـ الىت حتتاج إىل اجتهاد ٦

 )جدا ، ميكن أن نسميها فائدة استراتيجية 
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 كيف ذلك ؟.  ـ حترير نسبة األقوال إىل أصحاا ٧
حنن عرفنا أن ختريج الفروع على األصول فيه فهم ملناهج العلماء ، فنجد ىف بعض املسائل مثال أن أبا 

سائل أخرى أنه ال حنيفة يعمل خبرب الواحد فيما عمت به البلوى ، مثل حديث القهقهة ، وجند ىف م
 .يعمل خبرب اآلحاد فيما تعم به البلوى 

إذن فنحن ال نستطيع أن ننسب لإلمام أىب حنيفة نفسه أنه يعمل خبرب الواحد فيما عمت به البلوى ، وإذا 
 .من أين عرفنا ذلك ؟ من ختريج الفروع على األصول ... مل تعم ال يعمل 

إن خرب الواحد ال يعمل به إذا كان خمالفا لألصول ، : ول كذلك اإلمام مالك ، فقد نسب إليه أنه يق
ولكننا إذا تتبعنا الفروع ، جند أن األمام يعمل بالسنة ، ويعمل خبرب الواحد ، وهذا ثابت عنه ، وعن غريه 

 .من األئمة مبا فيهم أىب حنيفة ، ولكن قد يترك بعض األئمة احلديث ألسباب 
 .ألصولية من جتاذب ، وتداخل ، وتنازع ، وترابط  ـ إدراك ما حيدث بني القواعد ا٨
 : ـ أنه يقع بسبب اجلهل به مفاسد عظيمة منها ٩

 .ـ اخلطأ ىف االستنباط 
ـ إضاعة األزمان ىف قواعد عقيمة عدمية الفائدة ، وغلبة التقليد واجلهل ؛ ألننا سنأخذ بالقواعد هكذا 

ير وحتر عن مآخذها األصولية ، فيحصل التقليد مسلمة دون نقاش ، ونأخذ بالفروع الفقهية دون حتر
 .واجلهل واهلوى ىف القواعد األصولية والفروع الفقهية 

 
 مســــــــــــــــائل من اخلالف اللفظى

اختلف األصوليون ىف العلم احلاصل بالتواتر ، هل هو ضرورى أو نظرى بعد أن اتفقوا على أنه يفيد 
 .العلم 

عا اتفقوا على إفادة التواتر لليقني ، فمن نظر إىل أن العقل يستظهر التصديق وهو خالف لفظى ألم مجي
إنه نظرى ولو كانت هذه : إنه ضرورى ، ومن نظر إىل احتياج املتواتر إىل مقدمات قال : باملتواتر قال 

 .املقدمات بدهية 
 

إمجاع الصحابة على خالفة : مثاله . هل جيوز أن يستند اإلمجاع إىل اجتهاد أم البد أن يستند إىل نص 
 هل استندوا إىل نص أم إىل اجتهاد ؟.. أىب بكر الصديق 

الشك إىل اجتهاد ، فلو كان هناك نص ما احتاجوا إىل اإلمجاع والتشاور ، إمنا حصل هناك قياس بني 
 .إمامته ىف الصالة وإمامته الدنيوية
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 .هو مستند إىل النص : فمن نظر إىل داللة النص العام قال 
 .بل ثبتت بالقياس : ومن نظر إىل الداللة اخلاصة قال 

إذا كان هذا االجتهاد وهو ىف النص العام ، فنعم جيوز أن يستند إىل النص العام ، أما إذا كان : نقول 
 .املراد باالجتهاد االجتهاداردعن النصوص فهذا اليقع 

 
 اخلالف ىف شرع من قبلنا

 بطريق الكتاب والسنة الصحيحة ، إذن فهو احتجاج بالكتاب والسنة ، فقد اتفقوا على أنه ال يكون إال
 .وقد وقع اإلمجاع على وجوب العمل بالكتاب والسنة 

أيضا فقد أمجعوا على أنه ال جيوز العمل بشريعة األنبياء السابقني ، ألن شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 .ناسخة لكل ما سبق 

ا ثبتت شريعة من قبلنا بالكتاب والسنة يعمل ا ال ألا شريعة من قبلنا ، وأيضا فقد أمجعوا على أنه إذ
 .ولكن لثبوا بالكتاب والسنة 

 .وأمجعوا على أنه الجيوز العمل بشرع من قبلنا إذا كان منسوخا 
 اخلالف ىف املصلحة املرسلة

اسد ، لكن العمل ذا األصل ألن العلماء متفقون على أن هذا الدين مبىن على حتصيل املصاحل ودرء املف
 هل يسمى مصلحة أم ال ؟

ال بل هذا عمل بالنصوص العامة أو عمل مبقاصد : فبعضهم يسميه مصلحة ، والبعض اآلخر يقول 
 .الشريعة أو هو من باب جلب املصاحل ودرء املفاسد 

 .فاخلالف ليس ىف العمل ا ، ولكن ىف تسميتها 
 

 هل املباح مأمور به ؟
 .لوا هو مأمور به ، نظروا إىل نوع الذين قا

 .والذين قالوا إنه ليس مأمورا به نظروا إىل نوع آخر 
 .فهناك مباح جمرد ، وهذا ليس مأمورا به قطعا ، مثل املشى على األقدام ، والنوم ، واألكل والشرب 

 .ىل احلج وهناك نوع آخر وهو املباح الذى صار وسيلة ، مثل السعى إىل صالة اجلمعة ، والسفر إ
 .فمن قال إن املباح مأمور به نظر إىل األخري 
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 هل جيوز النسخ إىل غري بدل ؟
 .يقول إنه ال يكون إال إىل بدل ) وهو ابن القيم ( مجهور األصوليني يرى اجلواز ، وبعض األصوليني 

ية املناجاة الىت بعد ما هو البدل ؟ األصولييون ميثلون بنسخ آ: ملاذا ؟ دعونا نسأل ... واخلالف هنا لفظى 
 .حيث ردهم إىل احلال السابق " أأشفقتم " ذلك بقوله 

: يسمى بدال ؟ أو ال يسمى بدال ؟إذا مسيناه بدال قلنا ) الرباءة األصلية ( = فهل الرد إىل احلال السابق 
 .النسخ ال يكون إال إىل بدل ، حىت إن كان هذا البدل هو الرباءة األصلية 

 
 استطعنا أن جنعل اخلالف لفظيا كان أحسن ؛ ألن ذلك فيه حسن فهم ملراد العلماء ، مىت: [ ملحوظة 

 ].وأليق مبكانة أهل العلم ، مع عدم إنكارنا أن هناك مسائل وقع فيها اخلالف املعنوى 
 

 مسائل من النوازل
 ]الذبائح الىت تأتى من البالد غري اإلسالمية [ ـ من املسائل املعاصرة ١

عى أن اهللا حرم امليتة ، فما زهقت روحه بالصعق الكهربائى أو بضربة على الدماغ ، هل فاألصل الشر
 يدخل ىف امليتة ؟

 
 ـ قضية احلساب الفلكى٢

بعضهم جيوزه ، والذين يقولون بعدم اجلواز يعللونه بأن احلساب الفلكى ليس قطعيا ، ألننا نرى الفلكيني 
 " .صوموا لرؤيته " ة لقوله صلى اهللا عليه وسلم يقع بينهم اخلالف ، وكذلك ملفهوم املخالف

 
 )الباروكة ( = ـ الشعر الصناعى ٣

 ..."لعن اهللا الواصلة " هذا يدخل ىف عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 
 
ـ هل جيوز دفع الزكاة للجمعيات اخلريية الىت تدعو إىل اهللا باألشرطة والكتيبات ؟ أى هل يدخلون ىف ٤

 " .وىف سبيل اهللا " ...قوله تعاىل 
 .فال إذن ..فيه خالف بني املعاصرين ، فبعضهم يرى أن سبيل اهللا يقصد به اجلهاد والقتال 

وبعضهم يرى أا تشمل اجلهاد ، وما يغيظ الكفار ، والدعوة إىل اهللا تغيظ الكفار ، كما أن الكفارقد 
 .أصبح غزوهم اآلن غزوا فكريا فيحتاجون إىل ذلك 
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 )مشروبات الطاقة ـ املشروبات الغازية ( الروحية اجلديدة ـ املشروبات٥
 .فهذه حتتاج إىل حبث فقهى 

 
 )وهو أن تأكل حىت تشبع ( ـ البوفيه املفتوح ٦
صورا أن بعض املطاعم يعلن لزبائنه أن من دفع قدرا معينا من املال فله أن يدخل ) : أنور ( قلت [ 

 ]ىف زيادة املال املدفوع أو نقصانه ويأكل حىت يشبع دون أن يكون لذلك أثر 
 

 اغتسل حىت تنظف ، والناس خيتلفون ىف : فقد كان قدميا ـ ىف محامات السوق ـ يقول احلمامى
استخدام املاء، والكل يدفع أجرة واحدة ؛ ألنه يصعب ضبط ذلك ، وقد صار هذا أمرا مستحسنا ، وهو 

 .ثله العب حىت تتعب وم.. فيقاس عليه البوفيه املفتوح .. حمل إمجاع 
 
 )خاصة الكبرية منها ( ـ مكربات الصوت ىف املساجد ٧

 .هذا نأخذ حكمه من التبليغ الذى وقع اإلمجاع عليه 
 
 .ـ السعى فوق سطح املسعى أو الطواف ىف الدور الثاىن أو الثالث ٨

ملك أرضا ملك هذا من املمكن أن يبىن على قاعدة فقهية وهى أن الفضاء يأخذ حكم القرار ، فمن 
 .فضاءها ، وهو معمول به ىف األعراف الدولية 

 
 .ـ متثيل األنبياء والصحابة على املسرح أو ىف أفالم ٩

 .هذا حمرم لكون هؤالء هلم مقام عظيم 
 

 ـ نقل األعضاء ونقل الدم١٠
 .ينظر إليها هل هى من باب املصلحة املرسلة ومن باب دفع املفاسد 

 
 .ـ الفحص الطىب قبل الزواج ١١

ينظر إليه من حيث القول بوجوبه أو استحبابه ، بأنه وسيلة إىل دفع األمراض الوراثية ، وقد جاء الدين 
 .باألمر بالتداوى ، واألخذ باألسباب 
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 .ـ قيادة املرأة للسيارة ١٢
ر إىل ما يترتب عليه من مفاسد من املمكن أن يبىن على قاعدة سد الذرائع ، ألا ىف ذاا شىء ، والنظ

 .شىء آخر ، كزراعة العنب 
 

 .ـ الفوائد الربوية ىف البالد األجنبية ١٣
 .ـ األطعمة احملفوظة ىف معلبات ، فإنك تشتريها وال تعلم ما فيها ١٤
  

 .نشأته وتاريخ التأليف فيه : العاشر 

 :يرجع ىف ذلك إىل ستة أنواع من الكتب 
 

 .ريج الفروع على األصول كتب خت: النوع األول 
 .الكتب املؤلفة ىف أسباب اخلالف : النوع الثاىن 

وأقدم كتاب ىف ذلك هو كتاب البطليوسى ، مث رفع املالم لشيخ اإلسالم ، مث اإلنصاف للدهلوى ، 
 .، وكتاب للتركى نافع ) أسباب اخلالف وآدابه ( وحماضرات اخلفيف ، ورسالة للعثيمني 

 كتب األصولية خاصة كتب األحنافال: النوع الثالث 
 وننبه إىل أمهية الدراسات املعاصرة ىف أصول الفقه ؛ ألا تعىن بأثر اخلالف

 .الكتب الفقهية خاصة الىت تعىن باجلانب األصوىل : النوع الرابع 
 .وهنا نشيد وننبه إىل كتاب بداية اتهد 

 .كتب آيات األحكام وشروحها : النوع اخلامس 
 .ففيه عناية باجلانب األصوىل " ونيل األوطار " " اإلحكام " د بكتاب ابن دقيق العيد وهنا نشي

 .كتب التخريج : النوع السادس 
 :وميكن أن نقسمها قسمني 

 .كتب التخريج العامة : األول 
 ]ونعىن بالعامة تلك الكتب الىت تبحث ىف مجيع القواعد األصولية ، وال ختتص بباب معني [ 

هـ سنة سقوط بغداد على يد التتار  )٦٥٦ت ( وصل إلينا فيه هو كتاب الزجناىن الشافعى وأول كتاب
هـ ، مث ) ٧٧٢ت (هـ ، مث كتاب التمهيد لإلسنوى )٧٧١ت( ، مث كتاب مفتاح الوصول للتلمساىن 
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هـ ، مث كتاب الوصول إىل قواعد األصول  )٨٠٣ت( كتاب القواعد والفوائد األصولية البن اللحام 
 .مرتاشى توىف ىف القرن احلادى عشر للت

 .فكتاب الزجناىن رتبهعلى األباب الفقهية ، فبدأ بكتاب الطهارة ، وختم بكتاب العتق 
 .وكتاب التلمساىن هو أمجع كتاب وأفضله ونوصى به ، وقد رتبه على القواعد األصولية 

تراضية ، ومعظمها يتعلق بالطالق وكتاب اإلسنوى فيه تبحر ، وأبرز املالحظات عليه كثرة األمثلة االف
 .والعتق والنذر والوصايا 

  قاعدة٦٦مث كتاب ابن اللحام وقد ذكر فيه 
 

 .كتب التخريج اخلاصة : الثاىن 
 ]وهى الىت اختصت ببعض القواعد األصولية دون بعض [

وىف احلنبلى لإلسنوى ، وهناك كتاب آخر مهم ، وال مثيل له ىف بابه للط" الكوكب الدرى " منها كتاب 
 "الصعقة الغضبية على من أنكر العربية " ، وهو كتاب 

 جهود املعاصرين
 .ـ أثر االختالف ىف القواعد األصولية للدكتور مصطفى اخلن ١
 ـ التخريج عند الفقهاء واألصوليني للدكتور يعقوب الباحسني٢
ؤلفات وأمجعها ؛ ألنه ـ ختريج الفروع على األصول رسالة علمية لعثمان شوشان ، وهو أحسن امل٣

 .مجع بني النظرية والتطبيق 
 تطبيقات

 ـ جلب املصاحل ودرء املفاسد
فهذه من القواعد األصولية املهمة ، ومن العلماء من رد كل الفقه إليها ، وهى قاعدة فقهية ال غبار على 

م الشرعية ، وهذا الدليل ذلك ، وهى قاعدة أصولية أيضا ؛ ألا تعترب دليال يستند إليها ىف إثبات األحكا
 .رمبا يسمى أحيانا باملصلحة املرسلة ، وأحيانا باالستحسان ، وأحيانا مبقاصد الشريعة 

 :منوذج تطبيقى هلذه القاعدة األصولية الفقهية على نوع من الفروع ، وهو املسائل الطبية 
 .مجاعية ـ جيوز شرعا تعاطى أسباب منع احلمل أو تأخريه ىف حاالت فردية وليست ١
ـ جيوز استخدام أدوات اهلندسة الوراثية ىف النبات واحليوان بشرط عدم وجود ضرر ، أما ىف اإلنسان ٢

 .فقد ثبت أن ضرره أكثر من نفعه 
 ـ حتويل الذكر إىل أنثى والعكس٣
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  .من كملت فيه أعضاء الذكورة واألنوثة فال جيوز حتويله ، أما ما اختلط أمره فينظر فيه إىل املصلحة
 .ـ التلقيح الصناعى بني الزوجني ، دون دخول طرف ثالث ٤
 .ـ نقل األعضاء ٥
 .ـ أجهزة اإلنعاش ومىت جيوز نزعه من مريض وإسعاف مريض آخر ٦
 .ـ إجراء العمليات اجلراحية ٧
 .ـ إفشاء السر ال جيوز إالت إذا كان هناك مصلحة راجحة ٨
 .ة عند عدم وجود البديلـ استعمال الدواء املشتمل على جناسات ، خاص٩

 .ـ الكشف عن العورة ١٠
 ) .ألنه ثبت علميا أنه يترتب عليها ضرر ( ـ استعمال األشعة السينية ١١
 ـ تشريح جثة اآلدمى١٢

فيجوز ذلك إذا دعت املصلحة ـ بشرط أن تدفن بعد التشريح ـ وهذه املصلحة إما للتحقيق ىف دعوة 
بائى ، ويشترط ىف ذلك إذن صاحب اجلثة قبل موته أو إذن جنائية ، أم ألجل االطالع على مرض و

 .ورثته بعد موته ، خاصة إذا كان هذا التشريح ألجل التعليم والتعلم 
 ـ ىف حالة إصابة أحد الزوجني باإليدز١٣

 .فالواجب ىف هذا أن خيرب اآلخر لكى حتصل الوقاية بينهما 
 

 .ـ األمساء الشرعية 
لية الىت يترتب عليها أثر ىف الفروع الفقهية مسألة األمساء الشرعية ، فاألمساء من املسائل والقواعد األصو

 :تنقسم إىل أربعة أقسام 
 .األمساء اللغوية : األول 
 .األمساء الشرعية : الثاىن 

 .األمساء العرفية : الثالث 
 .األمساء اازية : الرابع 

جيب محل اللفظ على املعىن الشعى ، مثل الصالة ، واألمساء الشرعية هلا أحكام تتعلق ا ، وذلك أنه 
 .إخل ومجع األمساء البىت نقلها الشارع من معناها اللغوى إىل معىن آخر جديد ...والصوم ، واإلميان 
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وقد حدث ىف عصرنا تالعب وعبث باألمساءالشرعية وذلك كحملها على معناها اللغوى حبجة أن القرآن 
جيوز محل اللفظ على معناه اللغوى إال إذا تعذر محله على املعىن الشرعى نزل بلغة العرب ، مع أنه ال 

 :، ومن األمثلة على ذلك " وصل عليهم إن صالتك سكن هلم " كقوله تعاىل 
وما " ـ صنع املرجئة الذين فسروا اإلميان مبعناه اللغوىوهو التصديق ، واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل 

 .أى مصدق " أنت مبؤمن لنا 
 .مذلك زيادة ( ـ إدخال ما ليس ىف املعىن الشرعى فيه 

 )وذلك نقص ( ـ إخراج ما فيه منه 
، فإذا أدخلنا بعض أنواع احملرم " ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا " وقد أشار القرآن إىل ذلك ىف قوله 

 .رم وأحلقناه بالبيع ن فمثله ىف البيع فكأننا حنكم بأنه حالل ، وكذلك إذا أخرجنا من أنواع الربا احمل
 

 .تسمية املسميات الشرعية بأمساء غري شرعية : ومن التالعب 
 .ال يقولون فائدة ربوية ، بل يقولون أرباح / مثال 

 .اجلهاد وااهدون ، يسموم املقاومة والكفاح / 
 .امللتزمون بالدين ، يسموم متطرفني / 
 

 .عية ملسميات مل يقصدها الشارع اإلتيان بأمساء شر: ومن التالعب 
 .تسمية الرشوة هدية / مثال 

 
 .قلب األمساء الشرعية : ومن التالعب 

 .وهو أن يكون هناك اسم شرعي ونسميه بعكسه 
تسمية اإلصالح إفسادا والعكس ، وهو أشد أنواع التالعب ، وهو من أنواع الغربة كما كانوا / مثال 

 .يسمون من أسلم صبأ 
 

 .االستهزاء باألمساء الشرعية : عب ومن التال
 

 ـ محل كالم الشارع على مصطلحات املتأخرين
 :وهى قضية خطرية وهلا أمثلة منها 

 .لفظ الكراهة ، ولفظالواجب 
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 "غسل اجلمعة واجب على كل مسلم " قال صلى اهللا عليه وسلم 
وهو ( هنا أى مؤكد " اجب و" فهل نفسر كالم النىب صلى اهللا عليه وسلم مبصطلحات املتأخرين ، فـ

فهو أعم من )ندبا أو إجيابا ( سواء كان وجوبا عينيا أو تأكيديا أى مبعىن ترشيح الفعل )معناها اللغوى 
 .الوجوباالصطالحى 

 :بعض املفاسد املترتبة على التالعب ىف األمساء الشرعية 
 .ئعـ أن ذلك يفضى مع مرور الزمن إىل تغيري األحكام فتبدل بذلك الشرا١
خيادعون اهللا كما : ( ـ أن ىف هذا الصنيع من باب املخادعة هللا ورسوله كما قال بعض السلف ٢

 )خيادعون الصبيان 
 .ـ فيه تدليس على الناس وتسهيل الرتكاب الباطل ٣
 .ـ أنه من عالمات الساعة ٤
  .ـ هو من صنيع أعداء األسالم ٥
  

 ]قواعد أصولية وتطبيقاطها [ مسائل 
 طلق هل يقتضى الفور أم ال ؟ـ األمر امل

 .حنتاج أوال إىل تصور القاعدة األصولية ، مث نذكر بعض الفروع الفقهية
 :والواجبات تنقسم قسمني 

 .واجبات مطلقة : األول 
 .واجبات مقيدة : ثانيا 

هو نوعان واملطلقة هى الىت مل يعني هلا الشارع وقتا ، واملقيدة هى الىت عني هلا الشارع وقتا كالصالة ن و
: 

 :مضيق ، وموسع 
 .فاملضيق كالصلوات اخلمس ، واملضيق كصوم رمضان 

حنث مثال يوم الثالثاء الساعة السابعة ، فمىت / مثال .. واإلشكال ىف الواجبات املطلقة ن كالكفارات 
 .خيرجها ؟ إذن حمل الرتاع هنا ، وليس ىف الواجبات املقدرة 

 من فروع القاعدة
 .ـ وجوب احلج ١
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بناها على " وجوب إخراج الزكاة على الفور " ـ إخراج الزكاة ، وهناك رسالة البن رجب بعنوان ٢
 .مذهب احلنابلة 

 
 ) .وهو ما يسمى مبقدمة الواجب( ـ األمر بالشىء هو أمر مبا ال يتم إال به 

 من فروع القاعدة
 .ـ غسل جزء من الراس والرقبة حىت يتيقن غسل الوجه ١
 .وجته بأجنبية جيب عليه الكف عن اجلميع ـ إذا اشتبهت ز٢
 .ـ إذا نسى صالة واليدرى ما هى ، فهنا جيب عليه أن يصلى اخلمس ٣
 .ـ إذا اختلط موتى املسلمني مبوتى الكفار ، فيجب غسل اجلميع وتكفينهم والصالة عليهم ٤

 :مثل : ويلحق ذا قضية سد الذرائع 
 .ـ النهى عن سب آهلة املشركني ١
 "من أكرب الكبائر أن يسب الرجل والديه " ه صلى اهللا عليه وسلم ـ قول٢
 ـ إمساك النىب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل املنافقني ز٣
 .ـ حترمي الشارع اخللوة باألجنبية ٤
 . ـ النهى عن الصالة وقت طلوع الشمس وغروا ٥
 .ـ ى املرأة عن الضرب برجلها ٦
 .ـ األمر بغض األبصار ٧
 .ى عن تقدم رمضان بيوم أو يومني ـ النه٨
 .ـ النهى عن مشاة الكفار ؛ ألنه يؤدى إىل املشاة الباطنة ٩

 .ـ حترمي الزواج بعمة املرأة وخالتها ؛ ألنه ذريعة إىل قطع الرحم ١٠
 .ـ األمر بالتسوية ىف العطية بني األوالد ١١
 .والد ـ املنع من استنكاح األمة ؛ ألنه ذريعة إىل استرقاق األ١٢
 .ـ املنع من الزيادة على أربع زوجات ؛ ألنه ذريعة إىل اجلور ١٣
 .ـ املنع من عقد النكاح حال العدة واإلحرام ؛ ألنه ذريعة إىل الوطء ١٤
ـ اشتراط شروط زائدة ىف النكاح ، كاشتراط الوىل ، واإلشهار ، وعدم مباشرة املرأة له ؛ ألن ىف ١٥

 .ضد ذلك ذريعة السفاح 
 )اليشترط ىف سد الذرائع القصد / ظة ملحو(
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 .ـ العموم واخلصوص 

وهو باب مهم ، واملنهج الشرعى ىف العام واخلاص هو أنه ال بد من اجلمع بينهما ، مبعىن أنه اليصلح أن 
يفرد أحدمها بالنظر دون اآلخر، فينظر إىل الدليل العام وحده ، ويستقل بالنظر والعمل ، وهذ خطأ 

 .ذلك اخلاص وخلل عظيم ، وك
فننظر هل ميكن اجلمع بينهما ، ويكون ذلك بتقدمي اخلاص على العام ، ويكون اخلاص خمصصا ومبينا 

للعام ، ويكون العام حمموال على اخلاص ، ومذهب اجلمع بني العام واخلاص ، ومثله املطلق واملقيد هو 
ىل بعض الكتاب دون بعض منهج شرعى حاد عنه طائفتان مها اليهود والنصارى ، وذلك بالنظر إ

 .واإلشارة إىل بعض األدلة دون بعض 
 

 )واملخصص قد يكون من الكتاب أو السنة ( أمثلة آليات فيها عموم ورد ختصيصه 
 

 "حرمت عليكم امليتة والدم " قوله تعاىل 
ه وكالمها دخل) فيشمل مجيع أنواع الدم ( والدم ) فيشمل كل ميتة ( امليتة : هنا لدينا عمومان 

 .التخصيص 
 :أما عموم امليتة فقد خرج منه ثالثة أنواع من امليتة ، فإا ليست حمرمة 

 ـ ميتة البحر١
أحلت " ولقوله صلى اهللا عليه وسلم " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " لقوله تعاىل 

صوص خرجت ميتتة البحر من فبهذه الن" هو الطهور ماؤه احلل ميتته " وقوله ..."لنا ميتتان ودمان 
 .العموم 

 ـ اجلراد٢
 "السمك واجلراد ، والكبد والطحال : أحلت لنا ميتتان ودمان " للحديث السابق 

 ـ اجلنني الذى ذكيت أمه٣
 "ذكاةاجلنني ذكاة أمه " فإنه خيرج ميتة لكنه حيل ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

 
 :الثة أيضا أما العموم الثاىن وهو الدم فقد خرج منه ث

 ـ الكبد١
 ـ الطحال وذلك للحديث السابق٢
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ـ الدم الذى خيتلط باللحم ؛ وذلك ملا ورد أن الصحابة رضى اهللا عنهم كانت تغلى قدورهم واملرق ٣
 .يتحمر ىف القدر 

 
 "ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ىف القتلى " قوله تعاىل 

 :لكنه خص منه أربعة فلفظ القتلى هنا عام يشمل كل قتيل ، و
 "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " ـ قتيل اخلطأ لقوله تعاىل ك ١
 "اليقتل مؤمن بكافر " ـ الكافر فإذا قتله مسلم ، فإنه ال يقتل به لقوله صلى اهللا عليه وسلم ٢
وهذا حمل "  بالولد ال يقتل الوالد" ـ األب فإنه إذا قتل ولده ال يقتل به لقوله صلى اهللا عليه وسلم ٣

 .إمجاع ألن الوالد سبب لوجود الولد فال يكون سببا لقتله 
 .خالفا للحنفية " اليقتل حر بعبد " ـ العبد فإن احلر ال يقتل بالعبد لقوهلصلى اهللا عليه وسلم ٤
 

 "فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قوله تعاىل ىف صوم رمضان 
 :ج منهمأربعة ال يتعني عليهم صيام هذا الشهر فهو يشمل كل واحد شد الشهر ، ولكن خر

 .ـ احلائض ألا ال جيوز هلا أن تصلى والتصوم ١
 احلامل[ ـ ٢
 ـ املرضع٣
وهؤالء الثالثة ال يتعني عليهم الصيام ولكن إذا صاموا صح منهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] ـ املسافر٤
 "فر واحلامل واملرضع الصوم إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة ، وعن املسا" 
 

 ..."وإذا سالك عبادى عىن فإىن قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" قوله تعاىل 
 :فلفظ الداعى عام يشمل كل داع يسأل اهللا ، لكن خرج من هذا العموم اثنان 

 .ـ من يدعوباإلمث وقطيعة الرحم ١
 .ـ من كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام للحديث ٢
 

 ..."وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن " قوله تعاىل 
فاملشركات لفظ عام ، فكل مشركة ال جيوز نكاحها ن لكن خص منهم أهل الكتاب ، فإن املشركات 

 "واملشركات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم " من أهل الكتاب جيوز نكاحهن لقوله تعاىل 
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 "ثة قروء واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثال" قوله تعاىل 
 :فاملطلقت لفظ عام يشمل كل مطلقة لكن خرج من هذا العموم مخسة 

 "وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن " ـ احلامل فعدا وضع احلمل لقوله تعاىل ١
 "فما لكم عليهن من عدة تعتدوا"...ـ املطلقة قبل الدخول لقوله تعاىل ٢
 .ا الصغرية الىت مل حتض فهؤالء عدن باألشهر وليس بالقروء ـ اآليس الىت انقطع عنها احليض ، ومثله٣
 "طالق األمة تطليقتان وعدا حيضتان " ـ األمة فإن عدا حيضتان باإلمجاع حلديث ٤
 

 "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " قوله تعاىل 
 :عة أشهر وعشرا خرج من هؤالء الالتى يتربصن بأنفسهن أرب

 .ـ احلامل فعدا وضع احلمل لآلية ١
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن " ـ الىت مل يدخل ا لقوله ٢

 ..."فما لكم عليهن من عدة تعتدوا 
 

 " من األرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم" قوله تعاىل 
 :فاللفظ هنا عام ، فيجب إخراج الزكاة من كل اخلارج من األرض ، لكن خرج منه نوعان 

 "ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة " ـ ما كان دون مخسة أوسق لقوله صلى اهللا عليه وسلم ١
اة منها ، ـ الفواكه واخلضراوات لترك النىب صلى اهللا عليه وسلم فإنه مل يأمر الصحابة بإخراج الزك٢

 .وعلى هذا كان عمل أهل املدينة 
 

 "يوصيكم اهللا ىف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني " قوله تعاىل 
 :فالولد هنا لفظ عام يشمل كل األوالد ، ولكن خرج منه أربعة 

ـ أوالد األنبياء ؛ فإنه ملا جاءت فاطمة رضى اهللا عنها تسأل الصديق حقها من مرياث أبيها ذكر هلا ١
 "إنا معاشر األنبياء النورث ما تركناه صدقة " له صلى اهللا عليه وسلم قو
 "ـ الولد القاتل ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم ط اليرث القاتل ٢
 .ـ الولد الكافر ؛ فإن املسلم اليرث الكافر وال العكس ٣
 .عقد عليه اإلمجاع ـ الولد الرقيق ؛ ألن ما ميلكه ملك سيده ، والسيد أجنىب عن امليت ، وهذ قد ان٤
 

 .."فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني " قوله تعاىل 
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 :فلفظ املشركني هنا عام خرج منه أربعة أنواع 
 .ـ الزمن كاملقعد وحنوه ١
 األعمى[ ـ ٢
 ـ الصبيان٣
ما كانت : " إال إذا شاركوا ىف املعركة لقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى امرأة مقتولة ] ـ النساء ٤

 "وقاتلوا ىف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم " فمفهومه أا لو قاتلت تقتل ، ولقوله تعاىل " هذه لتقاتل 
 .ـ الذمى واملعاهد ٥
 

 "والتنقضوا األميان بعد توكيدها " قوله تعاىل 
 ميني وأجد واهللا ال أحلف على" فهذا عام ىف مجيع األميان ، لكن خرج منه قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 .غريها خري منها إال كفرت عن مييىن وفعلت الذى هو خري 
 

 "الزانية والزاىن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " قوله تعاىل 
 :خرج من ذلك 

" فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب " ـ األمة لقوله تعاىل ١
 .ليه العبد وعليه فحدها مخسني ن ويقاس ع

الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب " ـ احملصن لفعله صلى اهللا عليه وسلم ، وملفهوم قوله ٢
 "عام 

 
 "والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة " قوله تعاىل 

 :خرج من ذلك 
 .ـ األزواج فحقه اللعان ١

قذف أوالده أو أحفاده فاليقام عليه حد القذف قياسا على سقوط حد القصاص ـ األب واجلد فو ٢،٣
 "وبالوالدين إحسانا " ، ولقوله تعاىل 

 .ـ العبد فإنه جيلد على النصف قياسا على تنصيف حد الزنا ٤
 

 "ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا " قوله تعاىل 
 : مجيع املؤمنني ، خرج منه مخسة فهذا عام ىف
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 ـ العبد١
 ـ املرأة٢
 ـ الصىب٣
 ـ املريض٤
عبد مملوك ، أو امرأة ، أو : اجلمعة حق على كل مسلم ىف مجاعة إال أربعة " ـ املسافر وذلك لقوله ٥

 "ليس على املسافر مجعة " وقوله " صىب ، أو مريض 
 

 ـ املطلق واملقيد
طلق واملقيد ىف أحيان كثرية يكون اعتباريا ، فنحن مثال إذا نظرنا إىل قوله الفرق بني العام واخلاص وامل

فنقول لفظ السارق هنا عام يشمل كل سارق وورد " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " تعاىل 
ختصيصه مبن سرق نصابا ن وميكن أن نقول لفظ السارق هنا مطلق وورد تقييده مبن سرق نصابا فأكثر ، 

( ا نظرنا إىل السراق قلنا هذا لفظ عام يندرج حتته عدد من األفراد وهم الذين يشملهم اللفظفإنه إذ
والسارق " أى كل سارق ، وإذا نظرنا إىل حقيقة السرقة ، فالسرقة هنا فيها إطالق ؛ ألنه قال ) السارق 

 .دون أن يقيد " 
 . إىل األفراد قلنا هذا عام فإذا نظرنا إىل احلقيقة واملاهية قلنا هذا مطلق ، وإذا نظرنا

 
 مسائل ىف املطلق واملقيد

 
 حكم الطمأنينة ىف الصالة

 .وجوب الطمأنينة ىف الصالة : مذهب اجلمهور 
يرون أا ليست فرضا بل واجبة ؛ ألم يفرقون بني الفرض والواجب ، ومن ترك الواجب : واألحناف 

إن الفرض هو الركوع والسجود أما :  ويقولون عندهم يسمونه مسيئا أخذا من حديث املسىء صالته ،
 .الطمأنينة فشىء زائد 

فأتى األمر مطلقا ومل " يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا " وهذه املسألة مبنية على النظر ىف قوله تعاىل 
 .يقيد بالطمأنينة ، وإمنا وردت الطمأنينة ىف حديث املسء صالته 

هذا حديث آحاد والفرض : قيد ، أما األحناف فلم يروا ذلك وإمنا قالوا فاجلمهور محلوا املطلق على امل
 .اليثبت باآلحاد ، فهو على الوجوب 
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 اشتراط الطهارة ىف الطواف
فاجلمهور يرون اشتراط الطهارة من احلدثني األكرب : أيضا وقع فيها خالف بني احلنفية واجلمهور 

" وليطوفوا بالبيت العتيق "  بل هى واجب ودليلهم قوله يرون أا ليست شرطا: واألصغر ، واألحناف 
فجاء األمر مطلقا دون اشتراط قيد الطهارة ، فاشتراط قيد الطهارة زيادة على نص القرآن ، وقد جاء 

 .خبرب الواحد وهو ال يثبت به الفرض 
لى اهللا عليه وسلم وورد عنه ص" الطواف صالة " أما اجلمهور فاستدلوا بقول النىب صلى اهللا عليه وسلم 

 .أنه توضأ مث طاف بالبيت 
 

 قراءة الفاحتة ىف الصالة
يرون أا ركن وفرض ىف الصالة ال تصح إال ا خاصة عند اإلمام واملفترض ، وفصلوا : اجلمهور 

 .بالنسبة للمأموم 
فاقرأوا ما تيسر " ىل يرون أن الفرض هو القراءة مطلقا ، أما الفاحتة بعينها فهذا واجب لقوله تعا: احلنفية 

 .وما تيسر ال يشترط أن يكون الفاحتة ، فتقييد القراءة بالفاحتة حيتاج إىل دليل قاطع " منه 
 :الحظ أن هذه املسائل السابقة تدور حول ثالث قواعد تقريبا [ 
 .ـ الزيادة على النص هل هى نسخ كما هو مذهب احلنفية أم ليست بنسخ كما هو مذهب اجلمهور ١
الفرض والواجب والتفريق بينهما ، وأن الفرض هو الذى يثبت بقاطع والواجب هو الذى يثبت ـ ٢

 .بالظن 
 .ـ محل املطلق على املقيد ، أو محل العام على اخلاص ٣

موقف األحناف من خرب : فهذه القواعد متالزمة متقاربة ، واملسألة كلها تدور حول شىء واحد وهو 
 ]خرب الواحد ينبغى أن نفهمه الواحد ، فهم هلم موقف من 

 
 الترتيب بني أعضاء الوضوء

قالوا هذا لفظ عام " أبدأ مبا بدأ اهللا به " يرون وجوب الترتيب لقوله صلى اهللا عليه وسلم : اجلمهور 
يشمل السعى والوضوء أيضا ؛ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، وأيضا فإن النىب صلى اهللا 

 .ضأ إال مرتبا ، وفعله بيان ملزم جيب أن حنمل األدلة عليه عليه وسلم مل يتو
من سورة ٦فذهبوا إىل أنه سنة ، بناء على أن الزيادة على النص نسخ ، والنص هو آية: أما األحناف 

 .املائدة ، وما زاد على ذلك يعترب زيادة حتتاج إىل الثبوت بطريق قطعى 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 ٢٩

 
 تغريب الزاىن البكر

 . الزاىن البكر جلد مائة وتغريب عام يرون أن حد: اجلمهور 
فريون أنه اجللد فقط ، واليرون التغريب ؛ ألا زيادة على النص ، وهو نسخ والنسخ ال : أما األحناف 

 .يكون خبرب الواحد 
 

 اشتراط اإلميان ىف رقبة كفارة الظهار
: رقبة فقط ، فاجلمهور فقد ورد اشتراط اإلميان ىف كفارة قتل اخلطأ ، أما ىف الظهار فورد حترير 

 .فاليشترطون اإلميان فيها : يشترطون اإلميان محال للمطلق على املقيد ، أما األحناف 
 

 حكم مدافعة املار بني يدى املصلى
 :عندنا حديثان 

لو يعلم املار بني يدى املصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خري من أن يقف بني يدى : " األول 
 .طلق مل يذر فيه السترة وهذا م" املصلى 
إذا صلى أحدكم إىل شىء يستره من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فإن أىب فليقاتله فإمنا : " الثاىن 

 .وهنا قيد املدافعة بوجود السترة " هو شيطان 
 

 ـ العام من وجه اخلاص من وجه إذا عارضه مثله
 ص وعام قدم اخلاص ، خبالف األحناف الذين قلنا ـ كما هو مذهب اجلمهور ـ إنه إذا تعارض خا

 .ينظرون غلى املتأخر فيجعلونه نا سخا للمتقدم سواء كان عاما أم خاصا 
 مسائل

 
 األوقات الىت ينهى فيها عن الصالة

 :ورد النهى عن الصالة ىف بعض األوقات ، وهنا عندنا نصان متقابالن 
 .الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : األول 
 "فال جيلس حىت يصلى ركعتني : " الثاىن 

فكل من هذين النصني عام وخاص ، فحديث النهى عام ىف الصلوات خاص ىف األوقات ، فهو ى عن 
 .وخاص ىف أوقات معينة ) إخل... حتية املسجد ـ صالة اجلنازة ـ قضاء الفائتة ( أى صالة 
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بعد العصر ـ بعد العصر ( ، ولكنه عام ىف الوقت )وهى حتية املسجد ( اص ىف الصالة أما الثاىن فهو خ
 " .إذا دخل " ألنه قال ) إخل ...

 ماذا يقول األصوليون ؟
 .الجيوز تقدمي اخلاص على العام ، فالبد من الترجيح مبرجح خارجى : يقولون 

 :بعض األمثلة للمرجح اخلارجى 
ملسجد والنىب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فجلس فقال له رسول اهللا ـ حديث فيه أن رجال دخل ا١

قم فصل ركعتني ، مع أنه دخل أثناء اخلطبة ، واإلنصات واجب ، وهذا يدل على : صلى اهللا عليه وسلم 
 .أن حتية املسجدواجبة ألنه يترك هلا الواجب 

 بالبيت أن يصلى ساعة شاء من ليل يابىن عبد مناف المتنعوا أحدا طاف" ـ قوله صلى اهللا عليه وسلم ٢
 .أو ار 

: ـ ورد أن النىب صلى اهللا عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتني ، فسألته إحدى زوجاته عنها فقال ٣
 .هى سنة الظهر ، حيث شغل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها بوفد قدم عليه 

 .فكل هذه األحاديث تقوى حديث حتية املسجد 
 

 قتل املرتد
 :عندنا حديثان 

 "من بدل دينه فاقتلوه : " األول 
 .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل النساء : الثاىن 

 )سبب معني وهو الردة ( ، ولكنه خاص ىف األسباب ) يشمل الرجال والنساء ( فاألول عام ىف األفراد 
) فالجيوز قتل النساء بأى سبب( ألسبابعام ىف ا) حيث مل يدخل فيه الرجال ( والثاىن خاص ىف األفراد 

. 
 :هنا البد من مرجح خارجى : يقول األصوليون 

 .ـ فعل النىب صلى اهللا عليه وسلم بقتل الغامدية ، وهى امرأة 
ما كانت هذه لتقاتل ، أى إا إن كانت : ـ قوله صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى امرأة مقتولة ىف غزوة 

كتب عليكم " القصاص على املرأة إذا قتلت إمجاعا لعموم قوله تعاىل وكذلك جيب . تقاتل تقتل 
 .، وتقتل أيضا إذا حدث منها إفساد ىف األرض " القصاص 
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يت " إذن وتقتل أيضا إذا ارتدت ، ونقول من بدل دينه فاقتلوه رجال كان أو امرأة ، أما قوله : فنقول 
 .وز قتل النساء إال ىف هذه األحوال املذكورة فنقول إنه ليس عاما ، أى ال جي" عن قتل النساء 

 
 ـ قياس الشبه

فرع يتنازعه أصالن فعلى أى : إحلاق فرع بأصل ىف حكم لعلة جامعة بينهما ، وقياس الشبه : القياس 
 .األصلني نقيسه ، وهذه هى املشكلة 

 
 بعض الفروع الفقهية املترتبة عليه

 اشتراط النية ىف الوضوء
 .ون النية ؛ ألنه عبادة والبد للعبادة من نية يشترط: اجلمهور 
 .اليشترطون ؛ ألن القرآن مل يذكرها ىف اآلية : األحناف 

 .فالوضوء متردد بني أن يكون عبادة حمضة تعبدية 
 .أو أن يكون من باب إزالة النجاسة 

 .لنية كإزالة النجاسة فمن رأى أنه عبادة قال البد فيه من النية ، ومن رأى أنه معقول املعىن مل يشترط ا
 طهارة املىن
 .على أنه طاهر : اجلمهور 

 .أنه جنس : وذهب بعضهم إىل 
والسبب ىف ذلك تردد املىن ؛ ألن الذى خيرج من البدن بعضه طاهر وبعضه جنس ، مثل لنب املرأة فهو 

 .طاهر وكذلك العرق واللعاب ، وهناك ما هو جنس كالبول 
 م ذاك ؟فاملىن متردد هل نلحقه ذاأ

 
 تقدمي الزكاة على احلول

 .سبب اخلالف دوراا بني أن تكون عبادة ، فهى إذن مؤقته بوقت 
 .وبني أن تكون حقا للفقري ، فيكون ىف تقدميها مصلحة له 

 كفارة اليمني هل يشترط أن تعطى ملسلم ؟
 .سبب اخلالف تردد الكفارة بني الزكاة الىت التعطى إال ملسلمني 

 . الىت جتوز للكافر وبني الصدقة
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 .حتديد صداق املرأة هل له حد الينقص عنه 
 .سبب اخلالف أن املهر متردد بني كونه عوضا 

 .وبني كونه عبادة 
 .إنه عبادة قال إنه حمدد : إنه عوض قال ال حد له ، ومن قال : فمن قال 

 
 هل يقع ظهار املرأة ؟

 .، فالطالق للمرأة سبب اخلالف هو تردد الظهار بني مشاته للطالق 
 .وبني اليمني الىت تنعقد للمرأة 

 
 :مالحظات

ذا يكون البحث قد اكتمل ، وأشكر مجيع اإلخوة على تفاعلهم ، وأعتذر على تأخري إجنازه ] ١[
 .لظروف خاصة ىب 

أطمع من إخواىن الذين يرون أن املوضوع أضاف هلم شيئا ىف دعوة بظهر الغيب ، ولصاحب هذه ]٢[
 . فضيلة الدكتور اجليزاىن حفظه اهللا فهو أوىل مىن بذلك املادة

 .سأحاول رفع البحث كامال على صيغة الوورد ليستفيد به إخواىن الذين يريدون طباعته ]٣[
لست ممن يرى ضرورة االلتزام احلرىف ىف تفريغ املادة الصوتية إذا كان ذلك الخيرم شيئا من املادة أو ] ٤[

 .لم ذلك من يتابع الشرائط مع املادة املكتوبة حييل املعىن ، وسوف يع
 .شرائط ، وسوف أحاول تثبيت الرابط الصوتى ٧املادة موجودة على الشبكة العنكبوتية ىف ]٥[
 

: املوضوع األصلي
http://www.feqhweb.com/vb/t٩٧١٢.html#ixzz٣o٠aLB٠Uf 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

