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معارف قيمة في تاريخ التشريع كتاب على صغر حجمه لكنه جمع
 وتطور التقليد والتقيد بالمذاهب إلىونشؤ الخلف الفقهي ،

حجر الجتهاد وحرمة الخروج عن منصوص هجر الدليل مرحلة
.  وإن كان صادرعن دليل صريح صحيح أئمة المذاهب

مقدمة
الناس إلى عليه الله صلوات محمدا سيدنا بعث الذي لله الحمد
والتابعين الصحابة ألهم ثم منيرا وسراجا بإذنه الله إلى هاديا ليكون

أن إلى طبقة بعد طبقة نبيهم سير يحفظوا أن المجتهدين والفقهاء
أن وأشهد قديرا يشاء ما على وكان النعم ليتم بانقضاء الدنيا تؤذن

عبده محمدا سيدنا أن وأشهد له شريك ل وحده الله إل إله ل
أجمعين وصحبه وآله عليه الله صلى بعده نبي ل الذي ورسوله

13ص:
عبد بن الله ولي الكريم الله رحمة إلى الفقير فيقول بعد أما

الله إن والخأرى الولى في نعمه عليهما تعالى الله أتم الرحيم
كل سبب به أعرف ميزانا الوقات من وقتا قلبي في ألقى تعالى

والتسليمات الصلوات صاحبها على المحمدية الملة في وقع اخأتلف
أبين أن من ومكنني رسوله وعند الله عند الحق هو ما به وأعرف

 إشكال ول شبهة معه يبقى ل بيانا ذلك
الحكام في بعدهم ومن الصحابة اخأتلف سبب عن سئلت ثم

ما بقدر ساعتئذ به علي فتح ما بعض لبيان فانتدبت خأاصة الفقهية
بابها في مفيدة رسالة فجاءت السائل به ويحيط الوقت يسعه

 وسميتها
 الخاتلف أسباب بيان في الناصاف

العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ول الوكيل ونعم الله وحسبي
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14ص: 
الفروع في والتابعين الصحابة اخاتلف أسباب باب

زمانه في الفقه يكن لم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن إعلم
هؤلء بحث مثل يومئذ الحكام في البحث يكن ولم مدونا الشريف
كل والداب والشروط الركان جهدهم بأقصى يبينون حيث الفقهاء

صنائعهم من الصور ويفرضون بدليله الخأر عن ممتازا شيء
الحد يقبل ما ويحدون المفروضة الصور تلك على ويتكلمون
 ذلك غير إلى الحصر يقبل ما ويحصرون

أصحابه فيرى يتوضأ فكان وسلم عليه الله صلى الله رسول أما
وضوءه

15ص: 
يصلي وكان أدب وذلك ركن هذا أن يبين أن غير من به فيأخأذون

حجه الناس فرمق وحج يصلي رأوه كما فيصلون صلته فيرون
ولم وسلم عليه الله صلى حاله غالب كان وهذا فعل كما ففعلوا

أن يحتمل أنه يفرض ولم أربعة أو ستة الوضوء فروض أن يبين
ما إل الفساد أو بالصحة عليه يحكم حتى موالة بغير إنسان يتوضأ

 الشياء هذه عن يسألونه كانوا وقلما الله شاء
من خأيرا كانوا قوما رأيت ما قال عنهما الله رضي عباس ابن عن

ثلثا عن إل سألوه ما وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
 منهن القرآن في كلهن قبض حتى مسألة عشرة       
                       


 :  
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