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 ممخصلا
 لمفتاوى  وأساس الشرعية األحكام قاعدة ىو إذ قدًرا، وأعظميا العموم أجل من الفقو أصول عمم ن

 موضوعاتو أىم ومن الميمة، الموضوعات من العديد طياتو في العمم ىذا ويحوي  الفرعية،
 الشرعية، النصوص مع التعامل كيفية من الموضوع ىذا يمثل لما المقتضى، عموم موضوع
 فيو ولمعمماء المعاني، من النصوص وراء ما إلى النظر خبلل من منيا، األحكام استنباط وكيفية

 ىذا في أخرى  عمى واختمفوا أمور عمى اتفقوا وقد المتكممين، ومنيج الحنفية، منيج منيجان،
 ذلك عمى ترتب وقد  االقتضاء، داللة المنيجين بين عمييا المتفق الدالالت ومن الموضوع،
 نظًرا الموضوع ىذا في لمكتابة دفعني مما وتأصيميا تبيانيا إلى يحتاج الفقيية الفروع في اختبلف
 فيو الفقيية، الفروع عمى وأثره المقتضى عموم: عنوان تحت عنو الحديث تناولت وقد ألىميتو،

 من المرادة األحكام عمى خبلليا من َيتعرف والتي األحكام، عمى األلفاظ دالالت بطرق  يرتبط
 .النصوص

Abstract 

    The science of the fundamentals of jurisprudence for the sciences and 

the greatest degree, as it is the basis of the provisions of the legitimacy 

and the basis of the fatwas subsidiary, and contains this science contains 

many important topics, and the most important topics subject to the 

general requirement, this represents how to deal with the legal texts, and 

how to draw judgments The scholars have two approaches, the Hanafi 

approach and the approach of the speakers. They agreed on matters that 

differed from each other in this matter. Among the indications agreed 

upon between the two approaches is the need to do so, and this has 

resulted in a difference in the branches of jurisprudence Needs to be 

identified and corrected Which led me to write in this subject because of 

its importance, and I have addressed the talk under the title: the general 

requirement and its impact on the branches of jurisprudence, it is linked 

to the ways of the meanings of words on the provisions, which recognizes 

the provisions of the desired texts 
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 المقدمة
 وشيد العربي، نبيو بسنة قواعدىا وأيد األزلي، بكتابو شريعتو أصول ميد الذي هلل الحمد    

 الخفي القياس من باالقتباس منازليا وأعمى الغوي، الشيطان من المعصوم باإلجماع أركانيا
 مرتبتيا عمى لمقاصر وشرع القوي، السبب عمى االعتماد في باالجتياد طرائقيا وأوضح والجمي،
 والبعيد القريب إلى المبعوث دمحم سيدنا عمى وسبلمو وصمواتو ممي، قائم بيا ىو من استفتاء
 . وبعد..ٔ))عمي وقدر فضل كل أولي وأصحابو آلو وعمى والدني، والشريف

 وأساس الشرعية األحكام قاعدة ىو إذ قدًرا، وأعظميا العموم أجل من الفقو أصول عمم فإن   
 موضوعاتو أىم ومن اليامة، الموضوعات من العديد طياتو في العمم ىذا ويحوي  الفرعية، مفتاوى ل

 الشرعية، النصوص مع التعامل كيفية من الموضوع ىذا يمثل لما ،عموم المقتضى موضوع
 وفي ولمعمماء ما وراء النصوص من المعاني، إلىمن خبلل النظر  منيا، األحكام استنباط وكيفية

 ىذا في أخرى  عمى واختمفوا أمور عمى اتفقوا وقد المتكممين، ومنيج الحنفية، منيج منيجان،
 أن بعد األصوليين ولكن االقتضاء، داللة المنيجين بين عمييا المتفق الدالالت ومن ،لموضوعا

 بعموم قائلٍ  فمن المقتضى عموم وىو أال بيا يتعمق أمر في اختمفوا فقد الداللة ىذه عمى اتفقوا
 إلى يحتاج الفقيية الفروع في اختبلف ذلك عمى ترتب وقد عمومو، بعدم قائل ومن المقتضى،

 عنو الحديث تناولت وقد ألىميتو، نظًرا الموضوع ىذا في لمكتابة دفعني مما ياوتأصيم تبيانيا
 عمى األلفاظ دالالت بطرق  يرتبط فيوعموم المقتضى وأثره عمى الفروع الفقيية، : عنوان تحت

 المرادة األحكام وتحديد النصوص؛ من المرادة األحكام عمى خبلليا من َيتعرف والتي األحكام،
فمن ىنيا كانت انطبلقي نحو الحاق  .كميا الشريعة مدار بل وفقيو؛ عاٍلم كلِّ  غاية النصوص من

عموم  إلىالشخصية، ترجع في ترجيحيا  واألحوالمسألة فقيية في العبادات، والمعامبلت، 
 المقتضى.
 : تعريفات مفردات الموضوع.األولالمبحث 
 : تعريف العموم.األولالمطمب 

 ويأتي، ٕ))العموم من مشتق العام إذن عام، فيو عموًما، عمعَم ي  مصدر المغة في العموملغة: 
 :أىميا معاني بعدة المغة في
 معظم استوعب إذا عام، وخير شمميا، اي الببلد المطر عم ليقا :واالستيعاب الشمول - ٔ

 .ٖ))نوالبمدا األماكن
 .ٗ))الكثير والخمق الناس من الجماعة والعم جماعتيم، الناس عامة يقال :واالجتماع الكثرة - ٕ
 .٘))طويمة أي عميمة ونخٌمة عميم، نبات يقال :الطول - ٖ
 .ٙ))امالت يسمى أمر كل من والعام ،وتام كامل أي عم جسم لو يقال :والكمال التمام - ٗ
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 .ٚ))فغطتو المبن وجو رغوتو عمت أي المبن وعم يقال :التغطية - ٘
 والكثرة الشمول، ىو المعاني ىذه أىم أن يتبين المغة، في العام لمعاني استعراضنا خبلل من    

 .سنرى  كما االصطبلحي المعنى إلى األقرب ىي المعاني وىذه واالستيعاب،
 عرف بتعريفات عدة أىميا: اصطبلحا: 

ما لفظا كقولنا: مسممون، إىو كل لفع ينتظم جمعا من األفراد ) بقولو:  (ٛ)عرفو الشاشي  -ٔ
ما معنى مثل: من وما  .(ٓٔ)، وقد تابعو عميو السرخسي(ٜ)(وا 

 – رحمو هللا –(ٔٔ)وقد اشترط بعض األصوليين في العام أن يكون لبلستغراق منيم المكنوي   -ٕ
وىو تعريف جيد  .(ٕٔ)ىو لفع يستغرق الصالح لو من غير حصر( ) :حيث ان العام عنده

إال إذا دخل  ءحيث انو وضع لمعام خطوطا ال يتعداىا وال يتعدى عميو من أقسام المفع شي
 .  -رحمو هللا -(ٖٔ)ه العبلمة التفتزانيالتخصيص وقد أيد عميو

 .(٘ٔ)) حمل المفع عمى كل ما اقتضاه في المغة(: ىو -رحمو هللا –(ٗٔ)وعرفو االمام ابن حزم –ٖ
 .(ٙٔ)(كل ما يقع عميو لفظو المرتب في المغة لمتعبير عن المعاني الواقعة تحتو ) :أو
 اعتمد االصطبلح في العام تعريف أن واصطبلًحا، لغة العام تعريف خبلل من لنا يتبين    
 واالستيعاب، الشمول يعني المغة في العام إن حيث المغوي، التعريف عمى وأساسي كبير بشكل
 التعريف ارتباط مدى لنا يتبين وبيذا كثيرين، أفراًدا ويستغرق  يشمل االصطبلح وفي

  .بو وتعمقو المغوي  بالتعريف االصطبلحي
 الثاني: تعريف المقتضى. المطمب
 يأتي واالقتضاء اقتضاء، والمصدر اقتضى، الفعل من مفعول اسم الضاد كسرب المقتضىلغة: 
 معان أىميا: بعدة
 .(ٚٔ)بو يطالبك أي: كرمك يقتضيو ما وافعل طمبو، أي الدين اَقتضى يقال ب:الطم – ٔ
 .(ٛٔ)أداه أي الدين قضاه: األداء  - ٕ

 ومنو والحتم، واإللزام الطمب ىو المعاني ىذه وأىم معاني، عدة لو االقتضاء أن لنا يتبين    
 .ويطمبو يقتضيو النص ألن المقتضى

 اصطبلحا: عرف بعدة تعريفات اىميا:
 .(ٜٔ)(بدونيا النص معنى يتحقق لم النص عمى زيادة عن عبارة بأنو)  –ٔ
 المحذوف أن يرى  من مذىب عمى ىذا .(ٕٓ)(المتكمم صدق ضرورة أضمر ما بأنو) –ٕ

 . واحد شيء والمقتضى
 عمى زيادة ثبت ما)  :بأنو عرفوه فقد المقتضى، غير أخر قسم المحذوف بأن يرون  الذين أما –ٖ

 .(ٕٔ)(شرًعا لتصحيحو النص
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 وجب ما االصطبلح في والمقتضى وااللتزام، واالستدعاء الطمب يعني االقتضاءبما ان     
 واستدعاىا المقدرة الزيادة ىذه طمب النص وكأن شرًعا، أو عقبل صحتو أو الكبلم لصدق تقديره
لزام، بحتم  .بو وتعمقو المغوي  المعنى من االصطبلحي المعنى قرب لنا يتبين وبيذا وا 

 المطمب الثالث: تعريف عموم المقتضى، وبيان المقصود بو.
 فروع من فرع ىو المقتضى أن بيان من البد األصوليين، عند المقتضى عموم تعريف قبل    
 وبيان االقتضاء داللة تعريف الضروري  من فيكون  عناصرىا، من وعنصر االقتضاء، داللة

 .بو يقصد وماذا المَقتضى عموم تعريف ذكر ثم ومكوناتيا، عناصرىا
 أو الكبلم صدق عميو يتوقف مقدر خارج معنى عمى المفع داللة)  :ىي االقتضاء داللة    

 .(ٕٕ)(شرًعا أو عقبل صحتو
 .(ٖٕ)ىي أربعة االقتضاء داللة عناصر أن التعريف خبلل من لنا يتضح    
 المقتضي، يسمى وىذا معناه، ستقامةال ضرورة مقدًرا معنى يستمزم الذي الكبلم أو النص - ٔ

 .وتطمب استدعى أي اقتضى بمعنى فاعل اسم وىو) الضاد بكسر)
(، الضاد بفتح(بالمَقتضى ويسمى لتصحيحو، الكبلم يتطمبو والذي المقدر الضروري  المعنى - ٕ

 .النص عمى المزيد بمعنى اقتضى، من مفعول اسم وىو
 ).االقتضاء داللة (وتسمى والزيادة، التقدير بذلك إال يستقيم ال الكبلم ىذا أن عمى الداللة - ٖ
 .(المقتضى حكم) يسمى التقدير ىذا عن ينتج الذي الحكم - ٗ

 يصح التي المقدرات كل لمتقدير، الطالب النص تناول ىو: وعميو فان عموم المقضى    
 .(ٕٗ)شرًعا أو عقبل صحتو أو الكبلم، استقامة أجل من تقديرىا،

 المطمب الرابع: تعريف الفقو.
لسيادتو وشرفو وفضمو عمى سائر أنواع  ؛وغمب عمى عمم الدين .والفيم لو ،العمم بالشيءلغة: 
 .(95)لدَ نْ والعود عمى المَ  ،اري  كما غمب النجم عمى الث   ،العمم

 .(96)(ةِ ي  مِ يْ التفِص  ةِ ن األدل  مِ  بُ سَ تَ كْ المُ  ،ةِ ي  مِ مَ العَ  ةِ رعي  الش   باألحكامِ  مُ مْ العِ ) اصطبلح:
 فقولو الشرعية اخرج بيا غيرىا من العموم، والعممية اخرج بيا عمم االعتقاد. 

 المقتضى وشروطو. أنواعالمبحث الثاني: 
 المقتضى. أنواع: األولالمطمب 

 من األصوليين عامة إن: ) (97)البخاري  قال أقسام، ثبلثة المقتضى أن عمى األصوليون  اتفق    
 ثبلثة لتصحيحو الكبلم في يضمر ما جعموا المعتزلة، وجميع الشافعي، أصحاب وجميع أصحابنا

 :يمي كما األقسام وىذه ،(98)(أقسام
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 .الكالم صدق عميو يتوقف ما :األول القسم
 .الواقع ومخالفة الكذب عن ويصان الكبلم، يستقيم حتى َمقدر يقدر أن يجب القسم ىذا وفي   

 :ع ما يأتيالنو  ليذا األمثمةومن 
 .(99)«عميو استكرىوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع »  قولو - ٔ

 واقع وغير عن المكمف مرفوعكراه واال والنسيان الخطأ من كبل أن عمى بظاىره يدل الحديث    
 فيكون  األمة، في حقيقة واقعة األشياء ىذه ألن الواقع، يطابق ال الظاىر المعنى وىذا األمة، في

 وحًقا، صدًقا إال يقول ال ألنو ؛ النبي عمى محال وىذا لمواقع، مطابق غير النبي إخبار
 الحنفية فأضمر الواقع، ويطابق النص ليستقيم وذلك ويقتضيو النص يستمزمو مقدر تقدير فتعين

 الدنيوي، الحكم بقاء مع والعقاب المؤاخذة عدم وىو األخروي  الحكم رفع عمى ليدل( اإلثم)
 عن رفع)  الحديث معنى فأصبح واألخروي، الدنيوي  الحكم رفع ليشمل الحكم الشافعية وأضمر
 وليس مرفوعان الحكم أو فاإلثم ىذا وعمى ،(عميو استكرىوا وما والنسيان الخطأ حكم أو إثم أمتي
 .(71)المطموب وىو الواقع، ويطابق ويستقيم الكبلم يصح وبذلك عمييا، المنصوص األفعال ذوات

 .(70)«يكن لم ذلك كل أم نسيت؟ قال  الصبلة أقصرت» اليدين لذو  قولو  – ٕ
 بالفعل، منيما واحد وقع أنو الحقيقة في ولكن والنسيان، الصبلة قصر وقوع ينفي فالحديث     
 معنى فيصبح (عممي أو ظني في )فيقدر الواقع، ويطابق الكبلم يستقيم حتى مقدر تقدير فوجب
 .(79)الواق ويطابق الكبلم يستقيم وبذلك عممي، أو ظني في يكن لم ذلك كل الحديث
 .عقال الكالم صحة عميو توقف ما: الثاني القسم
 ليذا األصوليون  مثل وقد عقبل، الكبلم يصح حتى وذلك القسم ىذا في مقدر تقدير يجب    
 :منيا عديدة بأمثمة النوع
 . (ٖٖ)چڱ  ڱچ: تعالى قولو - ٔ

 القرية إذ عقبل، ممتنع وىذا لمقرية، السؤال توجيو عمى بظاىرىا الكريمة اآلية دلت حيث     
 متقدًما، مقدًرا معنى المنطوق  المعنى ىذا فاستمزم إلييا، السؤال توجيو يعقل ال وأبنيتيا، بأرضيا
 (أىل) اسألوا :المعنى يصبح وبو ،)أىل(ىو المقدر المعنى وىذا عقبل، الكبلم بو يصح حتى

 كان ما وأًيا غيرىا، أو والمحمية، الحالية بعبلقة عمييا إلطبلقيا القرية في مجاًزا إما القرية،
 .(ٖٗ)بو لمعمم محذوف عنو فالمسئول

 .(ٖ٘)چائ  ەئ   ەئچ: تعالى قولو - ٕ
 النادي ألن عقبل يتصور ال وىذا نفسو، النادي بدعوة األمر عمى بظاىرىا اآلية دلت حيث    
 ىم ألنيم(العشيرة أو األىل)وىو الكبلم بو يستقيم مقدر تقدير من فبلبد يدعى، وال االجتماع مكان



 أحمد عطا هللا رحيم عبد الرزاق م.               مجمة آداب الفراىيدي                     عموم المقتضى 
 م9109( آذار 77العدد ) وأثره عمى الفروع الفقيية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘٘ 

 وبذلك ،(ناديو عشيرة أو أىل فميدع ) اآلية تقدير يكون  وعميو نفسو، النادي وليس يدعون  الذين
 .(ٖٙ) عقبل الكبلم يصح
 .شرًعا الكالم صدق عميو توقف ما :الثالث القسم
 بعدة القسم ليذا مثموا وقد شرًعا، الكبلم يصدق حتى مقدر يقدر أن يجب القسم ىذا وفي    
 :منيا أمثمة
 .(37) چڈ  ڈ  چ : تعالى قولو – ٔ

 إال يستقيم ال الكبلم ولكن رقبة، حرروا المعنى فيكون  واألمر، الطمب بمعنى مصدر التحرير    
 فصار يتصور، ال الحر تحرير ألن يعتقيا، أن أراد لمن ممموكة الرقبة كون  وىو أمر، بتقدير
 .(ٖٛ)الممك يسبقو أن إال شرًعا يصح ال فالعتق ،(ممموكة رقبة فتحرير (اآلية تقدير

 .(ٜٖ)چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئې  چ : تعالى قولو - ٕ
 الفدية، عميو تجب رأسو من أذى بو الذي أو المريض الحاج أن عمى بظاىرىا تدل فاآلية    
 المرض بمجرد فدية عميو ليس رأسو من أذى بو الذي أو المريض الحاج فإن صحيح غير وىذا
 أو تطيب )ىو المقدر وىذا شرًعا، النص يصح حتى مقدر تقدير وجب وعميو الرأس، أذى أو

 رأسو من أذى بو أو مريًضا منكم كان فمن اآلية معنى فيصبح ،(شعره أو ظفره من أخذ أو لبس
 .(ٓٗ)نسك أو صدقة أو صيام من ففدية شعره أو ظفره من أخذ أو لبس أو فتطيب

 المطمب الثاني: شروط المقتضى.
 ىو ما منيا شروط عدة لو وضعوا فقد أقسام، ثبلثة إلى المقتضى األصوليون  قسم أن بعد    
 من والمحذوف المقتضى بين المفرقون  وىم األصوليين، بعض بو اختص ما ومنيا عميو، متفق

 :عمى النحو االتي الشروط ىذه في القول وسأفصل ،(ٔٗ)الحنفية متأخري 
 .عمييا المتفق الشروط -والأ
 تصحيح أجل من وطمبو، النص افتضاه أمر المقتضى ألن ؛متعمقة عمى المقدر يتقدم أن -ٔ

 أعتق القائل قولمثالو:  .(ٕٗ)وعمي متقدًما يكون  أن فيجب شرًعا، أو عقبل صحتو أو الكبلم
 البيع وثبت األلف، وعميو اآلمر، من العتق ثبت فقد أعتقت، :فقال درىم، بألف عني عبدك
 العتق عمى متقدًما يكون  أن يجب البيع وىو المقتضى وىذا باإلجماع، اقتضاء المأمور من

ال العتق، يصح حتى وذلك  يصح وال يقع ال العتق فإن العتق عمى متقدًما البيع يثبت لم إذا وا 
 تقدمم المقتضى أن يجب وعميو لو، العين تمميك يقتضي باإلعتاق األمر ألن اآلمر، عن
 .(ٖٗ)طالشر  بمنزلة ويكون  النص، عمى
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 ًلما وموجبا لمعناه مفيًدا يصبح بأن لئلضمار، الطالب المفع أي المقتضي؛ بو يصح أن - ٕ
 إلى يحتاج فالنص، (٘ٗ)چڍ ڌ  ڌچ: تعالى. مثالو، قولو (ٗٗ)لوتناو 

 نقدر لذلك المقتضي، بو يصح أن يجب المقدر وىذا شرًعا، الكبلم صحة أجل من تقدير
 قدرنا ولو ،(أمياتكم نكاح عميكم حرم) اآلية معنى فيصبح ،(نكاح)فنقدر معو، يتناسب مقدًرا
 أو مجالستين، أو بين، البر أو األميات، صمة كتقدير، مثبل النص، مع يتناسب ال معنى
 .(ٙٗ)ونصوصو الشرع لقواعد لمناقضتو وذلك المقدر بيذا يصح بلف المقدرات، من ذلك غير

 .والمحذوف المقتضى بين بالتفريق القائمين شروط وىي :الخاصة الشروط -ثانًيا
 حال تغير فإن إعرابو، حالة بتغير وذلك المقتضى، ظيور عند الكبلم ظاىر يتغير أال - ٔ

: تعالى. مثالو قولو (ٚٗ)المقتضى من وليس المحذوف من يعد ذلك فإن وا عرابو الكبلم
 من يتغير القرية إعراب فإن (،أىل) وىو بالمحذوف صرح فإذا. (ٛٗ)چڱ  ڱچ

 الفرق  يتبين وبيذا مجرور، إليو مضاًفا أصبحت بو، مفعوال كانت أن فبعد الجر، إلى النصب
 .(ٜٗ)والمقتضى المحذوف بين

 لو، مساوًيا أو منو أدنى يكون  بأن وذلك لممقتضي، أي لممذكور تابًعا المقتضى يكون  أن - ٕ
 يدك) لزوجتو الرجل قال إذا. مثالو: لو وأصبل منو أعمى يكون  وال مثمو يستتبع الشيء فإن

 فالنفس اليد، تتبع ال النفس ألن النفس ذكر يقتضي ال اليد ذكر ألن تطمق؛ ال فإنيا ،(طالق
 .(ٓ٘)أصبل والتبع تبًعا األصل جعل يجوز وال التبع، ىي واليد األصل ىي

 المبحث الثالث: عموم المقتضى عند االصوليين وتطبيقاتو الفقيية.
 : آراء األصوليين في عموم المقتضى.األولالمطمب 

 يمكن فيل النص، يحتمميا تقديرات عدة ىناك وكان بتقدير، إال معناه يستقيم ال نص ورد إذا    
 عموم نفين وبالتالي معنى، من أكثر تقدير يجوز ال أنو أم المحتممة؟، المعاني تمكم جميع تقدير

 .ىذا ما سأبينو وكما يأتي المقتضى؟
 ال يكون  وبذلك تعين المقتضى؛ تعيين عمى القرينة أو الدليل قام إذا أنو عمى األصوليون  اتفق   
 .(ٔ٘)عموم لو
اما اذا لم يقم دليل او قرينة عمى تعيين المقتضى، فقد اختمف فيو االصوليون عمى النحو    

 االتي:
، (ٕ٘)كالنووي  الشافعية وبعض المالكية، وأكثر الحنابمة أكثر قول وىو عموم، لو المقتضى إن -ٔ

 .(ٖ٘)الجميور قول وىو أحمد اإلمام إلى بعض ونسبو الشافعي، اإلمام إلى وينسب
 . (٘٘)المتكممين وأكثر ،(ٗ٘)الحنفية قول وىو لو، عموم ال المقتضى إن - ٕ
نما لو عموم ال المقتضى إن - ٖ  .(ٙ٘)األصوليين من جماعة قول وىو المجمل، يعد وا 
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 :الخالف منشأ
 الحنفية وعند النص، حكم فحكمو بالنص؛ ثابت الشافعي عند المقتضى أن الخبلف ومنشأ     
نما حقيقة، معدوًما فكان مذكور، غير فإنو  بالضرورة ثبت وما الحاجة، بقدر موجوًدا يجعل وا 
 أنو ورأى النص إلى نظر فمن النص، إلى النظرة في األصوليين اختبلف. وكذلك (ٚ٘)بقدرىا يقدر

 بعدم قال ثم واحد مقدر بتقدير قال واحد، مقدر بتقدير ترتفع والضرورة تقديرات، عدة يحتمل
 تقدير من مانع ال أنو ووجد النص إلى نظر ومن وافقيم، ومن الحنفية وىم المقتضى، عموم
 جميع تقدير بجواز قالوا الجميع، بتقدير يستقيم النص وأن لمتقدير، الصالحة التقديرات جميع

 ىو االحتمال ىذا ولعل وافقو، ومن الشافعي اإلمام قول وىذا المقتضى، بعموم قالواف المقدرات
 .(ٛ٘)الخبلف لمنشأ األرجح

 االدلة المعتمد عمييا ومناقشتيا:
 .المقتضى بعموم القائمون  :األول الفريق أدلة -اوال
 عمى حممو يتعذر ،(59)«عميو استكرىوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع » قول النبي  – ٔ

 وىو مجاز، أقرب إلى يصار وعميو األمة، في وواقع متحقق واإلكراه والنسيان الخطأ ألن الحقيقة؛
 األشياء يجعل األحكام جميع نفي أن كما الحقيقة، رفع إلى األقرب فيو األحكام، جميع رفع

 وعميو األحكام، جميع نفي تقدير عمى الحمل وجب وبذلك البعض، نفي بخبلف كالعدم، المذكورة
 .(61)معمو  لممقتضى يثبت
 خاصة )اإلثم(ىو المرفوع الحكمف حكم كل ليعم عموم صيغة لو ليس الحديثاجيب: بما ان     
إلضمار  المثبت دليمنا ويبقى لمجميع، النافي اإلضمار عدم وىو كما ان األصل .(60)غيره دون 

 سممنا. ولو (69)عموم يثبت لممقتضى ال وعميو بو، العمل ووجوب ويتبين رجحانو سالًما، البعض
 نفي عمى الدليل يقم لم إذا ولكن األحكام، جميع نفي وىو األقرب المجاز عمى الحمل لكم

 ضرورة ببل الكل إضمار أن وىو معارضتو، عمى قام والدليل األقرب، المجاز ىذا ومعارضة
 عموم ال وعميو لؤلصل، موافق ألنو البعض بإضمار قولنا يسمم إذن األصل، خبلف

 .(67)لممقتضى
 حكم رفع ثبت اآلخرة حكم رفع ثبت فإذا ، اآلخرةالدنيا و  حكمي بين يثبت التبلزم بما ان –ٕ

 في األحكام جميع رفع يثبت وبذلك الدنيا، حكم رفع فيثبت اآلخرة، حكم رفع ثبت وقد الدنيا،
 .(64)المطموب وىو الحديث،

 الدنيا حكم ويبقى ينتفي، اإلثم وىو اآلخرة حكم فإن الحكمين، بين تبلزم يوجد ال إنواجيب:     
 اإلثم يرتفع فإنو ، )الخطأ بطريق لمغير محترم مال إتبلف (مثل وذلك ونحوه الضمان من

 المراد ىو األخروي  الحكم أن عمى اإلجماع ولوال الضمان، وىو الدنيوي  الحكم بقاء مع األخروي 



 أحمد عطا هللا رحيم عبد الرزاق م.               مجمة آداب الفراىيدي                     عموم المقتضى 
 م9109( آذار 77العدد ) وأثره عمى الفروع الفقيية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘ٛ 

ذا لئلجمال، وذلك بو العمل لتوقف الحديث؛ من  انتفى المراد ىو األخروي  الحكم أن عمى ُأجمع وا 
 .(65)لو عموم ال المقتضى أن ثبت وبذلك الدنيوي، الحكم

 ،)سمطان لمبمد ليس (:قولنا نحو االستعمال، عرف عميو ودل عرًفا، المقتضى عموم ثبت لقد -ٖ
 وىذا ذلك، وغير والسيطرة والحكم واإلدارة التدبير من الصفات جميع نفي يقتضى ذلك فإن
 عن رفع »: قولو في المفع يحمل وكذلك الصفات، جميع رفع عمى حملَ  المفع أن عمى يدل
  .(67)األحكام جميع نفي عمى ،(66)«والنسيان الخطأ أمتي

 استداللكم يسقط وبذلك جائز، غير العرف عمى والقياس العرف؛ عمى قياس ىذا إناجيب:     
 بعض فإن لمسمطان، الصفات جميع نفي صورة من ذكر فيما نسمم ال. كما (68)بالعرف
 جميع نفي في عموم ال وبذلك ذلك، وغير وحياتو كوجوده وذلك لمسمطان تبقى الصفات
 .(69)الصفات

 يمزم وبذلك مبيًما؛ يصبح المقدر ىذا فإن تعيين، بدون  التقديرات أحد بتقدير قمنا إذا -ٗ
 .(71)اإلجمال من فراًرا الكل تقدير إلى فيصار األصل، خبلف واإلجمال اإلجمال،

ن تعيين، بدون  التقديرات بعض عمى الحمل إناجيب:       ىو الذي اإلجمال يستمزم كان وا 
 منو يمزم الجميع عمى حممو ألن التقديرات؛ جميع عمى حممو من أولى لكنو األصل؛ خبلف
 .(70)وأول أقرب اإلجمال فيكون  األصل، مخالفة يكثر مما اإلضمار زيادة

 فكذلك عموم؛ لمنص يثبت أنو وكما بالنص، الثابت الحكم بمنزلة بالمقتضى الثابت الحكم إن -٘
 .(79)األحكام ثبوت في النص بمنزلة ألنو لممقتضى يثبت

 تبًعا يكون  والشرط لممقتضي؛ شرط والمقتضى لممنصوص، تبًعا ثبت المقتضى أناجيب:     
 النص بصيغة مختًصا العموم يبقى إذن تبًعا، يكون  أن من خرج كالنص جعل ولو لممشروط،

 .(77)عموم لممقتضى يثبت ال وعميو المقتضى، دون 
 لو. عموم ال المقتضى بان القائمون  أدلة -ثانيا
 ىنالك بعض االدلة اىميا. األولاالجابات التي تمت ادلة القول  فضبًل عن    
 .(74)لو عموم فبل معنى والمقتضى، األلفاظ عوارض من العموم إن - ٔ

 .كما تقدم اجازوا ان يكون لممعنى عموم األولالقول  اال ان اصحاب     
 تندفع بتقدير والضرورة بقدرىا، يتقدر لمضرورة والثابت والضرورة، لمحاجة ثبت المقتضى إن - ٕ

لممقتضى،  العموم صفة إثبات ثم المقدرات، كل تقدير إلى حاجة ال وعميو واحد، مقدر
نما الحرمة األصل في فحكميا الميتة، تناول نظير فالمقتضى والضرورة  لمضرورة، أبيحت وا 

 .(75)بقدرىا تقدر
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 بعد الولد أم جاءت ثم ابني( )ىذا يده، في وىو معروفة أم لو لولد الرجل قال واعترض: لو    
األمور  من وغيره اقتضاء، ثبت قد فالنكاح وورثتو، منو ميراثيا وادعت فصدقتو، موت المدعى

كما  الحاجة بقدر يثبت المقتضى كان فمو اقتضاء، تثبت أيًضا ونحوه النسب واثبات كالميراث
 أن عمى ذلك دل اقتضاء؛ األحكام ىذه كل ثبتت فمما األحكام، من غيره دون  النكاح لثبت ادعيتم

 .(76)الحاجة بقدر يثبت وأنو لو عموم ال المقتضى )إن قولكم يبطل وعميو عموم، لو المقتضى
 .(77)ىذه المسألة ثابتة باإلشارة والثابت بيا كالثابت بالظاىر ويرد: ان
 :الترجيح

 منيما كلٍ  وتمسك الفريقين أدلة قوة جمًيا لنا ظير قد والمناقشات، األدلة عرض خبلل من    
 اعمم واحكم. تعالىاال ان ادلة القائمين بعموم المقتضى اقوى؛ وىذا ما ارجحو، وهللا  برأيو،

 .مخطَئا أو ناسًيا صالتو في تكمم من الثاني: تطبيق ألثر عموم المقتضى حكم المطمب
 :رأيين عمى المسألة في العمماء اختمف
 رأي ، وىووصبلت تبطل ال مخطَئا أو ناسًيا قميل بكبلم صبلتو في تكمم من إن :األول الرأي

  .(80)والتابعين الصحابة من جماعة قول وىو ،(81)والحنابمة ،(79)والشافعية، (78)ةلمالكيا
و، عمي إثم وال اإلعادة، وعميو صبلتو بطمت مخطَئا أو ناسًيا صبلتو في تكمم من إن: الثاني الرأي

 .(89)وىو راي الحنفية
 :األدلة
 .األول الفريق أدلة - أوال
 استكرىوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع »  قولو  في المقتضى بعموم استدلوا    
 (حكم ) أمتي عن رفع الحديث معنى فيصبح (الحكم )الحديث في المقدر إن قالوا ،(87)«عميو
 والحكم البطبلن، عدم وىو الدنيوي  الحكم يشمل عام والحكم عميو، استكرىوا وما والنسيان الخطأ

 .(84)طأمخ أو ناسًيا تكمم من صبلة تصح وعميو والعقاب، المؤاخذة عدم وىو األخروي 
 َقالَ  ،(٘ٛ)اْلَعِشيِّ  َصبَلَتيْ  ِإْحَدى  َقاَل َصم ى الن ِبي   » -رضي هللا عنو -ىريرة  عن ابي –ٕ

مِ  ِفي َخَشَبةٍ  إلى َقامَ  ُثم   َسم مَ  ُثم   َرْكَعَتْينِ  اْلَعْصرَ  َظنِّي َوَأْكَثرُ  ُمَحم دٌ   َيَدُه َعَمْيَيا َفَوَضعَ  اْلَمْسِجدِ  ُمَقد 
بَلةُ  َأَقُصَرْت  َفَقاُلوا الن اسِ  َسَرَعانُ  َوَخَرجَ  ُيَكمَِّماهُ  َأنْ  َفَياَبا َعْنُيَما ّللا ُ  َرِضيَ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َأُبو َوِفيِيمْ   الص 
 َقدْ  َبَمى َقالَ  ُتْقَصْر  َوَلمْ  َأْنَس  َلمْ  َفَقالَ  َقُصَرْت  َأمْ  َأَنِسيتَ  َفَقالَ  اْلَيَدْينِ  ُذو  الن ِبي   َيْدُعوهُ  َوَرُجلٌ 
 َوَضعَ  ُثم   َفَكب رَ  َرْأَسوُ  َرَفعَ  ُثم   َأْطَولَ  َأوْ  ُسُجوِدهِ  ِمْثلَ  َفَسَجدَ  َكب رَ  ُثم   َسم مَ  ُثم   َرْكَعَتْينِ  َفَصم ى َنِسيتَ 
 .(ٙٛ)«َوَكب رَ  َرْأَسوُ  َرَفعَ  ُثم   َأْطَولَ  َأوْ  ُسُجوِدهِ  ِمْثلَ  َفَسَجدَ  َفَكب رَ  َرْأَسوُ 
 قد الصبلة أن ظانين تكمموا الصحابة من مجموعة ومعو  النبي إن قالوا :الداللة وجو    

 كان ولو لمسيو، سجد ثم صمى ما عمى النبي  بنى ثم بعد، تنتو لم الصبلة أن وتبين انتيت،
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 ناسًيا تكمم من صبلة صحة عمى ذلك دلي وىذا جديد من  ألعادىا الصبلة يبطل نسياًنا الكبلم
 .(ٛٛ). فيكون المقدر ىنا رفع االثم(ٚٛ)صبلتو في

 .الثاني الفريق أدلة - ثانًيا
، اْلَحَكمِ  ْبنِ  ُمَعاِوَيةَ  َعنْ  -ٔ َمِميِّ  ِمنَ  َرُجلٌ  َعَطَس  ِإذْ  ، هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  ُأَصمِّي َأَنا َبْيَنا: َقالَ  الس 

َياْه، َواُثْكلَ : َفُقْمتُ  ِبَأْبَصاِرِىْم، اْلَقْومُ  َفَرَماِني هللاُ  َيْرَحُمكَ : َفُقْمتُ  اْلَقْوِم، ، َتْنُظُرونَ  َشْأُنُكْم؟ َما ُأمِّ  ِإَلي 
ُتوَنِني َرَأْيُتُيمْ  َفَمم ا َأْفَخاِذِىْم، َعَمى ِبَأْيِديِيمْ  َيْضِرُبونَ  َفَجَعُموا ، َلِكنِّي ُيَصمِّ  هللاِ  َرُسولُ  َصم ى َفَمم ا َسَكت 
، َضَرَبِني َواَل  َكرَىِني َما َفَوهللِا، ِمْنُو، َتْعِميًما َأْحَسنَ  َبْعَدهُ  َواَل  َقْبَموُ  ُمَعمًِّما َرَأْيتُ  َما َوُأمِّي، ُىوَ  َفِبَأِبي 
بَلةَ  َىِذهِ  ِإن  : »َقالَ  َشَتَمِني، َواَل   َوالت ْكِبيرُ  الت ْسِبيحُ  ُىوَ  ِإن َما الن اِس، َكبَلمِ  ِمنْ  َشْيءٌ  ِفيَيا َيْصُمحُ  اَل  الص 

 .(ٜٛ)«اْلُقْرآنِ  َوِقَراَءةُ 
  .(ٜٓ)لمصبلة ْمفسد فيو ونحوه كالكبلم مباشرتو يصمح ال ما انوجو الداللة:     
اجيب: ان الكبلم ىنا لم يكن من ناس او خاطئ، وانما ممن تعمد الكبلم، فالفارق واضح     

 البيان.
ن   َيَشاءُ  َما َأْمِرهِ  ِمنْ  ُيْحِدثُ  ّللا َ  ِإن   » قال النبي  –ٕ  الَ  َأنْ  َأْمِرهِ  ِمنْ  َأْحَدثَ  َقدْ  َوَعز   َجل   ّللا َ  َواِ 

بَلِة  ِفى َتَكم ُموا  .(ٜٔ)«الص 
 عمى ذلك فدل األمر، أخر في ومنع حرم الصبلة في الكبلم أن عمى الحديث دلوجو الداللة: 

 عن رفع »حديث في المقتضى عموم بعدم رأييم مع يتفق وىذا. (ٕٜ)مطمق بالكبلم الصبلة بطبلن
 فقط اآلخرة في والمؤاخذة اإلثم يرفع وعميو) اإلثم (ىو المرفوع إن قالوا إنيم حيث ،« الخطأ أمتي
 .(ٖٜ)ئامْخط أو ناسًيا تكمم من صبلة تبطل وبذلك الدنيوي، الحكم بقاء مع

 الكبلم ىنا ما كان عن عمد، والمسألة تدور حول من تكمم ناسيا او خاطئ. اجيب: ان
 تكمم من مسألة في المقتضى عموم في لقولو فريق كل تطبيق وضوح المسألة ىذه في: المبلحعو 

 المقدر إن قالوا المقتضى بعموم القول وافقيم ومن فالشافعية ،)مخطَئا أو ناسًيا (الصبلة في
 الدنيوي  الحكم رفع يشمل عام والحكم ،)الحكم (ىو « ...أمتي عن رفع »حديث في المرفوع
 رأييم تطبيق كان وبذلك مخطَئا، أو ناسًيا بالكبلم الصبلة تبطل ال قالوا وعميو األخروي، والحكم
 الحديث في المقدر إن قالوا الحنفية بينما المسألة، ىذه في وصريًحا واضًحا المقتضى بعموم
 سارًيا، الدنيوي  الحكم بقاء مع فقط األخروي  الحكم ىو عندىم المرفوع فإن وعميو) ماإلث(ىو

 لو عموم ال المقتضى بأن رأييم تطبيق كان وأيًضا مخطَئا، أو ناسًيا تكمم من صبلة أبطموا وبذلك
 .المسألة في والصراحة الوضوح غاية في
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 المطمب الثالث: أثر اإلختالف في عموم المقتضى في ضمان المستعار.
 جميع عمى النص حمل أمكن إن بو القائمين عند المقتضى بعموم يعمل أنو سبق فيما تذكر    

 يؤدي منيا كلٍ  تقدير كان بأن وذلك المعاني جميع عمى الحمل تعذر إذا وأما المقدرة، المعاني
نما المقتضى، بعموم يعمل فبل التناقض إلى  ىذه وفي المقدرات، ىذه من واحد مقدر يتقدر وا 

 .كما يأتي المقدرة، المعاني لتناقض وذلك ؛المقتضى عموم بمنع لمقول تطبيق المسألة
 فيل ،تقصير أو تعد بدون  عنده الشيء ىذا وتمف آخر، من شيء إنسان، (ٜٗ)استعارمسألة: 

 في المسألة خبلف عمى رأيين، كما يأتي: .ال؟ أم ضمان المستعير عمى
 .(ٜٙ)والحنابمة ،(ٜ٘)لشافعيةا : الضمان الزم عمى المستعير تعدى او لم يتعَد، وىو رأياألول الرأي
 .(ٜٛ)، والمالكية(ٜٚ)، وىو رأي الحنفيةوالتقصير بالتعدي إال يضمن ال :الثاني الرأي
  :الخالف سبب
يَ » في مقتضى قول النبي  االختبلف     فأصحاب الراي  .(ٜٜ)«َعَمى الَيِد َما َأَخَذْت َحت ى ُتَؤدِّ
فأصحاب الراي  حمل بينما أخذت، ما ضمان اليد عمى أي ن(الضما(عمى الحديثوا حمم األول
 .أخذت ما حفع اليد عمى أي) الحفع)عمى الحديث الثاني
 .األولادلة اصحاب الرأي  -اوال
يَ » قول النبي  بحديث استدلوا -ٔ  عدة يحتمل فالحديث «َعَمى الَيِد َما َأَخَذْت َحت ى ُتَؤدِّ

 أو أخذت، ما ضمان اليد عمى المعنى فيصبح ة؛التأدي أو، الرد الحفع، الضمان، :وىي تقديرات
 غاية، وجعمل وذلك؛ لمتقدير يصمح ال والثالث تؤديو، حتى أخذت؛ ما تأدية أو أخذت، ما حفع
 لقولو الشيء بحممو معناه يستقيم ال النص أن كما لنفسو، غاية يكون  ال فالشيء تؤديو، حتى
 أوجبوا وعميو الضمان، قدروا والحنابمة فالشافعية والحفع، الضمان إال يبق فمم المعنى، ىذا عمى

 بعموم قوليم عمى جرًيا مًعا والحفع الضمان يقدروا أن األصل وكان المستعير، عمى الضمان
 فتقدير متنافيان، المقدرين المعنيين ألن وذلك فقط الضمان إال يقدروا لم ولكنيم المقتضى،
 ضمان يد المستعير يد تصبح مًعا الحفع مع الضمان قدر ما فإذا الحفع، تقدير ينافى الضمان

 وىو واحد مقدر عمى النص حمموا وعميو يصح، وال متناقض وىذا الوقت نفس في أمانة ويد
 .(ٓٓٔ)المسألة ىذه في المقتضى بعموم يقولوا ولم ،(الضمان)
ِتَيا، ِمنْ  ُيْصِمُحَيا َوَما ِدْرٍع، ِماَئةَ  َأْدَراًعا َفَسَأَلوُ  ُأَمي ةَ  ْبنِ  َصْفَوانَ  إلى  ّللا ِ  َرُسولُ  َبَعثَ  - ٕ  ِعد 

َيَيا َحت ى َمْضُموَنةٌ  َعاِرَيةٌ  َبلْ : »َقالَ  ُمَحم ُد؟ َيا أََغْصًبا: َفَقالَ   .(ٔٓٔ)«ِإَلْيكَ  ُنَؤدِّ
 .المستعير من العارية ضمان في الداللة صريح فالحديث    
 .الثاني الفريق أدلة - ثانًيا
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يَ » النبي  ايضا بحديث استدلوا -ٔ  الحديث حمموا حيث. (ٕٓٔ)«َعَمى الَيِد َما َأَخَذْت َحت ى ُتَؤدِّ
 يد تكون  وعميو تؤديو، حتى أخذت ما حفع اليد عمى: المعنى فيصبح (الحفع) عمى

 .(ٖٓٔ)روالتقصي بالتعدي إال يضمن أمانة وال يد المستعير
 .(ٗٓٔ)«ليس عمى المستعير غير المغل ضمان »  النبي  بحديث استدلوا -ٕ

 .المستعير عمى الضمان وجوب عدم في الداللة واضح فالحديث     
 المرء عمى يجب ال الضمان ألن وذلك المستعير عمى الضمان وجوب سبب يوجد ال قالوا -ٖ

 .(٘ٓٔ)عميو الضمان يجب ال وعميو شيًئا يفعل لم المستعير وىنا بفعمو إال
 عموم بعدم القول عمى المسألة ىذه في العمماء بين اتفاق يوجد أنو المبلحع منمن المبلحع     

 المقتضى بعموم يقولون  الذين والحنابمة فالشافعية ،(...أخذت ما اليد عمى )حديث في المقتضى
 متناقضة، التقديرات ألن وذلك لمذىبيم، مخالفة يعد ال وىذا المسألة، ىذه في بو يقولوا لم فإنيم

 وبذلك (الضمان) وىو واحد مقدر عمى النص حمموا وعميو ذكرنا، كما الحفع ينافي فالضمان
ن المالكية وأما(، )استعارة الدروع بحديث رأييم أيدوا وقد المستعير عمى الضمان أوجبوا  اتفقوا وا 

 في خالفوىم إنيم إال المقتضى، بعموم القول وعدم واحد مقدر بتقدير والحنابمة الشافعية مع
 عمموا فقد الحنفية وأما ذلك، في الحنفية موافقين الضمان، وليس) الحفع) قدروا حيث المقدر
             ىو فقط واحد مقدر عمى النص وحمموا المسألة، ىذه في المقتضى بعموم القول بعدم برأييم

 بالتعدي إال يضمن وال ضمان يد وليست أمانة يد المستعير يد إن قالوا وعميو ع(الحف )
 المقتضى بعموم يقولوا ولم واحد، مقدر عمى( ...اليد عمى)النص حمموا ىنا فالجميع والتقصير،

 والمالكية، الحنفية وىم الثاني الفريق رأي ىو؛ ولذلك ارى الراجح: وأعمم أعمى تعالى وهللا فيو،
 فإن لمضمان؛ سبب وجود لعدم وذلك والتقصير، بالتعدي إال يضمن ال المستعير إن يقولون  الذين

 تضمين أن كما يضمن، حتى شيًئا يفعل لم والمستعير بفعمو إال المرء عمى يجب ال الضمان
 الغراء الشريعة عنو نيت ما وىذا الناس بين والبغضاء التشاحن إلى يؤدي سبب بغير المستعير
 .أعمم وهللا بابو، سد إلى ودعت

 الرابع: اثر عموم المقتضى في طالق المكره. المطمب
اختمف العمماء في  .؟ ال أم طبلقو يقع فيل، (ٙٓٔ)حق بغير زوجتو طبلق عمى إنسان ُأكرهاذا    

 ىذه المسالة عمى رأيين:
، (ٜٓٔ)والحنابمة، (ٛٓٔ)والشافعية، (ٚٓٔ)لمالكية، وىو راي ايقع ال هالمْكرَ  طبلق إن: األولالراي 

 .(ٓٔٔ)والظاىرية
 .(ٔٔٔ)، وىو رأي الحنفيةيقع المكره طبلقالرأي الثاني: 

 :األولاصحاب الرأي  أدلة
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 استكرىوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع » النبي  قول في المقتضى بعموم استدلوا -ٔ
 وىو األخروي  الحكم يعم والحكم ،(الحكم ) ىو الحديث في المرفوع إن حيث. (ٕٔٔ)« عميو

 .المكره طبلق وقوع عدم وىو الدنيوي  والحكم والعقاب، المؤاخذة
فبما ان الشرك اعظم من  .(ٖٔٔ)چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ : تعالىقولو  –ٕ

 .(ٗٔٔ)الطبلق، ولم يقع الشرك فكذلك ال يقع الطبلق
 .(ٙٔٔ)اإلغبلق: فسر باإلكراهو . (٘ٔٔ)«اَل َطبَلَق َواَل َعَتاَق ِفي ِإْغبَلقٍ » النبي  قول - ٖ
 فقد .رضي هللا عنيما وعمي عمر منيم المكره، طبلق وقوع بعدم الصحابة من العديد أفتى -ٗ

 امرأتو فأتت عسبل، ليشتار بحبل تدلى الخطاب بن عمر عيد عمى رجبل أن »روي: 
ال ثبلثاً  ليطمقيا فقالت الحبل عمى فجمست  فأبت باهلل واإلسبلم فذكرىا الحبل، قطعت وا 
 .(ٚٔٔ)«بطبلق ىذا فميس أىمك إلى ارجع فقال: ذلك لو فذكر عمر إلى خرج ثم ثبلثًا، فطمقيا

 .(ٛٔٔ)«ُلمْكره طبلق ال» قال: عن عمي  وروى الحسن  –٘
 طبلق وقوع عدم عمى صريحة داللة تدل الصحابة من وواضحة صريحة نصوص فيذه    

 .المكره
 ادلة اصحاب الرأي الثاني.    
 الطبلق، إيقاع قصد منيما كبل أن بجامع ازلــالي ىــــــعم كرهـــــالم واــــــاســــق ثـــــيــــح اســـيـــالق –ٔ

 » النبي  بحديث اليازل، طبلق وقوع أثبتوا وقد ،(ٜٔٔ)أىونيما فاختار الشرين عرف وألنو
  .(ٕٓٔ)«والرجعة والطبلق النكاح جد وىزلين جد جدىن ثبلث

 طبلق باستثناء الطبلق عموم تفيد كل. (ٕٔٔ)«المعتوه طبلق إال جائز طبلق كل » قولو  -ٕ 
 .(ٕٕٔ)ويصح طبلقو يقع وعميو، المكره طبلق فيو فيدخل والمعتوه، الصبي

، (ٖٕٔ)«والنسيان الخطأ أمتي عن رفع »حديث في المقتضى عموم بعدم رأييم مع يتوافق وىذا    
 بوقوع قالوا وعميو ،(الدنيوي  الحكم بقاء مع األخروي  الحكم رفع)عمى الحديث حمموا إنيم حيث
 عموم قاعدة المقتضى بعموم القائمين وافقيم ومن الشافعية من كلٌ  طبق لقد . المكره طبلق

 وال طبلق ال »بحديث إليو ذىبوا ما وأيدوا المكره، طبلق يوقعوا ولم المسألة، ىذه في المقتضى
 أمتي عن رفع » حديث في المقتضى بعموم يقولوا لم الذين الحنفية أما ،(ٕٗٔ)«إغبلق في عتاق
 ال وبذلك الدنيوي، الحكم بقاء مع األخروي  اإلثم ىو المرفوع إن قالواو  األصل، وىو، (ٕ٘ٔ)«الخطأ
 في رأييم توافق وبذلك ،فقيي فرع وىو المكره، طبلق أوقعوا وعميو الدنيوي، اإلكراه حكم يرفع
 الطبلق، وقوع في اليازل عمى المكره قاسوا حيث القياس عمى كذلك واعتمدوا األصل، مع الفرع

 .السبيل سواء إلى والموفق اليادي وهللا المكره، طبلق يقع اليازل طبلق يقع كما وقالوا 
 :الراجح الرأي
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 طبلق وقوع بعدم القائمين وافقيم، ومن والحنابمة والشافعية المالكية وىم الجميور رأي ىو      
 النص مقابمة في قياس اليازل عمى المكره الحنفية قياس وألن وكثرتيا، أدلتيم لقوة وذلك المكره،
 ىاألولو  يصح، ال النص مقابمة في والقياس ،(ٕٙٔ)«إغبلق في عتاق وال طبلق ال » حديث وىو
 المكره أن فكما الكفر؛ في اإلكراه عمى الطبلق في اإلكراه قياس وىو الجميور بقياس يؤخذ أن

 أن شك وال الطبلق، فكذلك يكن لم قولو وكأن واآلخرة الدنيا في عقوبة تمحقو ال الكفر عمى
 الصحابة من العديد بو أفتى ما ىو الطبلق وقوع عدم أن كما الكفر، من خطًرا أقل الطبلق

 عمى يحافع المكره طبلق وقوع بعدم القول أن كما غيرىم، قول وترك بقوليم األخذ ىاألولو 
 فإن كمو لذلك لتحقيقيا، الشريعة تسعى التي المطالب أىم من تعتبر والتي الزوجية الحياة استمرار
 .أعمم تعالى وهللا، (ٕٚٔ)الجميور رأي ىو الراجح

 خاتمة.ال
 صدق ضرورة أضمر ماوىي  المقتضى، أنواع عمى الجممة في متفقون  األصوليين إن -0

 .شرًعا الكبلم صحة أجل من أضمر وما عقبل، الكبلم صحة أجل من أضمر وما المتكمم،
 التي الفروع بيا أخرجوا لممقتضى خاصة شروًطا الحنفية أصوليي من المتأخرين بعض ذكر - ٕ

 .عندىم المقتضى عموم فييا ثبت
 شريعتال مرونة إلىؤدي ي ىذا فان ؛المجتيدين اجتياد إلىبما ان تحديد المقتضى يرجع  – ٖ

 .وعدم تضييق الواسع من العمم الشرعي، فمكل منيجو في الوصول لمحكم الشرعي
 فييا الوحيد الدليل ليس المقتضى عموم قاعدة عمى كتطبيق المذكورة الفقيية الفروع إن - ٗ

نما عدمو، أو المقتضى عموم  ىذه عمى أحكاميم في إلييا استندوا أخرى  أدلة لمعمماء كان وا 
 .الفروع

 في الفقيية الفروع في المقتضى عموم في رأيو والمتكممين الحنفية من فريق كل طبق - ٘
 .الغالب

 واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين.    
 اليوامش

                                                           

عبد الرحيم بن الحسن بن عمي اإلسنوي الشافعّي، أبو دمحم، جمال ، شرح منياج الوصول ينظر: نياية السول( ٔ
 .٘/ٔ: مٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔ ،ٔ: ، طلبنان-بيروت-دار الكتب العممية  ىـ(ٕٚٚ: تالدين )

ه ٓٔٗٔط: بيروت، -لممبليين العمم دار ه،ٖٜٖالجوىري، ت:  حماد بن إسماعيل الصحاح،ينظر: ( ٕ
 المصري، منظور ابن مكرم بن دمحم الفضل أبي الدين جمال العرب، لسان، و ٜٚٗ/ ٔم: ٜٜٓٔ

 .ٖٕٗ/ ٕٔبيروت:  -صادر دار ه،ٔٔٚت:
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 آبادي، الفيروز يعقوب بن دمحم الدين مجد المحيط، القاموس، و ٖٕٗ/ ٕٔمنظور:  ابن ،العرب لسانينظر: ( ٖ
 .ٜٖٗٔ: مٜٜ٘ٔ  -ه ٘ٔٗٔ بيروت، -الفكر دار البقاعي، دمحم الشيخ: ضبطو ه، ٚٔٛ: ت

 -الفكر دار ىارون، السبلم عبد :تحـ ه، ٜٖ٘القزويني، ت: زكريا بن فارس بن المغة، أحمد مقاييسينظر: ( ٗ
-اإلسبلمية المكتبة وآخرون، مصطفى إبراىيم الوسيط، ، والمعجم٘ٔ/ ٗ م:ٜٜٚٔ هٜٜٖٔ بيروت،
 .ٜٕٙ/ٕتركيا:  -اسطنبول

- هٜٜٖٔبيروت، -صادر دار ه،ٖٛ٘الزمخشري، ت:  عمر بن محمود هللا أساس الببلغة، جارينظر: ( ٘
 الزبيدي، بمرتضى الممقب الرازق  عبد بن دمحم بن القاموس، دمحم جواىر من العروس وتاج ،ٖٙٗم: ٜٚٚٔ

 .ٕ٘ٔ/ ٖٖاليداية:  دار المحققين، من مجموعة تحـ: ه،ٕ٘ٓٔت:
 .ٕٗٗ/ٕٔلسان العرب:  ،ٖٙٗالببلغة، الزمخشري:  أساسينظر: ( ٙ
 .ٕ٘ٔ/ ٖٖالعروس، الزبيدي:  وتاج ،، ٜٚٗ/ ٔالجوىري:  الصحاح،ينظر: ( ٚ

ىو احمد بن دمحم بن إسحاق أبو عمي الشاشي، الفقيو سكن بغداد ودرس فييا، وتفقو عمى يد أبي الحسن  (ٛ)
الكرخي، كان حنفيا وصار التدريس عمى يده بعد وفاة أبو الحسن الكرخي، توفي سنة أربع وأربعين 

عبد القادر بن دمحم بن نصر هللا القرشي، أبو دمحم، محيي الدين الحنفي  طبقات الحنفية.مائة. ينظر: وثبلث
 .ٕٜٖ/ ٖ، وتاريخ بغداد: ٜٛ/ ٔ: كراتشي –ىـ(، مير دمحم كتب خانو ٘ٚٚ)ت: 

 ٕٓٗٔ بيروت،- العربي الكتاب دار ه،ٖٗٗت: الشاشي، إسحاق بن دمحم بن أحمد أبو الشاشي، أصول (ٜ)
 .ٚٔ/ ٔم:  ٕٜٛٔ-ه
 عميو: صبلح عمق ه،ٓ٘ٗ: السرخسي، ت أحمد بن دمحم بكر أبو الفقو، أصول، في ينظر: المحرر (ٓٔ)

 .ٕ٘ٔ/ ٔم: ٜٜٙٔ -هٚٔٗٔ، ٔ بيروت، ط- العممية الكتب دار عويضة،
األنصاري اليندي أبو الحسنات خاتمة العمماء اليند وأكثرىم تأليفا  ىو عبد الحي بن عبد الحميم المكنوي  (ٔٔ

م وحفع القرآن وىو ابن عشر سنين، ثم اشتغل بالعمم عمى ٕٗٙٔوأتميم تحريرا واطبلعا وتوسطا ولد سنة 
(. ينظر: فيرست ٖٗٓٔوالده وغيره، واخذ عن مفتي الحنابمة بمكة دمحم بن عبد هللا بن حميد المكي، )ت: 

 .ٖٓٚ – ٕٛٚ/ ٕارس ومعجم المعاجم والمسمسبلت: الفي
ينظر: قمر األقمار، حاشية عمى نور األنوار شرح المنار، دمحم عبد الحميم دمحم أمين هللا المكنوي، القاىرة،  - (ٕٔ

 .ٖٚ: ٜٙٓٔ، وخبلصة األصول، سمطان أفندي دمحم، القاىرة،ٔٔٔ -ٓٔٔ/ ٔىـ:  ٖٙٔٔ
 .٘٘/ ٔالتنقيح: كشف حقائق  إلىينظر: التمويح  (ٖٔ)
ىو عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاىري، أبو دمحم، عالم األندلس في عصره، وأحد أئمة اإلسبلم،  - (ٗٔ)

ىـ(، ومن مؤلفاتو: )المحمى، جميرة ٙ٘ٗىـ(، وكان فقييًا حافظًا، توفي في سنة )ٖٗٛولد بقرطبة سنة )
 دار ه،ٜٖٙٔالزركمي، ت: عمي بن دمحم بن محمود هللا خير األنساب، الناسخ والمنسوخ(. ينظر: األعبلم،

 . ٕٗ٘/ ٗم :ٕٕٓٓ -ه ،ٖٕٗٔبيروت، ط- المبليين
 تحـ: محمود ه٘ٙٗالظاىري، ت:  حزم بن سعيد بن أحمد بن عمي دمحم أبو األحكام، أصول في اإلحكام (٘ٔ)

 .ٖٗ/ ٔ: مٕ٘ٓٓ -هٕٙٗٔالقاىرة، -الحديث دار عثمان،
 . ٖٔٗ/ٖ: البن حزم األحكام أصول في اإلحكام (ٙٔ)
 . ٖٓٔ/ ٜٖ: العروس الزبيدي ، وتاجٖٔ٘الزمخشري: ، الببلغة أساسينظر:  (ٚٔ)
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 . ٙٛٔ/ ٘ٔ العرب: لسان (ٛٔ)
 ه،ٖٓٗ الحنفي، ت: الدبوسي عيسى بن عمر بن هللا عبيد زيد أبي اإلمام الفقو، أصول في األدلة تقويم (ٜٔ)

 . ٖ٘ٔ م:ٕٔٓٓ - هٕٔٗٔ بيروت، ط:  -العممية الكتب دار
 هللا عبد تحـ: ه،ٖٓٚ البخاري، ت: أحمد العزيز عبد الدين عبلء البزدوي، أصول عن األسرار كشف (ٕٓ)

 . ٛٔٔ/ ٔ: م ٜٜٚٔ ه،ٛٔٗٔ: العممية، بيروت، ط الكتب دار عمر، محمود
 . ٛٔٔ/ ٔي: مبخار ل األسرار، ، وكشفٙٛٔ/ ٔالمحرر، لمسرخسي:  (ٕٔ)
 دار الشريعة، لصدر التنقيح بيامش مطبوع ه،ٛٔٗٔالدركاني، ت:  دمحم الدين التنقيح، نجم شرح التمقيح (ٕٕ)

 داللة تعريف عن بدال المقتضى العمماء بعض وعرف ،ٚٙٔ: ٕٔٓٓ – ٕٔٗٔ بيروت، ط:-العممية الكتب
المعنى،  بنفس االقتضاء وداللة المقتضى أن أي الدالالت، أنواع من الرابع النوع أنو وذكروا، االقتضاء

 . ٙٛٔ :لمسرخسي المحرر،و ، ٖ٘ٔاألدلة، لمدبوسي:  تقويم: ينظر
، والتنقيح ٛٔٔ/ ٔالبزدوي:  ، وأصولٖٜٖ/ ٔالمنار، لمنسفي:  عمى المصنف شرح األسرار كشفينظر:  (ٖٕ)

 المكتب ،صالح أديب دمحم .اإلسبلمي، د الفقو في النصوص تفسير، و ٚٙٔ -ٙٙٔلصدر الشريعة: 
 . ٖٔ٘، لمدريني: األصولية المناىج، و ٚٗ٘/ ٔ :مٖٜٜٔ -هٖٔٗٔط:  بيروت،- اإلسبلمي

رشاد، و ٕٙ٘ -ٕٛ٘/ ٔلمقرافي:  المنظوم، العقدينظر:   (ٕٗ)  . ، بتصرفٜٙٔ: ، لمشوكانيالفحول ا 
تب ىـ(، دار الكٛ٘ٗينظر: المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  ((ٕ٘

. ٕٕ٘/ٖٔ، ولسان العرب: ٕٛٔ/ٗم، تحـ: عبد الحميد ىنداوي: ٕٓٓٓ -ىـٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط/ -العممية
 والَمْنَدل ىو عود الطيب.    

( وىو تعريف كثير من األصوليين، كابن الحاجب، والَقَراِفي، والبيضاوي، والطوفي، والسبكي، والشوكاني، (ٕٙ
ج المنياج، لئلمام شمس الدين دمحم ، ومعراٚٔمع اختبلف يسير في العبارات. ينظر: شرح تنقيح الفصول: 

م، تحـ: ٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط/  -ىـ(، مطبعة الحسين اإلسبلمية ٔٔٚبن يوسف الجزري، )ت:
، وشرح مختصر الروضة، نجم الدين أبو الربيع سميمان بن عبد القوي بن ٜٖ/ٔد. شعبان دمحم إسماعيل: 

م، تحـ: د. عبد هللا ٜٚٛٔ -ىـٚٓٗٔ، ٔة الرسالة، ط/ ىـ(، مؤسسٙٔٚعبد الكريم بن سعيد الطوفي، )ت: 
، وشرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي، لمقاضي عضد الممة ٖٖٔ/ٔبن عبد المحسن التركي: 

 -ىـ ٕٔٗٔلبنان، ط/  -بيروت -ىـ(، دار الكتب العمميةٙ٘ٚوالدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي )ت: 
، وجمع الجوامع في أصول الفقو، قاضي ٜيف، وطارق يحيى:م، ضبطو ووضع حواشيو: فادي ناصٕٓٓٓ

لبنان، ط/  -بيروت -ىـ(، دار الكتب العمميةٔٚٚالقضاة تاج الدين عبد الوىاب بن عمي السبكي )ت: 
رشاد الفحول: ٖٔم، عمق عميو ووضع حواشيو: عبد المنعم خميل إبراىيم: ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ ، ٛٗ، وا 

 –حات عمم أصول الفقو، أ. د. عبد الكريم بن عمي النممة، مكتبة الرشد والشامل في حدود وتعريفات مصطم
 .ٕٜ/ٔم: ٜٕٓٓ -ىـ ٖٓٗٔ – ٔناشرون، ط/ 

عبد العزيز بن احمد بن دمحم بن نصر بن صالح الحمواني الممقب بشمس األئمة مفتي بخارى، تفقو عمى ( (ٕٚ
محديث غير انو يتساىل بالرواية. ينظر: ه، وىو شيخ عالم بأنواع العموم ومعظم لٙ٘ٗأبي عمي السمفي، ت 

أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم  ،(، ولسان الميزانٚٗٛ) ٖٛٔ/ٔالجواىر المضية في طبقات الحنفية.: 
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مؤسسة األعممي  ،اليند -: دائرة المعرف النظامية، تحـىـ( ٕ٘ٛبن أحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى: 
   .ٕٗ/ ٗم: ٜٔٚٔىـ /ٜٖٓٔ، ٕ: ، طلبنان –لممطبوعات بيروت

 فتحي .د األصولية، المناىج، و ٕٙ/ٖ:، واإلحكام لبلمديٕٓٔ/ٔ: البزدوي  أصول عن األسرار ( كشف(ٕٛ
 .ٖٖ٘ لمتوزيع: المتحدة الدريني، الشركة

ْن َكاَن اْلُفَقَياُء ُكم ُيْم اَل َيْذُكُروَنُو إال  ِبَيَذا المفع، نصب الراية: ( (ٜٕ ، ٗٙ/ ٕالحديث اَل ُيوَجُد ِبَيَذا الم ْفِع، َواِ 
سناده ضعيف التفاقيم عمى ضعف أبى بكر اليذلى، ٖٕٗٓ) ٜ٘ٙ/ٔوأخرجو ابن ماجو  ( في الزوائد وا 

ْيَخْيِن، َوَلْفظيَما لكنَ َصححُو اْبن حَبان َواْلَحاِكم َوقَ  إلى « تَجاوز هللا َعن أمِتي اْلَخَطأ ... »اَل: َعَمى َشرط الش 
ِفي َىَذا الَحِديث َتعب َعَمْيَيا بعض اْلُفَقَياء الشاميين، َوَقاَل: ِإن و لم يرَىا، َوَسَأَل « رفع»آِخره، وليعمم َأن َلفظو 

لم يذكرُه ِفيَيا ِبَيَذا الم ْفع، وَأن اْبن عدي َرَواَىا من َحِديث َجْعَفر َعْنَيا بعض الحّفاظ ِفي َذِلك، َفكتب ورقة، وَ 
، وَقاَل الن َوِوي  ٖٙبن جسر بن فرقد، َحدثِني أبي، َعن اْلحسن، ينظر تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنياج: 

وكنز العمال: الفصل الثاني: ، ٘ٛ، َحِديٌث َحَسٌن، واألربعين النووية: ٛٙٔ/ِٙفي الط بَلِق روضة الطالبين: 
 .(ٖٚٓٓٔ()ٖٖٕ/ ٗفي أحكام التوبة )

ورفع الحاجب لمسبكي: ، ٖٙ/ ٖاإلحكام لبلمدي: ، و ٖٛ/ ٕ: مغزاليل، ، والمستصفىٖٙٔاألدلة:  تقويم ((ٖٓ
 .ٜٙٔالفحول:  إرشاد، ٖٖ٘المناىج، لمدريني:  ،ٜ٘/ٖ
/ َٔيْأُخُذ اإِلَماُم ِإَذا َشك  ِبَقْوِل الن اِس) باب َىلْ / كتاب صبلة الجماعة واإلمامةالبخاري:  صحيح( (ٖٔ

 .(ٖٚ٘()ٖٓٗ/ ٔ)لو، والسجود الصبلة في السيو باب المساجد/ كتاب :وصحيح مسمم (،ٗٔٚ()ٖٛٔ
 ه،ٜٖٚالبغدادي، ت: الحق عبد بن المؤمن الفصول، عبد ومعاقد األصول إلى قواعد الوصول تيسير ((ٕٖ

 .ٖٕ٘/ ٕ: ٕ: السعودية، ط-الدمام-الجوزي  ابن دار صالح الفوزان، بن هللا عبد:لمشيخ شرحو مع مطبوع
 .ٕٛ( سورة يوسف من اآلية: (ٖٖ
 .ٖٛ/ ٖٔالمعاني، لبللوسي:  ، وروح ٕٕٔ/ ٙٔالقرآن، لمطبري:  تأويل في البيان ( جامع(ٖٗ
 .ٚٔ( سورة العمق اآلية: (ٖ٘
لمدريني:  األصولية، ، والمناىجٖٕٔ زىرة:  الفقو، ابو ، وأصولٕ٘٘/ ٕٗالبيان، لمطبيري:  ( ينظر: جامع(ٖٙ

 عمر بن هللا عبد الدين ناصر التأويل، وأسرار التنزيل ، و أنوارٖٛٚ: ٙ، وتفسير الماوردي: ٖٛ٘
 .ٓٔٙ/ ٕم: ٖٕٓٓ -ه٘ٛٙ، ٔط:  لبنان، – بيروت العممية الكتب دار ه،٘ٛٙت:  البيضاوي،

 .ٖ( سورة المجادلة من اآلية: (ٖٚ
 .ٕٕٔ/ ٔ:لمبخاري األسرار  ( كشف(ٖٛ
 .ٜٙٔ( سورة البقرة من اآلية: (ٜٖ
، و ٘٘/ٖ البيان، لمطبري: جامع :، والطبري ٘٘ٔ/ ٖالحاجب، لمسبكي:  ابن عن الحاجب ( ينظر: رفع(ٓٗ

 ،ٔ :ط لبنان، -بيروت -الفكر دار ه،ٓٔ٘ت: البغوي، الفراء مسعود بن الحسين دمحم أبو التنزيل، معالم
  .ٖٕٕ/ٔم:  ٕٕٓٓه ٕٕٗٔ

  وغيرىم. البزدوي  واإلمام النسفي كاإلمام ((ٔٗ
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 السيالوي  الدين نظام بن دمحم العمي عبد الثبوت، مسمم شرح الرحموت فواتح، و ٕٚ/ ٕ ( ينظر: المستصفى:(ٕٗ
 .:مٕٕٓٓ-هٖٕٗٔ بيروت، -العممية الكتب دار عمر، هللا عبد: ضبطو ه، ٕٕ٘ٔ:ت األنصاري،

  .ٕٙ٘/ ٔالتوضيح: عمى ، والتمويحٛٗٗ/ٔ
 عميو: صبلح عمق ه،ٓ٘ٗ: السرخسي، ت أحمد بن دمحم بكر أبو الفقو، أصول، في ( ينظر: المحرر(ٖٗ

  .ٚٛٔ/ ٔ: مٜٜٙٔ -هٚٔٗٔ، ٔ بيروت، ط- العممية الكتب دار عويضة،
  .ٕٓٔ/ ٔالبزدوي:  أصول عن األسرار ( ينظر: كشف(ٗٗ
  .ٖٕ( سورة النساء من اآلية: (٘ٗ
  نم كثير في وذلك معاممتيم حسن عمى وحضوا الوالدين ببر أمروا النبوية والسنة الكريم القرآن إن ( حيث(ٙٗ

  لذكرىا. المجال يتسع ال والتي النصوص،      
 .ٕٓٔ/ ٔاألسرار:  كشف ، ٖ٘ٚ/ٔلمنسفي:  المنار، عمى المصنف شرح األسرار ( ينظر: كشف(ٚٗ
 .ٕٛ( سورة يوسف من اآلية: (ٛٗ
 .ٜٖ٘/ ٔاألنوار، لممييوي:  ، ونور ٜٖ٘/ٔلمنسفي:  المنار، عمى المصنف شرح األسرار ( ينظر: كشف(ٜٗ
 .ٕٔٔاألسرار، لمبخاري:  ( ينظر: كشف(ٓ٘
 .ٜٖٙ :األصولية، الدريني والمناىج ،ٜٙٔالفحول:  ( ينظر: إرشاد(ٔ٘
تقوى، ( ىو محي الدين ابو زكريا يحيا بن شرف بن حسن بن حسين النووي الشافعي، كان بحرا في العمم وال(ٕ٘

والزىد، وقد صرف كل اوقاتو في العمم والعمل بو، من تصانيفو روضة الطالبين، والمنياج وشرح صحيح 
 .ٖ٘٘/ ٘ىـ(. ينظر: شذرات الذىب في اخبار من ذىب: ٙٚٙمسمم، ورياض الصالحين، )ت: 

حكام، و  ٕٛٛ/ ٕ البن مفمح: الفقو، أصول، و ٛٙٔ/ٙ :الطالبين ( ينظر: روضة(ٖ٘  ،ٜٕٛالباجي: الفصول  ا 
 .ٜ٘ٔ/ ٖالمنير:  الكوكب شرح، و ٙ٘ٔ/ ٖ :المحيط البحرو 
 والنسفي، والسمرقندي، البزدوي، اإلسبلم وفخر والسرخسي، األئمة وشمس الدبوسي، زيد أبو اإلمام منيم( (ٗ٘

 من وغيرىم بادشاة؛ وأمير الحاج، أمير وابن ممك، وابن والمكنوي، اليمام، بن والكمال الشريعة، وصدر
، ٗٓٗاألصول: ، وميزانٕٖ٘/ ٕ:المحرر، السرخسي ،ٖٙٔاألدلة: وتقويم البزدوي: الحنفية. ينظر: أصول

 قمر، و ٕٛٔالبن اليمام:  التحرير،و ، ٚٙٔ: لصدر، الشريعة ، والتنقيح،ٜٖ٘/ ٔالنسفي: األسرار، كشفو 
 .٘ٚٔ:ممك منار، ابن شرح ،ٖٖٓالمكنوي:  األقمار،

المتكممين.  من وغيرىم واألصفياني، واإليجي، الحاجب، وابن واآلمدي، والرازي، والغزالي، ( كالشيرازي،(٘٘
 إبراىيم الشيخ: ضبطو ه،ٖٔٙاآلمدي، ت:  دمحم بن عمي الدين األحكام، سيف في أصول ينظر: اإلحكام

األصول،  عمم في ، و المحصولٜ٘ٗ/ٕم: ٕٓٓٓه، ٕٔٗٔ، ٔ:بيروت، ط -العممية الكتب دار العجوز،
 ،ٖٖٛ/ٕبيروت:  -الرسالة مؤسسة العمواني، جابر تحـ: طو ه،ٙٓٙالرازي، ت:  عمر بن دمحم الدين فخر

 ،ٔبيروت، ط:-العممية الكتب دار ه،ٙٚٗالشيرازي، ت:  عمي بن إبراىيم الفقو، اإلمام في أصول الممعو 
 في المختصر بيان ، وٜٙٔلبليجي: ، المختصر شرحو ، ٖٛ/ ٕوالمستصفى:  ،٘ٚ: مٜ٘ٛٔ -ه٘ٓٗٔ
 دار مراد، يحيى .د ـ:تح ه،ٛٗٚاألصفياني، ت:  الرحمن عبد بن والجدل، محمود األصول عممي

 .ٖ٘/ ٕالبن الحاجب:  ، والمختصر،ٖ٘/ ٕم: ٕٙٓٓ -هٕٚٗٔالقاىرة، -الحديث
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 ينظر: التحبير شرح يعمى. أبو واآلمدي والقاضي والرازي، والغزالي، السمعاني، وابن الشيرازي، كاإلمام( (ٙ٘
 الجبرين الرحمن عبد .د: تحـ ،ه٘ٛٛالمرداوي، ت:  سميمان بن عمي الحسن أبي الدين التحرير، عبلء

 يعمى أبو القاضي أن والحاصل ،ٕٕ٘ٗ/ ٘ :مٕٓٓٓ -هٕٔٗٔالرياض،  -الرشد مكتبة وآخرون،
 وقال في العدة في، بالعموم ،ٜٚٔ/ ٖ :النجار ابن المنير، الكوكب في شرح فقال األمر؛ في اضطرب
 عطا، القادر عبد تحـ: دمحم ه،ٛ٘ٗيعمى، ت:  بأبو المعروف الفراء الحسن بن دمحم القاضي الفقو، أصول
 ، باإلجمال.ٙ٘/ ٔم: ٕٕٓٓ -هٖٕٗٔ، ٔبيروت، ط:  -العممية الكتب دار

 عبد تحـ: الشيخ ه،ٜٗٚ ت: الزركشي، بيادر بن دمحم الدين بدر الفقو، أصول في ينظر: البحر المحيط( (ٚ٘
 .٘٘ٔ/ٖه: ٖٔٗٔ ،ٕط: الكويت،- األوقاف وزارة األشقر، عمر ة: د.مراجع العاني، القادر

رشادٕٖ٘/ ٕ، وأصول البزدوي: ٖٚٔاألدلة:  ينظر: تقويم( (ٛ٘  .ٜٙٔالفحول:  ، وا 
 .ٛسبق تخريجو: ص ( (ٜ٘
 .ٕٔٓ/ ٖ، وشرح الكوكب المنير: ٜٙٔشرح المختصر، لبليجي: ينظر: ( (ٓٙ
 .ٜٙٔ ي:المختصر، اإليج شرح، و ٖٙ/ ٕ :المختصر، األصفياني بيانينظر: ( (ٔٙ
 .ٕٛٔ/ ٖالمسؤول، لمرىوني:  ، وتحفةٜٙٔشرح المختصر، لبليجي: ينظر: ( (ٕٙ
 .ٖٙ/ ٕ :المختصر، األصفياني ، وبيانٜٙٔشرح المختصر، لبليجي: ينظر: ( (ٖٙ
 .ٕٛٔ/ٔالحاج:  أمير والتحبير ابن التقريرو  ،ٖٖٕ نجيم: المنار، ابن شرح في الغفار فتحينظر: ( (ٗٙ
 .ٕٛٔ/ٔالحاج:  أمير والتحبير ابن التقرير، و ٖٖٕ نجيم: المنار، ابن شرح في الغفار فتحينظر: ( (٘ٙ
 .ٛ: ص سبق تخريجو  )(ٙٙ
، ٖ٘ٛ/ ٕ :مفمح ابن الفقو، أصول، و ٕٕٓ/ ٖالمنير:  الكوكب ، وشرحٜ٘ٗ/ٕ: االحكام لآلمدي :( ينظر(ٚٙ

 .ٖٙ/ ٕ :المختصر، األصفياني بيانو 
 .ٕٛٔ/ ٖ :المسؤول، لمرىوني تحفة، و ٜٙٔ :المختصر، اإليجي ( ينظر: شرح(ٛٙ
 .ٖٙ/ ٕ :لؤلصفياني، المختصر وبيان ،ٜٙٔ :المختصر، اإليجي ( ينظر: شرح(ٜٙ
 .ٓٙٗ/ ٕ :، واإلحكام لآلمديٜٙٔاإليجي:  المختصر، ( ينظر: شرح(ٓٚ
 .ٖٙ/ ٕ :ؤلصفيانيلالمختصر  ، وبيانٜٕٔ/ ٖ :الرىوني المسؤول، ( ينظر: تحفة(ٔٚ
 .ٙٛٔ/ ٔ :لمسرخسي المحرر، ،ٖٙٔ األدلة: ( ينظر: تقويم(ٕٚ
 .ٚٛٔ -ٙٛٔ/ ٔ :لمسرخسي ( ينظر: المحرر،(ٖٚ
 الكوكب وشرح ،ٕٖ٘/ ٕاألسرار:  ، كشفٕٛ/ ٕ، المستصفى: ٘ٚٔ :ممك بنال األنوار، ( ينظر: منار(ٗٚ

 .٘ٙ٘/ ٕاألصول:  عمم من المحصول ولباب ،ٜٜٔ/ٖالمنير: 
، والتنقيح لصدر ٜٜٔ/ٖالمنير:  الكوكب وشرح ،ٕٖ٘/ ٕاألسرار:  كشف، ٖٙٔتقويم االدلة: ( ينظر: (٘ٚ

 .ٙ٘ٔ/ ٖوالبحر المحيط:  ،ٚٙٔالشريعة: 
 .ٜٖٔتقويم االدلة: ( ينظر: (ٙٚ
 .ٜٖٔتقويم االدلة: ( ينظر: (ٚٚ
 ه،ٜ٘٘ت:  الحفيد، رشد بابن المعروف رشد بن أحمد بن دمحم المقتصد، ونياية المجتيد ( ينظر: بداية(ٛٚ

 بن الشيباني الدانى، دمحم والثمر ،ٕٔٔ -ٕٓٔ: مٜ٘ٚٔ -ٜٖ٘ٔ، ٗمصر، ط:  -الحمبي البابي مطبعة
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 دمحم المسالك، أقرب إلى السالك تدريب شرح، السالك وتبيين ،ٜٔٔ: األزىري  الشنقيطي، أحمد بن دمحم
: مٜٜ٘ٔ -ه٘ٔٗٔ، ٕط:  بيروت،-اإلسبلمي الغرب دار الموريتاني، الشنقيطي أحمد بن دمحم بن الشيباني

ٔ /ٖٜٛ  .  
: بيروت الفكر دار ه،ٙٚٙالنووي، ت:  شرف بن الدين محيى زكريا الميذب، أبو شرح ( ينظر: المجموع(ٜٚ

 إحياء دار ه،ٜٚٚت:  الشربيني، الخطيب المنياج، دمحم ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيو ، ٛ٘/ ٗ
االسنوي، ت:  الرحيم عبد الدين األصول جمال عمى، الفروع ، وتخريجٜ٘ٔ/ ٔ :بيروت -العربي التراث
 . ٜٙ: مٜٓٛٔ -هٓٓٗٔ، ٔ: ط بيروت،- الرسالة مؤسسة ىيتو، حسن دمحم :تحـ ، هٕٚٚ

 .ٖ٘ٚ/ ٔالمغني:  ( ينظر:(ٓٛ
ينظر:  .وغيرىم والشعبي البصري  والحسن وعطاء وعروة الزبير وابن عباس وابن مسعود ابن ( منيم(ٔٛ

 المصادر السابقة.
 .ٙ٘ٔ/ ٔالبداية:  شرح ، واليدايةٕٓٔ/ ٕالصنائع:  ، وبدائعٖٔٔ/ ٔ( ينظر: المبسوط: (ٕٛ
 .ٛ: ص سبق تخريجو( (ٖٛ
 .ٚ٘ٔ: الخن االختبلف، وأثر ، ٖٙٔاألدلة:  تقويم، و ٛٚٔ/ ٕ: ينظر: الحاوي، لمماوردي ((ٗٛ
/ ٔالباري، البن حجر:  فتحينظر:  النيار. أخر أكمت أي تعشيت يقال العصر، أو الظير صبلة ي:( العش(٘ٛ

ٔ٘ٚ. 
ْيِو)( (ٙٛ  (.ٜٕٕٔ()ٛٙ/ ٕصحيح البخاري: ِكَتاب اْلُجُمَعِة/ َباب َمْن ُيَكبُِّر ِفي َسْجَدَتْي الس 
 .ٜ٘ٔ/ ٔالمحتاج:  ومغنى ،ٕٔٛ/ٕينظر: االم: ( (ٚٛ
 .ٕٓٔ/ ٖالبن حجر: الباري،  فتحينظر: ( (ٛٛ
بَلِة، َوَنْسِخ َما َكاَن ِمْن ( (ٜٛ بَلَة/ َباُب َتْحِريِم اْلَكبَلِم ِفي الص  صحيح مسمم: ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الص 

 .(ٖٚ٘()ٖٔٛ/ ِٔإَباَحِتِو)
 .٘٘ٔ/ ٔ، وتبيين الحقائق، لمزيمعي: ٕٖٔ/ ٔينظر: المبسوط: ( (ٜٓ
بَلِة )سنن أبى داود: الصبلة/( (ٜٔ بَلِم ِفى الص   ، وصححو االلباني، نفس المصدر.(ٕٜ٘()ٖٚٗ/ ٔباب َردِّ الس 
 .٘٘ٔ/ ٔ :الحقائق، الزيمعي ( تبيين(ٕٜ
 .ٗ/ٕ: نجيم ابن الرائق، ، والبحرٕٚٔ/ ٕالصنائع:  ( ينظر: بدائع(ٖٜ
  حاجة أو عار بو إال أحد يستعير ال ألنو العار من أو ذىب، إذا الفرس عار من مأخوذة المغة في ( اإلعارة(ٜٗ
، ٜٔ/ ٖالسبلم:  ، وسبلٕٔٗ/ ٘الباري:  فتح. ينظر: عوض بغير المنافع تمميك فيي: اصطبلحً  أما     

 .ٜٔ/ ٖقميوبي:  ، وحاشيةٕٕٗ/ٔٔوالمبسوط: 
 دمحم بن زكريا يحيى الطالب، أبو روض شرح في المطالب أسنىو  ،ٙٚ/ٗالطالبين:  روضةينظر: ( (ٜ٘

، ٕٖٛ/ ٕ م:ٕٔٓٓ -هٕٕٗٔ: بيروت، ط-العممية الكتب دار تامر، تحـ: دمحم ه،ٕٜٙاألنصاري، ت: 
 الممقب البرسمي أحمد الدين الطالبين، شياب منياج عمى المحمي الدين جبلل شرح عميرة عمى وحاشية

 .ٕٔ/ ٖ: مٜٜٛٔ -هٜٔٗٔبيروت، ط:  -العممية الكتب ه، دارٜٚ٘بعميرة، ت: 
بيروت، -الفكر دار ه،ٕٓٙت:  المقدسي، قدامة بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق دمحم أبو المغني،ينظر: ( (ٜٙ

 .ٕٔٚ/ ٔالمربع:  والروض ،ٓٗٚ/ ٖ :النيى أولي ، ومطالبٖٖ٘/ ٘م: ٜ٘ٛٔه٘ٓٗٔ
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 .ٕٚٔ/ ٙالصنائع:  وبدائع ،ٖٙٔ/ ٔ الضمانات: ومجمع ،ٖٛ٘/ ٕ: الفتاوى، السغدي في النتفينظر: ( (ٜٚ
 في تفصيل لممالكية العمماء، أن بعض ، وذكرٕٔٓ/ ٙ: والذخيرة القرافي ،ٕٛ/ ٕٔاالستذكار: ينظر: ( (ٜٛ

 لم إذا وذلك والحمي، كالثياب إخفاؤه يمكن ما وىو عميو يغاب فيما يضمن المستعير فإن العارية، ضمان
عميو. ينظر:  يغاب ال فيما يضمن وال سبب، ببل منو حصولو عمى بينة الضياع أو التمف عمى يكن

 .ٛٗٓٗ/ ٘: وأدلتو اإلسبلمي ، والفقوٖٛ/ ٕٔالتمييد: 
اٌة )( (ٜٜ  (، وقال عنو حسن.ٕٙٙٔ()ٚ٘٘/ ٕسنن الترمذي: َأْبَواُب اْلُبُيوِع/ َباُب َما َجاَء ِفي َأن  الَعاِرَيَة ُمَؤد 

 النصوص، ، وتفسيرٜٕٚ :هللا حسب ، عمياالسبلمي التشريع ، وأصولٕٕٗ/ ٙاألوطار:  ( ينظر: نيل(ٓٓٔ
 .ٖ٘ٚاألصولية: المناىج، و ٓٙ٘/ ٔ:الصالح

َراَيا )( (ٔٓٔ ْسَناِد، َوَلْم ٜٖٙٗ()ٔ٘/ ٖالمستدرك عمى الصحيحين لمحاكم: ِكَتاُب اْلَمَغاِزي َوالس  ( َصِحيُح اإْلِ
 ُيَخرَِّجاُه، وقال عنو الذىبي في ىامش الكتاب صحيح.

 .ٕٕسبق تخريجو: ص ( (ٕٓٔ
 .ٚٙ/ ٘ :لمزيمعي الحقائق، تبيين: نظري( (ٖٓٔ
 والمغلْ  المرجع،(، وقال إسناده ضعيف، نفس ٛٙٔ()ٔٗ/ ٖ/ باب العارية )كتاب البيوع( سنن الدارقطني: (ٗٓٔ

 .ٕٜ/ٖالسبلم:  سبل ينظر الخيانة، وىو اإلغبلل من
 .ٚٗٓٗ/ ٘وأدلتو:  اإلسبلمي والفقو ،ٖٓٛ/ ٛالصنائع:  بدائع ينظر:( (٘ٓٔ
 بأمر يكون  الطبلق أن أي الطبلق، عمى الحاكم يْكرىو أن مثل وذلك بحق، الطبلق عمى إكراه ( ىناك(ٙٓٔ

 عمى رهكأُ  إذا كالحربي منو، فصح بحق عميو حمل قول ألنو الحالة، ىذه في يقع الطبلق فإن قضائي،
، ٕٖٕ/ ٓٔ :لمماوردي، الحاوي  :حق، ينظر بغير الطبلق عمى اإلكراه في فيي ىذه مسألتنا اإلسبلم، وأما

 .ٙٙ/ٚٔ، والمجموع، لمنووي: ٛٚ/ ٕ، لمشيرازي: الميذبو 
، والتاج ٔٛ/ ٕ: المجتيد بداية، و ٕٔٓ/ ٙ، واالستذكار، البن عبد البر: ٜٕٚ/ ٕ: ( ينظر: المدونة(ٚٓٔ

 .ٙٗ/ ٗواالكميل، لمعبدري: 
 ، و.ٙٙ/ٚٔ، والمجموع، لمنووي: ٖٚٛ/ ٘لمغزالي:  ( ينظر: الوسيط،(ٛٓٔ
، والموسوعة ٜٛٗ/ ٘ومجموع الفتاوى، البن تيمية: ، ٖٕٕ/ ٕمنار السبيل، البن ضويان:  ( ينظر:(ٜٓٔ

 .ٜٕ/ ٚٔالكويتية: 
 .ٕٕٔ/ ٚ: المحمى ( ينظر:(ٓٔٔ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ، و ٓٓٔ/ ٖ، وبدائع الصنائع: ٖٚ/ ٕٗالمبسوط:  ( ينظر:(ٔٔٔ

، عثمان بن عمي، فخر الدين الزيمعي الحنفي )ت:  ْمِبيِّ د بن دمحم اب الدين أحمىـ( والحاشية: شي ٖٗٚالشِّ
ْمِبي  )ت:   .ٗٚٔ/ ٕىـ:  ٖٖٔٔ، ٔبوالق، القاىرة، ط:  -ىـ(، المطبعة الكبرى األميرية ٕٔٓٔالشِّ

 .ٛ ( سبق تخريجو: ص(ٕٔٔ
 .ٙٓٔ( سورة النحل من اآلية: (ٖٔٔ
/ ٜ، وفتح الباري: ٕٗ/ ٗالموقعين:  ، واعبلمٖٖٓ/ ٙ، ونيل االوطار: ٕٕٓ/ ٙ( ينظر: االستذكار: (ٗٔٔ

 .ٕٛٔ/ ٔالقرآن:  ألحكام الجامع، و ٖٖٛ/ ٖ، وسبل السبلم:  ٜٖٓ
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َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى َشْرِط  (،ٕٕٓٛ()ٕٙٔ/ ٕ) ِكَتاُب الط بَلقِ  ( المستدرك عمى الصحيحين لمحاكم:(٘ٔٔ
َد ْبَن ِإْسَحاَق َعَمى ِرَواَيِتِو، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد َفَأْسَقَط ِمَن ُمْسِمٍم، َوَلْم ُيَخرَِّجاُه " َوَقْد َتاَبَع َأُبو َصْفَوا َن اأْلَُمِوي  ُمَحم 

َد ْبَن ُعَبْيٍد. ْسَناِد ُمَحم   اإْلِ
القدير،  فيض، و ٔٔٗ/ ٚ :بطال البخاري، ابن صحيح شرح، و ٕٓٔ/ ٖينظر: التمخيص الحبير: ( (ٙٔٔ

 .ٗٙ٘/ٙ :المناوي 
 الحديث، و (ٕٜٕٓ() ٕٗٔ/ٖالمكره: ) طبلق باب والطبلق، الخمع كتاب لمبييقي:الصغرى  ( السنن(ٚٔٔ

المنير، البن الممقن:  البدر، و ٕٕٗ/ ٖلمزيمعي:  الراية، ، ونصبٜٛٗ/ ٖالحبير:  التمخيص منقطع، ينظر:
ٛ /ٔٛ. 
 :األمينظر: (، و ٜٚٗ٘ٔ()ٖٚ٘/ ٚالمكره: ) طبلق باب والطبلق، الخمع الكبرى، لمبييقي: كتاب ( السنن(ٛٔٔ
 .ٖٗ/ ٗ الموقعين: وا عبلم، ٖٗٗ/ ٛ
/ ٕ :الفقياء، السمرقندي تحفة، و ٛٛٗ/ ٖ: اليمام ابن القدير، فتحو  ،ٜ٘ٔ/ ٕ: الحقائق تبيين ينظر:( (ٜٔٔ

ٜٔ٘. 
( ٗٛٔٔ()ٔٛٗ/ٕالطبلق) في واليزل الجد في جاء ما باب الطبلق، كتاب :سننو في الترمذي ( أخرجو(ٕٓٔ

ُ َعَمْيِو َوَسم َم َىَذا َحِديٌث وقال:  َحَسٌن َغِريٌب، َوالَعَمُل َعَمى َىَذا ِعْنَد أَْىِل الِعْمِم ِمْن َأْصَحاِب الن ِبيِّ َصم ى ّللا 
 َوَغْيِرِىْم.

 (ٜٔٔٔ()ٚٛٗ/ ٕ) و: َأْبَواُب الط بَلِق َوالمَِّعاِن/ َباُب َما َجاَء ِفي َطبَلِق اْلَمْعُتوهِ سنن في الترمذي ( أخرجو(ٕٔٔ
الَحِديِث،  َىَذا َحِديٌث، اَل َنْعِرُفُو َمْرُفوًعا ِإال  ِمْن َحِديِث َعَطاِء ْبِن َعْجبَلَن، َوَعَطاُء ْبُن َعْجبَلَن َضِعيٌف َذاِىبُ 

ُ َعَمْيِو َوَسم َم.  َوالَعَمُل َعَمى َىَذا ِعْنَد أَْىِل الِعْمِم ِمْن َأْصَحاِب الن ِبيِّ َصم ى ّللا 
 .ٛٔٔ/ ٓٔ الصنائع: بدائعو ، ٛٚ/ ٕٗمبسوط: ( ينظر: ال(ٕٕٔ
 .ٕ٘ص ( سبق تخريجو: (ٖٕٔ
 .ٕ٘ص ( سبق تخريجو: (ٕٗٔ
 .ٛص ( سبق تخريجو: (ٕ٘ٔ
 .ٕ٘ص ( سبق تخريجو: (ٕٙٔ
 .ٜٛٔ -ٛٛٔ األلفاظ، لممبل: دالالت طرق  في األصوليين ( اختبلف(ٕٚٔ

 المصادر.
 :الىتعبعد كتاب هللا 

بيروت،  - الرسالة مؤسسة الخن، سعيد الفقياء، مصطفى اختبلف في األصولية القواعد في االختبلف أثر -ٔ
 م.ٕٜٛٔ -هٕٓٗٔ، ٖط: 

 دار تركي، المجيد عبد تحـ: ه،ٔٛٓٔالباجي، ت:  خمف بن األصول، سميمان أحكام في الفصول إحكام -ٕ
 م.ٜٙٛٔ -هٚٓٗٔ، ٔبيروت، ط:  -اإلسبلمي الغرب

 تحـ: محمود ه٘ٙٗالظاىري، ت:  حزم بن سعيد بن أحمد بن عمي دمحم أبو األحكام، أصول في اإلحكام -ٖ
 م.ٕ٘ٓٓ -هٕٙٗٔالقاىرة، -الحديث دار عثمان،
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 العجوز، إبراىيم الشيخ: ضبطو ه،ٖٔٙاآلمدي، ت:  دمحم بن عمي الدين األحكام، سيف في أصول اإلحكام -ٗ
 .مٕٓٓٓه، ٕٔٗٔ، ٔ:بيروت، ط -العممية الكتب دار

- هٜٜٖٔبيروت، -صادر دار ه،ٖٛ٘زمخشري، ت: ال عمر بن محمود هللا أساس الببلغة، جار -٘
 م.ٜٚٚٔ

 معوض، ودمحم عطا ه، تحـ: سالمٖٙٗالنمري، ت:  البر عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو االستذكار، -ٙ
 .م ٕٓٓٓ -هٕٓٗٔبيروت،  -العممية الكتب دار

 تامر، تحـ: دمحم ه،ٕٜٙاألنصاري، ت:  دمحم بن زكريا يحيى الطالب، أبو روض شرح في المطالب أسنى -ٚ
 م.ٕٔٓٓ -هٕٕٗٔ: بيروت، ط-العممية الكتب دار

 لعبلء األسرار كشف ىامشو عمى ه، مطبوعٕٛٗ البزدوي، ت: دمحم بن عمي اإلسبلم فخر البزدوي، أصول -ٛ
 .م ٜٜٚٔ -هٛٔٗٔ بيروت، ط-العممية الكتب دار عمر، محمود هللا عبد تحـ: البخاري، الدين

 .القاىرة-المعارف دار هللا، حسب عمي اإلسبلمي، التشريع أصول -ٜ
 ٕٓٗٔ بيروت،- العربي الكتاب دار ه،ٖٗٗت: الشاشي، إسحاق بن دمحم بن أحمد أبو الشاشي، أصول -ٓٔ

 م. ٕٜٛٔ-ه
 .العربي الفكر دار زىرة، أبو أحمد دمحم اإلمام الفقو، أصول -ٔٔ
، ٔالرياض، ط:  العبيكان مكتبة السدحان، فيد :المقدسي، تحـ مفمح بن دمحم الدين شمس الفقو، أصول -ٕٔ

 .مٜٜٜٔ -هٕٓٗٔ
 -ه ،ٖٕٗٔبيروت، ط- المبليين دار ه،ٜٖٙٔالزركمي، ت: عمي بن دمحم بن محمود هللا خير األعبلم، -ٖٔ

 م.ٕٕٓٓ
ىـ، تحـ: دمحم ٔ٘ٚأعبلم الموقعين عن رب العالمين، دمحم بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت:  -ٗٔ

 م.ٜٜٔٔ -ىـٔٔٗٔ، ٔييروت، ط:  –عبد السبلم ، دار الكتب العممية
، ٔالمنصورة، ط:  -الوفاء دار عبدالمطمب، تحـ: رفعت ه،ٕٓٗالشافعي، ت:  إدريس بن دمحم اإلمام األم، -٘ٔ

 .م ٕٔٓٓ-هٖٕٗٔ
 العممية الكتب دار ه،٘ٛٙت:  البيضاوي، عمر بن هللا عبد الدين ناصر التأويل، وأسرار التنزيل أنوار -ٙٔ

 م.ٖٕٓٓ -ه٘ٛٙ، ٔط:  لبنان، – بيروت
 ضبطو ه، ٜٓٚت:  .الحنفي نجيم بابن المعرف إبراىيم بن العابدين الدقائق، زين كنز شرح الرائق البحر -ٚٔ

 م.ٜٜٚٔ هٛٔٗٔ،ٔ بيروت، ط: -العممية الكتب دار عميرات، زكريا الشيخ:
 القادر عبد تحـ: الشيخ ه،ٜٗٚت:  الزركشي، بيادر بن دمحم الدين بدر الفقو، أصول في البحر المحيط -ٛٔ

 .هٖٔٗٔ ،ٕط: الكويت،- األوقاف وزارة األشقر، عمر ة: د.مراجع العاني،
 معوض عمى الشيخ :ه، تحـٚٛ٘ت  الكاساني، مسعود الدين الشرائع، عبلء ترتيب الصنائع في بدائع -ٜٔ

 .مٜٜٚٔ -هٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط-العممية الكتب دار الموجود، عبد عادل والشيخ
 مطبعة ه،ٜ٘٘ت:  الحفيد، رشد بابن المعروف رشد بن أحمد بن دمحم المقتصد، ونياية المجتيد بداية -ٕٓ

 .مٜ٘ٚٔ -ٜٖ٘ٔ، ٗمصر، ط:  -الحمبي البابي
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واألثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الممقن سراج الدين أبو حفص  البدر المنير في تخريج األحاديث -ٕٔ
ىـ، تحـ: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سميمان ٗٓٛعمر بن عمي بن أحمد الشافعي المصري، ت: 

 .مٕٗٓٓ-ىـ ٕ٘ٗٔ، ٔالسعودية، ط: -الرياض -وياسر بن كمال، دار اليجرة لمنشر والتوزيع 
 .د ـ:تح ه،ٛٗٚاألصفياني، ت:  الرحمن عبد بن والجدل، محمود األصول عممي في المختصر بيان -ٕٕ

 م.ٕٙٓٓ -هٕٚٗٔالقاىرة، -الحديث دار مراد، يحيى
 ، ه،ٕ٘ٓٔالزبيدي،ت: بمرتضى الممقب الرازق  عبد بن دمحم بن القاموس، دمحم جواىر من العروس تاج -ٖٕ

 .اليداية دار المحققين، من مجموعة تحـ:
ىـ، ٜٚٛالتاج واإلكميل لمختصر خميل، دمحم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي ت:  -ٕٗ

 م.ٜٜٗٔ-ىـٙٔٗٔ، ٔدار الكتب العممية، ط: 
، عثمان بن عمي، فخر الدين الزيمعي الحنفي )ت:  -ٕ٘ ْمِبيِّ  ٖٗٚتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ْمِبي  )ت: ىـ( والحاشية: شياب الد بوالق،  -ىـ(، المطبعة الكبرى األميرية  ٕٔٓٔين أحمد بن دمحم الشِّ
 ىـ ٖٖٔٔ، ٔالقاىرة، ط: 

 الموريتاني، الشنقيطي أحمد بن دمحم بن الشيباني دمحم المسالك، أقرب إلى السالك تدريب شرح، السالك تبيين -ٕٙ
 م.ٜٜ٘ٔ -ه٘ٔٗٔ، ٕط:  بيروت،-اإلسبلمي الغرب دار

 :تحـ ه، ٖٚٚ الرىوني،ت: موسى بن يحيى زكريا السول، أبو منتيى مختصر في شرح المسؤول تحفة -ٕٚ
 .م ٕٕٓٓ -هٕٕٗٔ، ٔ:اإلمارات، ط-دبي-اإلسبلمية لمدراسات البحوث دار القيم، يوسف

 عبد .د: تحـ ،ه٘ٛٛالمرداوي، ت:  سميمان بن عمي الحسن أبي الدين التحرير، عبلء التحبير شرح -ٕٛ
 م.ٕٓٓٓ -هٕٔٗٔالرياض،  -الرشد مكتبة وآخرون، الجبرين الرحمن

 مطبوع ه،ٔٙٛت:  اليمام، بابن المعروف السكندري  السيواسي الواحد عبد دمحم الفقو، أصول في التحرير -ٜٕ
 .مٖٜٛٔ -هٖٓٗٔ، ٕبيروت، ط:-العممية الكتب دار الحاج، أمير البن، والتحبير التقرير مع

ىـ، دار الكتب ٓٗ٘أبي أحمد، أبو بكر عبلء الدين السمرقندي، ت: تحفة الفقياء، دمحم بن أحمد بن  -ٖٓ
 م. ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔ، ٕلبنان، ط:  –العممية، بيروت 

 ىيتو، حسن دمحم :تحـ ه، ٕٚٚاالسنوي، ت:  الرحيم عبد الدين األصول جمال عمى، الفروع تخريج -ٖٔ
 م.ٜٓٛٔ -هٓٓٗٔ، ٔ: ،ط، بيروت– الرسالة مؤسسة

 -هٖٔٗٔط:  بيروت،- اإلسبلمي المكتب ،صالح أديب دمحم . اإلسبلمي، د الفقو في النصوص تفسير -ٕٖ
 م.ٖٜٜٔ

 ه،ٜٚٛالحاج، ت: أمير بابن المعروف الحسن بن دمحم بن اليمام، دمحم البن التحرير شرح والتحبير التقرير -ٖٖ
  م.ٖٜٛٔ -هٖٓٗٔ، ٕبيروت، ط:-العممية الكتب دار

 ه،ٖٓٗالحنفي، ت: الدبوسي عيسى بن عمر بن هللا عبيد زيد أبي اإلمام الفقو، أصول في األدلة تقويم -ٖٗ
 .مٕٔٓٓ - هٕٔٗٔبيروت، ط: -العممية الكتب دار

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر العسقبلني،  -ٖ٘
 م.ٜٜٛٔىـ. ٜٔٗٔ،  ٔىـ، دار الكتب العممية، ط: ٕ٘ٛت: 
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 دار الشريعة، لصدر التنقيح بيامش مطبوع ه،ٛٔٗٔالدركاني، ت:  دمحم الدين التنقيح، نجم شرح التمقيح -ٖٙ
 .ٕٔٓٓ – ٕٔٗٔ : بيروت، ط-العممية الكتب

 زكريا حـ:ت هٕٜٚالتفتازاني، ت: عمر بن مسعود الدين سعد التنقيح، لمتن شرح التوضيح التمويح -ٖٚ
 م. ٜٜٙٔهٙٔٗٔ :بيروت، ط -العممية الكتب دار عميرات،

البر، ت:  عبد بن دمحم بن هللا عبد بن يوسف عمر واألسانيد، أبو المعاني من الموطأ في التمييد لما -ٖٛ
 .القرطبة مؤسسة البكري، ودمحم العموي  مصطفى ه، تحـ:ٖٙٗ

 الدركاني، الدين لنجم التمقيح بيامشو مطبوع، ه،ٚٗٚ ت: البخاري، مسعود بن هللا عبد التنقيح، القاضي -ٜٖ
 م.ٕٔٓٓ -هٕٔٗٔ، ٔ بيروت، ط -العممية الكتب دار

 ه،ٜٖٚالبغدادي، ت: الحق عبد بن المؤمن الفصول، عبد ومعاقد األصول قواعد إلى الوصول تيسير -ٓٗ
 .ٕ: السعودية، ط-الدمام-الجوزي  ابن دار صالح الفوزان، بن هللا عبد:لمشيخ شرحو مع مطبوع

 .األزىري  الشنقيطي، أحمد بن دمحم بن الشيباني الدانى، دمحم الثمر -ٔٗ
ىـ(، دار ٔٚٚجمع الجوامع في أصول الفقو، قاضي القضاة تاج الدين عبد الوىاب بن عمي السبكي )ت:  -ٕٗ

م، عمق عميو ووضع حواشيو: عبد المنعم خميل ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔلبنان، ط/  -بيروت -الكتب العممية
 إبراىيم.

 القرشي هللا نصر بن دمحم بن القادر عبد دمحم أبي الدين محيى الحنفية، طبقات في المضيئة الجواىر -ٖٗ
 .م ٜٚٛٔ-هٜٖٛٔ الحمو، الفتاح عبد.د: تحـ ه،٘ٚٚالحنفي، ت: 

 الممقب البرسمي أحمد الدين الطالبين، شياب منياج عمى المحمي الدين جبلل شرح عميرة عمى حاشية -ٗٗ
 م.ٜٜٛٔ -هٜٔٗٔبيروت، ط:  -العممية الكتب ه، دارٜٚ٘بعميرة، ت: 

 بن أحمد بن أحمد الدين الطالبين، شياب منياج عمى المحمي الدين جبلل شرح عمى قميوبيحاشية  -٘ٗ
 م.ٜٜٛٔ -هٜٔٗٔبيروت، ط:  -العممية الكتب دار ه، ٜٙٓٔالقميوبي، ت:  سبلمة

بالماوردي،  الشيير البغدادي البصري  حبيب بن دمحم بن دمحم بن عمي الشافعي، الفقو في الحاوي  -ٙٗ
 م.ٜٜٗٔ -هٗٔٗٔ، ٔبيروت، ط: - العممية  الكتب دار ه،ٓ٘ٗت:

 .ٜٙٓٔخبلصة األصول، سمطان أفندي دمحم، القاىرة، -ٚٗ
 هللا عبد ابن محمود الدين شياب الفضل المثاني، أبو والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -ٛٗ

 .لبنان -بيروت -العربي التراث إحياء دار ه، ٕٓٚٔ ت: األلوسي، الحسيني
 عبد عادل:تح ه،ٙٚٙ:النووي، ت شرف بن الدين محيى زكريا المفتيين، أبو وعمدةالطالبين  روضة -ٜٗ

 .بيروت- الكتبالعممية دار معوض، وعمي الموجود
 دار المحام، ه، تحـ: سعيد٘ٔٓٔالبيوتي، ت  إدريس بن المستقنع، منصور زاد شرح المربع الروض -ٓ٘

 .بيروت-الفكر
 دار السيد، وعماد الصبابطي الدين عصام:تحـ ه،ٕٛٔٔالصنعاني، ت:  إسماعيل بن دمحم السبلم، سبل -ٔ٘

 م.ٕٓٓٓ ،ٕٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط: -الحديث
 مشيور :بو ه، اعتنىٖٕٚماجة،ت:  بابن الشيير القزويني يزيد بن دمحم هللا عبد أبو ماجة، ابن سنن -ٕ٘

 الرياض.  -المعارف دار سممان، حسن
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 دار سممان، حسن مشيور بو، اعتني ه،ٕ٘ٚالسجستاني، ت:  األشعث بن داود، سميمان أبي سنن -ٖ٘
 .ٔ: الرياض، ط -المعارف

 ،ٔ:سممان، ط حسن مشيور :بو ه، اعتنىٜٕٚالترمذي، ت:  سورة بن عيسى بن دمحم الترمذي، سنن -ٗ٘
 .الرياض -المعارف مكتبة

 -ىـ، دار المعرفة ٖ٘ٛسنن الدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، ت:  -٘٘
 ، تحـ: السيد عبد هللا ىاشم يماني المدني.ٜٙٙٔ – ٖٙٛٔيروت، ب

 الدراسات جامعة قمعجي، آمين:تحـ ه ،ٛ٘ٗالبييقي، ت:  الحسين بن أحمد بكر أبو الصغير، السنن -ٙ٘
 .مٜٜٛٔ -هٓٔٗٔ ،ٔ: ط الباكستان،-كراتشي اإلسبلمية

الخراساني، أبو بكر البييقي، ت:  السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي -ٚ٘
 ىـ، تحـ: دمحم عبد القادر عطا.ٛ٘ٗ

الشامل في حدود وتعريفات مصطمحات عمم أصول الفقو، أ. د. عبد الكريم بن عمي النممة، مكتبة الرشد  -ٛ٘
 .ٕٜ/ٔم: ٜٕٓٓ -ىـ ٖٓٗٔ – ٔناشرون، ط/  –

 تحـ: عبد ه،ٜٛٓٔالحنبمي، ت:  أحمد بن الحي عبد الفبلح أبو ذىب، من أخبار في الذىب شذرات -ٜ٘
 .مٜٙٛٔ -هٙٓٗٔدمشق،- كثير ابن دار األرنؤوط، ومحمود األرنؤوط القادر

شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي، لمقاضي عضد الممة والدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي  -ٓٙ
واشيو: م، ضبطو ووضع حٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔلبنان، ط/  -بيروت -ىـ(، دار الكتب العمميةٙ٘ٚ)ت: 

 فادي ناصيف، وطارق يحيى.
 دمحم .د :تحـ ه،ٕٜٚت:  النجار، بابن المعروف الفتوحي عمي بن أحمد بن دمحم المنير، الكوكب شرح -ٔٙ

 .مٖٜٜٔ -هٖٔٗٔ، ٔالرياض،ط:  -العبيكان مكتبة حماد، نزيو . ود الزحيمي
شرح مختصر الروضة، نجم الدين أبو الربيع سميمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي، )ت:  -ٕٙ

م، تحـ: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي: ٜٚٛٔ -ىـٚٓٗٔ، ٔىـ(، مؤسسة الرسالة، ط/ ٙٔٚ
ٔ/ٖٖٔ. 

 كشف بيامش عمطبو  ه،ٖٓٔٔبمبلجيون، ت: المعروف أحمد شيخ المنار، حافع عمى األنوار نور شرح -ٖٙ
 ٕٕٓٓ-هٙٓٗٔ، ٔبيروت، ط:  -العممية الكتب دار النسفي، لئلمام المنار عمى المصنف شرح األسرار

  .م
 الكتب دار ه،ٔٓٛممك، ت:  بابن الشيير المطيف عبد الفقو، المولى أصول في األنوار منار شرح -ٗٙ

 م.ٕٗٓٓ -هٕٗٗٔ، ٔ: ط بيروت،- العممية
 م.ٜٜٓٔه  ٓٔٗٔط: بيروت، -لممبليين العمم دار ه،ٖٜٖالجوىري، ت:  حماد بن إسماعيل الصحاح، -٘ٙ
 أبو :بو اعتنى ه،ٕٙ٘ت:  البخاري، إبراىيم بن إسماعيل بن دمحم هللا عبد أبي اإلمام البخاري، صحيح -ٙٙ

 .مٜٛٛٔ  -هٜٔٗٔالرياض،  -الدولية األفكار دار الكرمي، صييب
 دار العطار، تحـ: صدقي، هٕٔٙالنيسابوري، ت: القشيري  حجاج بن مسمم الحسين أبي مسمم، صحيح -ٚٙ

 .م ٖٕٓٓ -هٕٗٗٔ،ٔ:بيروت، ط -الفكر
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 عبد تحـ: دمحم ه،ٛ٘ٗيعمى، ت:  بأبو المعروف الفراء الحسن بن دمحم القاضي الفقو، أصول العدة في -ٛٙ
 م.ٕٕٓٓ -هٖٕٗٔ، ٔبيروت، ط:  -العممية الكتب دار عطا، القادر

 أحمد .د: تحـ ه،ٗٛٙالقرافي،ت: إدريس بن أحمد العباس أبو ،والعموم الخصوص في، المنظوم العقد -ٜٙ
 م.ٜٜٜٔ -هٕٓٗٔ/ ٔ ط السعودية،-الكتبي دار هللا، عبد

 محب ه، تحـ:ٕ٘ٛالعسقبلني، ت:  حجر بن دمحم بن عمي بن البخاري، أحمد صحيح الباري شرح فتح -ٓٚ
 .بيروت -المعرفة دار الخطيب، الدين

- العممية الكتب ه ، دارٜٓٚالحنفي، ت  نجيم بن إبراىيم بن العابدين المنار، زين بشرح الغفار فتح -ٔٚ
 .مٕٔٓٓ -هٕٕٗٔ، ٔ: بيروت، ط

 ىـ، دار الفكر.ٔٙٛفتح القدير، كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اليمام، ت:  -ٕٚ
 م.ٜٜٚٔ -هٛٔٗٔ، ٗدمشق، ط: -الفكر دار الزحيمي، وىبة .أد وأدلتو، اإلسبلمي الفقو -ٖٚ
فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي المناوي،  -ٗٚ

 م. ٜٜٗٔ -ه ٘ٔٗٔ، ٔلبنان، ط:  –ىـ، دار الكتب العممية بيروت ٖٔٓٔت : 
 ه، ٕٕ٘ٔاألنصاري، ت: السيالوي  الدين نظام بن دمحم العمي عبد الثبوت، مسمم شرح الرحموت فواتح -٘ٚ

 .مٕٕٓٓ-هٖٕٗٔبيروت،  -العممية الكتب دار عمر، هللا عبد: ضبطو
 البقاعي، دمحم الشيخ :ضبطو ه، ٚٔٛ آبادي، ت: الفيروز يعقوب بن دمحم الدين مجد المحيط، القاموس -ٙٚ

 .مٜٜ٘ٔ  -ه ٘ٔٗٔ بيروت،-الفكر دار
 الكتب دار شاىين، راجعو: دمحم المكنوي، دمحم بن الحميم عبد دمحم المنار، شرح في األنوار لنور األقمار قمر -ٚٚ

 م.ٜٜ٘ٔ -ه٘ٔٗٔ، ٔ: بيروت، ط- العممية
 هللا عبد تحـ: ه،ٖٓٚالبخاري، ت: أحمد العزيز عبد الدين عبلء البزدوي، أصول عن األسرار كشف -ٛٚ

 .م ٜٜٚٔ ه،ٛٔٗٔ: العممية، بيروت، ط الكتب دار عمر، محمود
 م.ٜ٘ٛٔ -ه٘ٓٗٔ، ٘ط: ه، ٜ٘ٚاليندي، ت:  حسام بن المتقي عمي الدين عبلء العمال، كنز -ٜٚ
 -صادر دار ه،ٔٔٚت: المصري، منظور ابن مكرم بن دمحم الفضل أبي الدين جمال العرب، لسان -ٓٛ

 .بيروت
 الميس، الدين محيى خميل :تحـ ه،ٜٓٗالسرخسي، ت:  سيل أبي بن دمحم بكر أبي الدين شمس المبسوط، -ٔٛ

 م.ٕٓٓٓ -هٕٔٗٔ، ٔبيروت،ط -الفكر دار
 جمعة عمي د.و  سراج دمحم .د :تحـ ه،ٖٓٓٔالبغدادي، ت:  دمحم بن غانم بن دمحم الضمانات، أبو مجمع -ٕٛ

 م.ٜٜٜٔ -ٕٓٗٔ، ٔ: القاىرة، ط-السبلم دار دمحم،
 .بيروت الفكر دار ه،ٙٚٙالنووي، ت:  شرف بن الدين محيى زكريا الميذب، أبو شرح المجموع -ٖٛ
ىـ، تحـ: عبد ٕٛٚعبد الحميم بن تيمية الحراني، ت:  مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن -ٗٛ

الرحمن بن دمحم بن قاسم، مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية 
 م.ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔالسعودية، 

 العمواني، جابر تحـ: طو ه،ٙٓٙالرازي، ت:  عمر بن دمحم الدين األصول، فخر عمم في المحصول -٘ٛ
 .بيروت -الرسالة مؤسسة
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 عويضة، عميو: صبلح عمق ه،ٓ٘ٗ: السرخسي، ت أحمد بن دمحم بكر أبو الفقو، أصول، في المحرر -ٙٛ
 م.ٜٜٙٔ -هٚٔٗٔ، ٔ بيروت، ط- العممية الكتب دار

ىـ(، دار الكتب ٛ٘ٗ)ت:  المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي -ٚٛ
 .م، تحـ: عبد الحميد ىنداوي ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ، ٔبيروت، ط/  -العممية

ىـ، دار ٙ٘ٗالمحمى باآلثار، أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري ت:  -ٛٛ
 بيروت. –الفكر 

 شرح مع مطبوع ،هٙٗٙالحاجب، ت:  ابن، عمر بن عثمان عمرو أبي األصولي، المنتيى مختصر -ٜٛ
، ٔ:  ط بيروت،-العممية الكتب دار يحيى، وطارق  نصيف فادي :ضبط اإليجي، الدين لعضد العضد
 م.ٕٓٓٓ -هٕٔٗٔ

، ٔىـ، دار الكتب العممية ط: ٜٚٔالمدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، ت:  -ٜٓ
 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ

 نجوى  :بو اعتنى، ه٘ٓ٘الغزالي، ت:  دمحم بن دمحم حامد أبي اإلسبلم حجة األصول، عمم من المستصفى -ٜٔ
 .ٔ بيروت، ط-العربي التاريخ التراث، ومؤسسة إحياء دار ضو،

المستدرك عمى الصحيحين، أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا النيسابوري المعروف بابن البيع، ت:  -ٕٜ
 .ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ، ٔبيروت، ط:  –ىـ، تحـ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ٘ٓٗ

 اإلسبلمي ه، المكتبٕٕٗٔالرحيباني، ت:  السيوطي مصطفى المنتيى، غاية شرح النيى أولي مطالب -ٖٜ
 .دمشق-

 .تركيا -اسطنبول-اإلسبلمية المكتبة وآخرون، مصطفى إبراىيم الوسيط، المعجم -ٜٗ
، ٔبيروت، ط:-العممية الكتب دار ه،ٙٚٗالشيرازي، ت:  عمي بن إبراىيم الفقو، اإلمام في أصول الممع -ٜ٘

 م.ٜ٘ٛٔ -ه٘ٓٗٔ
 ،ٔ :ط لبنان، -بيروت -الفكر دار ه،ٓٔ٘ت: البغوي، الفراء مسعود بن الحسين دمحم أبو التنزيل، معالم -ٜٙ

 . م ٕٕٓٓه ٕٕٗٔ
 -ىـ(، مطبعة الحسين اإلسبلمية ٔٔٚمعراج المنياج، لئلمام شمس الدين دمحم بن يوسف الجزري، )ت: -ٜٚ

 .ٜٖ/ٔم، تحـ: د. شعبان دمحم إسماعيل: ٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط/ 
 التراث إحياء دار ه،ٜٚٚ،ت:  الشربيني الخطيب المنياج، دمحم ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -ٜٛ

 .بيروت-العربي
بيروت، -الفكر دار ه،ٕٓٙت:  المقدسي، قدامة بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق دمحم أبو المغني، -ٜٜ

  .مٜ٘ٛٔه٘ٓٗٔ
-الفكر دار ىارون، السبلم عبد:تحـ ه، ٜٖ٘القزويني، ت: زكريا بن فارس بن المغة، أحمد مقاييس -ٓٓٔ

 .م ٜٜٚٔ ه ٜٜٖٔ بيروت،
ىـ، تحـ: زىير الشاويش، ٖٖ٘ٔمنار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراىيم بن دمحم بن سالم، ت:  -ٔٓٔ

 م.ٜٜٛٔ-ىـ ٜٓٗٔ، ٚالمكتب اإلسبلمي، ط: 
 .لمتوزيع المتحدة الدريني، الشركة فتحي .د األصولية، المناىج -ٕٓٔ



 أحمد عطا هللا رحيم عبد الرزاق م.               مجمة آداب الفراىيدي                     عموم المقتضى 
 م9109( آذار 77العدد ) وأثره عمى الفروع الفقيية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜٚ 

                                                                                                                                                                      

ىـ، دار الكتب ٙٚٗالميذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف الشيرازي ت:  -ٖٓٔ
 العممية.

الكويت، ط: -السبلسل ذات الكويت طباعة– اإلسبلمية والشؤون  األوقاف وزارة الكويتية، الفقيية الموسوعة -ٗٓٔ
 .م ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ، ٕ

 عبد دمحم :تحـ ه،ٜٖ٘السمرقندي، ت: أحمد بن دمحم بكر أبي الدين عبلء العقول، نتائج في ميزان األصول -٘ٓٔ
 م.ٜٜٚٔ -هٛٔٗٔ، ٕقطر، ط:  - اإلسبلمية والشؤون  األوقاف وزارة البر،

 وآخرون، الديوبندي العزيز عبد :تحـ ه،ٕٙٚالزيمعي،ت:  يوسف بن هللا عبد دمحم أبو الراية، نصب -ٙٓٔ
 .مٜٜٔٔ-هٛٔٗٔ جدة، -القبمة بيروت، ودار -الريان مؤسسة

 واصل، فريد نصر  :تحـ  -هٕ٘٘ٔالشوكاني،ت:  عمي بن األخبار، دمحم منتقى شرح األوطار نيل -ٚٓٔ
 مصر. -التوقيفية المكتبة

 حافع عاشور حافع :تحـ ه،ٖٜ٘المرغيناني، ت  بكر أبي بن عمي الدين برىان البداية، شرح اليداية -ٛٓٔ
 .القاىرة-السبلم دار تامر، دمحم ودمحم

ىـ، تحـ: أحمد محمود إبراىيم، دمحم ٘ٓ٘الوسيط في المذىب، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي، ت:  -ٜٓٔ
 .ٚٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط:  –دمحم تامر، دار السبلم 

 
 


