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 بالمغة العربيةومخص 
 سمطان بن محود العىرياألستاذ املشارك الدكتور 

ا البحث يتعمق بدراسة أحد األحاديث النبوية الكريمة التي يكثر ذكرىا في ذى
بعدة مسائل أصولية، فجاء ىذا البحث  و، وذلك لتعمقوتمثيلً  دالالً است ،كتب األصوليين

يان معاني الغريب من ببتخريج الحديث، و  ؛لدراسة ىذا الحديث، دراسة حديثية أصولية
ألفاظو، وذكر أبرز القواعد األصولية التي يمكن تطبيقيا أو االستدالل عمييا بيذا 

لقة بين القاعدة ا، وبيان وجو العا مختصرً الحديث، مع بيان معنى القاعدة األصولية بيانً 
وقد انتظم البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. وصمى اهلل وسمم وبارك عمى نبي  .والحديث

 اليدى والرحمة.
ُل ْاْْلُُصوِليِّينا الكممات المفتاحية :  ماى اْمراأاِتي ، ِاْسِتْدَلا قاْعُت عا   .جمًعا ودراسة،  وا

THE FUNDAMENTALISTS INFERRED WITH A HADITH  

(I SIGNED MY WIFE WHILE I WAS FASTING)  

COLLECTED AND STUDIED 

Prof. Dr. Sultan Bin Hmood Al-Amri 

Summary 

Praise be to Allah, and may blessings and peace be upon the Prophet 

Muhammad, his family, and all his companions. This research is related to 

the study of one of the noble hadiths that are frequently mentioned in the 

books of the fundamentalists, as a reasoning and representation, as it relates 

to several fundamental issues, so this research came to study this hadith, a 

modern fundamentalist study; Graduating the hadith, explaining the 

meanings of the stranger from his words, and mentioning the fundamentalist 

rules that can be or inferred by this hadith, with a brief explanation of the 

meaning of the fundamentalist rule, and explaining the face of the 

relationship between the rule and the hadith. The research was organized 

into an introduction, two articles, and a conclusion. And peace and blessings 

be upon the Prophet of guidance and mercy. 

Key words: Inferring the fundamentalists, I ride my wife, collection and study. 
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 دقدوةامل
تي و الحمد هلل ولي النعم، وأىل العطاء والكرم، وصمى اهلل وسمم عمى من أُ 

 العزائم واليمم، أما بعد: يجوامع الكمم، وعمى آلو وصحبو أول
فمن المعالم البارزة والحمل الزاىية في عمم أصول الفقو علقتو بالحديث النبوي 

طبق عميو قواعده، ي، وموضوعو الذي وستمد منو مسائميالشريف؛ فيو رافده الذي 
ويشمل ذلك كل أحاديث األحكام، إال أن منيا أحاديث يكثر دورىا عمى ألسنة 

ا عمييا، ومن تمك األحاديث، ىذا الحديث طبيقً ا وتبيا، أو استشيادً  األصوليين استدالالً 
وقد أردت في ىذا البحث استقصاء ما أمكنني من المسائل األصولية  ،النبوي الكريم

بيذا الحديث، مع االختصار، واإليجاز قدر المستطاع؛  يونالتي استشيد فييا األصول
طالة  ألن الغرض ىو جمع ىذه المسائل، وبيان وجو االستشياد بالحديث، دون توسع وا 
في شرح المسائل األصولية، وذكر الخلف، إال ما يدعو إليو المقام، وقد رتبت المسائل 

 في كتب األصول. ياحسب ترتيبب
 أسباب اختيار الموضوع

 لبيانإفراد المسائل األصولية التي استدل بيا عمماء األصول بيذا الحديث  -ٔ
مكانة السنة في ىذا العمم، وعمو منزلة االستشياد واالستدالل باألدلة النقمية 

 في عمم األصول.
 مكانة ىذا الحديث، وكثرة الشواىد األصولية فيو. لبيان -ٕ
أغراض التأليف، فأردت جمع عد غرضًا من يأن جمع ما تفرق من المسائل  -ٖ

ما أمكن من المسائل المتعمقة بيذا الحديث، مع أنيا ترجع إلى أبواب 
 أصولية مختمفة.
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أن ىذا الموضوع وأمثالو، مما يجمع بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية،  -ٗ
ا دقة استنباط عمماء األصول، وعمق فيميم، وسعة اطلعيم، يظير بو جميً 
 كنة أصولية لمن وفقو اهلل لموقوف عمى آثارىم.مما يوفر م

 دراسات السابقةال
مع عمى دراسة سابقة مستقمة ليذا الحديث، عدا ما وجدتو من شروحات ط  ألم 

 .(ٔ)أىل العمم لو في ثنايا شروحاتيم لممصنفات الحديثية
 خطة البحث

 مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. عمى اقتضت طبيعة البحث تقسيمو
أما المقدمة، ففييا أىمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة 

 .وومنيجالبحث 
 وأما المبحث األول ففيو دراسة نظرية لمحديث، وقد اشتمل عمى مطمبين:

 المطمب األول: تخريج الحديث
 المطمب الثاني: بيان معاني ألفاظ الحديث.

األصولية التي استشيد فييا  أما المبحث الثاني: فاشتمل عمى المسائل
 األصوليون بالحديث.

 ثم الخاتمة، وفييا أبرز النتائج والتوصيات.
 منهج البحث

في البحث المنيج االستقرائي وذلك باستقراء كلم األصوليين عمى  اتبعت -ٔ
 ىذا الحديث، واستشيادىم بو.

                                                            

، وابىن دقيىق العيىد فىي ٕٕٙ/ٚ: والنووي في شرحو عمىى مسىمم ،ٗٙٔ/ٗ :كشرح ابن حجر في فتح الباري (ٔ)
 :، وابىىىىن الممقىىىىن فىىىىي اإلعىىىىلم بفوائىىىىد عمىىىىدة األحكىىىىامٕٔ/ٕ :شىىىىرح عمىىىىدة األحكىىىىامكتابىىىىو إحكىىىىام األحكىىىىام 

٘/ٕٓٛ. 
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 ألصولية.المنيج التحميمي، في الربط بين الحديث وبين المسألة ا تتبعأكما 
 النصوص المنقولة باإلشارة إلى مصادرىا. وثقت -ٕ
 عزو اآليات بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وكتابتيا بالرسم العثماني.أ -ٖ
أخرج األحاديث الواردة في البحث من مصادر السنة، فما كان في الصحيحين  -ٗ

مصادره مع كتفي بتخريجو منيما، وما كان من غيرىما أخرجو من أأو أحدىما 
 ذكر حكم أىل العمم عميو.

ل ليا األصوليون بيذا الحديث، أو استشيدوا بو ىأذكر المسائل التي مثّ  -٘
عمييا. مع ذكر وجو االستشياد بالحديث عمى المسألة. وذكر معنى المسألة 

 األصولية.
 ووجو االستشياد. ،ذكر األقوال في المسألة األصولية بما يتضح بو المقالأ -ٙ
 لممراجع. اأضع فيرسً  -ٚ
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  املبحث األوه:
 الدراسة النعرية لمحديث

 املطمب األوه: 
 ختريج احلديث

إذ جاءه رجل فقال:  قال : "بينما نحن جموس عند النبي  عن أبي ىريرة 
قال: وقعت عمى امرأتي وأنا صائم، فقال رسول اهلل  مالك.يا رسول اهلل ىمكت. قال: 

قال:فيل تستطيع أن تصوم شيرين متتابعين؟ . قال: قال: ال : ىل تجد رقبة تعتقيا؟ 
فبينا نحن عمى  ،. قال: فمكث النبي قال: ال : فيل تجد إطعام ستين مسكينا؟. فقالال

قال:  .فقال: أنا أين السائل؟قال:  -والعرق المكتل- بعرق فيو تمر تي النبي ذلك أُ 
-يا رسول اهلل؟ فواهلل ما بين البتييا فقال الرجل: أعمى أفقر مني  خذ ىذا فتصدق بو،

حتى بدت أنيابو، ثم  أىل بيت أفقر من أىل بيتي. فضحك النبي  -يريد الحرتين
 أطعمو أىمك". قال:

( كتاب الصوم، باب إذا جامع في نيار رمضان ولم ٗٛٙ/ٕالبخاري ) أخرجو
كتاب ( ٖٛٔ/ ٖ، ومسمم )(ٖٗٛٔ)كفر، حديث رقم ييكن لو شيء فُتصدق عميو فم

 .(ٕٗٙ٘) الصيام، باب تغميظ الجماع في نيار رمضان عمى الصائم، حديث رقم
 املطمب الثاني: 

 ألفاظ احلديث
"لم أقف عمى تسميتو إال أن عبد الغني في  قال ابن حجر:: (إذ جاءه رجل)

، وتعقب (ٔ)بن بشكوال جزما بأنو سميمان أو سممة بن صخر البياضي"االمبيمات وتبعو 
بن صخر ىو المظاىر من أىمو، وليس ىو األعرابي الذي وقع عمى أىمو في بأن سممة 

 .(ٕ)نيار رمضان

                                                            

 .ٗٙٔ/ٗ :فتح الباري البن حجر (ٔ)
 .ٕ٘/ٔٔ :البخاري صحيح شرح القاري عمدة ،ٖٕ٘/ٕ :الموطأ عمى الزرقاني شرح: انظر (ٕ)
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رم عمي  فعمو في الصوم، وىو أي: وقعت في اإِلثم بفعل ما حُ : (ىلكت)
 .(ٕ)"احترقت" . وفي رواية لمسمم من حديث عائشة:(ٔ)الجماع فيو
ا في الرواية مصرحً أي في رمضان كما ورد : (وقعت على امرأتي وأنا صائم)
 .(ٖ)األخرى

اللبة: الحر ة، وىي األرض تركبيا حجارة سوداء، و"اللبتان" : (البتيها)
وليا حرتان آخرتان: "قال ابن حبيب:  الحرتان. والمدينة بين الحرتين: شرقية وغربية.

 ."حرة بالقبمة وحرة بالجرف ويرجع كمتاىما إلى الشرقية والغربية التصاليما بيما
الحرة: األرض الممبسة "أرض تركبيا حجارة سود، وعبارة النووي: والحرة: 

. قال األصمعّي: "الل بة: ِىَي اأَلْرض (ٗ)"-زاد غيره: إذا كانت بين جبمين-حجارة سود 
 َيا: البات، َما َبين الث َلث ِإَلى الَعشرة. َفِإذا َكُثرت،. َوَجمعُ (٘)ال ِتي قد َألَبستيا حجارٌة ُسود"

َفِيَي الل ب، والمُّوب ويقال: البو ولوبة ونوبة بالنون، حكاه أبو عبيد. ومنو قيل: لؤلسود 
 .. قال الخميل في العين:(ٙ)لوبى ونوبى باللم والنون وقالوا: وجمع اللبة لوب والب

ّنما جرى ىذا أّول مرٍة بالمدينة وىي بين حّرتين. فّمما تمّكن ىذا الكلم جرى عمى  ،"وا 
 .(ٚ)أفواه الّناس في كّل بمدة، فصار كأّنو بين حّدين"

                                                            

 .ٕٕٔ/٘ :اإلعلم بفوائد عمدة األحكام (ٔ)
 .(ٕٓٚ٘) قمر كتاب الصوم، باب كفارة من جامع في نيار رمضان حديث  ،ٜٖٔ/ٖ :صحيح مسمم (ٕ)
كتاب اليبة وفضميا، باب إذا وىب ىبة فقبضيا اآلخر ولم يقل قبمىت، حىديث  ،ٜٛٔ/ٕ :صحيح البخاري (ٖ)

 .(ٕٓٙٗ)رقم 
 .ٖٕ٘/٘ :، اإلعلم بفوائد عمدة األحكامٕٕٙ/ٚ :شرح النووي عمى مسمم (ٗ)
 .ٖٖٖ/ٕ: ، غريب الحديث البن الجوزيٕ٘ٚ/٘ٔ: تيذيب المغة (٘)
غريىىىب ، ٕ٘ٚ/٘ٔ :تيىىىذيب المغىىىة، ٖٖٛ/ٛ :العىىىين، ٖٗٔ/ٔ: نظىىىر: غريىىىب الحىىىديث لمقاسىىىم بىىىن سىىىلما (ٙ)

اإلعىلم بفوائىد عمىدة ، ٓٙ٘/ٕ :المصىباح المنيىر فىي غريىب الشىرح الكبيىر، ٗٙٗ/ٕ :الحديث البن قتيبىة
 .ٖٕ٘/٘ :األحكام

 .ٖٖٛ/ٛ: العين (ٚ)
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 املبحث الثاني: 
 عميهاباحلديث املسائن األصولية اليت استشهد 

 املسألة األوىل: 
 شرط التكميف الدقدرة

، ومن -يقع عميو التكميف الي-منيا ما يتعمق بالمكم ف  ،يشترط لمتكميف شروط
، وقد (ٔ)ذلك االستطاعة؛ فاألمر مقيد بيا؛ فل أمر مع العجز، وال نيي مع االضطرار

 .(ٕ)تظافرت األدلة عمى ذلك، ومنيا ىذا الحديث
 وجو داللة الحديث على القاعدة:

في ىذا الحديث: "فيل تستطيع أن تصوم شيرين متتابعين" معنى  قولو 
  .تقدر وتطيق وتقوى :(تستطيع)

َطاَقُة. يقال: استطاع يستطيع، واستتاع يستتيع، واسطاع  َو)ااِلْسِتَطاَعُة( اإلِْ
واألْصل ِفي ااِلْسِتَطاَعة: َأنو استفعال من الط اَعة. َفُسمي اْلَفاِعل " ،(ٖ)]يسطيع[
ُممكن ُمَطاوع، وتسميتو بذلك قبل اْلِفْعل عمى َسِبيل  أِلَن اْلِفْعل ال ِذي يرومو ؛امستطيعً 
فقد دل الحديث عمى أن ، (ٗ)"أِلَن ااِلْسِتَطاَعة من اْلعباد اَل تكون ِإال  َمَع اْلِفْعل ؛اْلمَجاز

 "ىل تستطيع". ، بقولو:شرط وجوب الصيام عميو ىو االستطاعة؛ ولذلك سألو النبي 

                                                            

شىىىىرح العضىىىىد عمىىىىى مختصىىىىر المنتيىىىىى األصىىىىولي ومعىىىىو حاشىىىىية السىىىىعد ، ٕٛٓص :المستصىىىىفىانظىىىىر:  (ٔ)
نشىر ، ٔٙٔص: شىرح تنقىيح الفصىول، ٕٚٛ/ٕ: اإلبياج في شرح المنياج ط دبىي، ٓٔ٘/ٕ: والجرجاني

 .ٖٔ/ٔ: البنود عمى مراقي السعود
اإلحكىىام فىىي أصىىول األحكىىام ، ٕٕٓ/ٕ :المحصىىول لمىىرازي، ٖٖٚ/ٕ: نظىىر: قواطىىع األدلىىة فىىي األصىىولي (ٕ)

 .ٖٚٔ/ٔ: لآلمدي
اإلعىىىىلم بفوائىىىىد عمىىىىدة ، ٖٜٔص: مختىىىىار الصىىىىحاح، ٕٕٓٚ/ٗ: نظىىىىر: لسىىىىان العىىىىرب ط دار المعىىىىارفي (ٖ)

 .ٖٕٓ/٘ :األحكام
 .ٛٛص: والنظائر الوجوه عمم في النواظر األعين نزىة (ٗ)
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 المسألة الثانية: الواجب المرتب
ينقسم الواجب من حيث التخيير بين أفراد المأمور بو إذا كان لو أفراد إلى واجب 

إيجاب شيء مبيم من أشياء محصورة،  مخير وواجب مرتب، فالواجب المخير ىو
فيو الذي ال يحل فيو  رتب، أما الم(ٔ)كخصال الكفارة، وجزاء الصيد، وفدية األذى

أمور بو إال عند العجر عن الخصمة أو الفرد االنتقال إلى الفرد الثاني من أفراد الم
األول، وقد عرفو القرافي بقولو: "المرتبات ىي التي ال يجوز فعل الثاني إال عند تعذر 

 ، ويمثل العمماء ليذا النوع من الواجب بيذا الحديث.(ٕ)األول حسًا أو شرعًا"
 وجو داللة الحديث على الواجب المرتب:

ابن الممقن: "فيو جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم اإِلطعام مرتبًا ال مخيرًا.  قال
ال يعرف مالك غير الطعام،  :وىو قول جميع العمماء، خلفًا لما في المدونة؛ فإن فييا

 . (ٖ)ال يأخذ مالك بالعتق وال بالصيام"
 وقد دل الحديث عمى الترتيب في الوجوب، من أوجو:

السؤال، وقولو أواًل: "ىل تجد رقبة تعتقيا؟" ثم رتب الصوم الترتيب في  األول:
 ،قولو ىل تستطيع كذا ىل تستطيع كذا. قال ابن القيم: "(ٗ)بعد العتق ثم اإِلطعام بعده

 ،فإنو لم يجوز لو االنتقال إلى الثاني إال بعد إخباره بعجزه عما قبمو ؛صريح في الترتيب
 .(٘)مع أنو صريح لفظ صاحب الشرع"

                                                            

 .ٕٙٗ/ٔ: الفقو أصول في المحيط البحرنظر: ي (ٔ)
 .ٜ٘ٔص :الفصولشرح تنقيح  (ٕ)
 .ٕٕٓ/٘: اإلعلم بفوائد عمدة األحكام (ٖ)
 المصدر السابق. (ٗ)
 .ٛٔ/ٚ: حاشية ابن القيم عمى سنن أبي داود (٘)
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أن ذكر ىذه األشياء الثلث مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة  الثاني:
 .(ٔ)الشرط لمحكم، ومقتضى ذلك الترتيب ال التخيير

 ،أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير ىذه الكفارة سواء عمى الترتيب الثالث:
ع في وال ريب إن إلحاق كفارة الجما، وىي كفارة الظيار وحكم النظير حكم نظيره

 .(ٕ)رمضان بكفارة الظيار وكفارة القتل أولى وأشبو من إلحاقيا بكفارة اليمين
أمر رجًل أفطر في رمضان أن  : "أنو (ٖ)أما ما ورد في ورواية اإلمام  مسمم

أو" ىنا ]لمتقسيم[ ال "ىيعتق رقبة أو يصوم شيرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا" ف
م إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنيما، ويبينو لمتخيير، تقديره يعتق أو يصو 

ن كان ظاىرً (ٗ)باقي الروايات وقولو ىل  ،ا في التخيير فميس بنص فيو، وحرف أو وا 
فإنو لم يجوز لو االنتقال إلى الثاني  ؛تستطيع كذا ىل تستطيع كذا صريح في الترتيب

 .(٘)إال بعد إخباره بعجزه عما قبمو مع أنو صريح لفظ صاحب الشرع
 المسألة الثالثة: تأخير البيان عن وقت الحاجة

اتفق األصوليون القائمون بامتناع تكميف ما ال يطاق عمى أنو ال يجوز تأخير 
، وقد طبق بعض العمماء ىذه القاعدة عمى ىذا الحديث، (ٙ)البيان عن وقت الحاجة

                                                            

 .ٕٕٙ/٘: نظر: اإلعلم بفوائد عمدة األحكامي (ٔ)
 .ٜٔ/ٚ: نظر: حاشية ابن القيم عمى سنن أبي داودي (ٕ)
 .(ٕٛٙ٘) جامع في نيار رمضان، رقم كتاب الصيام، باب كفارة من (ٖ)
 .ٕٕٙ/٘: اإلعلم بفوائد عمدة األحكام (ٗ)
 .ٛٔ/ٚ :حاشية ابن القيم عمى سنن أبي داود (٘)
العىىدة فىىي أصىىول ، ٕٖٔ/ٔ: المعتمىىد، ٙٚ/ٕ: الفصىىول فىىي األصىىول، ٚٛ/ٗ: الواضىىح فىىي أصىىول الفقىىو (ٙ)

البرىىىان فىىي ، ٕٓٔص: أصىىول الفقىىو التبصىىرة فىىي، ٕٚٓص: التبصىىرة فىىي أصىىول الفقىىو، ٖٓٔ/ٔ: الفقىىو
اإلحكىىام فىىي أصىىول األحكىىام ، ٚٛٔ/ٖ: المحصىىول لمىىرازي، ٕٜٔص: المستصىىفى، ٕٗ/ٔ: أصىىول الفقىىو

، ٕٜٖ/ٕ :بيان المختصىر شىرح مختصىر ابىن الحاجىب، ٕ٘ٛص :شرح تنقيح الفصول، ٕٖ/ٖ: لآلمدي
 .ٖٕٓص: نياية السول شرح منياج الوصول، ٕ٘ٔ/ٕ: اإلبياج في شرح المنياج
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وكانت  وذلك في مسألة ىل تجب الكفارة عمى المرأة إذا جومعت في نيار رمضان
 مختارة غير مكرىة.

، وييمنا منيا ما ذىب إليو الشافعي (ٔ)وقد اختمف العمماء في ذلك عمى أقوال
ي أصح قوليو، وىو رواية عن أحمد، من أنو ليس عمييا كفارة، واستدلوا عمى ذلك بأن ف

سكت عن حكم المرأة في حديث األعرابي، مع عممو بوقوع الجماع منيا، فدل  النبي 
 --ذلك عمى أنو ليس عمييا كفارة، فالمقام مقام بيان مع الحاجة، ومعموم أن النبي 

 ال يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
المسألة الرابعة: ترك االستفصال في وقائع األحوال مع قيام االحتمال ينزل 

 وم في المقالمنزلة العم
، فيسألو عن أمر فل يستفصل أن يأتي السائل إلى رسول اهلل  معنى القاعدة:

، أو بعبارة أخرى: أن يترك (ٕ)عن أحوال ذلك األمر، بل يصدر حكما عاما منو 
عن المسألة المعروضة مع وجود احتماالت فييا، فيكون ذلك  التفصيميالشارع السؤال 

، أي كأنو قال: (ٖ)ا في كل األحوال المحتممة لممسألةعمى أن الحكم يكون عامً  دليلً 
 .(ٗ)يجوز كيف وقع

  

                                                            

 . ٛٚ/ٖ: المبسوط، ٖٓٚ/ٔ: تيذيب المدونة، ٖٙٙ/ٙ: المجموع، ٖ٘ٚ/ٗ :نظر األقوال في: المغنيي (ٔ)
 . ٜٙٗص: وتطبيقا لمحمد صلح اإلتربي نظر: التروك النبوية تأصيلً ي (ٕ)
 .  ٕٕٛ/ٖ: موسوعة القواعد الفقيية لمبورنو (ٖ)
 .  ٖٔٚ/ٗ: الكاشف عن المحصول (ٗ)
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، -رحمو اهلل-وقد نسبت ىذه القاعدة في كتب األصول إلى اإلمام الشافعي 
 (ٗ)، ومن غير الشافعية نسبيا لو القرافي(ٖ)والزركشي (ٕ)والرازي (ٔ)نسبيا لو الجويني

القاعدة حجة في جميع  ه. وىذ(ٚ)، والمجد ابن تيمية(ٙ)وابن النجار الفتوحي (٘)والمرداوي
 .(ٛ)المذاىب األربعة

 وجو االستشهاد بالحديث على القاعدة:
 وقد استعمل العمماء ىذه القاعدة في مسألتين متعمقتين بالحديث:

 أولهما: وجوب الكفارة على من لم ينزل.
وقد ذىب جميور العمماء إلى وجوبيا عمييما، وعمل ابن قدامة ذلك بأن النبي 

 ترك االستفصال من األعرابي عن اإلنزال فيعم الحالتين(ٜ). 
 
 
 

                                                            

 .  ٖ٘ٗ/ٔ: البرىان (ٔ)
 . ٖٙٛ/ٕ: المحصول (ٕ)
 . ٛٗٔ/ٖ: البحر المحيط، ٗٔ/ٕ: نظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكامي (ٖ)
 . ٖ٘ٔ/ٕ: الفروق لمقرافي (ٗ)
 .  ٖٕٚٛ/٘: التحبير شرح التحرير (٘)
   .  ٓٚٔ/ٖ الكوكب المنير (ٙ)
 .  ٖٕٙ/ٔ: المسودة (ٚ)
تيسىىىير ، ٔٗٔ/ٖ: شىىىرح الكوكىىىب المنيىىىر، ٛٗٔ/ٖ: البحىىىر المحىىىيط، ٕٖٗ/ٔ: العقىىىد المنظىىىومنظىىىر: ي (ٛ)

قاعىىىىدة تىىىىرك االستفصىىىىال دراسىىىىة أصىىىىولية تطبيقيىىىىة أ د.عبىىىىدالرحمن القرنىىىىي مجمىىىىة ، ٕٗٙ/ٔ: التحريىىىىر
 .ٕٖالعدد ٚٔجامعة أم القرى مجمد

   ٙٗٗ/ٔ: نظر: الكافي في فقو اإلمام أحمدي (ٜ)



 

 232 

6 

 أما المسألة الثانية: فهي وجوب الكفارة على المجامع الناسي.
أن الناسي كالعامد يجب عميو ، منيا: (ٔ)أقوالوقد اختمف العمماء في ذلك عمى 

 ،(ٕ)قال بو عطاء وابن الماجشون ونص عميو أحمد وىو ظاىر مذىب الحنابمةو الكفارة، 
من األعرابي عن  ، واستدلوا عمى ذلك بأن ترك استفصال النبي (ٖ)ابن قدامة واختاره

إذ  ِجماعو، ىل كان عن عمد؟ أو نسيان؟ دليل عمى وجوب الكفارة عمى العامد والناسي؛
لو افترق الحال لسأل، واستفصل، فترك االستفصال في الفعل، ينزل منزلة العموم في 

سؤال من غير استفصال عن عمد أو نسيان، فُنّزل منزلة لالقول، فيو حكم ورد جوابًا 
ألن الحكم من الشارع إذا ورد عقب ذكر واقعة محتممة ألحوال مختمفة الحكم، كان  ؛العموم

 .(ٗ)ولى؛ حمًل عمى الفوائد المتكثرةحممو عمى العموم أ
ثم أجاب ابن الممقن بقولو: "والجواب: عن ذلك بأن حالة النسيان في حق ىذا السائل 
بعيدة جّدًا بالنسبة إلى الجماع، ومحاولة مقدماتو، وطول زمانو، وعدم اعتياده في كل وقت، 

عمى الظاىر، كيف وقد قال: "ىمكت" فإنو يشعر بتعمده ظاىرًا  فمم يحتج إلى االستفصال بناءً 
 .(٘)ومعرفتو بالتحريم"

 
 

                                                            

: تيىذيب المدونىة، ٕٖ٘/ٙ: المجمىوع، ٖٗٚ/ٗ: المغنىي، ٘٘ٔ/ٖ: نظر األقوال مع أدلتيا فىي: المبسىوطي (ٔ)
ٔ/ٖٙٓ  . 

 . ٕٜ٘/ٕ: شرح مختصر الخرقي لمزركشي (ٕ)
 .  ٖٗٚ/ٗ: نظر: المغنيي (ٖ)
 . ٜٕٔ/٘: اإلعلم بفوائد عمدة األحكام (ٗ)
 مصدر السابق.ال (٘)
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 المسألة الخامسة: قضايا األعيان
 معنى القاعدة: 

يقصد األصوليون بيذه القاعدة أن أحكام الوقائع التي حكم فييا الشارع 
 .(ٔ)إال بدليل موم فييا، وال تتعداىاع، أو في حاالت معينة ليم، ال معينينألشخاص 

وقد تطرق األصوليون ليذه المسألة تحت عدة أبواب من أبواب أصول الفقو، 
ألن الخصوصية  ؛وجميم ذكرىا في العموم، والخصوص، ولممسألة علقة وثيقة بالقياس

 .(ٕ)في قضايا األعيان تمنع القياس عمييا
عمى  أىمك""اذىب فأطعمو في ىذا الحديث:  فقد اختمف العمماء في قولو 

أقوال، فذىب بعض أىل العمم، ومنيم الزىري، إلى أن إطعام الصحابي المجامع في 
 نيار رمضان الكفارة ألىمو، إنما ىو قضية عين خاصة بيذا الرجل ال يقاس عميو غيره. 

، وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن لزمتو من سائر (ٖ)وذىب األوزاعي
كزكاة الفطر. وفي  ،وىو قول عند الشافعية ،ذا الرجلمثل ى ،الناس سقوطيا عنو

أنو يحتمل أنو أعطاه إياه لكفارتو، وأنو  ا:المسألة أقوال أخرى، منيا أنو منسوخ، ومني
ومنيا: أنو لما كان عاجزًا عن نفقة أىمو جاز لو  يجزيو عن من ال تمزمو نفقتو من أىمو.

كيا وىو محتاج جاز لو أكميا ىو وأىمو إعطاء الكفارة عن نفسو ليم، ومنيا أنو لما مم
 لحاجتيم.

                                                            

رسىىىالة ماجسىىىتير الجامعىىىة األردنيىىىة ، قضىىىايا األعيىىىان دراسىىىة أصىىىولية تطبيقيىىىة لمصىىىطفى عايىىىد اسىىىعيفان (ٔ)
تمقىىىيح الفيىىىوم فىىىي تنقىىىيح صىىىي  ، ٔٔ٘/ٕ: ، وانظىىىر تعريفىىىات أخىىىرى فىىىي: شىىىرح مختصىىىر الروضىىىةٚٔص

 .  ٛٚ/ٖ: القواعد لمحصني، ٓٙٗص: العموم لمعلئي
: المستصىفى، ٕٕ٘/ٔ: تيسىير التحريىر، ٕٜٕ/ٔ: فىواتح الرحمىوت، ٕٕٔ/ٔ: نظر المسىألة فىي: البرىىاني (ٕ)

 :الفىروق لمقرافىي، ٜٓ٘/ٕ: شىرح مختصىر الروضىة، ٘ٚٔ/ٔ: التمييد ألبي الخطاب الكمىوذاني، ٜٕٔ/ٕ
 .  ٛ/ٗ: الموافقات، ٖٗٙص: شرح تنقيح الفصول، ٛٛ/ٕ

 .  ٙٓٔ/ٓٔ: االستذكار (ٖ)
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واختار ابن دقيق العيد، وابن الممقن أنو أطعمو لفقره، وأبقى الكفارة عميو متى 
 .(ٔ)أيسر، وىو مذىب مالك

 المسألة السادسة: من صيغ العموم اسم الجنس بلفظ التثنية
أو  ا أو تثنيةً كان مفردً  اسم الجنس إذا أضيف أفاد العموم سواءً  معنى القاعدة:

، ويشمل ذلك ما كان لفظ (ٕ)معا، والمراد باسم الجنس: ما دل عمى ذات غير معينة
، وقد نص (ٖ)من لفظو، أو ال واحد لو من لفظو لو واحدٌ  واحد، وما كان لفظ جمعٍ 

"وأما المثنى  القرافي رحمو اهلل عمى أنو يشمل كذلك لفظ التثنية. قال الزركشي:
اإلضافة  تر [ فإن قد  ٓٔ :]الحجرات مس خس حسقولو تعالى: المضاف ك

ن قد   داخمةً  رت عمى المثنى بعد التثنية كان معناىا التعميم في كل فرد من اإلخوة، وا 
ن كان الجنس ال  التثنية داخمةً  بعد اإلضافة كان معناىا تثنية الجنسين المضافين، وا 

 .(ٗ)يثنى والعام ال يثنى الستغراقو، لكنو لما امتاز بنوع من الشقاق جاز ذلك"
 وجو االستشهاد بالحديث:

وذلك في قول ، (٘)"البتييا"السم الجنس المثنى المفيد لمعموم بمفظ  قرافيل المث  
"واللبة الحجارة السود، فعم ذلك جميع  : "ما بين البتييا"، قال القرافي:في الحديث األعرابي

 .(ٙ)الحجارة السود"
                                                            

   ٜٖٕ/٘: اإلعلم بفوائد عمدة األحكام، ٖٔ/ٕ: نظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكامي (ٔ)
تشخصىىيا فىىي الىىذىن، وال عىىدم تشخصىىيا. انظىىر: وقيىىل: االسىىم الموضىىوع لمماىيىىة مىىن حيىىث ىىىي، ال بقيىىد  (ٕ)

: مىىىىىذكرة فىىىىىي أصىىىىىول الفقىىىىىو، ٚ٘ٔ/ٔ شىىىىىرح الكوكىىىىىب المنيىىىىىر، ٕٛٚ/ٔ: انظىىىىىر: اإلبيىىىىىاج شىىىىىرح المنيىىىىىاج
 . ٓٙص: معجم مصطمحات أصول الفقو لقطب سانو، ٕ٘ٗص

 .  ٙٙٗ/ٕ: شرح مختصر الروضة، ٚٙٔ/ٔ: قواطع األدلة في األصول (ٖ)
 .  ٚٗٔ/ٗ: الفقوالبحر المحيط في أصول  (ٗ)
 .  ٔٛٔص: شرح تنقيح الفصول (٘)
 .  ٔٛٔص: شرح تنقيح الفصول (ٙ)
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المسألة السابعة: حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف 
 السبب

اختمف العمماء في حمل المطمق عمى المقيد إذا اتحد الحكم واختمف السبب 
 عمى قولين:

 (ٔ)أن المطمق يحمل عمى المقيد، وذىب إلى ذلك أكثر الشافعية القول األول:
 .(ٖ)والحنابمة (ٕ)وبعض المالكية

ليو ذىب أكثر الحنفية القول الثاني: ، (ٗ)أن المطمق ال يحمل عمى المقيد، وا 
 .(ٚ)، وروي عن اإلمام أحمد ما يدل عميو(ٙ)، وبعض الشافعية(٘)وجل المالكية

اختمف القائمون بحمل المطمق عمى المقيد في ىذه الحال، ىل ىذا الحمل من  ثم
  .قبيل المغة؟ أم عن طريق القياس؟ ذىب األكثر إلى الثاني

                                                            

اإلحكىىىام فىىىي أصىىىول األحكىىىام  ،ٕٗٔ/ٖ: المحصىىىول لمىىىرازي، ٛ٘ٔ/ٔ: البرىىىىان فىىىي أصىىىول الفقىىىو :نظىىىري (ٔ)
: اإلبيىىىىاج فىىىىي شىىىىرح المنيىىىىاج ط دبىىىىي، ٕٕٗص : نيايىىىىة السىىىىول شىىىىرح منيىىىىاج الوصىىىىول، ٘/ٖ: لآلمىىىىدي

ٗ/ٖٔ٘٘  . 
 . ٜٕٚص: مذكرة في أصول الفقو، ٕٙٙص: نظر: شرح تنقيح الفصولي (ٕ)
 .  ٚٔ٘ٔ/٘: نظر: العدة في أصول الفقوي (ٖ)
 .  ٜٗٔ/ٖ: نظر: كشف األسرار شرح أصول البزدويي (ٗ)
 .  ٕٙٙص: نظر: شرح تنقيح الفصولي (٘)
 .  ٘/ٖ: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي، ٛ٘ٔ/ٔ: نظر: البرىان في أصول الفقوي (ٙ)
: التبصىرة فىي أصىول الفقىو، ٚٔ٘ٔ/٘: العىدة فىي أصىول الفقىو، ٛ٘ٔ/ٔ: البرىان في أصىول الفقىو :نظري (ٚ)

اإلبيىاج فىي شىرح ، ٜٕٚص: مذكرة في أصول الفقو، ٘ٓٔ/ٕ: روضة الناظر وجنة المناظر ،ٕٚٔص 
، ٕٕٚ/٘: اإلعىىىىلم بفوائىىىىد عمىىىىدة األحكىىىىام، ٙٗٔص: المسىىىىودة فىىىىي أصىىىىول الفقىىىىو، ٘٘٘ٔ/ٗ: المنيىىىىاج

: الجىامع لمسىائل أصىول الفقىو وتطبيقاتيىا عمىى المىذىب الىراجح، ٜٕٙص: أصول الفقىو ألبىو النىور زىيىر
 . ٜٕٔص
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يمثل األصوليون القائمون بحمل المطمق عمى المقيد في حال اتحد الحكم 
 واختمف السبب بيذا الحديث. 

 وجو االستشهاد بالحديث على القاعدة:
في كفارة القتل مقيدة باإليمان؛ ولذلك  تالرقبة في الحديث مطمقة، وورد تورد

نيار ذىب من ذىب من العمماء إلى اشتراط اإليمان في الرقبة في كفارة الجماع في 
 .(ٔ)رمضان

 المسألة الثامنة: تنقيح المناط
إذا التنقيح في المغة: التخميص والتيذيب، يقال: َنق ْحُت العظم:  معنى المسألة:

. المناط: من: َناَطُو َنْوًطا، (ٕ)استخرجت مخو، ونّقحت الشيء: خمصت جيده من رديئو
 .(ٖ)أي: َعم َقُو، َواْسُم َمْوِضِع الت ْعِميِق َمَناٌط ِبَفْتِح اْلِميمِ 

وأما في االصطلح: فيو إلغاء بعض األوصاف التي أضاف الشارع الحكم 
 . (ٗ)العمةإلييا لعدم صلحيتيا للعتبار في 

 وجو االستشهاد بالحديث على المسألة:
ا الحديث لتنقيح المناط، قال الغزالي:" فإنا نعمم أن التركي ذيمثل األصوليون بي

واليندي في معنى العربي، إذ عممنا أن ذلك ال مدخل لو في الحكم ويعمم أن العبد في 
ى الصبي في معناه؛ معنى الحر فيمزمو الصوم؛ ألنو شاركو في وجوب الصوم، وال نر 

 .ولمزوم مدخل في التأثير ،ألنو ال يشاركو في المزوم

                                                            

 .  ٜٖٜ/ٖ: لمماوردي الكبير الحاوي، ٕٕٚ/٘: األحكام عمدة بفوائد اإلعلم: نظري (ٔ)
 . نقح: مادة: ٕٓٙ/ٕ: نظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبيري (ٕ)
 . ٜٔٙص: القاموس المحيط، نوط :مادة: ٖٓٙ/ٕ: المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرنظر: ي (ٖ)
 .  ٖٕٚ/ٖ: شرح الطوفي (ٗ)



 

 244 

6 

ن نظرنا إلى المحل فقد واقع أىمو فيعمم أنو لو واقع ممموكتو فيو في معناه،  وا 
تيان البييمة والمرأة الميتة ىل ىو في  ،بل لو زنى بامرأة فيو بالكفارة أولى أما المواط وا 

 ر أن المواط في معناه.معناه؟ ربما يتردد فيو واألظي
ن نظرنا إلى الصوم المجني عميو فقد جرى وقاع األعرابي في يوم معين  وا 
وشير معين فيعمم أن سائر األيام في ذلك الشير وسائر شيور رمضان في معناه، 
والقضاء والنذر ليس في معناه؛ ألن حرمة رمضان أعظم فيتكيا أفحش، ولمحرمة 

ن ن ظرنا إلى نفس ىذا الفعل فيل يمتحق بو األكل والشرب مدخل في جنس ىذا الحكم وا 
 .  (ٔ)وسائر المفطرات؟ ىذا في محل النظر.."

وقال العضد اإليجي: "واعمم أن مثل ذلك إذا حذف عنو بعض األوصاف وعمل 
أن يقال: كونو أعرابًيا ال مدخل لو  األعرابيقصة  فييسمى تنقيح المناط، مثالو  بالباقي

فإن  ،وكذا كون المحل أىًل  ،الشرع واحد فيحكميما  واألعرابي الينديالعمة إذ  في
 .(ٕ)أو يكتال كونو وقاًعا ال مدخل لو فينفى كونو إفساًدا لمصوم" ،الزنا أجدر بو

 المسألة التاسعة: التنبيو واإليماء
تعني القاعدة أن كل اقتران بوصف لو لم يكن ىو أو نظيره  معنى القاعدة:

 .(ٖ)لمتعميل لكان بعيًدا فيحمل عمى التعميل دفًعا للستبعاد
ال  َلكَ  اَن َوُىَو َيُدلُّ َعَمى اْلِعمِّي ِة ِبااِلْلِتَزاِم، أِلَن ُو َيْفَيُمَيا ِمْن ِجَيِة اْلَمْعَنى اَل الم ْفِظ، َواِ 

أِلَن ُو َعَبٌث، َفَتَعي َن َأْن  ؛ُو َداَلَلِتِو َأن  ِذْكَرُه َمَع اْلُحْكِم َيْمَنُع َأْن َيُكوَن اَل ِلَفاِئَدةٍ َصِريًحا، َوَوجْ 
 أِلَن ُو اأْلَْكَثرُ  ؛َيُكوَن ِلَفاِئَدٍة، َوِىَي إم ا َكْوُنُو ِعم ًة َأْو ُجْزَء ِعم ٍة َأْو َشْرًطا، َواأْلَْظَيُر َكْوُنُو ِعم ةً 

 (ٗ)ِفي َتَصرُِّف الش اِرِح.
                                                            

 .  ٖٙٓص: المستصفى (ٔ)
 .  ٜٖٛ/ٖ: شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي ومعو حاشية السعد والجرجاني (ٕ)
 .  ٜٖٛ/ٖ: والجرجاني السعد حاشية ومعو األصولي المنتيى مختصر عمى العضد شرح (ٖ)
 .  ٕٔ٘/ٚ: البحر المحيط في أصول الفقو (ٗ)
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 تطبيق القاعدة على الحديث:
ذكر األصوليون لمتنبيو واإليماء إلى العمة أقساما، منيا: "ما لو حدثت واقعة 

فحكم عقيبيا بحكم فإنو يدل عمى كون ما حدث عمة لذلك  فرفعت إلى النبي 
فقال لو: ىمكت وأىمكت، فقال لو  أعرابيا جاء إلى النبي »وذلك كما روي أن  الحكم.
: اعتق : ماذا صنعت؟ فقال: واقعت أىمي في نيار رمضان عامدا، فقال لو النبي 
 .(ٔ)فإنو يدل عمى كون الوقاع عمة لمعتق«  رقبة

قال ابن قدامة: "واحتمال أن يكون المذكور منو ليس بجواب: ممتنع، إذ يفضي 
تأخر البيان عن وقت الحاجة، وىو ممتنع ذلك إلى خمو محل السؤال عن الجواب، في

 . (ٕ)باالتفاق"
"كأنو قال: "واقعت فَكفِّر"، وقد عرفت أن ذلك لمتعميل فكذا  قال العضد اإليجي:

والحتمال عدم قصد  ،الظيور؛ ألن الفاء ىينا مقدرة وثمة محققة فيىذا لكنو دونو 
ن بعد  يفيقول السيد: اسقن ،الجواب كما يقول العبد: طمعت الشمس ماء، كل ذلك وا 

ا بحيث ال يجوز ، والثابت باإليماء والتنبيو كون الوصف المذكور معتبرً (ٖ)فميس بممتنع"
لكن قد يتبين بالنظر أنو ليس عمة لذاتو بل لما يتضمنو.. فيحتمل أن يكون  ...إلغاؤه

لنفس الجماع، ويحتمل أن يكون لما يتضمنو من ىتك حرمة الشير، ويحتمل أن يكون 
 "والظاىر ما يتضمنو من إفساد الصوم، حتى يتعدى إلى األكل، يقول الغزالي:ل

اإلضافة إلى األصل، ومن صرفو عن األصل إلى ما يتضمنو من إفساد الصوم، حتى 
 .(ٗ)يتعدى إلى األكل افتقر إلى دليل"

                                                            

 . ٖٕ٘/ٚ: البحر المحيط في أصول الفقو، وانظر: 3/522 لآلمدي األحكام أصول في اإلحكام (ٔ)
 .  ٕٓٓ/ٕ: روضة الناظر وجنة المناظر (ٕ)
 .  ٜٖٛ/ٖ: شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي ومعو حاشية السعد والجرجاني (ٖ)
 .  ٜٖٓص: المستصفى (ٗ)



 

 246 

6 

 المسألة العاشرة: فساد القياس إذا خالف نصا
ا، وىو ما يعرف بفساد يخالف القياس نصً من قوادح القياس أن  معنى القاعدة:

 .(ٔ)االعتبار
 وجو االستشهاد بالحديث:

قال ابن الممقن: " فيو وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامدًا، وىو مذىب جميع 
العمماء، سوى من شذ منيم، وقال: ال تجب، وىو محكي عن الشعبي وآخرين، وقاسوه 

ذا قياس مع وجود النص، والفرق الئح، فإنو ال عمى الصلة؛ فإنو ال كفارة بإفسادىا. وى
 .(ٕ)مدخل لممال في جبرانيا، بخلف الصوم بدليل الشيخ الِيرّم وغيره"

 : كل تعليل يعود على النص باإلبطال فهو باطلةالمسألة الحادية عشر 
يشترط عمماء األصول في العمة المستنبطة أن ال يكون التعميل  معنى القاعدة:

بيا يؤدي إلى إبطال النص، يقول اآلمدي:" َيِجُب َأْن اَل َتُكوَن اْلِعم ُة اْلُمْسَتْنَبَطُة ِمَن 
ْبَطا  .(ٖ)ِل"اْلُحْكِم اْلُمَعم ِل ِبَيا ِمم ا َتْرِجُع َعَمى اْلُحْكِم ال ِذي اْستُْنِبَطْت ِمْنُو ِباإلِْ

  وجو االستشهاد بالحديث:
نما يكفي عندىم مقدار الطعام  قد ذىب الحنفية إلى عدم اشتراط العدد الستين، وا 

، بأن يطعم نفس المسكين مدة ستين يوما؛ وذلك ألن عمة (ٗ)ولو أعطي لمسكين واحد

                                                            

،اإلحكىام فىي أصىىول  ٜٕٚ/ٕ: الواضىىح فىي أصىول الفقىو، ٖٖٓ/ٕ: نظىر: روضىة النىاظر وجنىة المنىاظري (ٔ)
بيىىىىىان المختصىىىىىر شىىىىىرح مختصىىىىىر ابىىىىىن ، ٕٗٔص: المحصىىىىىول البىىىىىن العربىىىىىي، ٕٚ/ٗ: األحكىىىىىام لآلمىىىىىدي

عمىىى تحريىىر الكمىىال بىىن التقريىىر والتحبيىىر ، ٜٖٛ/ٚ: البحىىر المحىىيط فىىي أصىىول الفقىىو، ٔٛٔ/ٖ: الحاجىىب
 . ٛ٘ٔ/ٕ: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول، ٖٖٖ/ٖ: اليمام ط الفكر

 . ٕٚٔ/٘: اإلعلم بفوائد عمدة األحكام (ٕ)
 .  ٖٕٛص: المنخول: ٜٛٔص: وانظر: المستصفى، ٕٗٗ/ٖ: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي (ٖ)
 .  ٕٔٚ/ٗ: نظر: فتح القدير لمكمال ابن اليمامي (ٗ)
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اإلطعام عندىم ىي سد الخمة ودفع الحاجة، والمراد عندىم: )فإطعام طعام ستين 
ا منيم إلى أن المقصود إنما ىو ا، مصيرً "المراد بو إطعام طعام ستين مسكينً  (ٔ)ا(مسكينً 

ا، ودفع حاجة مسكين واحد دفع الحاجة، وال فرق في ذلك بين دفع حاجة ستين مسكينً 
 (ٕ)ا"في ستين يومً 

: "وال يجزئ عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين (ٖ)يقول القرطبي
ا كل يوم نصف صاع حتى بو حنيفة وأصحابو: إن أطعم مسكينا واحدً ا. وقال أمسكينً 

 يكمل العدد أجزأه".
ن العدد )ستين( وبطلن مذىب الحنفية من يوقد استدل الجميور عمى تعي

 وجيين.
" إلى ستين، وال يكون أنو أضاف "اإِلطعام" الذي ىو مصدر "أطعمأحدىما: 

 ثلثة أيام. اا في حق من أطعم عشرين مسكينً ذلك موجودً 
أن القول بإجزاء ذلك عمل بعمة مستنبطة تعود عمى ظاىر النص الثاني: 

 .(ٗ)بالبطلن. وقد عمم ما في ذلك في األصول
ألن المقصود دفع  ؛"فجوزوا صرف جميع الطعام إلى واحد قال الزركشي:

يل الحاجة، وحاجة الستين كحاجة الواحد في ستين يوما، فاستويا في الحكم. وىذا تعط
 (٘)إلطعام.." ا، ليصح كونو مفعوالً لمنص إذ جعموا المعدوم وىو "طعام" مذكورً 

                                                            

 . ٖٓ/ٚ: نظر: المبسوط لمسرخسي ط دار الفكري (ٔ)
 . ٚ٘/ٖ: اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي (ٕ)
 .  ٕٚٛ/ٚٔ: الجامع ألحكام القرآن (ٖ)
 . ٕٖٕ/٘: نظر: اإلعلم بفوائد عمدة األحكامي (ٗ)
 .  ٓ٘/٘: البحر المحيط في أصول الفقو (٘)
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قمت: لكن الحنفية يرون أنو يخالف النص لو كان يعطى لممسكين الواحد دفعة 
بأن يعطى كل يوم لمدة  ؛اواحدة، أما ىم فل يجيزون دفعو إلى مسكين واحد إال مفرقً 

لة أولذا قالوا في المس ،حابنا أشد موافقة ليذا األصلا، يقول ابن اليمام: "وأصستين يومً 
ألن  ؛ا وظيفة ستين بدفعة واحدة ال يجوزا واحدً اآلتية عن قريب وىي ما إذا ممك مسكينً 

كما إذا رمى الجمرات  ،التفريق واجب بالنص فيكون المدفوع كمو عن وظيفة واحدة
نما  ،مع أن تفريق الدفع غير مصرح بو ،السبع بمرة واحدة تحتسب عن رمية واحدة وا 

ألنو المستمزم وغاية  ؛فالنص عمى العدد أولى ،ىو مدلول التزامي لعدد المساكين ستين
وتمامو  ،اا حكمً ا فكان تعددً ما يعطيو كلميم أن بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكمً 

وال يخفى أنو  ،امً ا مراد بو األعم من الستين حقيقة أو حكموقوف عمى أن ستين مسكينً 
 .(ٔ)مجاز فل مصير إليو إال بموجب"

 : االستدالل بقرائن األحوالةالمسألة الثانية عشر 
لم يبين لو حكم الجماع  ألن النبي  ؛ففي الحديث داللة عمى األخذ بداللة الحال

ألن ظاىر حالو المعرفة بحكم الجماع في نيار رمضان، وليذا اكتفى  ؛في نيار رمضان
 بذكر الكفارة.

 :وقد قسم األصوليون األدلة التبعية التي ال تستقل بنفسيا إلى ثلثة أقسام
عقمية، وحسية، وقسم ثالث مركب من العقل والحس، وىو ما يعرف بالحدس، والحدس 

ومن ذلك التجريب، والتواتر، ويظير التركيب  سرعة االنتقال من المبادئ إلى المطالب،
ا في التواتر في أن مستنده ىو الحس، والعقل يحيل الكذب فيو. ومن ىذا الباب أيضً 

قرائن األحوال، فيي مركبة من الحس والعقل. وقرائن األحوال ال يمكن حصر أجناسيا، 
 .(ٕ)وتمييزىا بالنعوت واألوصاف عن غيرىا

                                                            

 .  ٕٔٚ/ٗ: فتح القدير لمكمال ابن اليمام (ٔ)
شىىرح ، ٕٔص: الطىىرق الحكميىىة، ٕٛ/ٕ: التمخىىيص فىىي أصىىول الفقىىو، ٕٚ/ٔ: البرىىىان فىىي أصىىول الفقىىو (ٕ)

 . ٜٛص: تنقيح الفصول
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 األخذ بالعرف: ةالمسألة الثالثة عشر 
"العرف: ما استقر  شير تعريف لمعرف ىو ما عرفو بو اإلمام النسفي، بقولو:أ

 .(ٔ)في النفوس من جية العقول، وتمقتو الطبائع السميمة بالقبول"
كانت محل إجماع بينيم،  وليون عمى األخذ بالعرف في مواطنوقد اتفق األص 

كتقديم الحقيقة العرفية عمى المغوية، والرجوع إليو في تحقيق المناط عندما يأتي الشرع 
بأمر مطمق، وال ضابط لو في الشرع وال في المغة، واختمفوا في األخذ بو في مواضع 
 أخرى، فكانوا بين متوسع في ذلك، كالمالكية والحنفية، وبين مقتصر فيو عمى مواطن
اإلجماع كالشافعية والحنابمة، ونرى أثر الخلف بينيم في مواضع منيا: مسألة اعتبار 

 .(ٕ)العرف في االستثناء من القياس، وغيرىا
 وجو االستدالل بالحديث على األخذ بالعرف:

ودخولو في  ،أطمق "إطعام ستين مسكينا" وادعى الرجل الفقر وذلك أن النبي 
أطمق  ط الفقر والمسكنة يرجع إلى العرف؛ فالنبي ىذا الوصف، فدل عمى أن ضاب

لفظ المساكين، ولم يحدد ضابط المسكين، بل أوكل ذلك إلى فيم األعرابي، ومعموم أنو 
  سيفيم ذلك حسب عادتو وعرفو، ولذلك رأى أنو فقير ومستحق ليذا الوصف. 

                                                            

 . ٛص: نقمو عنو الدكتور أحمد فيمي أبو سنة في كتابو العرف والعادة في رأي الفقياء (ٔ)
العىىرف والعىىادة فىىي ، ٕٕٔ/ٖ: شىىرح مختصىىر الروضىىة لمطىىوفي، ٛٗٗص: نظىىر: تنقىىيح الفصىىول لمقرافىىيي (ٕ)

إعمىال العىرف فىي األحكىام ، ٖٕٚص: العىرف عنىد الحنابمىة لعىادل قوتىو، ٛٔص: رأي الفقياء ألبي سىنة
 . ٜٛص: والفتاوى في المذىب المالكي لمحمد عبداهلل أبو التمين
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 اخلامتة
ا لمقواعد واستشيادً ، عناية عمماء األصول بالحديث النبوي، استدالالً  -ٔ

 ا عمى المخالف.األصولية؛ وردً 
أن ىذا الحديث ورد في مواطن كثيرة من أبواب األصول، وذلك دليل بيِّن  -ٕ

 من جوامع الكمم. عمى ما أوتيو 
أن داللة ىذا الحديث عمى المسائل األصولية، كثيرة، ومتنوعة، ومتباينة في  -ٖ

 الظيور والخفاء.
صول بيذا الحديث في عدة أبواب من أبواب األصول، استشيد عمماء األ -ٗ

من ذلك الحكم التكميفي، والبيان، والعام، والمطمق والمقيد، والقياس، وغير 
 ذلك.

ثلث  ولية التي ليا تعمق بيذا الحديث والتي ذكرتيا في البحثبمغت المسائل األ -٘
 مسألة. عشرة

جمع روايات الحديث الصحيحة المختمفة لو أثر كبير في صحة وسلمة  أن -ٙ
 االستدالل األصولي بألفاظ الحديث النبوي.

 التوصيات:
 بعد انتيائي من البحث، أوصي بما يمي:

العناية باألحاديث النبوية التي يكثر ورودىا في كتب األصول، من ناحية  -ٔ
ألن اختلف  ؛ىو صحيح منياما مجمع رواياتيا، وألفاظيا المختمفة، 

صحة تطبيق القاعدة في األلفاظ لو أثر في االستنباط األصولي، و 
 األصولية.

جمع بين تي تدعوة الباحثين إلى االىتمام بيذا النوع من األبحاث البينية ال -ٕ
عممين، كعمم األصول وعمم الحديث، فيو مظير من مظاىر التكامل 

 المترابطة. العممي بين فروع العموم الشرعية
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 املصادر واملراجع
اإلبياج في شرح المنياج: لعمي بن عبدالكافي السبكي، وولده تاج الدين  .ٔ

نور الدين د. أحمد جمال الزمزمي و د. تحقيق:  ،عبدالوىاب بن عمي السبكي
حياء التراث ،عبدالجبار صغيري  ،دار البحوث لمدراسات اإلسلمية وا 

 ىى.ٕٗٗٔ ،ٔ، طاإلمارات العربية المتحدة
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام: لتقي الدين أبي الفتح محمد بن عمي  .ٕ

ىى(، ٕٓٚبن وىب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد )ت
 مطبعة السنة المحمدية.

اإلحكام في أصول األحكام: لعمي بن محمد اآلمدي. تحقيق: عبدالرزاق  .ٖ
 ىى.ٕٗٗٔ ،ٔ، طالرياض ،عفيفي. دار الصميعي

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول: لمحمد بن عمي  .ٗ
دار الكتب  ،السلمد ضبط وتصحيح: أحمد عب ،ىى(ٕ٘٘ٔالشوكاني )ت

 .ىىٗٔٗٔ ،ٔ، طبيروت ،العممية
االستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم  .٘

مد عمي ىى(، تحقيق: سالم محمد عطا، محٖٙٗالنمري القرطبي )ت
 .مٕٓٓٓ–ىىٕٔٗٔ، ٔطبيروت،  ،دار الكتب العممية ،معوض

 ،المكتبة الفيصمية، مكة المكرمة ،أصول الفقو: ألبي النور زىير .ٙ
 ىى.٘ٓٗٔ

اإلعلم بفوائد عمدة األحكام: البن الممقن سراج الدين أبي حفص عمر  .ٚ
ىى(، المحقق: عبد العزيز بن ٗٓٛبن عمي بن أحمد الشافعي المصري )ت

أحمد بن محمد المشيقح. دار العاصمة لمنشر والتوزيع، المممكة العربية 
 .مٜٜٚٔ-ىىٚٔٗٔ، ٔطالسعودية، 



 

 252 

6 

لمذىب المالكي: لمحمد بن عبداهلل إعمال العرف في األحكام والفتاوى في ا .ٛ
دبي. ، إدارة البحوث بدائرة الشؤون اإلسلمية والعمل الخيري ،ابن التمين

 ه.ٖٓٗٔ

البحر المحيط في أصول الفقو، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل  .ٜ
بن بيادر الزركشي، تحقيق ضبط نصوصو وخرج أحاديثو وعمق عميو: د. 

 م.ٕٓٓٓ-ىىٕٔٗٔبيروت،  ،الكتب العممية، لبنان دار ،محمد محمد تامر
البرىان في أصول الفقو: إلمام الحرمين أبي المعالي عبدالممك بن عبداهلل  .ٓٔ

، المنصورة، دار الوفاء ،تحقيق: د. عبدالعظيم محمود الديب ،الجويني
 .ٗط

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين أبي الثناء  .ٔٔ
مركز  ،تحقيق: د. محمد مظير بقا ،األصفياني محمود بن عبدالرحمن

حياء التراث اإلسلمي  ىى.ٙٓٗٔ، ٔ، طجامعة أم القرى، البحث العممي وا 
التبصرة في أصول الفقو: ألبي إسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف  .ٕٔ

 دار الفكر، دمشق. ،محمد حسن ىيتود. تحقيق:  ،الشيرازي
الدين أبي الحسن عمي بن  التحبير شرح التحرير في أصول الفقو: لعلء .ٖٔ

ىى(، المحقق: د. ٘ٛٛسميمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت
 ،مكتبة الرشد ،عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح

 م.ٕٓٓٓ-ىىٕٔٗٔ، ٔطالرياض،  ،السعودية
لمحمد صلح محمد اإلتربي، أصل «: تأصيل وتطبيقا»التروك النبوية  .ٗٔ

قسم الشريعة -جامعة القاىرة/ كمية دار العموم ،أطروحة ماجيستيرالكتاب: 
-ىىٖٖٗٔ، ٔطدولة قطر، ، اإلسلمية. وزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية

 م.ٕٕٔٓ
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 ،ٔ، طدار الفكر، بيروت ،ىى(ٜٚٛالتقرير والتحبير: البن أمير الحاج )ت .٘ٔ
 .ىىٚٔٗٔ

 ،داهلل الجوينيالتمخيص في أصول الفقو: ألبي المعالي عبدالممك بن عب .ٙٔ
تحقيق: عبداهلل جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر 

 .ىىٚٔٗٔ ،ٔ، طاإلسلمية، بيروت
تمقيح الفيوم في تنقيح صي  العموم: لصلح الدين أبي سعيد العلئي،  .ٚٔ

 ،ٔطالموجود. دار األرقم، بيروت،  تحقيق: عمي معوض، عادل عبد
 ه.ٛٔٗٔ

: لمحفوظ بن أحمد الحسن أبو الخطاب الكموذاني التمييد في أصول الفقو .ٛٔ
 ،محمد بن عمي بن إبراىيم د.تحقيق: مفيد محمد أبو عمشو، و  ،الحنبمي

حياء التراث اإلسلمي  ،ٔ، طجامعة أم القرى، مركز البحث العممي وا 
 ىى.ٙٓٗٔ

تيذيب المغة، لمحمد بن أحمد بن األزىري اليروي، أبي منصور،  .ٜٔ
 ،عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ه(، المحقق: محمدٖٓٚ)ت

 م.ٕٔٓٓ، ٔطبيروت، 
التيذيب في اختصار المدونة: لخمف بن أبي القاسم محمد، األزدي  .ٕٓ

ىى(، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد األمين ولد محمد ٕٖٚالقيرواني، )ت
حياء التراث، دبي،  ،سالم بن الشيخ دار البحوث لمدراسات اإلسلمية وا 

 م.ٕٕٓٓ-ىىٖٕٗٔ، ٔط

 دار الفكر. ،تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه .ٕٔ



 

 254 

6 

الجامع ألحكام القرآن: ألبي عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  .ٕٕ
 ،مؤسسة الرسالة ،عبداهلل بن عبدالمحسن التركي د.تحقيق:  ،ىى(ٔٚٙ)ت

 ىى.ٕٚٗٔ ،ٔ، طبيروت
تيا عمى المذىب الراجح: لعبد الكريم الجامع لمسائل أصول الفقو وتطبيقا .ٖٕ

المممكة العربية  ،الرياض ،مكتبة الرشد ،بن عمي بن محمد النممة
 م.ٕٓٓٓ-ىىٕٓٗٔ، ٔطالسعودية، 

 ،حاشية ابن القيم عمى سنن أبي داود: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية .ٕٗ
 ه.٘ٔٗٔ، ٕطبيروت،  ،دار الكتب العممية

 البصري حبيب بن محمد بن محمد بن عمي الحسن ألبي: الكبير الحاوي .ٕ٘
 بيروت. ،الفكر دار، بالماوردي الشيير البغدادي،

روضة الناظر وجنة المناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبداهلل بن أحمد  .ٕٙ
عبدالكريم بن عمي  د.تحقيق:  ،ىى(ٔٗ٘بن محمد بن قدامة المقدسي )ت

 .ىىٕ٘ٗٔ ،ٚ، طمكتبة الرشد، الرياض ،النممة
الزركشي عمى مختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبد اهلل شرح  .ٕٚ

-ىىٖٔٗٔ، ٔطدار العبيكان،  ،ىى(ٕٚٚالزركشي المصري الحنبمي )ت 
 م.ٖٜٜٔ

شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي: لمقاضي عضد الممة والدين  .ٕٛ
ضبطو ووضع حواشيو: فادي نصيف  ،عبدالرحمن بن أحمد اإليجي

 ىى.ٕٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،العمميةوطارق يحيى. دار الكتب 
شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد الفتوي الحنبمي المعروف بابن  .ٜٕ

 ،مكتبة العبيكان ،نزيو حماد د.الزحيمي، و  محمد د.تحقيق:  ،النجار
 ىى.ٛٔٗٔالرياض، 



 

 255 

6 

شرح الكوكب المنير: لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز  .ٖٓ
ىى(، المحقق: ٕٜٚالمعروف بابن النجار الحنبمي )ت  بن عمي الفتوحي

 ه.ٛٔٗٔ ،ٕطمكتبة العبيكان،  ،محمد الزحيمي ونزيو حماد
شرح تنقيح الفصول: لشياب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي  .ٖٔ

مكتبة  ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: طو عبدالرؤوف سعد ،(ٗٛٙ)ت
 ىى.ٖٜٖٔ ،ٔط ،مصر ،الكميات األزىرية

رح تنقيح الفصول: لشياب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ش .ٕٖ
 ،ٔط ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: طو عبدالرؤوف سعد ،(ٗٛٙ)ت

 ىى.ٖٜٖٔ
شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سميمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم  .ٖٖ

 ،مؤسسة الرسالة ،عبداهلل بن عبدالمحسن التركي د.تحقيق:  ،الطوفي
 ىى.ٕٗٗٔ ،ٗط ،بيروت

ىى(، ٕٙ٘صحيح البخاري: ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري )ت .ٖٗ
 ىى.ٚٔٗٔ ،ٔط ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر، بيروت

دار  ىى(،ٖٔٙصحيح مسمم: ألبي الحسين مسمم بن الحجاج القشيري )ت .ٖ٘
 الكتب العممية، بيروت.

محمد بن أبي بكر بن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ألبي عبد اهلل  .ٖٙ
دار  ،(، المحقق: نايف بن أحمد الحمدهٔ٘ٚتأيوب ابن قيم الجوزية )

 ىى.ٕٛٗٔ، ٔطمكة المكرمة،  ،عالم الفوائد
العدة في أصول الفقو: لمقاضي أبي يعمى محمد بن الحسين الفراء  .ٖٚ

أحمد بن عمي سير المباركي،  د.ىى(. تحقيق: ٖٓٛالبغدادي الحنبمي )ت
 ه.ٗٔٗٔ، ٖط
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 م.ٜٜٗٔالعرف عند الحنابمة: عادل بن عبد القادر قوتو. المكتبة المكية،  .ٖٛ
سلمي: العرف والعادة في رأي الفقياء، عرض نظرية في التشريع اإل .ٜٖ

 م.ٜٚٗٔ ،زىربو سنة، مطبعة األأاحمد فيمي 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم: شياب الدين أحمد بن إدريس  .ٓٗ

 ،دار الكتبي ،ق: د. أحمد الختم عبد اهللدراسة وتحقي ،ىى(ٕٛٙتالقرافي )
 ىى. ٕٓٗٔ، ٔطمصر، 

حسين د. غريب الحديث: ألبي عبيد القاسم بن سلم اليروي، المحقق:  .ٔٗ
محمد محمد شرف، مراجعة: األستاذ عبد السلم ىارون، الييئة العامة 

 ىى.ٗٓٗٔ، ٔطلشئون المطابع األميرية، القاىرة، 
 بن مسمم بن قتيبة الدينوري غريب الحديث: ألبي محمد عبد اهلل .ٕٗ

، ٔطبغداد،  ،مطبعة العاني ،ىى(، المحقق: د. عبد اهلل الجبوريٕٙٚ)ت
 ه.ٜٖٚٔ

غريب الحديث: لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد  .ٖٗ
دار الكتب  ،عبد المعطي أمين القمعجي د.ىى(، المحقق: ٜٚ٘الجوزي )ت 

 م.ٜ٘ٛٔ-ىى٘ٓٗٔ، ٔطلبنان،  ،بيروت ،العممية
فتح الباري شرح صحيح البخاري: ألحمد بن عمي بن محمد العسقلني،  .ٗٗ

 ه.ٜٖٚٔ بيروت، ،المعرفة دارىى(. ٕ٘ٛ)ت
فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن  .٘ٗ

 .، بيروتالفكر داراليمام. 
الدين أحمد الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق: ألبي العباس شياب  .ٙٗ

عالم  ،ىى(ٗٛٙبن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشيير بالقرافي )ت
 الكتب.
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الفصول في األصول: أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  .ٚٗ
 م.ٜٜٗٔ-ىىٗٔٗٔ، ٕطىى(، وزارة األوقاف الكويتية، ٖٓٚ)ت 

وم فواتح الرحموت بشرح مسمم الثبوت: لمحب اهلل بن عبدالشكور. دار العم .ٛٗ
 .بيروت ،الحديثة

عبدالرحمن القرني،  قاعدة ترك االستفصال دراسة أصولية تطبيقية أ د. .ٜٗ
 .ٕٖ، العددٚٔمجمة جامعة أم القرى، مجمد

 ،ىى(ٚٔٛالقاموس المحيط: لمجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت .ٓ٘
، ٕط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد المرعشمي

 ىى.ٕٓٗٔ
األعيان دراسة أصولية تطبيقية لمصطفى عايد اسعيفان، رسالة قضايا  .ٔ٘

  .ماجستير، الجامعة األردنية
قواطع األدلة في األصول: ألبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد  .ٕ٘

الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
ر دا ،ىى(، المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعيٜٛٗ)ت

 م.ٜٜٜٔ-ىىٛٔٗٔ، ٔطالكتب العممية، بيروت، لبنان، 
تقي الدين »القواعد: ألبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بى  .ٖ٘

ىى(، دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد اهلل ٜٕٛ)ت« الحصني
مكتبة الرشد لمنشر  ،الشعلن، د. جبريل بن محمد بن حسن البصيمي

 م.ٜٜٚٔ-ىىٛٔٗٔ، ٔطلعربية السعودية، المممكة ا ،والتوزيع، الرياض
الكاشف عن المحصول في األصول: ألبي عبداهلل محمد بن محمود بن  .ٗ٘

دار  ،تحقيق: عادل عبد الموجود وعمي معوض ،عّباد العجمي األصفياني
 ىى.ٜٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،الكتب العممية
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الكافي في فقو اإلمام أحمد، ألبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن  .٘٘
محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن 

 م.ٜٜٗٔ-هٗٔٗٔ، ٔطقدامة المقدسي، دار الكتب العممية، 
كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم  .ٙ٘

ىى(، المحقق: د ميدي المخزومي، د إبراىيم ٓٚٔي )تالفراىيدي البصر 
 السامرائي، دار ومكتبة اليلل.

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسلم البزدوي: لعلء الدين عبدالعزيز  .ٚ٘
دار الكتاب  ،بن أحمد البخاري. تحقيق: محمد المعتصم باهلل البغدادي

 ىى.ٚٔٗٔ ،ٖط ،بيروت ،العربي

حقيق : عبد اهلل عمي الكبير، محمد أحمد لسان العرب: البن منظور. ت .ٛ٘
 القاىرة. ،دار المعارف ،حسب اهلل، ىاشم محمد الشاذلي

المبسوط لمسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة  .ٜ٘
دار الفكر لمطباعة  ،السرخسي، دراسة وتحقيق: خميل محي الدين الميس

 م.ٕٓٓٓ-ىىٕٔٗٔ، ٔطوالنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
جموع شرح الميذب مع تكممة السبكي والمطيعي، أبو زكريا محيي الم .ٓٙ

 الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر.
المحصول في أصول الفقو: القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن  .ٔٙ

ىى(، المحقق: حسين عمي ٖٗ٘العربي المعافري االشبيمي المالكي )ت
 م.ٜٜٜٔ-ىىٕٓٗٔ، ٔطعمان،  ،سعيد فودة، دار البيارق ،البدري

المحصول في عمم أصول الفقو: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين  .ٕٙ
مؤسسة  ،طو جابر فّياض العمواني د.تحقيق:  ،ىى(ٙٓٙالرازي )ت

 ىى.ٖٛٔٔ ،ٖ، طبيروت ،الرسالة
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مختار الصحاح: لزين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد  .ٖٙ
المكتبة  ،يوسف الشيخ محمد ىى(، المحقق:ٙٙٙالقادر الحنفي الرازي )ت

 م.ٜٜٜٔ-ىىٕٓٗٔ، ٘طصيدا،  ،الدار النموذجية، بيروت ،العصرية
دار  ،مذكرة في أصول الفقو: لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي .ٗٙ

 ىى.ٕ٘ٗٔ ،ٗ، طسوريا ،العموم والحكم لمطباعة والنشر والتوزيع
العموم  المستصفى من عمم األصول: ألبي حامد محمد الغزالي، دار .٘ٙ

 الحديثة، بيروت.
أحمد بن إبراىيم بن  د.المسودة في أصول الفقو: آلل تيمية. تحقيق:  .ٙٙ

 ىى.ٕٕٗٔ ،ٔ، طالرياض ،دار الفضيمة لمنشر والتوزيع ،عباس الّذروي
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ألحمد بن محمد بن عمي  .ٚٙ

بابي الحمبي، المقري الفيومي، تصحيح مصطفى السقا، مطبعة مصطفى ال
 القاىرة. 

المعتمد في أصول الفقو: ألبي الحسين محمد بن عمي بن الطيب البصري  .ٛٙ
 بيروت. ،دار الكتب العممية ،قدم لو خميل الميس ،ىى(ٖٙٗالمعتزلي )ت

قطب مصطفى سانو، دار الفكر،  د.معجم مصطمحات أصول الفقو:  .ٜٙ
 .ىىٖٕٗٔ ،ٔ، طدمشق

دار الكتب  ،(ٖٓٙبن قدامة )تامد المغني: لموفق الدين عبداهلل بن أح .ٓٚ
 بيروت. ،العممية

ىى(، ٘ٓ٘المنخول من تعميقات األصول: لمحمد بن محمد الغزالي )ت .ٔٚ
 .ىىٓٓٗٔ ،ٕ، طدمشق، تحقيق: محمد حسن ىيتو، طبع دار الفكر
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المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن  .ٕٚ
، ٕطبيروت،  ،دار إحياء التراث العربي ،ىى(ٙٚٙشرف النووي )ت

 ه.ٕٜٖٔ

تحقيق: أبو  ،الموافقات ألبي سحاق إبراىيم بن موسى بن محمد الشاطبي .ٖٚ
المممكة العربية  ،دار ابن عفان ،عبيدة مشيور بن حس آل سممان

 ىى.ٚٔٗٔ ،ٔ، طالسعودية
بورنو أبو مْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِيي ة: لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل  .ٗٚ

 م.ٖٕٓٓ-ىىٕٗٗٔ، ٔطلبنان،  ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،الحارث الغزي
نشر البنود عمى مراقي السعود: لسيدي عبداهلل بن إبراىيم العموي  .٘ٚ

دار  ،وضع حواشيو: فادي نصيف وطارق يحيى ،ىى(ٖٕٓٔالشنقيطي )ت
 ىىٕٔٗٔ ،ٔ، طبيروت ،الكتب العممية

نياية السول شرح منياج الوصول: عبد الرحيم بن الحسن بن عمي  .ٙٚ
دار الكتب  ،ىى(ٕٚٚاإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين )ت 

 م.ٜٜٜٔ-ىىٕٓٗٔ ،ٔطلبنان، ، بيروت، العممية
الواضح في أصول الفقو: ألبي الوفاء عمي بن عقيل بن محمد البغدادي  .ٚٚ

جامعة أم ، ى بن محمد القرنيىى(. رسالة دكتوراه، تحقيق: موسٖٔٛ)ت
 ىى.ٖٓٗٔ ،القرى

 
 


