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الممخص
إف مفيكـ الغاية مف المكاضيع األصكلية التي اختمؼ العمماء في حكميا  .كقد استنبط
العمماء الكثير مف المسائؿ الفقيية المبنية عمى ىذه القاعدة األصكلية الميمة  ،في باب
العبادات  ،كالمعامبلت  ،كاألحكاؿ الشخصية  ،كالجنايات  .كألىمية ىذه القاعدة األصكلية ،
كاالختبلؼ في حكميا  ،كحكـ المسائؿ الفقيية المبنية عمييا أحببت أف أتناكؿ ىذا المكضكع
بالبحث كالدراسة  .كلسعة المكضكع كتشعبو اخترت أف أتناكؿ أثر ىذه القاعدة في اختبلؼ
الفقياء في باب الطيارة فقط  ،ألف مكاضيع الطيارة مما يحتاج إلييا كثي ار  ،كألنيا شرط
الصبلة  ،كالصبلة عماد الديف  ،ف ٌسميت بحثي  ( :مفيكـ الغاية كأثره في اختبلؼ الفقياء
في باب الطيارة ) .
كقد قسمت بحثي ىذا عمى  :مقدمة  ،كمبحثيف  ،كخاتمة  .تناكلت في المقدمة أىمية
المكضكع كأسباب اختيارم لو  ،كتقسيمي اياه  .كفي المبحث األكؿ  :تناكلت تعريؼ مفيكـ
الغاية كحجيتيا  ،كقد جعمتو عمى مطمبيف  .المطمب األكؿ  :تعريؼ الغاية كألفاظيا .
كالمطمب الثاني  :حجية مفيكـ الغاية  .أما المبحث الثاني  :فتناكلت فيو المسائؿ الفقيية في
باب الطيارة المبنية عمى ىذه القاعدة  .أما الخاتمة فقد بينت فييا أىـ النتائج التي تكصمت
إليو مف خبلؿ البحث  ،كالتي مف أىميا :
ُ .إف مفيكـ الغاية كاحد مف مكاضيع األصكؿ التي حصؿ خبلؼ فييا بيف العمماء
باعتبارىا حجة  ،أـ عدـ اعتبارىا .
ِ  .إف الغاية تعني  :داللة النص الذم قيد بغاية عمى انتفاء ما جاء بو مف حكـ بعد ىذه
الغاية كثبكت نقيضو بعد ذلؾ .
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ّ .ذكر أىؿ المغة كاألصكؿ أف كممتي (حتى  ،كالى) لمغاية  ،أم دالتاف عمى أف ما بعدىا
منتيى حكـ ما قبميا .
ْ .بعد عرض أدلة العمماء لمفريقيف مف المثبتيف كالنافيف لمفيكـ الغاية يتبيف أف الرأم
الراجح ىك ما ذىب إليو الفريؽ األكؿ المثبتيف .
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد األميف  ،المبعكث رحمة
لمعالميف  ،كعمى آلو كأصحابو  ،كمف دعا بدعكتو  ،كاىتدل بيديو إلى يكـ الديف .
إما بعد :

فإف العمماء المجتيديف  ،كالفقياء المتمرسيف أركا أف ىناؾ حاجة ماسة لكضع قكاعد

كمية  ،كأصكؿ عامة تجمع فركع الشريعة كالمسائؿ الكثيرة المتفرقة النابعة مف النصكص
الشرعية مع الحفاظ عمى تحقيقيا لمقاصد الشرع  .كذلؾ كي ال يتيو طالب الحكـ بيف أشتات
الجزئيات  ،كأحكاـ المسائؿ المختمفات  .فقاـ عدد مف أكابر العمماء كالفقياء الذيف تعرفكا
عمى عمؿ األحكاـ التي استنبطيا الفقياء الذيف سبقكىـ  ،كاستقصكا أنكاع األحكاـ المتشابية
التي تجمع بيف المسائؿ المختمفة فجمعكا الشبيو الى شبييو كضمكا النظير إلى نظيره ،
كضبطكا ما تشابو كتماثؿ برباط كضابط كاحد ىك القاعدة  .فتككنت بذلؾ القكاعد الفقيية
التي تجمع كؿ كاحدة منيا المسائؿ المتحدة في حكميا كتنظميا بسمؾ كاحد .
فكاف ىذا العمؿ الجميؿ العظيـ أساسا سميما  ،كقياسا صحيحا مستقيما الستنباط
كاستخراج عمؿ األحكاـ الفقيية  .كتشمؿ القكاعد عمى أسرار الشرع كحكمو  ،كتنظيـ ىذه
القكاعد ال يككف مف غير مستند  ،بؿ أف ليا مستندان مف مصادر األحكاـ الشرعية  .فنرل أف

السنة  ،كأخرل مف اإلجماع  ،كىكذا بقية
ىناؾ قكاعد مستندىا مف القرآف  ،كأخرل مف ٌ
مصادر أحكاـ الشرع .
كليذه القكاعد أىمية ال يمكف تجاىميا باعتبارىا أصكال عامة تجمع ما تفرؽ كتشتت
مف فركع المسائؿ الكثيرة كالمتفرقة في كتب الفقو ،مف أجؿ مقصد عظيـ ىك إرجاع
الجزئيات الكاقعة  ،كالتي قد تقع مستقببل إلى ىذا األصؿ الشرعي  ،كالمتفؽ عميو عند
العمماء .
كاف مف أبرز القكاعد األصكلية التي يبنى عمييا الكثير مف األحكاـ ىي مفيكـ
المخالفة  ،كالتي تتنكع الى أنكاع كثيرة  ،كالتي منيا مفيكـ الغاية .
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كمفيكـ الغاية مف المكاضيع األصكلية التي اختمؼ العمماء في حكميا  .كقد استنبط العمماء

الكثي ر مف المسائؿ الفقيية المبنية عمى ىذه القاعدة األصكلية الميمة  ،في باب العبادات ،
كالمعامبلت  ،كاألحكاؿ الشخصية  ،كالجنايات .
كألىمية ىذه القاعدة األصكلية  ،كاالختبلؼ في حكميا  ،كحكـ المسائؿ الفقيية
المبنية عمييا أحببت أف أتناكؿ ىذا المكضكع بالبحث كالدراسة  .كلسعة المكضكع كتشعبو
اخترت أف أتناكؿ أثر ىذه القاعدة في اختبلؼ الفقياء في باب الطيارة فقط  ،ألف مكاضيع
الطيارة مما يحتاج إلييا كثي ار  ،كألنيا شرط الصبلة  ،كالصبلة عماد الديف  ،فأسميت بحثي
 ( :مفيكـ الغاية كأثره في اختبلؼ الفقياء في باب الطيارة ) .
كقد قسمت بحثي ىذا عمى  :مقدمة  ،كمبحثيف  ،كخاتمة .
تناكلت في المقدمة أىمية المكضكع كأسباب اختيارم لو  ،كتقسيمي لو .
كفي المبحث األكؿ  :تناكلت تعريؼ مفيكـ الغاية كحجيتيا  ،كقد جعمتو عمى مطمبيف
 .المطمب األكؿ  :تعريؼ الغاية كألفاظيا  .كالمطمب الثاني  :حجية مفيكـ الغاية .
أما المبحث الثاني  :فتناكلت فيو المسائؿ الفقيية في باب الطيارة المبنية عمى ىذه
القاعدة .
أما الخاتمة فقد بينت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إليو مف خبلؿ البحث .
كختاما  :أسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ عممي ىذا خالصا لكجيو الكريـ  ،كأف ينفع بو
اإلس بلـ كالمسمميف  .كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ
الغر المياميف .
األنبياء كالمرسميف  ،كآلو الطيبيف الطاىريف  ،كصحابتو ٌ
المبحث األول
تعريف مفهوم الغاية وحجيتها
المطمب األول  :تعريف الغاية وألفاظها
أوال  :تعريف مفهوم الغاية لغة واصطالحاً :

الغاية لغة  :ىي مدل الشيء كنيايتو(ُ) .يقاؿ  :غايتؾ أف تفعؿ كذا ،أم نياية

طاقتؾ كفعمؾ  .كقالكا ىذا الشيء غاية في الحسف أكفي القيمة  ،أم بمغ الحد األقصى ،

المغيا ىك الحكـ الذم ينتيي إلى الغاية(ِ).
ك ي
الغاية اصطبلحان  :عرفيا العمماء بتعريفات كثيرة مف أىميا :

ُ .عرفيا جميكر الفقياء  :بأنيا داللة المفظ عمى نفي الحكـ عما بعدىا(ّ).
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ِ  .كعرفيا عمي حسب اهلل  :بأنيا انتفاء الحكـ المقيد بغاية كثبكت نقيضو بعد ىذه
الغاية(ْ).

كعرفيا د.محمد أديب صالح  :بأنيا داللة النص الذم قيد بغاية عمى انتفاء ما جاء بو
ٌّ .
مف حكـ بعد ىذه الغاية  ،كثبكت نقيضو بعد ذلؾ(ٓ).
كىذا ما عميو الكثير مف العمماء الذيف يقكلكف  :إف الحكـ ما بعد الغاية مخالؼ لحكـ ما

قبميا  ،كمحككـ عميو بنقيض حكمو(ٔ) .كىك التعريؼ المختار .
ثانياً  :ألفاظ الغاية :

(ٕ)

ذكر أىؿ المغة كاألصكليكف

أف كممتي (حتى  ،كالى) لمغاية أم دالتاف عمى أف ما

بعدىا منتيى حكـ ما قبميا.

طيي ٍرىف  .)ٖ( كقكلو تعالى :
كى َّف ىحتَّ ىى ىي ٍ
فػ( حتى ) كما في قكؿ اهلل تعالى   :ىكالى تى ٍق ىريب ي
طمى ًع ا ٍلفى ٍج ًر .)ٗ(
 ىحتَّى ىم ٍ
أما( إلى ) فكردت كما في قكلو تعالى   :كأ ٍىي ًدىي يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىم ىرًاف ً
ؽ  ، )َُ(كقكلو تعالى   :ثيَّـ
ى
ً
ِّي ىاـ إًلىى الَّ ٍميؿ .)ُُ( 
أىت ُّمكٍا الصى
المطمب الثاني  :حجية مفهوم الغاية

اختمؼ العمماء في االحتجاج بمفيكـ الغاية عمى مذىبيف :
المذىب األكؿ  :إف مفيكـ الغاية حجة ؛ أم أف حكـ ما بعد الغاية مخالؼ لحكـ ما قبميا .
كمحككـ عميو بنقيض حكمو  .ألف ذلؾ الحكـ لك كاف ثابتان فيو أيضا لـ يكف الحكـ منتييا
كمنقطعا فبل تككف لمغاية غاية .

كبو قاؿ  :بعض المغكييف  ،ككثير مف الفقياء كالمتكمميف .

كاليو ذىب  :جميكر المالكية  ،كجميكر الشافعية  ،كالحنابمة(ُِ).
كاستدلكا بما يأتي :
ُ .إف أىؿ المغة قد أكقفكنا عمى ما يقكـ مقاـ نصيـ عمى ذكر الغاية بػ(حتى) ك(إلى)  ،كما
يجرم مجراىا  ،يدؿ إف ما بعدىا بخبلؼ ما قبميا  .كذلؾ أنيـ متفقكف عمى قكلو تعالى  :
حتَّى يعطيكٍا ا ٍل ًج ٍزيةى  ، )ُّ(كقكلو تعالى   :حتَّى تى ً
نك ىح ىزٍكجان ىغ ٍي ىرهي  ، )ُْ(كقكلو تعالى  :
ى
ى يٍ
ى ى
(ُٓ)
طيي ٍرىف  كبلـ غير تاـ كال مستقؿ بنفسو  ،كأنو ال بد فيو مف إضمار ،
كى َّف ىحتَّ ىى ىي ٍ
ىكالى تى ٍق ىريب ي
كأف المضمر في الكبلـ ىك المضمر األكؿ المتقدـ  ،كىك قكلو تعالى  :فىبلى تى ًح ُّؿ لىوي ، 
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كالمضمر في قكلو تعالى   :حتَّى تى ً
نك ىح ىزٍكج نا ىغ ٍي ىرهي  ، فتحؿ لو كلك لـ يقدر ىذا الكبلـ
ى ى
لصار قكلو   :فىبلى تى ًح ُّؿ لىو ًمف بع يد حتَّى تى ً
نك ىح ىزٍكجان ىغ ٍي ىرهي  )ُٔ(لغكان ال فائدة فيو(ُٕ).
ي
ىٍ ى ى
كاعترض عميو بأمريف :

أ -ال نسمـ إف في قكلو تعالى   :حتَّى تى ً
نك ىح ىزٍكجان ىغ ٍي ىرهي 
ى ى
ليذه المدة تناكليا المفظ  ،كما بعد ذلؾ مكقكؼ عمى الدليؿ  ،كلك جاز لقائؿ أف يدعي في
(ُٖ)

مضم انر  ،بؿ الكبلـ متناكؿ

ىذا ضمي انر آخر تتـ بو فائدة الكبلـ  ،كىك ال زكاة في غير السائمة  ،كاف لـ يجب ىذا لـ

يجب ما قمتمكه(ُٗ).

ب -إف ما بعد الغاية بمنزلة ما قبؿ الشرط  .كذلؾ إذا قمت  :إعط زيدان درىما إف جاءؾ .

فيـ منو كجو العطاء بعد المجيء  ،كما قبؿ المجيء مكقكؼ عمى الدليؿ  .ككذلؾ إذا قاؿ :
ال تعط زيدا حتى يجئ  .كما بعد المجيء فمكقكؼ عمى الدليؿ  ،كيجكز أف يطمؽ العطاء ،

كيجكز أف يمنع منو لمعنى آخر  .كىك كما تقكؿ  :ال تصمي الحائض حتى تطير  .ثـ ليس
حصكؿ الطير دليبل عمى إباحة الكطء  ،لجكاز حصكؿ اإلحراـ  ،كسائر كجكه التحريـ ؛

فبطؿ ما قالكه(َِ).

ِ .إف االستفياـ يقبح لمف قاؿ  :ال تعط زيدان درىما حتى يقكـ  ،أف يقكؿ لو  :فإذا قاـ
أعطو  ،ككجو قبحو  :أنو مفيكـ مف الخطاب(ُِ).

كاعترض عميو  :بأنو غير صحيح  ،ألنو يحسف االستفياـ لجكاز أف يمنع مانع آخر ،
كاإلحراـ الذم يمنع بعد الطير مف الكطء  ،كألنو يجكز أف يحرـ عميو المنع قبؿ الغاية ،
كىي ًك ؿ ما بعد الغاية إلى اجتياد  ،كما إذا عمؽ الحكـ بصفة  ،فقد نص لو عمى ثبكت الحكـ
معيا كككؿ الحكـ مع عدميا إلى اجتياد المكمؼ(ِِ) .
ّ  .إف الغاية نياية الحكـ  ،ككذلؾ غاية كؿ شي نيايتو  ،كالسبب الذم ينتيي إليو كينقطع
عنده  .فمك كاف ما بعد الغاية مثؿ ما قبميا لخرجت بذلؾ عف أف تككف غاية ؛ لتساكم الحاؿ
بيف ما قبميا كما بعدىا  .كلذلؾ لـ يحسف أف يقكؿ قائؿ  :اضرب المذنب حتى يتكب  ،كىك
يريد  :اضرب كاف تاب ؛ ألنو إذا أراد أف يضربو أيضا مع تكبتو لغك في كبلمو بغاية ال
فائدة فييا(ِّ).

ْ  .إف قكؿ القائؿ  :صكمكا إلى أف تغيب الشمس  .معناه  :آخر كجكب الصكـ غيبكبة
الشمس  .فمك قدرنا ثبكت الكجكب بعد أف غابت الشمس لـ تكف الغيبكبة آخ ار  ،بؿ كسطا ؛

كىك خبلؼ المنطكؽ(ِْ).
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المذىب الثاني  :إف مفيكـ الغاية ليس بحجة  ،أم أف تعميؽ الحكـ عمى الغاية ال يدؿ عمى

انتفائو عما بعد الغاية ؛ كألف ما بعد الغاية مسككت عنو  ،فمـ يحكـ فيو بحكـ ما قبميا .
كبو قاؿ  :جماعة مف الفقياء كالمتكمميف .

كاليو ذىب  :أكثر الحنفية  ،كبعض المالكية  ،كبعض الشافعية (ِٓ).
كاستدلكا بما يأتي :

َّ
ىح ىس يف ىحتَّى ىيٍبمي ىغ أى يش َّدهي .)ِٔ(
ُ .قكؿ اهلل   : ىكالى تى ٍق ىريبكٍا ىما ىؿ ا ٍلىيتً ًيـ إًال بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
كجو الداللة  :دلت اآلية الكريمة عمى حرمة قرباف ماؿ اليتيـ قبؿ أف يبمغ أشده  ،كبعد أف
يبمغ أشده  ،فيذا أيضا حكمو(ِٕ).

كيرد عميو  :بأف ىذا الدليؿ حجة عمييـ ال ليـ ؛ ألف اآلية تخاطب أكلياء اليتامى بحفظ
كصيانة أمكاليـ ما لـ يبمغكا سف الرشد  ،فإذا بمغكا ىذا السف  ،كأنس منيـ الرشد أعطكىـ
أمكاليـ لينمكىا بأنفسيـ  .كمما يعزز ىذا االعتراض أف ىذه اآلية نزلت بشأف أكلياء

اليتامى(ِٖ).

ِ  .إف كؿ خطاب ككؿ قضية إنما تعطيؾ ما فييا  ،كال تعطيؾ حكما في غيرىا  .ال أف ما
عداىا مكافؽ ليا  ،كال أنو مخالؼ ليا  ،لكف كؿ ما عداىا مكقكؼ عمى دليمو(ِٗ).

الترجيح  :بعد استعراض أقكاؿ العمماء كأدلتيـ يبدك لي أف ما ذىب إليو أصحاب
المذىب األكؿ المثبتيف لحجية مفيكـ الغاية ىك الراجح ؛ كذلؾ ألف أدلة المذىب الثاني ال
تخمك مف مقاؿ  .ككذلؾ فإنو لك كاف ما بعد الغاية مثؿ ما قبميا لخرجت لذلؾ عف أف تككف
غاية لتساكم الحاؿ بيف ما قبميا كما بعدىا  ،كلذلؾ لـ يحسف أف يقكؿ قائؿ  :اضرب
المذنب حتى يتكب  .كىك يريد ضربو كاف تاب ؛ ألنو إذا أراد أف يضربو أيضا مع تكبتو لقيا

في كبلمو بغاية ال فائدة فييا(َّ) .كلقد كاف الشككاني مصيبا كمكفقا عندما تكمـ عف النافيف
لمفيكـ الغاية عندما قاؿ  :لـ يتمسككا بشي يصمح التمسؾ بو قط  ،بؿ صممكا عمى منعو

طردان لباب المنع مف العمؿ بالمفاىيـ  ،كليس ذلؾ بشي(ُّ).
المبحث الثاني

المسائل الفقهية المبنية عمى قاعدة مفهوم الغاية
المسألة األولى  :حكم غسل المرفقين
اتفؽ الفقياء عمى كجكب غسؿ اليديف إلى المرفقيف في الكضكء .
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كلكنيـ اختمفكا في دخكؿ المرافؽ في غسؿ اليديف  ،أتدخؿ المرافؽ في غسؿ اليديف ،

أـ ال ؟ عمى مذىبيف :
المذىب األكؿ  :إف المرفقيف داخبلف في غسؿ اليديف  ،فيجب غسميما .

كاليو ذىب  :الحنفية  ،كالشافعية  ،كالمالكية  ،كالحنابمة  ،كاإلمامية(ِّ).
كاستدلكا بما يأتي :

ُ .قكلو تعالى ً ٍ  :
كى يك ٍـ كأ ٍىي ًدىي يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىم ىرًاف ً
ؽ .)ّّ(
فاغسميكٍا يك يج ى ى
كجو الداللة  :إف الحرؼ ( إلى ) جاء مرة بمعنى مع  ،كما في قكلو تعالى   :ىكالى تىٍأ يكميكٍا
(ّْ)
ً
ً
ِّي ىاـ
أ ٍىم ىكالىيي ٍـ إًلىى أ ٍىم ىكال يك ٍـ  ، كجاء مرة بمعنى الغاية  ،كما في قكلو تعالى   :ثيَّـ أىت ُّمكٍا الصى
إًلىى الَّ ٍمي ًؿ  ، )ّٓ(فمما كاف األمر ىكذا احتمؿ دخكؿ المرافؽ كعدـ دخكليما  ،فصار مجمبل
مفتق ار الى بياف  ،كيجب أف ال يصار الى أحد المعنييف إال بدليؿ ،كجاء فعؿ الرسكؿ 

كبيف أف المراد منو معنى (مع) كفعمو  إذا كرد عمى كجو البياف فيك
بيانا ليذا المجمؿ ٌ ،
عمى الكجكب(ّٔ).
فػ(إلى) في اآلية يحتمؿ أف تككف بمعنى الغاية  ،كأف تككف بمعنى مع  ،فبينت السنة أنيا

بمعنى مع (ّٕ).

ِ .ما ركم عف جابر بف عبد اهلل  قاؿ   :كاف رسكؿ اهلل  إذا تكضأ أدار الماء عمى

مرفقيو .)ّٖ(

كاعترض  :بأف الحديث ضعيؼ ال يصمح لبلحتجاج بو  ،كضعفو أكثر المحدثيف  ،حيث
قاؿ عنو الدارقطني  :ابف عقيؿ ليس بقكم  .كقاؿ ابف حجر العسقبلني  :كالقاسـ متركؾ
عند أبي حاتـ  .كقاؿ أبك زرعة  :منكر الحديث  .ككذا ضعفو أحمد كابف معيف  ،كانفراد ابف
حباف بذكره في الثقات كلـ ييمتفت إليو في ذلؾ  .كقد صرح بضعؼ ىذا الحديث ابف الجكزم
 ،كالمنذرم  ،كابف الصبلح  ،كالنككم ،كغيرىـ(ّٗ).
ِ .ما ركم عف حمراف مكلى عثماف بف عفاف  قاؿ   :ىممكا أتكضأ لكـ كضكء رسكؿ
اهلل  ، فغسؿ كجيو كيديو الى المرفقيف حتى مس أطراؼ العضديف  ،ثـ مسح برأسو ثـ
أمر يديو عمى أذنيو كلحيتو  ،ثـ غسؿ رجميو .)َْ(

ّ .ما صح عف نعيـ بف عبد اهلل المجمر قاؿ  :رأيت أبا ىريرة  يتكضأ فغسؿ كجيو
فأسبغ الكضكء ،ثـ غسؿ يده اليمنى حتى أشرع في العضد ،ثـ يده اليسرل حتى أشرع في
العضد ،ثـ مسح رأسو  ،ثـ غسؿ رجمو اليمنى حتى أشرع في الساؽ  ،ثـ غسؿ رجمو اليسرل
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حتى أشرع في الساؽ  ،ثـ قاؿ  :ىكذا رأيت رسكؿ اهلل  يتكضأ  ،كقاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل 
(ُْ)

  :أنتـ الغر المحجمكف
كتحجيمو .)ِْ(

يكـ القيامة مف إسباغ الكضكء فمف استطاع منكـ فميطؿ غرتو

كجو الداللة مف ىذه األحاديث  :إف في ىذه األحاديث بياف لممجمؿ في اآلية  ،كأف المعنى

المراد مف الحرؼ (إلى) ىك (مع)  ،كأنو يجب غسؿ المرفقيف(ّْ).
كاعترض عميو :

ُ .أ -إنو ال إجماؿ  ،ألف (إلى) حقيقة في انتياء الغاية مجاز في معنى (مع)(ْْ).
ب -إف قكلو   : أنتـ الغر المحجمكف  يدؿ عمى أف غسؿ المرفقيف كما كراءىما مف

الندب الذم ندب إليو أمتو  ،فبل تفسد صبلة تارؾ غسميما كغسؿ ما كراءىما(ْٓ).

ِ  .اليد بمطمقيا مف رؤكس األصابع الى المنكب  ،كلك ذكر المرفؽ لكجب غسؿ اليد كميا،
فكاف ذكره إلسقاط الحكـ عما كراءه(ْٔ).

ّ .مف غسؿ المرفقيف مع الذراعيف  ،فقد أدل فرضو بيقيف ،كاالحتياط لؤلخذ باليقيف في
أداء الفرائض كاجب(ْٕ).

ْ .لـ ينقؿ عف الرسكؿ  ترؾ غسؿ المرفقيف كلك مرة كاحدة(ْٖ).
المذىب الثاني  :إف المرفقيف غير داخميف في غسؿ اليديف  ،فبل يجب غسميما .

كاليو ذىب  :زفر مف الحنفية  ،كبعض متأخرم المالكية  ،كىك ركاية عف مالؾ(ْٗ).
كاستدلكا بما يأتي :

ُ .قكلو تعالى ً ٍ  :
كى يك ٍـ كأ ٍىي ًدىي يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىم ىرًاف ً
ؽ .)َٓ(
فاغسميكٍا يك يج ى ى
كجو الداللة  :إف اهلل أمر بغسؿ اليديف إلى المرافؽ كجعمو غاية بحرؼ (إلى) كىك النتياء
(ُٓ)
ً
ِّي ىاـ إًلىى الَّ ٍمي ًؿ .)ِٓ(
الغاية فبل يدخؿ المذككر بعده فيو  ،كقكلو تعالى   :ثيَّـ أىت ُّمكٍا الصى
ِ .إف الغاية حددت بػ (إلى) كىي تحتمؿ في كبلـ العرب دخكلو في الحد كخركجيا منو،
كاذا احتمؿ الكبلـ ذلؾ لـ يجز ألحد القضاء بأنيا داخمة فيو إال لمف ال يجكز خبلفو فيما

ٌبيف كحكـ،كال حكـ بأف المرافؽ داخمة فيما يجب غسمو عندنا ممف يجب التسميـ بحكمو (ّٓ).
الترجيح  :الذم يبدك لي أف المذىب األكؿ القائؿ بكجكب غسؿ المرفقيف مع اليديف ىك
الراجح  ،كذلؾ لقكة األدلة التي استدلكا بيا  ،كألف أدلة المذىب الثاني ال تقكل عمى معارضة
أدلة المذىب األكؿ  .كمما يؤيد ذلؾ قكؿ اإلماـ الشافعي (رحمو اهلل)  ) :لـ أعمـ مخالفا في

أف المرافؽ مما يغسؿ )(ْٓ).
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المسألة الثانية  :حكم غسل الكعبين في الوضوء

اتفؽ الفقياء عدا اإلمامية عمى كجكب غسؿ القدميف .
كاختمفكا في دخكؿ الكعبيف في الغسؿ مع القدميف  .إف حكـ ىذه المسألة يشبو حكـ
مسألة دخكؿ المرفقيف مع غسؿ اليديف السابقة  ،فالخبلؼ نفسو  ،كالتعميؿ نفسو .
فالجميكر يركف أف الكعبيف يدخبلف في غسؿ القدميف  .كيرل زفر مف الحنفية أنيما

ال يدخبلف في غسؿ القدميف(ٓٓ).

كالراجح  :ىك مذىب الجميكر القائؿ بكجكب غسؿ الكعبيف مع القدميف  ،ألف دخكؿ الكعبيف
في الغسؿ ألزـ مف دخكؿ المرفقيف في الغسؿ  ،كذلؾ لما كرد في غسؿ الكعبيف مما ركاه أبك
ىريرة  ،كعائشة  ،كعبد اهلل بف عمر  ، كغيرىـ أف رسكؿ اهلل  رأل قكما تمكح أعقابيـ لـ
يصبيا الماء  ،فقاؿ   :كيؿ لؤلعقاب مف النار أسبغكا الكضكء .)ٓٔ(

فمك لـ يكف غسؿ الكعبيف كاجبا لما رتب عميو العقكبة األخركية  ،فكؿ عمؿ ترتبت
عمى تركو عقكبة أخركية يككف كاجبا .
المسألة الثالثة  :الغسل بعد الجنابة

ال خبلؼ بيف العمماء(ٕٓ) في  :أف الغسؿ بعد الجنابة فرض قبؿ الصبلة  ،كىك
َّبلة ٍ ً
مشركع ؛ لقكلو تعالى   :يا أُّىييا الًَّذيف آم ينكٍا إً ىذا قيمتيـ إًلىى الص ً
كى يك ٍـ ىكأ ٍىي ًدىي يك ٍـ
فاغسميكٍا يك يج ى
ٍ ٍ
ى ى
ى ى
ؽ كامسحكٍا بًرؤ ً
ً
كس يك ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ً
يف ىكًاف يكنتي ٍـ يج ينبان فىاطَّيَّ يركٍا  ، )ٖٓ(أم
إًلىى ا ٍل ىم ىراف ً ى ٍ ى ي ي ي
اغتسمكا .
ًَّ
يف
كالدليؿ عمى أف المراد بالطير الغسؿ ما جاء صريحان في قكؿ اهلل تعالى   :ىيا أُّىييىا الذ ى
كف كالى يج ينبان إًالَّ ىعابً ًرم سبً و
َّ
يؿ ىحتَّ ىى
آم ينكٍا الى تى ٍق ىريبكٍا َّ
ى
ى
الصبلىةى ىكأىنتي ٍـ يس ىك ىارل ىحت ىى تى ٍعمى يمكٍا ىما تىقيكلي ى ى
(ٗٓ)
تى ٍغتى ًسميكٍا  ، كحقيقة االغتساؿ غسؿ جميع األعضاء .
تغتى ًسميكا  غاية إلباحة الصبلة  ،كال خبلؼ أف الغاية
كجو الداللة  :إف قكلو تعالى   :ىحتَّ ىى ٍ
في ىذا المكضع داخمة في الحظر إلى أف يستكعبيا بكجكد االغتساؿ  ،كأنو ال تجكز لو

الصبلة كقد بقي مف غسمو شيء في حاؿ كجكد الماء  ،كامكاف استعمالو مف غير ضرر
يخافو  .فيذا دليؿ عمى أف الغاية قد تدخؿ في الجممة التي قبميا  ،كقاؿ اهلل تعالى   :ثيَّـ
ً
ِّي ىاـ إًلىى الَّ ٍميؿ  .)َٔ(كالغاية خارجة مف الجممة ألنو بدخكؿ أكؿ الميؿ يخرج مف
أىت ُّمكٍا الصى
الصكـ ألف (إلى) غاية كما أف (حتى) غاية.
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كىذا أصؿ في الغاية قد يجكز دخكليا في الكبلـ تارة  ،كخركجيا أخرل  .كحكميا مكقكؼ

عمى الداللة في دخكليا أك خركجيا(ُٔ).

كىذا يدؿ عمى عدـ حؿ الصبلة قبؿ االغتساؿ  ،كالمبث في المسجد كالمكث فيو لمحائض
كالجنب .
المسألة الرابعة  :حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل االغتسال
إذا انقطع دـ الحيض أيجكز لمرجؿ أف يطأ زكجتو بانقطاع الدـ  ،أـ البد مف التطير ؟
اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى ثبلثة مذاىب :
المذهب األول  :ال يجكز كطء الحائض التي انقطع دميا إال بعد التطير بالماء .

كاليو ذىب  :مالؾ  ،كالشافعي  ،كأحمد  ،كالزيدية  ،كاإلمامية  ،كاإلباضية (ِٔ).
كاستدلكا بما يأتي :

ؾ ىع ًف ا ٍل ىم ًح ً
يض قي ٍؿ يى ىك
ىلكن ى
قكلو تعالى   :ىكىي ٍسأ ى
ث
كى َّف ىحتَّى ىي ٍ
طيي ٍرىف فىًإ ىذا تى ى
كى َّف ًم ٍف ىح ٍي ي
طيَّ ٍرىف فىأٍتي ي
تى ٍق ىريب ي
يف .)ّٔ( 
ا ٍل يمتىطىيِّ ًر ى

اء ًفي ا ٍل ىم ًح ً
اعتى ًزليكا ِّ
يض ىكال
ىذل فى ٍ
الن ىس ى
أ ن
يف ىكيي ًح ُّ
ىم ىريك يـ المَّوي ًإ َّف المَّوى يي ًح ُّ
ب
ب التََّّكابً ى
أى

كجو الداللة مف كجييف :

ُ  .إف في اآلية قراءتيف  :أحدىما  :بالتخفيؼ كضـ الياء  ،كمعناىا انقطاع الدـ .
كاألخرل بالتشديد كفتح الياء معناىا الغسؿ  ،كاختبلؼ القراءتيف كاآليتيف فيستعمبلف معا ،
كيككف التقدير  :فبل تقربكىف حتى ينقطع دميف كيغتسمف  .إف البارم  قاؿ   :فىًإ ىذا

كى َّف  فجعؿ بعد الغاية شرطا ىك الغسؿ .
تى ى
طيَّ ٍرىف فىأٍتي ي
ِ .إف األذل الذم حرـ الكطء ألجمو خاص بالدـ الكائف في الفرج كىك الدـ الذم يؤذم ذكر
المجامع  ،فإذا غسمت المرأة فرجيا جاز كطؤىا  ،ألف تعميـ البدف بالماء يزيد الفرج طيارة

كنظافة زيادة عمى غسؿ دمو الذم في داخؿ الفرج (ْٔ).

المذهب الثاني  :إف انقطع دـ الحائض أقؿ مف عشرة أياـ فمـ يجز كطؤىا حتى تغتسؿ أك

يمضي كقت صبلة كاممة  ،كاف انقطع دميا بالعشرة أياـ جاز كطؤىا قبؿ الغسؿ .
كاليو ذىب  :أبك حنيفة كصاحباه (ٓٔ).
كاستدلكا بما يأتي :

ىم ىريك يـ
كى َّف ىحتَّى ىي ٍ
كى َّف ًم ٍف ىح ٍي ي
طيي ٍرىف فىًإ ىذا تىطىيَّ ٍرىف فىأٍتي ي
ُ .قكلو تعالى   :ىكال تى ٍق ىريب ي
ث أى
المَّوي .)ٔٔ( 
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كجو الداللة  :إف تخفيؼ الطاء في ( يطيرف ) جعؿ الطير غاية لمحرمة كما بعد الغاية

يخالؼ ما قبميا  ،كاف الحيض ال يزيد عمى العشرة فيحكـ بطيارتيا لمضي العشرة انقطع
الدـ أك لـ ينقطع  .كاف الدـ يدر تارة كينقطع أخرل فبل يترجح جانب االنقطاع إال إذا أحدثت
شيئا مف أحكاـ الطاىرات  ،كذلؾ باالغتساؿ لجكاز قراءة القراف بو  ،أك مضي الكقت

لكجكب الصبلة في ذمتيا كىما مف أحكاميف (ٕٔ).
اء ًفي ا ٍل ىم ًح ً
اعتى ًزليكا ِّ
يض .)ٖٔ( 
ِ .قكلو تعالى   :فى ٍ
الن ىس ى
كجو الداللة  :يقتضي انقطاع الدـ ال غير فتككف قراءة التخفيؼ محمكلة عمى إذا ما انقطع
ألقؿ مف عشرة  ،كالتشديد عمى ما
َّ
ً
ًً
ىف ىيتى ى
كف أ ٍ
طيَّ يركا ىكالموي
فيو ًر ىجا هؿ ييحُّب ى
الحيض فبل تجب الصبلة في ذمتيا

إذا انقطع لعشرة تكفيقا بيف القرائتيف  ،لقكلو تعالى  :
َّ
يي ًح ُّ
يف  .)ٔٗ( كاف زماف االغتساؿ ىك زماف
ب ا ٍل يمطيِّ ًر ى
ما لـ تدرؾ قدر ذلؾ مف الكقت (َٕ).

ّ .إف تحريـ الكطء ىك لمحيض  ،كقد زاؿ كصارت كالجنب (ُٕ).

المذهب الثالث  :إف غسمت الحائض فرجيا فقط ،أك تكضأت فقط ،أك اغتسمت كميا ،فأم
ذلؾ فعمت حؿ كطؤىا لزكجيا  ،إال أنيا ال تصمي حتى تغتسؿ كميا بالماء .
كاليو ذىب  :إبف حزـ الظاىرم(ِٕ).

كاستدؿ :

ىم ىريك يـ المَّوي .)ّٕ( 
كى َّف ىحتَّى ىي ٍ
طيي ٍرىف فىًإ ىذا تى ى
كى َّف ًم ٍف ىح ٍي ي
طيَّ ٍرىف فى ٍأتي ي
بقكلو تعالى   :ىكال تى ٍق ىريب ي
ث أى
كجو الداللة  :إف اهلل  لـ يبح كطء الحائض إال أف تطير  ،كالطير ىك انقطاع الحيض
كظيكر الطير ،كىك عاـ بكؿ أمر تقكـ بو الحائض لمتطير(ْٕ).

المرة
الترجيح  :الذم يبدك لي أف ما ذىب إليو جميكر الفقياء ىك الراجح  ،كىك حرمة كطء أ
التي طيرت مف الحيض كقبؿ االغتساؿ  ،كذلؾ لقكة ما استدلكا بو  ،كألنو قكؿ جميكر
الصحابة  كالتابعيف  ،ككذلؾ لتنزىيا عف مخالطة النجاسات  ،كألنو األحكط شرعان .
الخاتمة

الحمد هلل رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى النبي األمي األميف سيدنا محمد ،
كعمى آلو كأصحابو أجمعيف .
أما بعد :
فبعد خكض غمار ىذا البحث كاتمامي لو تكصمت الى نتائج أىميا :
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ُ .إف مفيكـ الغاية كاحد مف مكاضيع األصكؿ التي حصؿ خبلؼ فييا بيف العمماء
باعتبارىا حجة  ،أـ عدـ اعتبارىا .
ِ  .إف الغاية تعني  :داللة النص الذم قيد بغاية عمى انتفاء ما جاء بو مف حكـ بعد ىذه
الغاية كثبكت نقيضو بعد ذلؾ .
ّ  .ذكر أىؿ المغة كاألصكؿ أف كممتي (حتى  ،كالى) لمغاية  ،أم دالتاف عمى أف ما بعدىا
منتيى حكـ ما قبميا .
ْ .بعد عرض أدلة العمماء لمفريقيف مف المثبتيف كالنافيف لمفيكـ الغاية يتبيف أف الرأم
الراجح ىك ما ذىب إليو الفريؽ األكؿ المثبتيف .
ٓ .كجكب غسؿ المرفقيف مع اليديف  ،كالكعبيف مع القدميف كدخكليما في غسؿ اليديف
كالقدميف  ،لكجكد األدلة الثابتة في ذلؾ  ،كألف السنة النبكية أكدت كجكب الغسؿ .
ٔ .عدـ حمٌية الصبلة  ،كالمبث في المسجد كالمكث فيو لمحائض كالجنب قبؿ االغتساؿ مف
الجنابة كالحيض .
ٕ .حرمة كطء المرأة التي طيرت مف الحيض كقبؿ االغتساؿ  .كما ذىب إليو جميكر
الفقياء ؛ ألنو قكؿ جميكر الصحابة  كالتابعيف  ،ككذلؾ لتنزىيا عف مخالطة النجاسات .
كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف كآلو كصحبو أجمعيف .
Abstract
The Concept of Purpose and Its Effect on the Disagreement of the
Jurists in the Section of Purification
Keywords: applications, juristic, metonymies
Inst. Ahmed Ibrahim Ismael
College of Islamic Sciences/ University of Al- Mosul
The concept of purpose is one of the fundamental subjects that
jurists differ in its judgment. Jurists have devised a lot of doctrinal
issues based on this fundamental basis in the section of acts of
devotion, transactions, personal status and felonies. The researcher
chooses this subject because of the diversity in its judgment and the
judgment of the doctrinal issues based on it. Moreover, because of the
capacity as well as the complexity of the subject, he deals with the
effect of this concept on the diversity of jurists in the section of
purification only. That is because of the importance of this issue as it
is a condition for the prayer which is the basis of our religion.
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The research is divided into: an introduction, two sections and a
conclusion. The first sectiondeals with defining the concept of purpose
and its authenticity.The second one deals with the doctrinal issues in
the section of purification which based on this concept. As for the
conclusion, the followings are the concluded remarks:
1. The concept of purpose is one of the fundamental subjects on
which jurists disagreed whether to consider it as an argument or
not.
2. The purpose means the meaning of the text which is confined toa
purpose for forfeiting the judgment after this purpose and proving
the opposite.
3. Scientists of linguistics and assets mention that the two words
(hata- ela) belongto the concept of purpose. These words mean
that what follows is an ultimate judgment of what came before.
4. After viewing the evidences of the scientists of both the confirming
and forfeiting groups concerning the concept of purpose, it turns
out that the most correct opinion is that of the confirming group.
الهوامش
(ُ) ينظر  :لساف العرب  ،لمحمد بف عمي بف أحمد األنصارم المعركؼ بػ ( ابف منظكر )( ت ُُٕ ىػ
)  ،دار صادر ػ بيركت  ُٗٓٔ ،ـ  ،ُّْ/ُٓ ،القامكس المحيط  ،لمجد الديف محمد بف يعقكب

الفيركز آبادم ( ت ُٕٖ ىػ )  ،نشر مؤسسة الحمبي كشركاؤه ػ القاىرة . ّٕٓ/ْ- ،

(ِ) ينظر  :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،ألحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي
(تَٕٕىػ)  ،الطبعة الثالثة  ،المطبعة االميرية ػ ُُِٗـ  ، ٕٓ/ْ ،المكسكعة الفقيية  ،ك ازرة األكقاؼ
كالشؤكف اإلسبلمية ػ الككيت المكسكعة الفقيية .ُُّ/ُّ ،

(ّ) ينظر  :التقرير كالتحبير في عمـ األصكؿ الجامع بيف اصطبلحي الحنفية كالشافعية  ،لمحمد ابف
محمد بف محمد بف حسف بف عمي سمماف بف اليماـ (ت ٕٖٗىػ)  ،الطبعة األكلى  ،دار الفكر ػ بيركت ،

ُٔٗٗـ  ، ُُٕ/ُ ،المستصفى في عمـ األصكؿ  ،ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي (تَٓٓىػ) ،
دار الكتب العممية ػ بيركت َُّْ ،ىػ ػ ُّٖٗـ  ، َِٖ/ِ ،البحر المحيط في أصكؿ الفقو  ،لبدر
الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي الشافعي (تْٕٗىػ)  ،تحرير كمراجعة  :مجمكعة مف العمماء  ،الطبعة

االكلى  ،ك ازرة االكقاؼ ػ الككيت َُْٗ ،ىػ ػ ُٖٖٗـ  ، ْٕ/ْ ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،أبك
الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدم (تُّٔىػ)  ،ضبط  :ابراىيـ العجكز  ،الطبعة االكلى  ،دار

الكتب العممية ػ بيركت َُْٓ ،ىػ ػ ُٖٓٗـ .ٖٕ/ّ ،
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(ْ) ينظر  :أص كؿ التشريع اإلسبلمي  ،لعمي حسب اهلل  ،دار المعارؼ  ،الطبعة األكلى َُِّ ،ـ ،
صِٖٔ.

(ٓ) ينظر  :تفسير النصكص في الفقو االسبلمي  ،د .محمد أديب صالح  ،منشكرات المكتب االسبلمي

 ،دمشؽ .ِْٕ/ُ ،

(ٔ( ينظر  :األحكاـ  ،لبلمدم ّ ، َُُ/نياية السكؿ في شرح منياج األصكؿ  ،لمقاضي ناصر الديف
عبد اهلل بف عمر البيضاكم (ت ٖٓٔ ىػ)  ،تأليؼ االماـ جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف االسنكم

الشافعي ( ت ِٕٕىػ )  ،المطبعة السمفية  ،عالـ الكتب ػ بيركت . ْْٓ/ِ ،

(ٕ) ينظر  :نياية السكؿ ِ ، ْْٕ/مغني المبيب عف كتب األعاريب  ،لجماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ
بف أحمد بف ىشاـ االنصارم ( ت ُٕٔ ىػ)  ،تحقيؽ  :الدكتكر صبلح عبد العزيز عمي السيد  ،دار

السبلـ  ،مصر  ،الطبعة األكلى  ، ُُْ/ُ ،التبصرة كالتذكرة في شرح ألفية العراقي  ،زيف الديف عبد

الرحيـ بف الحسيف العراقي (ت َٖٔىػ)  ،المطبعة الجديدة  ،فاس ُّْٓ ،ىػ  ، ُْٗ/ُ ،معاني
الحركؼ  ،ألبي الحسف عمي بف عيسى الرماني النحكم ( ِٔٗ  ، ) ّْٖ -تحقيؽ كتقديـ :د .عبد

الفتاح إسماعيؿ شمبي  ،دار الشركؽ  ،جدة  ،الطبعة الثانية ُُٖٗ ،ـ  ،صُُٓ  ،رصؼ المباني في

شرح حركؼ المعاني  ،أحمد بف عبد النكر المالقي (ت َِٕ ىػ )  ،تحقيؽ  :د .أحمد محمد الخراط ،
دار القمـ  -دمشؽ  ،ص َٖ ، ّٖ-البحر المحيط ْ. َْٔ/

(ٖ( سكرة البقرة  ،اآلية .ِِِ /
(ٗ) سكرة القدر  ،اآلية .ٓ /

(َُ) سكرة المائدة  ،اآلية .ٔ /

(ُُ) سكرة البقرة  ،اآلية .ُٖٕ /
(ُِ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ  ،أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي (تْْٕىػ) ،

تحقيؽ  :عبد اهلل الجبكرم  ،الطبعة االكلى  ،مؤسسة الرسالة ػ لبناف َُْٗ ،ىػ ػ ُٖٗٗـ  ،صِّْ ،

المستصفى ِ ، َِٖ/نياية السكؿ ِ ، ْْٓ/اإلشراؼ عمى مذاىب أىؿ العمـ  ،ألبي بكر محمد بف
إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم الشافعي ( تُّٖ ىػ )  ،قدـ لو كخرج أحاديثو  :عبد اهلل عمر الباركدم ،

دار الفكر ػ بيركت  ُّٗٗ ،ـ  ، َِٔ/ُ ،األحكاـ  ،لآلمدم ّ ، َُُ/إرشاد الفحكؿ الى تحقيؽ الحؽ
في عمـ األصكؿ  ،لبلماـ محمد بف عمي بف محمد الشككاني ( ت ُِٓٓ ىػ)  ،دار المعرفة ػ بيركت ،

ُّٗٗىػ ػ ُٕٗٗـ  ،صُِٖ  ،البحر المحيط ْ ، ْٕ/الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف  ،عبد
الكريـ بف عمي بف محمد النممة  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،الطبعة األكلى  َُِْ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ ،

ْ.ُّٕٖ/

(ُّ) سكرة التكبة  ،اآلية .ِٗ :
(ُْ) سكرة البقرة  ،اآلية .َِّ :
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(ُٓ) سكرة البقرة  ،اآلية .ِِِ :
(ُٔ) سكرة البقرة  ،اآلية .َِّ :

(ُٕ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صْْٓ ، ْٓٓ-المستصفى ِ ، َِٖ/الميذب في عمـ أصكؿ الفقو
المقارف ْ. ُْٕٖ/

(ُٖ) سكرة البقرة  ،اآلية .َِّ :

(ُٗ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صْٓٓ .
(َِ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صْٓٓ .

(ُِ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صْٓٓ  ،المستصفى ِ ، َِٖ/األحكاـ  ،لؤلمدم ّ. ٖٕ/

(ِِ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صِْٔ  ،األحكاـ  ،لآلمدم ّ ، ٖٕ/المعتمد في أصكؿ الفقو  ،ألبي
الحسيف محمد بف عمي بف الطيب البصرم المعتزلي (تّْٔىػ)  ،تقديـ كضبط  :خميؿ الميس  ،الطبعة

االكلى  ،دار الكتب العممية ػ بيركت َُّْ ،ىػ ػ ُّٖٗـ  ، ُٕٓ/ُ ،المستصفى ِ ، َِٖ /فكاتح
الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت في أصكؿ الفقو  ،لمكالنا عبد العمي المعركؼ بػ(بحر العمكـ )  ،مطبكع

بيامش المستصفى  ، ِّْ/ُ ،الممع في أصكؿ الفقو  ،ألبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي الشيرازم ( ت

ْٕٔىػ )  ،الطبعة الرابعة  ،دار الكتب العممية ػ بيركت  َُْٓ ،ىػ ػ ُٖٓٗـ  ،صْٔ .

(ِّ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صِٔٓ  ،األحكاـ  ،لآلمدم ّ ، ٖٕ/الميذب في عمـ أصكؿ الفقو
المقارف ْ. ُْٕٖ/

(ِْ) ينظر  :بياف المختصر كىك شرح مختصر ابف الحاجب في أصكؿ الفقو  ،ألبي الثناء شمس الديف
محمكد بف عبد الرحمف األصفياني (ْْٕٕٔٗ-ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :أ .د .عمي جمعة محمد  ،دار

السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة  ،الطبعة األكلى ُِْْ ،ىػ ََِْ -ـ  ، ْٕٖ/ِ ،تفسير

النصكص في الفقو االسبلمي ُ. ِٕٓ/

(ِٓ) ينظر  :أصكؿ البزدكم  ،عمي بف محمد بف الحسف البزدكم (تِْٖىػ)  ،مطبكع مع كشؼ
األسرار  ، ُٕٕ/ِ ،ميزاف األصكؿ  ،لعبلء الديف شمس النظر أبك بكر محمد بف أحمد السمرقندم ،

تحقيؽ  :د.عبد الممؾ عبد الرحمف السعدم  ،الطبعة االكلى  ،مطبعة الخمكد ػ بغداد َُْٕ ،ىػ ػ ُٕٖٗـ

 ، ُٖٓ/ُ ،فكاتح الرحمكت ُ ، ِّْ/تيسير التحرير شرح كتاب التحرير  ،لمحمد أميف أمير بادشاه
الحسيني الحنفي البخارم (تُِِٓىػ)  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر َُّٓ ،ىػ ، َُُ/ُ ،

إحكاـ الفصكؿ  ،صِّٓ  ،األحكاـ  ،لآلمدم ّ ، ٖٕ/إرشاد الفحكؿ ُِٖ ،البحر المحيط ْ، ْٕ/
الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف ْ. ُٕٖٓ/

(ِٔ) سكرة األنعاـ  ،اآلية .ُِٓ :

(ِٕ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صِّٓ.
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(ِٖ) ينظر  :الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر  ،لعبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد السيكطي (ت
ُُٗىػ)  ،الطبعة االكلى  ،دار الفكر ػ بيركت َُّْ ،ىػ ػ ُّٖٗـ . َُٓ/ّ ،

(ِٗ) ينظر  :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،أبك عمي محمد بف عمي بف حزـ األندلسي الظاىرم (ت
ْٔٓىػ)  ،تحقيؽ  :أحمد شاكر  ،مطبعة العاصمة ػ القاىرة .ُِٗ-ُُٗ/ْ ،

(َّ) ينظر  :إحكاـ الفصكؿ  ،صْٔٓ.

المناظر في
(ُّ) ينظر  :إرشاد الفحكؿ  ،صُِٖ  ،نزىة الخاطر العاطر شرح ركضة الناظر كجنة ي
أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،لؤلستاذ الشيخ عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بدراف
الدكمي ثـ الدمشقي (ت ُّْٔىػ)  ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض  ،الطبعة الثالثة َُْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ ،

ِ.ُِٖ/

(ِّ ) ينظر  :أحكاـ القراف  ،ألبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص الحنفي ( تَّٕ ىػ)  ،دار
الفكر ػ بيركت  ،ُّْ/ِ ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،لئلماـ عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد
الكاساني الحنفي ( ت ٕٖٓ ىػ )  ،قدـ لو كخرج أحاديثو  :أحمد مختار عثماف  ،مطبعة العاصمة ػ

القاىرة  ، ْ/ُ ،االختيار لتعميؿ المختار  ،لعبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي ( تّٖٔ ىػ)

 ،تعميؽ  :الشيخ محمكد أبك دقيقة  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر  ُُٗٓ ،ـ

 ،ٕ/ُ ،أحكاـ القرآف  ،ألبي بكر محمد بف عبد اهلل المعركؼ بػ ( إبف العربي )  ،تحقيؽ  :عمي محمد

البجاكم  ،الطبعة األكلى  ،دار إحياء الكتب العربية ػ مصر ُٕٗٓ ،ـ  ،ٓٗ/ِ ،بداية المجتيد كنياية

المقتصد  ،لئلماـ الحافظ أبي الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ( ت ٓٗٓ ىػ )
 ،مطبعة االستقامة ػ القاىرة  ُِٗٓ ،ـ  ،ّٔ/ُ ،األـ  ،لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي (

ت َِْ ىػ )  ،تصحيح كنشر :محمد زىرم النجار  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت ُّٕٗ ،ـ ،
ِّ ،ِْ/الميذب  ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم ( ت ْٕٔىػ )  ،مطبكع مع

المجمكع  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة مكتبة مصطفى البابي الحمبي ُّٕٗ ،ىػ ػ ُٗٓٗ ـ ،ُٕ/ُ ،

المجمكع شرح الميذب  ،لئلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ( ت ٕٔٔ ىػ ) إدارة المطبعة

المنيرية ػ مصر  ،ْْٔ/ُ ،المغني عمى مختصر اإلماـ أبي القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل الخرقي
 ،لئلماـ مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة ( ت َِٔ ىػ)  ،طبعة باألكفسيت ،

دار الكتاب العربي ػ بيركت ُّٖٗ ،ـ  ،ُّٕ/ُ ،الشرح الكبير عمى متف اإلقناع  ،ألبي الفرج عبد
الرحمف إبف أبي عمر محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي ( ت ِٖٔ ىػ )  ،المطبكع بيامش كتاب المغني

 ،ُّٔ/ُ ،مختمؼ الشيعة في أحكاـ الشريعة  ،لمعبلمة الحمي أبي منصكر الحسف بف يكسؼ بف
المطير األسدم  ،مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ  ،الطبعة األكلى ُِّٕ ،ق ،
ُ.ِٕٔ/

(ّّ) سكرة المائدة  ،اآلية .ٔ/
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(ّْ) سكرة النساء  ،اآلية .ِ/
(ّٓ) سكرة البقرة  ،اآلية .ُٖٕ/

(ّٔ) ينظر:أحكاـ القرآف،لمجصاص ِ ،َّْ/بدائع الصنائع ُ،ْ/سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع
أدلة األحكاـ ،لئلماـ محمد بف إسماعيؿ األمير اليمني الصنعاني (ت ُُِٖ ىػ) ،تحقيؽ :إبراىيـ عصر

 ،دار الحديث ػ القاىرة . ِْ/ُ ،

(ّٕ) ينظر  :فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،لمحافظ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف
محمد بف محمد بف حجر العسقبلني ( ت ِٖٓ ىػ)  ،تحقيؽ :عبد العزيز بف باز  ،الطبعة األكلى  ،دار

الكتب العممية ػ بيركت  ُٖٗٗ ،ـ  ، ّٖٕ/ُ ،عكف المعبكد شرح سنف ابي داكد  ،ألبي الطيب محمد
شمس الحؽ العظيـ آبادم  ،تحقيؽ  :عبد الرحمف محمد عثماف  ،الطبعة الثانية  ،المكتبة السمفية ػ

المدينة المنكرة  ُٖٗٔ ،ـ  ، ُٔٓ/ُ ،سبؿ السبلـ ُ. ِْ/

(ّٖ) سنف الدارقطني  ،لمحافظ عمي بف عمر الدارقطني ( ت ّٖٓ ىػ )  ،الطبعة الرابعة  ،عالـ الكتب ػ
بيركت ُٖٗٔ ،ـ  ، ّٖ/ُ ،السنف الكبرل  ،لمحافظ أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ( ت

ْٖٓ ىػ)  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ػ اليند  ُّْٔ ،ىػ . ٓٔ/ُ ،

(ّٗ) ينظر :سنف الدار قطني ُ ، ّٖ/تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  ،لشياب الديف
أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف محمد بف حجر العسقبلني ( ت ِٖٓ ىػ )  ،تحقيؽ كتعميؽ :

الدكتكر شعباف محمد إسماعيؿ  ،الناشر مكتبة إبف تيمية ػ القاىرة  ، ٕٓ/ُ ،نيؿ األكطار مف أحاديث
سيد األخيار شرح منتقى األخبار  ،لمحمد ابف عمي بف محمد الشككاني ( ت َُِٓ ىػ )  ،دار الجيؿ ػ

بيركت  ُّٕٗ ،ـ  ،ُِْ/ُ ،سبؿ السبلـ ُ.ِٓ/

(َْ) سنف الدار قطني ُ ، ّٖ/كقاؿ الشككاني عنو  ( :في إسناده ابف إسحاؽ كقد عنعف )  .نيؿ
األكطار ُ. ُِْ/

الغرة  :بياض في جبية الفرس فكؽ الدرىـ  .كالتحجيؿ بياض قكائـ الفرس  .ينظر  :الصحاح تاج
(ُْ) ي
المغة كصحاح العربية  ،ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ( ت ّٖٗىػ )  ،تحقيؽ  :أحمد

عبد الغفكر عطار  ،دار العمـ لممبلييف – بيركت  ،الطبعة الرابعة  َُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ ، ُٖ/ُ ،

األكطار ُ .ُّٓ/كالغرة ىنا  :غسؿ شيء مف مقدـ الرأس  .كالتحجيؿ :غسؿ ما فكؽ المرفقيف كالكعبيف،
كىما مستحباف ببل خبلؼ  .ينظر  :شرح صحيح مسمـ  ،لئلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم (

ت ٕٔٔ ىػ )  ،الطبعة األكلى  ،دار إحياء التراث العربي ػ بيركت ُِٗٗ ،ـ  ، ُّٔ/ُ ،نيؿ األكطار
ُ.ُّٓ/

(ِْ) صحيح مسمـ  ،لئلماـ مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم (ت ُِٔىػ)  ،تحقيؽ :
محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار التراث العربي ػ بيركت .ُِٔ/ُ ،

(ّْ) ينظر :نيؿ األكطار ُ ، ُِْ/كما بعدىا.
33

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ْْ) ينظر  :نيؿ األكطار ُ.ُِْ/
(ْٓ) ينظر  :تفسير الطبرم المسمى ( جامع البياف عف تأكيؿ القرآف )  ،ألبي جعفر محمد بف جرير

الطبرم ( ت َُّىػ )  ،الطبعة الثانية  ،طبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر ُّّٕ ،ىػ ػ ُْٓٗ ـ ،
ٔ.ُِْ/

(ْٔ) ينظر  :أحكاـ القرآف لمجصاص ِ ،َّْ/الجامع ألحكاـ القراف  ،ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد

أألنصارم القرطبي ( ت ُٕٔ ىػ)  ،الطبعة الثالثة  ،دار الكاتب العربي ػ القاىرة  ُٕٗٔ ،ـ ،ٖٔ/ٔ ،
بدائع الصنائع ُ ، ْ/مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنياج  ،لمشيخ محمد الشربيني الخطيب (

ت ٕٕٗ ىػ )  ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ػ القاىرة  ُٖٗٓ ،ـ . ِٗ/ُ ،

(ْٕ) ينظر  :االستذكار لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما تضمنو المكطأ مف معاني الرأم
كاآلثار  ،ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر ( تّْٔ ىػ)  ،تحقيؽ  :األستاذ عمي النجدم

ناصؼ  ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ػ القاىرة  ُّٕٗ ،ـ .ُِٗ/ُ ،
(ْٖ) ينظر  :المجمكع ُ.ْْٔ/

(ْٗ) ينظر  :عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ،لبدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد العيني ( ت
ٖٓٓ ىػ )  ،إدارة الطباعة المنيرية ػ بيركت  ، َٕ/ّ ،أحكاـ القرآف ألبف العربي ِ ،ٓٗ/بداية المجتيد

ُ ،ّٔ/نيؿ األكطار ُ.ُِْ/

(َٓ) سكرة المائدة  ،اآلية .ٔ/
(ُٓ) ينظر  :أحكاـ القرآف لمجصاص ِ. َّْ/
(ِٓ) سكرة البقرة  ،اآلية .ُٖٕ/

(ّٓ) ينظر  :تفسير الطبرم ٔ.ُِْ/
(ْٓ) ينظر  :األـ ُ ، ِّ/فتح البارم ُ. ّٖٕ/

(ٓٓ) ينظر  :عمدة القارم ّ ، َٕ/أحكاـ القراف البف العربي ِ ، ْٕ/فتح البارم ُ ، ّٖٖ/االستذكار
ُ. ُّّ/

(ٔٓ) مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،لئلماـ أحمد بف حنبؿ ( ت ُِْ ىػ)  ،الطبعة األكلى  ،دار صادر
لمطباعة كالنشر ػ بيركت  ُٗٔٗ ،ـ  ، ِْ/ِ ،سنف أبي داكد  ،ألبي داكد سميماف بف األشعث

السجستاني األزدم ( ت ِٕٓ ىػ)  ،تحقيؽ  :محي الديف عبد الحميد  ،طبعة المكتبة العصرية ػ بيركت ،
لبناف . ِِ /ُ ،

(ٕٓ) ينظر إحكاـ القرآف لمجصاص ِ ،ُِٗ/إحكاـ القرآف البف العربيُ ،ٓٓٔ/المغني ُ- ُٗٔ/
ُّٗ ،شرح مختصر خميؿ لمخرشي  ،دار صادر ػ بيركت .َِ/ُ ،

(ٖٓ) سكرة المائدة  ،اآلية .ٔ/

(ٗٓ) سكرة النساء  ،اآلية .ّْ/
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(َٔ) سكرة البقرة  ،اآلية .ُٖٕ/
(ُٔ) ينظر إحكاـ القرآف لمجصاص ِ ،ُِٗ/إحكاـ القرآف البف العربيُ ،ٓٓٔ/المغني ُ- ُٗٔ/
ُّٗ ،شرح مختصر خميؿ لمخرشي  ،دار صادر ػ بيركت .َِ/ُ ،

(ِٔ) ينظر  :االستذكار ِ ، ِٔ/الشرح الصغير  ،ألحمد بف الدردير ( ت َُُِ ىػ)  ،خرج أحاديثو
كفيرسو كقرر عميو  :الدكتكر مصطفى كماؿ كصفي  ،دار المعارؼ ػ مصر  ، ُِٔ/ُ ،الحاكم الكبير
 ،ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ( ت ْْٓىػ )  ،تحقيؽ  :د .محمكد مطرجي  ،مع

مجمكعة مف األساتذة  ،دار الفكر لمطباعة ػ بيركت ُْٗٗـ  ، ّٖٔ/ُ ،المجمكع ِ ، ُّٖ/الكافي ،

لئلماـ مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة (ت َِٔ ىػ)  ،تحقيؽ  :زىير
الشاكيش  ،الطبعة الثالثة  ،المكتب اإلسبلمي ػ بيركت  ُِٖٗ ،ـ  ، ّٗ/ُ ،البحر الزخار الجامع
لمذاىب عمماء األمصار  ،لئلماـ المجتيد الميدم لديف اهلل أحمد بف يحيى بف المرتضى ( ت َْٖ ىػ )

 ،مؤسسة الرسالة ػ بيركت ُٕٗٓ ،ـ  ، ُّٖ/ُ ،مختمؼ الشيعة ُ ، ُّٓ/شرح كتاب النيؿ كشفاء
العميؿ  ،لمحمد بف يكسؼ أطفيش  ،الطبعة الثالثة  ،مكتبة اإلرشاد  ،المممكة العربية السعكدية ػ جدة ،

ُٖٓٗ ـ . ِّٓ/ُ ،

(ّٔ) سكرة البقرة  ،اآلية . ِِِ /
(ْٔ) ينظر  :الميزاف الكبرل  ،ألبي المكاىب عبد الكىاب بف أحمد بف عمي األنصارم الشعراني ،
الطبعة األكلى  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر . َُْ/ُ ،

(ٓٔ) ينظر  :المبسكط  ،لئلماـ شمس األئمة أبي بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي ( ت ّْٖ ىػ) ،
الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت  ، َِٖ/ّ ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،لمعبلمة زيف الديف بف
إبراىيـ بف محمد بف بكر المعركؼ بػ ( إبف نجيـ )( ت َٕٗ ىػ )  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت

 ، ُِّ/ُ ،االستذكار ِ. ِٔ/

(ٔٔ) سكرة البقرة  ،اآلية . ِِِ /
(ٕٔ) ينظر  :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،لئلماـ فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي (تّْٕ ىػ)

 ،الطبعة األكلى  ،المطبعة الكبرل األميرية ػ مصر  ُُّّ ،ىػ  ، ٖٓ/ُ ،البحر الرائؽ ُ، ُِّ/

تفسير القرطبي ّ. ٖٗ/

(ٖٔ) سكرة البقرة  ،اآلية. ِِِ /

(ٗٔ) سكرة التكبة  ،اآلية. َُٖ /
(َٕ) ينظر  :تبييف الحقائؽ ُ ، ٖٓ/البناية شرح اليداية  ،ألبي محمد محمكد بف أحمد العيني ( ت
ٖٓٓ ىػ )  ،الطبعة األكلى  ،دار الفكر ػ بيركت  َُٖٗ ،ـ  ، ّٔٓ/ُ ،البحر الرائؽ ُ. ُِّ/

(ُٕ) ينظر  :المجمكع ِ. ِّٖ/
(ِٕ) ينظر  :المحمى ٗ. ِّٖ/
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(ّٕ) سكرة البقرة  ،اآلية . ِِِ/
(ْٕ) ينظر  :المحمى ٗ. ِّٖ/

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ  ،أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي (تْْٕىػ)
 ،تحقيؽ  :عبد اهلل الجبكرم  ،الطبعة األكلى  ،مؤسسة الرسالة ػ لبناف َُْٗ ،ىػ ػ
ُٖٗٗـ
 أحكاـ القراف  ،ألبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص الحنفي ( تَّٕ ىػ) ،
دار الفكر ػ بيركت.
 أحكاـ الق رآف  ،ألبي بكر محمد بف عبد اهلل المعركؼ بػ ( إبف العربي )  ،تحقيؽ :
عمي محمد البجاكم  ،الطبعة األكلى  ،دار إحياء الكتب العربية ػ مصر ُٕٗٓ ،ـ.
 اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،أبك الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدم
(تُّٔىػ)  ،ضبط  :ابراىيـ العجكز  ،الطبعة األكلى  ،دار الكتب العممية ػ بيركت
َُْٓ ،ىػ ػ ُٖٓٗـ .
 اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،أبك عمي محمد بف عمي بف حزـ األندلسي الظاىرم
(ت ْٔٓ ىػ)  ،تحقيؽ  :أحمد شاكر  ،مطبعة العاصمة ػ القاىرة .
 - االختيار لتعميؿ المختار  ،لعبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي

(

تّٖٔ ى ػ)  ،تعميؽ  :الشيخ محمكد أبك دقيقة  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة مصطفى
البابي الحمبي ػ مصر  ُُٗٓ ،ـ .
 إرشاد الفحكؿ الى تحقيؽ الحؽ في عمـ األصكؿ  ،لئلماـ محمد بف عمي بف محمد
الشككاني ( ت ُِٓٓ ىػ)  ،دار المعرفة ػ بيركت ُّٗٗ ،ىػ ػ ُٕٗٗـ .
 االستذكار لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما تضمنو المكطأ مف معاني
الرأم كاآلثار  ،ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر ( تّْٔ ىػ)  ،تحقيؽ :
األستاذ عمي النجدم ناصؼ  ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ػ القاىرة  ُّٕٗ ،ـ .
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 اإلشراؼ عمى مذاىب أىؿ العمـ  ،ألبي بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم
الشافعي ( تُّٖ ىػ )  ،قدـ لو كخرج أحاديثو  :عبد اهلل عمر الباركدم  ،دار الفكر
ػ بيركت  ُّٗٗ ،ـ.
 أصكؿ البزدكم  ،عمي بف محمد بف الحسف البزدكم (تِْٖىػ)  ،مطبكع مع كشؼ
اإلسرار .
 أصكؿ التشريع اإلسبلمي  ،لعمي حسب اهلل  ،دار المعارؼ  ،الطبعة األكلى ،
َُِّـ .
 األـ  ،لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي ( ت َِْ ىػ )  ،تصحيح
كنشر :محمد زىرم النجار  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت ُّٕٗ ،ـ .
 البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،لمعبلمة زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد بف بكر
المعركؼ بػ ( إبف نجيـ )( ت َٕٗ ىػ )  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت .
 البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار  ،لئلماـ المجتيد الميدم لديف اهلل
أحمد بف يحيى بف المرتضى ( ت َْٖ ىػ )  ،مؤسسة الرسالة ػ بيركت ُٕٗٓ ،ـ.
 البحر المحيط في أصكؿ الفقو  ،لبدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي الشافعي
(تْٕٗ ىػ)  ،تحرير كمراجعة  :مجمكعة مف العمماء  ،الطبعة االكلى  ،ك ازرة
األكقاؼ ػ الككيت َُْٗ ،ىػ ػ ُٖٖٗـ .
 بداية المجتيد كنياية المقتصد  ،لئلماـ الحافظ أبي الكليد محمد بف أحمد بف محمد
بف أحمد بف رشد القرطبي ( ت ٓٗٓ ىػ )  ،مطبعة االستقامة ػ القاىرة  ُِٗٓ ،ـ .
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،لئلماـ عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد الكاساني
الحنفي ( ت ٕٖٓ ىػ )  ،قدـ لو كخرج أحاديثو  :أحمد مختار عثماف  ،مطبعة
العاصمة ػ القاىرة .
 البناية شرح اليداية  ،ألبي محمد محمكد بف أحمد العيني ( ت ٖٓٓ ىػ )  ،الطبعة
األكلى  ،دار الفكر ػ بيركت  َُٖٗ ،ـ.
 بياف المختصر كىك شرح مختصر ابف الحاجب في أصكؿ الفقو  ،ألبي الثناء شمس
الديف محمكد بف عبد الرحمف األصفياني (ْْٕٕٔٗ-ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :أ .د.
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عمي جمعة محمد  ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة  ،الطبعة األكلى ،
ُِْْىػ ََِْ -ـ .
 التبصرة كالتذكرة في شرح ألفية العراقي  ،زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي
(ت َٖٔىػ)  ،المطبعة الجديدة  ،فاس ُّْٓ ،ىػ .
 تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،لئلماـ فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي (تّْٕ
ىػ)  ،الطبعة األكلى  ،المطبعة الكبرل األميرية ػ مصر  ُُّّ ،ىػ .
 تفسير الطبرم المسمى ( جامع البياف عف تأكيؿ القرآف )  ،ألبي جعفر محمد بف
جرير الطبرم ( ت َُّىػ )  ،الطبعة الثانية  ،طبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر
ُّّٕ ،ىػ ػ ُْٓٗ ـ .
 تفسير النصكص في الفقو اإلسبلمي  ،د .محمد أديب صالح  ،منشكرات المكتب
اإلسبلمي  ،دمشؽ .
 التقرير كالتحبير في عمـ األصكؿ الجامع بيف اصطبلحي الحنفية كالشافعية  ،لمحمد
ابف محمد بف محمد بف حسف بف عمي سمماف بف اليماـ (ت ٕٖٗىػ)  ،الطبعة
األكلى  ،دار الفكر ػ بيركت ُٗٗٔ ،ـ .
 تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  ،لشياب الديف أبي الفضؿ أحمد
بف عمي بف محمد بف محمد بف حجر العسقبلني ( ت ِٖٓ ىػ )  ،تحقيؽ كتعميؽ :
الدكتكر شعباف محمد إسماعيؿ  ،الناشر مكتبة إبف تيمية ػ القاىرة.
 تيسير التحرير شرح كتاب التحرير  ،لمحمد أميف أمير بادشاه الحسيني الحنفي
البخارم (تُِِٓىػ)  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر َُّٓ ،ىػ .
 الجامع ألحكاـ القراف  ،ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ( ت ُٕٔ
ىػ)  ،الطبعة الثالثة  ،دار الكاتب العربي ػ القاىرة  ُٕٗٔ ،ـ .
 الحاكم الكبير  ،ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ( ت ْْٓىػ ) ،
تحقيؽ  :د .محمكد مطرجي  ،مع مجمكعة مف األساتذة  ،دار الفكر لمطباعة ػ
بيركت ُْٗٗـ.
 الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر  ،لعبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد السيكطي (ت
ُُٗىػ)  ،الطبعة األكلى  ،دار الفكر ػ بيركت َُّْ ،ىػ ػ ُّٖٗـ .
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 رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني  ،أحمد بف عبد النكر المالقي (ت َِٕ ىػ )
 ،تحقيؽ  :د .أحمد محمد الخراط  ،دار القمـ  -دمشؽ .
 سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ  ،لئلماـ محمد بف إسماعيؿ
األمير اليمني الصنعاني ( ت ُُِٖ ىػ )  ،تحقيؽ  :إبراىيـ عصر  ،دار الحديث ػ
القاىرة.
 سنف أبي داكد  ،ألبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني األزدم ( ت ِٕٓ ىػ) ،
تحقيؽ  :محي الديف عبد الحميد  ،طبعة المكتبة العصرية ػ بيركت  ،لبناف .
 سنف الدارقطني  ،لمحافظ عمي بف عمر الدارقطني ( ت ّٖٓ ىػ )  ،الطبعة الرابعة ،
عالـ الكتب ػ بيركت ُٖٗٔ ،ـ.
 السنف الكبرل  ،لمحافظ أبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ( ت ْٖٓ ىػ) ،
الطبعة األكلى  ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ػ اليند  ُّْٔ ،ىػ .
 الشرح الصغير  ،ألحمد بف الدردير ( ت َُُِ ىػ)  ،خرج أحاديثو كفيرسو كقرر
عميو  :الدكتكر مصطفى كماؿ كصفي  ،دار المعارؼ ػ مصر.
 الشرح الكبير عمى متف اإلقناع  ،ألبي الفرج عبد الرحمف بف أبي عمر محمد بف
أحمد بف قدامة المقدسي ( ت ِٖٔ ىػ )  ،المطبكع بيامش كتاب المغني .
 شرح صحيح مسمـ  ،لئلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ( ت ٕٔٔ ىػ ) ،
الطبعة األكلى  ،دار إحياء التراث العربي ػ بيركت ُِٗٗ ،ـ.
 شرح كتاب النيؿ كشفاء العميؿ  ،لمحمد بف يكسؼ أطفيش  ،الطبعة الثالثة  ،مكتبة
اإلرشاد  ،المممكة العربية السعكدية ػ جدة  ُٖٗٓ ،ـ .
 شرح مختصر خميؿ لمخرشي  ،دار صادر ػ بيركت .
 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم
الفارابي ( ت ّٖٗىػ )  ،تحقيؽ  :أحمد عبد الغفكر عطار  ،دار العمـ لممبلييف –
بيركت  ،الطبعة الرابعة  َُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ .
 صحيح مسمـ  ،لئلماـ مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم (ت ُِٔىػ)
 ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار التراث العربي ػ بيركت.
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 عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ،لبدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد العيني (
ت ٖٓٓ ىػ )  ،إدارة الطباعة المنيرية ػ بيركت .
 عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد  ،ألبي الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم ،
تحقيؽ  :عبد الرحمف محمد عثماف  ،الطبعة الثانية  ،المكتبة السمفية ػ المدينة المنكرة
 ُٖٗٔ ،ـ .
 فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،لمحافظ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي
بف محمد بف محمد بف حجر العسقبلني ( ت ِٖٓ ىػ)  ،تحقيؽ :عبد العزيز بف باز
 ،الطبعة األكلى  ،دار الكتب العممية ػ بيركت  ُٖٗٗ ،ـ .
 فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت في أصكؿ الفقو  ،لمكالنا عبد العمي المعركؼ بػ(
بحر العمكـ )  ،مطبكع بيامش المستصفى .
 القامكس المحيط  ،لمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم ( ت ُٕٖ ىػ ) ،
نشر مؤسسة الحمبي كشركاؤه ػ القاىرة .
 الكافي  ،لئلماـ مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة (ت
َِٔ ىػ)  ،تحقيؽ :زىير الشاكيش ،الطبعة الثالثة  ،المكتب أإلسبلمي ػ بيركت ،
ُِٖٗ ـ
 لساف العرب  ،لمحمد بف عمي بف أحمد األنصارم المعركؼ بػ ( ابف منظكر )( ت
ُُٕ ىػ )  ،دار صادر ػ بيركت  ُٗٓٔ ،ـ .
 الممع في أصكؿ الفقو  ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم ( ت ْٕٔىػ ) ،
الطبعة الرابعة  ،دار الكتب العممية ػ بيركت  َُْٓ ،ىػ ػ ُٖٓٗـ .
 المبسكط  ،لئلماـ شمس أألئمة أبي بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي ( ت ّْٖ
ىػ)  ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة ػ بيركت
 المجمكع شرح الميذب  ،لئلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ( ت ٕٔٔ ىػ
) إدارة المطبعة المنيرية ػ مصر
 مختمؼ الشيعة في أحكاـ الشريعة  ،لمعبلمة الحمي أبي منصكر الحسف بف يكسؼ بف
المطير األسدم  ،مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ  ،الطبعة
األكلى ُِّٕ ،ق ػ
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 المستصفى في عمـ األصكؿ  ،ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي (تَٓٓىػ)  ،دار
الكتب العممية ػ بيركت َُّْ ،ىػ ػ ُّٖٗـ .
 مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،لئلماـ أحمد بف حنبؿ ( ت ُِْ ىػ)  ،الطبعة األكلى
 ،دار صادر لمطباعة كالنشر ػ بيركت  ُٗٔٗ ،ـ .
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،ألحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي
(تَٕٕىػ)  ،الطبعة الثالثة  ،المطبعة األميرية ػ ُُِٗـ.
 معاني الحركؼ  ،ألبي الحسف عمي بف عيسى الرماني النحكم ( ِٔٗ ، ) ّْٖ -
تحقيؽ كتقديـ :د .عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي  ،دار الشركؽ  ،جدة  ،الطبعة الثانية ،
ُُٖٗـ .
 المعتمد في أصكؿ الفقو  ،ألبي الحسيف محمد بف عمي بف الطيب البصرم المعتزلي
(تّْٔىػ)  ،تقديـ كضبط  :خميؿ الميس  ،الطبعة األكلى  ،دار الكتب العممية ػ
بيركت َُّْ ،ىػ ػ ُّٖٗـ .
 مغني المبيب عف كتب األعاريب  ،لجماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف
ىشاـ األنصارم ( ت ُٕٔ ىػ)  ،تحقيؽ  :الدكتكر صبلح عبد العزيز عمي السيد ،
دار السبلـ  ،مصر  ،الطبعة األكلى .
 مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنياج  ،لمشيخ محمد الشربيني الخطيب (
ت ٕٕٗ ىػ )  ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ػ القاىرة ،
ُٖٓٗ ـ .
 المغني عمى مختصر اإلماـ أبي القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل الخرقي ،
لئلماـ مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة ( ت َِٔ ىػ) ،
طبعة باألكفسيت  ،دار الكتاب العربي ػ بيركت ُّٖٗ ،ـ
 الميذب  ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم ( ت ْٕٔىػ )  ،مطبكع
مع المجمكع  ،الطبعة الثانية  ،مطبعة مكتبة مصطفى البابي الحمبي ُّٕٗ ،ىػ ػ
ُٗٓٗ ـ
 الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف  ،عبد الكريـ بف عمي بف محمد النممة  ،مكتبة
الرشد  ،الرياض  ،الطبعة األكلى  َُِْ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ .
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 المكسكعة الفقيية  ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ػ الككيت المكسكعة الفقيية .
 ميزاف األصكؿ  ،لعبلء الديف شمس النظر أبك بكر محمد بف أحمد السمرقندم ،
تحقيؽ  :د.عبد الممؾ عبد الرحمف السعدم  ،الطبعة األكلى  ،مطبعة الخمكد ػ بغداد
َُْٕ ،ىػ ػ ُٕٖٗـ .
 الميزاف الكبرل  ،ألبي المكاىب عبد الكىاب بف أحمد بف عمي األنصارم الشعراني ،
الطبعة األكلى  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر .
المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب
 نزىة الخاطر العاطر شرح ركضة الناظر كجنة ي
اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،لؤلستاذ الشيخ عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بدراف
الدكمي ثـ الدمشقي (ت ُّْٔىػ)  ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض  ،الطبعة الثالثة ،
َُْْىػ ُْٖٗ -ـ
 نياية السكؿ في شرح منياج األصكؿ  ،لمقاضي ناصر الديف عبد اهلل بف عمر
البيضاكم (ت ٖٓٔ ىػ)  ،تأليؼ اإلماـ جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف األسنكم
الشافعي ( ت ِٕٕىػ )  ،المطبعة السمفية  ،عالـ الكتب ػ بيركت .
 نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  ،لمحمد بف عمي بف
محمد الشككاني ( ت َُِٓ ىػ )  ،دار الجيؿ ػ بيركت  ُّٕٗ ،ـ .
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