










تاسلاوصداإصاثه.. ض اوش الكلام اعمال م %

الحالفي البال ومصالح والدنيا الدين بين الشريعة قواعد حمعت فقد 
والأخلاقوالعدل والرحمة والسر والبقاء الشمول صمتت كما والمآل 

الذيفهو حميد حكيم لدن من ربانية ثريعة أنها وفوقه وبعده ذلك وقبل 
سثتم آلا ءؤ وعقولهم فطرهم ؤيوافق بملحهم بما أعلم وهو الخلق حلق 

طقنهم|لكياا.
فمنأرا وأعفلمها قدرا الشريعة تأصيل علوم أحل من الفقهية والقواعد 

الفقهلفرؤع جامعة مجرد ليت أنها يدرك فهمها من وتمكن أغوارها ٌبر 
فوائدهاأحل من هدا كان ؤإن - الفرؤع هده على حاكم تقعيد وفق 

هدهبمضمونات الشمولي الشريعة لروح تهدى أيقا ولكنها ، — وغاياتها 
اتالغايمن الثريعة أحكام يه عاليتبني مما كثينا وتكشف القواعد، 

والمقاصد.

وتهلثيقاتهاوألكها ومعانيها بصياغاتها الفقهية القواعد وتمعن تأمل ومن 
ناصعةصوره وأنها الأعلام العلماء أفكار عماره هي القواعد هده أن أدرك 

وتوظيفالمطهرة، الشريعة لصوص فهمهم في الأسلأم أهل إ؛داع صور من 
-بكي اليقول كما - فهي للأحكام مقلمة بقواعد وأحكامها نصوصها 

٢.الفقهاءر رتب تتفاوت القواعد وبهده الحاذق الفقيه لها يحتاج 
حففلعن امتغى بقواعده الفقه محبط ررمن أن المرافئ يقرره مما ؤإن 

الكليات«لمأ؛.في لادراجها الجزئيات أكثر 
حاويةللدلائل جامعة بانها الفقهية القواعد ثمرات رجبا ابن ويلخص 

جمة،وفوائد مهمة قواعد رافهذه ت بقوله لثج وذلللمذاهب، معللة ائل للم

الملك.صورة من ١ ٤ آية ( ١ ) 
.X٣٠٢/والطائر الأشإْ )٢( 
السهي؛ن.القواعد تعلم وغايات نمرات بيان ش جميل له كلام صمن ٣ / ١ امدق، ، ٣١
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،.والممردب١ والتألق والتدريس بالعناية تحظ لم - أثرها وعقلم كعبها 
والمتظوماتالمتون بحفي في موجودة غير انها ذلك ثاب أممن ولعل 

تعينام— فرأيت العاصرين عند الفقهية القواعد دراسة مدار أصحت التي 
ومجالاتوأدلتها حقيقتها تبين مختمرة بكتابة أقرئها أن - تعالئ بالله 

,لها والمخصمة عنها التفرعة والقواعد وتهلبيقاتها إعمالها 

أيرهاوعفليم القواعد بين ومنزلتها القاعدة أهمية بيان في أمحتبق ولن 
الكتاب.ورقات عنه ستكشف مما هدا فلعل وغيرها الأحكام في 

المكتوبومحددا مختصر بشكل القاعدة عن الحل.يث إلئ عمدت لقد 
الهدفعن ؤيخرج ؤيكثر الكلام يطول ئلا لغيره دون يتناولها فيما 

علائتهاوجه ببيان والمخممة المتفرعق بالقواعد وعنيت والمتغئ، 
الأصلية.الدراسة محل الأم بالقاعدة 

مباحثثلاثة فى المقدمة بعد الكتاب فكان 

واحنكامها٠القاعدة حقيقة رلأول: الميحت ءأآ 

مهنالب؛عثرة وفيه 

القاعدة.صيغ الأول؛ المعللب 
القاعدة؛ألفاظ الثاني؛ المطلب 
للقاعدة.الإجمالي الممل الثالث: المطلب 
القاعدة.منزلة الراع؛ المهللب 
القاعدة.اعتبار أدلة الخامس؛ المطلب 

 ١( C عرموصسعبود ممبمطفن محمود الكريم للسخ الماحتير أحلروحة البال عن يعيب لا
الإملاميةعود مبن محمل. الإمام بجامعة الشريعة بكلية الفقه أصول م فمن 

المرمةدار في مطبوعة وهي الثورنو، هدفي محمد الدكتور الأستاذ وبإشراف 
٠٥١٤٠٦بيروت ا والتورع والنثر للدرامات الجامعية 
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القاعدة.لعموم المخمممة القواعد الثالث: المبحث ء؛آ 

مطالب;ثلاثة وفيه 

معتبر.الخائب وفي لغو الحاصر في الوصف قاعدةI الأول! المطيب، 
الوما الحكم به يتعلق ما بين كلامه في جمع من • قاعدة الثاني؛ المطلب، 

الأحر.دون الحكم به يتعلق بما فالخبرة الحكم به يتعلق 
يهمل.الكلام إعمال ر تحن. إذا قاعلءة؛ الثالث،! الطالب، 

هل|همثل كتابة في التع الخلمي المنهج الكتاب ا هن. في لكت، وم
الخلمأهل عن والنقل في المعلومة تتبع من ارتؤ والاأراسالحولث، 

وفوقالموضوعي الخلي التقسيم مع ندها يوما الخلية القضية يقرر ما 
نبيهومنة تعالئ الله كتاب الأول المدر يكون أن الحرصن منه وأهم ذللثؤ 

ءامتدلألاوطثيئا.
بالإشارةالقول ووثمت، والأنار الأحادسث، وحرجت، الأيامن، وعزولتإ 

كانّ ويالإثارة لمصدره، ؤإحالخه محكوفتين بين بموضعه القل لحرفية 
بينظر.الحاثية فى سدو0 بق بوالمراد بالمعى 

الكتابمن والخفرعة التابعة والقواعد للقاءا.ة تدلأل بالامواعتتيت، 
هذايعزز ما الأعلام الأئمة عن والنقل الدلالة، وجه بيان مع والمنة 

والمملبيق.التمثيل في ومثله الاستدلال، 
القواعل.وربهل عموما الثرع بأصول ة القاعل. بربتل اعتنيت، كما 

وكاللالثؤالقاعدتين، بين اللاثة وجه حسثؤ من بها القاعدة من الشرعة 
القاعدة.عموم من المخرجة القواعلّ امتثناء بوحه 

اللملهللأب ثلم نافعا مباركا جهدا يجعله أن الخفليم الخلي الله وأمال 
لهل.هالخلمى الجانب، إيراء فى يشارك ما خصوصا وللمتخمحبمين عموما 







يواحي اثقاعدة حقيقم 

مطال؛ا!عشرة وفيه أ'؛ 

القاعدة.صخ الأول: المطلب 
القاعدة.ألفاظ الثاني: المطلب 
لالقاpدة.الإحمالى المعنى الثالث: المطلب 

القاعدة.0نزلة الرابع: المطلب 

القاعدة.اعتار أدلة الخامس: المطلب 

القاعدة.إعمال مجالات السادس: المطلب 

الكلامإعمال لمفهوم العلمي البعد السابع: المطلب 
القاءال.ةافي 

انسبكلام إعمال نروط الثامن: المطلب 
القاءال.ة.تطيقات من التاسع: المطلب 

القاعدة.تثنيان ممن العاقر: المطلب 





القاعدةصيغ الأول؛ المطلب 
إتْء؛

هالأول سلب ا 0

سإاثق1ماوة

إه٠الهامن أولى الكلام ،رإعمال هي للقاعدة المشهورة الصيغة 
أولىفهو اللففل إعمال أمكن ءاذا بصيغة التمهيد في نوي الإّرذكرها 

إلغائهمن 

منحير الكلام ارإعمال بصيغة المعاصرين الباحثين بعض عنها ؤيعبر 
إُمالهاارص.

جعلهقيدا مدلولها في ليدخل القاعدة صيغة في توسع فقد نجتم ابن أما 
مجيإهماله من أود الكلام ااإء٠ال فقال القاعدة من تثتاة م قاعدة العلماء 
أهمل«ل؛ا.يمكن لم فان أمكن، 

 0 ٠0

المثور،  ١١٧ / ا للكي والظئر الأشاْ ، ١ ٢ ٩ Y/ المهاج شرح ش بمفلر/الإبهاج )١( 
؛،Jjullالأحكام مجلة ، ١٢٨ص لييوطي والظائر الأشباه ، ١  ٨١٢/ ١ القواعد ئي 
القواعد، ٣١٤ص للورنو الوجيز ، ٣١٥ص للزرقا الفقهية القواعل شرح ، ٢٣ص

.٣٦٥\إ الأربعة المداهسم، في وتطيقاتها الفقهية 
.١ ٥ ١ ص الأصول علن الفرؤع تخريج مح، التمهيد )٢( 
الأصولبتالقواعد في الأخلاق أثر ، ٢٢٦ص الكريم القرآن أْرلتفي دراسات يطر/ )٣( 

.٢٢ص ١^٠؛،الفقهاء ^،
.١١٤الأشباْوالظاترص )٤( 
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هاص المطلب ١0.

الفاظاثقامدة

المدية؛على وعملت صنعته، عملات أعمله عملته عمل من الإعمال؛ 
الغسثوأعمل ونفذته، به قمت أي الأمر وءمل_تا جمعها، في سعست 

يهملهولم بمنهلوقه عمل 
ا.هجاءأ بحروف الصوت اللغوي! الممى في الكلام الكلام؛ 

حروفمن الواحد الحرف عاى تقع ر>اللكلمة بعضهم عن الأزهري نقل 
وتعمعي، لها حروف حماعة من مؤلمة واحدة لففلة علئ وتقع الهجاء، 

بأمرها.وحهلبه بكمالها قصيدة على 
؛.٣٠٠١قصيدتهفي أي كلمته في الشاعر قال يقال؛ 

عنالغانية المتقلة؛أنمسها،  ٠١٠^١١١هو؛ اللغة أهل اصهللاح وفي 
.٢٤١((غيرها 

٠معي يفيد لا الذي الفول مقابل ني هتا وهو 
وأقامه. بالوصع الممد المركب اللفظ ارهو الكلام النحاة وعند 

ا.لمعنن(،١ حاء وحرف وفعل، اسم، ثلاثة؛ 

.١  ٤٥٥ Y/ المُاصرة الرئة اللغة معجم ،  ٠٤٣ Y/ المير انماح يطر/ ١( 
 )Y ٥٨٨١اص؟/شص .
-ا/يأمتهد,بالألغةم(
.Y • / ١ الخصائص ٤( 
■٥ ص الأجردمثة ءا 
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،.ومضموى،ر مقتضاه يإلغاء 
عدمواللزوم مهملا، يكون بل اعتباره عدم معناه! الكلام ؤإهمال 

اتكلأم.هذا علئ المرتبة الاثار اعتبار 

١.٣ ٥ ص الوجيز ٢، ١ ٩ آ/ للورنو الفقهيت القواعد موّوعة 



مساعية الأحمال، المس، الثالث: المعلق 
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اسم،الإبمئبيساعية

فالأصلنة الأو الكتاب به حاء مما الثاؤع من صادر كلام كل أن 
مفصودلمعس إلا صدر وما به، ليعمل إلا حاء ما فاته إعماله وجوب 

المعانىأقرب على أمكن ما على حمله فيجب وامتثاله، لتهلبيقه للمكلفين 
علئحمله ذللث، من يتمكن لم فان الوجوه، من اللفغل يحتمله وما وأظهرها 

حملهبترك يهمل ولا مراد، معنئ علئ بتقر حتئ المعاني من دونه ما 
حكما.يفيد ممتئ علئ 

منفإن الشرعي اللفظ في المعاني تحددين، إذا أنه أيئا ذلك ومجن 
فإنهبينها الجمع يمكن لم فإن ذللث،، أمكن ما كلها عليها حمله إعماله 
•معنئ أوسعها علئ يحمل 

مادون حديد لمعي المفيد الكلام على الشائع كلام حمل ذللث، ومن 
الإعمالفكمال حديدا معنئ يفيد لا التاكيد لأن التاكيد باب من يكون 

حديد٠لمعى س التام

السانيعلئ يحمل بل يهمل، ولا يعمل فإنه الكلفين كلام ذللث، ومن 
الإقراراتفي كما حصوصا لغوا كونه دعوئ نْع ولا الظاهرة المباشرة 
والتبرعارت،أا،.والمعاوصات العقود وصائر والمؤع والءجا'--، 

.٢٧١ص الفقهيت والضوايط الكلية المواعد الإحمالي/ القاعدة ممن بيان ؛ي ينظمّ 
.٣٦٥\إ الأربعن المذاهب نى وتهلييقاتها الفقهية القواعد 
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لأمرين!التشه فيه المهم من الأجمالي العام القاعدة معنى ش وهتا 
الأولويةإرادة في ءلاهر0 علئ ليس القاعدة في ااأولئ،ا لمغل أن الأول؛ 
كلأيجوز معناه! فليس والإهمال، الإعمال الوجهان! صح ؤإن والخيرية 
بلمراد، غير القاعدة في معنى هدا خير، أو أولى الإعمال أن غير الأمرين 
وعدممحي، على وحمله الكلام إهمال جواز عدم القاعدة عموم مقتفى 
معيعلؤل حمله يجسإ بل حكما، يثمر لا بحسثا عليه الدال الممى إهمال 

•الأولوية ْع التختتر لا الإيجاب، صيغة على فهو فته، ؤإعماله 
روحث أن غير اللففل، إهمال لنفي توجه ؤإن القاعدة لمغل أن الثاني: 

هولما بمعناها يدم، القاعدة على تفريعا وتقعيا.هم وتهلبيقاتهم العلماء 
كلفي إعماله في السعة وحوب، إلى الكلام، لإهمال نفيها مجرد من أبعد 

فإذامعاني، من يحتمله ما بكل الأعمال في والسعة فيه، إعماله يمكن ما 
حمالهإعماله في المعة من كان واسعا ومعنئ صيما معنئ الكلام احتمل 

الأولي؛كان جديد ومعس، مممدم محم، عض دل ؤإذا الواسع، المعنمل، عض 
مدلوله.ش ليلة الجديد علي، حمله 

ؤإلأالإعمال، مقابل في، الغالب هو لأنه الإهمال من، بالأولئ فعبر 
ملتمت،هو إذ هدا، من، أعم هو العلماء عند العالمي، بمعناها القاعدة فوصع 

وماالإعمال من، الأصيؤ، مقابل في، يح-تماه ما وبأوسع الكلام إعمال إلئ، 
الإهمال.وهو منه أسموا 

المتفرعةوالقواعد وتهلبيقاتها للقاعدة العلماء تعريف، ش تحفن، ومن، 

المحس،.هدا ادرك عنها 

٠ء ٠ 
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4نولمالقاعد،ة

فهممن علئ تخفى لا والأحكام التشريع في عظيمة منزلة القاعدة لهذه 
وتهلبيقاتها.شمولها القاعدة 

الأتية!بالتقامحل القاعدة أهمية معالم أهم إبراز ؤيمكن 
منهمأحد عن يصدر لم العلماء اتفاق محل هي القاعدة هده أن الأولى؛ 

للأعمال.رsا ولا بالقول إنكارا مخالفتها 

فالكلعليها، وتفريعهم بها، تعليالهم حلال من عملتا الاتفاق هذا يفلهر 
بعضفي الخلاف وقع ؤإن أصلها، في مخالفتها أحد عن يرد ولم اعتبرها 

،•جزئالهار 
فىمعملة القاعدة هذه أن إذ القاعدة، إعمال مجالات سعة الثانية؛ 

كلاموفي الصحابة، وأقوال والسنة الكتاب، من الشرعية الأدلة نصوص 
عامةكلام وفي وترحيحاتهم، بهم ومذاهأقوالهم تقرير في اء العلم

بيانه.محياش كما ؤإقراراتهم ومعاوصاتهم عقودهم في المسلمين 
فقط.،؛لالفقهية ؛القواعد ارتباطها يس لالقاعدة هذْ أن الثالثة: 

بالقواعدلة وصعلاقة ذات فهي عموما، اللفظية ؛الدلالات ارتباطها 
وعالماليلاعة علم حصوصا اللغوية وبالقواعد الفقهية ويالقواعد الأصولية 

البيان.وعلم الدلالة 

,٢ ١ ٩ T/ للورنو الفقهة القوامح. ،وموية ١( 
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بوصعالأدلة بين المتوهم بالتعارض العالم أهل اشتغال ذلك ومن 
الثاؤعمقصد يحقق التعارض دفع أن إذ ، التعارض، هدا لدفع نواعد 

العلمأهل من، تبعهم ومن الصحابة؛هنأؤ عليه ار حمولدا الأدلة، باعمال 
تقديمإلئ، ويسعون بل تهمل، أن من للادلة صيانة هدا يومنا إلئ والفتيا 
،أحدهما ترجيح علق، الإعمال في عة المن، فيه لما الدليالين، بين الجمع 

وٌنالأولين "إطاق عليه مما الجويني قال كما بالترحيح التعارض فدفع 
•٢٢١٠٠نعهم 

عدمه،الأصل أن وتأكيدهم المخ بأحكام العلماء عناية ذللث، ومن، 
إلايهمل أن الشاؤع لكلام صيانة عليه الدليل بقيام إلا دعواه من والحرز 

نخه.على الدليل بقيام 
هوالمعارض دفع أحكام في الأصوليون به يقول الذي المخ وليم، 

فيهاورد التي المسالة حكم وفي عارض نسخ هو بل الاصهللاحير، المخ 
المنةأو الكتاب من، النهم، هدا أن بدليل ،، فق_هلأ المتعارصان انمليلأن 

أحكاممن، عليه دل فيما إعماله يمكن، عليه معارصه بتقديم قيل الدي 
بهيقول الذي المخ واصما الصنعانير نال كما فيها، معارصة لا أرئ 

نهابة، ٢٩٥أ/ \سم\فق\ت ، ١ • ١ ٩ r/ العدة ، Y٢٥٣/ الرخب، يطر/أصول، )١( 
تيسير، ٦ ١ ٩ إ/ المنير الكوكب ثرح ،  ٠١٣ آ/ المحط ،البحر ١ ١ • ٨ أ/ الوصرل، 

. ٧٨ص سهأ والترحح الألفاظ دلالان، تعارض ، ١  ٥٣م التحرير 
.اورئنأ/آأاا)٢( 
الثديالعرف، كتابه في، الكشميري شاه معظم بن، شاه أنور محمد قاله ملح مرين، )٣( 

وهوبالنةر، الثايحح النسخ قسمين؛ إلي، النسخ قسم حيث ٥ ٢ / ١ الترمذي متن شرح 
الذيالاجتهادي والمخ الدلل،، بنخ الشيع منؤ دليل، على الماثم الحقيقي المخ 

المخبان للجمهور الحنفية مذهب، مقربا نولا وقرر المعارض، لدخ الفقيه إليه يلجأ 
المسخأما بالنقل،، الثابت، الأول هو إنما المتعارمحينر الجمع؛_، عبي، يقدم الذي 

عليه.مقدم فالجمع الاجتهادي 









تأسلأوتةسا■ ■ إه4ااإه ض اوش ادقلأم إعماو ٦—م 
ع}خأ\=^^=^=^=^=

يمؤيكك ؤممتط ست ;^^١ ئتر يئم .وثؤ> ؤيبممحكء أش إئ دم؟ إدا 
.٢١١4ألثقلين

منادياسمعنا وقاإثثا ؤؤ ت نولهم المومنمن عن الله حكئ مما وكان 
قا٠نأيمرآذءامنوأغتققم للايمي تادى 

يستمعونولا ُآذانهم يسمعون ممن غيرهم حال من المؤمنين الله وحذر 
ورسولأ,آقث آطعوأ ءامتول الخيتتث كأيا ؤ تعالئ! قال كما المطيع ام>تماع 

اليخب تَيثا ة١وأ #ض ءزأ ه 0 فثثون ه تة زوا 

هوالإعراض وأن الكريم كتابه إنزال مقاصد من شيئا تعالئ الله وبين 
الدهم آمحفميم هنج( ؤيذرإ يثهآ ؤ سبحانه؛ فقال له؛ السماع عدم سبب 

ت!سمقه<ر؛/
والتحديرالكلام لغو عن النهي على الدالة الأدلة عموم اثرابع" الدليل 

لأنإلا ذللئ، وما قائله، وعن عنه الاعراخى ووجوب واممتماعه قوله من 
•يهمل بل به يعمل لا باؤلل قول اللغو 

الفلاح؛لهم الله كتب الذين المؤمنين وصف في تعالى الله قال 
ا.مبموزك> خماألم ئم 

هعنه أللعوهمضؤأ سممأ ؤإدا ؤ أيما• وصفهم في سبحانه وقال 

•الور سورة همن ٥ ١ آية ا ١ 
,عمران آل محورة ْن ١  ٩٣آية من ( ٢ 

.juVi■؛مزورةو؛ ٢٠الأتان ٣( 
فصلتح.صورة من ٤ آية ( ٤ 

مون.لمؤ ا صورة من ٣ آية ٥( 
القصص.صورة من  ٥٥آية من ٦( 











ءالقاعدة اعنيا، أدلة الخامس المحلف 

=======ذ=^=^=^======وإ 
بلمجمل، ه النبي وفاة بعد يبق لم أنه علمي منعقد الاتفاق أن مع فيهما، 

•، بينبمكلمجمل١١
للحروفوالأحاديث، للايات الإعراب، في النحاة يقوله ما ويانيتهما: 

والسنةالكتاب، في فيكون لها معي لا أنه زائدة أنها يوهم قد إذ زائدة، انها 
جهةمجن زيادتها بدللئح يريدون بل بمحح، ليس وهدا مهملا، زائدا 

وسموهاالإعرابية، الصنعة حين، من زائدة عندهم فهي المعنى لا الإعراب 
الالإعراب جهة من لزيادتها العثيمين العلامة يقول، كما إعرابا زائدة 

الكان ؤإن ْتطالين نيئين بين لوهوعها التسمية هذه ويب ، المعنئ 
•ا المعىل حث من امحقاطها يصح 

لسؤال(بجواب الحروف، هده بزيادة الإثكال( العثيمين العلامة ويدفع 
بنصه!أنقله عليه ورد 

محآممتجوابه فكان زائدة؟ حروف القرآن في إن ت يقال أن يمح هل 
الإعراب،حيث، من زائدة حروف القرآن ففي زائدة بكلمة أراد إذا ارأما 

تبك.؛• فقوله بصحح، ليس فهذا معنى لها لث~را يعني،• زانية أما 
الجملةكانت، لو ولهدا زائدة، الإعراب حنث من اياء ه مخ• >ءللو 

منزكن الكلام، استقام للعبيد ظلاما ريلئ، وما ت وقلت، القرآن غير في 
لأنناالمعنن؛ حيث، من إطلأما زائد شيء القرآن في ليس لا، المحنن حنث 

ماالكلام في يكون أن لزم المعنن، حيث من، زائد محي،ء القرآن فير قلنات لو 
فيالزوائد الحروف في المائدة هي ما ت قائل قال فإذا منه، فائدة لا لغو هو 

.١ ٤ أ/ الفحول، إرشاد ،  ٢٧٠٣التحرير،■/ شرح انمير بفلر/ ( ١) 
•٤ ٩ م، ع~ميز، لأبن الق مض، ُخممر ، ٢١
• ٩٣ص ين لأبن، اللثب مغمم، مختمر ، ٣١

.محصاك سورة من ٤ ٦ آية من ( ٤ ) 



تأسلاوصداالئةلأمأواى«ذ،إصااه.. إعماو  ٠٦
=وى===^^===د====

الشيءيوكدون أنهم العرب لغة من هذا فإن التوكيد، الفائدة ت قالتا القرآن؟ 
لئنيثؤوؤدُ تعالوإ؛ت قال كما العرُية نزل والقرآن الزانية، يالحروف، 

ُإثان?0؟ ألنذئبي مة ظ0 شك عر آمحمى.٢ \قآو د نتل ?3؟ ني 
قيا:إعراتا، زائد قال: إذا بالزائد؟ يريد ماذا الر.تل: يسأل وففين4رأ، 

غالهل((قلتا: معأئ، زائد قال: ؤإذا صح، 
اللفغلمقاصد من التأكيد أن إذ الينة قواعد ْع متوافق هدا أن شالا، ولا 

المعي.نيادة عالئ تدل المثى وزيادة اللغوي، 

أنإلا ورودها أصل هو فهذا للتاكيد الزائدة الحروف ن أ ومع 
وتقويةللتوكيد تأتي الزائدة المسماة للحروف احرئ فوائد ذكروا النحاة 

علنوللدلألة ، اللففل ولتزيين وللاثباع، ،، للتقديرل وتأتي ٢ السل 
وغيرها.والميالغة وللتكثيفح والاستغراق الشمول 

الكريمالكتاب ْع أدبا بالزائدة ميتها نعدم اكلهاء بعمى رأئ وفد 
زائل.ةيسمونها لا النحاة من والبصريون صالة، حروف أنها يقولون ؤإنما 
صلةيسمونها ؤإنما 

٠٠٠

 )١ou'yi منررةالثعراء. ١٩٥. ١٩٢

القرآنإعراب عثكل \إ'0إ للنحاس القرآن معاني ، ١ ٤ • T/ القرآن سذلر/'مجاز ٣( 
. ٢٨٦إ/ الوافي المم ، ١٧٢; طالم، أيي بن لكي 

٧٢ا/للنحاس القرآن إعراب ٤( 
.٤ ١ ص الواطئة!الثمين العقيدة نرح ،  ٧٧/ ١ الماللث، ضياء ينظر/ ٥( 
.٣٦٣ص المحوي التطبيق ٦( 
.٩٦; ٢٢لسن المفتوح اuب لقاء ٧( 
٤٧ا/للنحاس القرآن إعراب ٨( 





تأسلأوصوّاااكلأ،اا/اىضإه«ال4.. إععاو م
لى===^=======^=

هالسابع لمهللب ا ه

اثقاعدةي اثكلأم إه4او ثهفهوم اسي اس 

اللفظظاهر من أوسع علمي بعد القاعدة في المقصود الكلام لإعمال 
يلحفلوتهلبيماض العلماء كلام تامل ومن الإهمال، مقابل في هو الذي 

واضحا.حليا هذا 

ذلك:ومن 

إعمال.بلا كلام يترك فلا يعمل، كلام كل الأول: 
حملهإعماله من فإن الشرعي اللمغل في المعاني تعددت إذا الثاني: 

علليحمل فانه بينها الجمع يمكن لم فإن ذلك،، أمكن ما كلها عليها 
أومعهاممئ.

مادون حديد لمعى الممد الكلام •؛،لئ الثاؤع كلام حمل الثالث،: 
الإعمالفكمال حديدا معنئ يفيد لا التأكيد لأن التاكيد باب من يكون 

حديد.لمعى التاسيس 

المعانيعلئ يحمل بل يهمل، ولا يعمل فإنه الكلفين كلام الرابع: 
الإقراراتفي كما خصوصا لغوا كونه دعوئ تسمع ولا الظاهرة الباثرة 
والتبرعاتوالمعاوصات العقود وسائر والبيؤع والهبات 
فيظاهره علئ ليس القاعدة في ر>أولءإ؛اأ لففل أن عليه التنبيه يجب، ومما 

فليسوالإهمال، الإعمال الوجهان: صح ؤإن والخيرية الأولوية إرادة 
فيمعنى هذا حير، أو أولى الإعمال أن غير الأمرين كلأ يجوز معناه: 

المعيإهمال جواز عدم القاعدة عموم مقتفى بل مراد، غير القاعدة 





تأسلأوصدا. إه4اوع. الكلام إصاو ٦, 
==_=^=====^^===m■

ه 0

اسسكلام إعهاو فؤوط 

وعدمواعتارها الناس إعمال القاعدة إعمال مجالات من كان لما 
شروحلوفق هو ؤإنما إطلاقه على لمس هذا أن بينوا العلماء فان إهمالها 

مهملا،ييكون ان يجوز ولا معملا الناس كلام فيها يكون معتبرة 
ثلاثةبأنها الناس كلام إعمال شرومحل العلمام بعض ذكر وقد 

الخلاف،وير ؤإن الإهمال، عن كلامه يصان لا البالغ فغير • الملؤخ ~ ١ 
البالغر؟يغير أو بالثالغ كلامه يلحق هل البالغ غير الميز في 

كطلاقهأثارْ لميه يترب، ولا كلأي ينفذ لا فالمجنون الشل: - ٢ 
الخمر.كثارب، ه نفبفعل عقله زوال وير فيمن واحتلفوا وبيعه، ونكاحه 

عليهتترنب، ولا به لايزاخذ وكلام قول علق فالمكرْ الاختيار: -٣ 
مهملكلامه سلعته بع أو زوجته طلاق أو الكفر كلمة على كالمكره آثاره، 

٢•غترْسلأ 
كلاميعمل الذي أن قلنا إذا يصح الشروط هذه ذكر أن يفلهر والذي 
لهذهمتضمن يالكلف، فوصفه المكلفط، كلام تا: قلفإن الإنسان، 
المروط.

ء٠ 0 

. ١٢٨و•  ٢٧٩ص الفقهيت والضوابط الممة 



ةالقاعد تطبيقات من التاسع: المطالب 
لتآت(ث

00

سسم1تااق1ضاة

الدليلقيام إلا نخه دعوئ يمح لا معمل مجحكم الدليل ان لأصل ا- 
فلايالدليل العمل وترك إهمال تقتضي النسخ دعوئ لأن المسخ، على 
عله.بالدليل إلا إليه بمار 

عطلنالدليل بقيام إلا تاؤيلها يجوز ولا الموص بظاهر العمل جب ي- 
المراد.المعى مبينا الظاهر المعي إرادة عدم 

عالئقصره يجوز ولا أفراده، جمع متناولا العام اللففل إعمال لأصل ا- 
المخصص.الدليل بقيام إلا الأفراد هده بعض 

ينصرففانه أولاد أولاد إلا له وليس أولاده، علئ داوا أونفإ -إن 
.كلامه يهمل لئلا ، إليهم 
نحوهأو لمرها من أكل ثم ، شيئا النخلة هذه من يأكل ألا حلم، ن م- 
كلامهفحمل عينها، أكل يمكن لا النخلة لأن يحنثا؛ فانه منها، يخرج مما 
•منها بمدح ما على 
الحبنا فيه؛ يملخ ما عالي حمل شيئا، القدر من يأكل لا حلما ذا إ- 

ؤالقدر عين علئ حمله يمكن 

زوجته،طالمت، طالق أحدكما أو طالق، أتت وأجبته لزوجته نال و ل- 
فانهالأجنبية بخلاف إليها، منه توجه ما إلا الكلام إعمال يصح لا لأنه 

مهمل•لغو يكون 
طلقةطلق.تا ، طلقة نصمج أو طلقة ربع طالق أنحؤ ت لزوجته نال و ل- 



ص
وممدات،مج اصاله..  jnاوش الكلام إععاو 

وعدمقال، الذي باللفظ إيقاعها يمكن فلا تبض لا الطلقة لأن واحدة، 
واحدة.ءلال٠ة علئ بحمله فيعمل للكلام إهمال الهللاق إيقيع 

لأنالأمشاء، منه يمح لم عثرة، إلا عشرة عالي س قال -لو 
ويبطلإقراره فيعمل مهملا لغوا كلامه يجعل هنا تثناء الامتصحح 
للكلام.إعمالا اثاؤْ 

عليالكلام صمن التهلبيقات من مزيدا - تحالئ الله ناء إن - وسيري 
القاعدة.عن المنفرعة القواعد 

٠٠٠



القاعدةمستثنيات •ن العاشر: المطلب 

هاسسم لمطلب ا ه

اثقاعدةثنيات سص 

فيهايرد لا ه رموله وكلام تعالئ الله كلام حالب في القاعدة 
نص.عمومها من يخرج ولا الامتثتاء، 

غيرمهملا يكون أن يوجب ما كلامهم من يرد فقد الناس جانب في أما 
الحمل.وجوم من وجه بأي إعماله ر تعن، فيما وهذا معمل، 

إعمالتعذر ررإذا ة ، Lpالقاهذه من تثناة مقاعدة العلماء يقعد ا ولن. 
حملهالحادة أو العقل يحيل بكلام تكلم إذا بما له ويماتلون يهمل® الكلام 

منهيؤخذ ولا يهمل إعماله يتعن«ر حين فإنه احتمالا ولو صحيح معنى على 
•لغوا؛ليكون معك،

لعمومالمخصصة القواعد في القواعد في هذا علئ الكلام ومسياتي 
القاعدة.

 0 ٠0





اسثاثاض:
اثقواعاوالسوطضالقاسة

مطالباعشر أحد وفيه ؛؛' 
المسح.عدم الأصل قاعدة; الأول: المطلب 
منأولى اكل؛لين بين الجيع ئاعدْت الثاني: المطلب 
اكرجثح•
علىيحمل التئؤع اختلاف قاعدة; الثالث: المطلب 

فيه.الواردة الأقوال يجمع القول 
القراءاتددت تعإذا قاعدة; رابع: الالمطلب 

تعين.جميعا إعمالها وأمكن المعتى واختلف 
حملهأمكن إذا الشترلئ. قاعدة; الخامس: المطالب 

تعينمعاب جميع علئ 
الحقيقةالكلام فى الأصل قاعدة; السائس: المطالب 
ما!الحمقة ت  iJuuاذا قاعدة; السائم: المطلس 

■اداسن 
كدكريتجرأ لا ما بعض ذكر قاعدة; الثامن: المطلب 

كله.

٠التأكيد من أولى التأسيس قاعدة; التاسع: المطلب 
الجواب.فى معاد الموال قاعدة; العاشر: المطلب 
الاللفظ بعموم العبرة قاءا-ة; عشر: الحادي المطلب 

\المبب. خصوصن ب /

 .َ\





:وزآ:النسخعدم الأصل قاعدة: الأول: المطلب 

٠!لأول 0

ق1عد،ة:الآصلعداماص

الأصلإذ ٢، ^-٠٢١ الأمة علماء عند منقورة ناعية المخ عدم الأصل 
إلئوتحكيمه به للعمل باق محكم فهو والستة الكتاب في حاء ما كل أن 

الالأصل يعمل أن يتعين وحينئذ طارئ، عارض والمخ الساعة، قيام 
عليه.الدليل يقوم حتى الهيارئ للعارض يترك 

اللفمن الأصول علماء جماهير *ومذهب ت رصا رثيد محمد قال 
المسخعدم الأصل أن والخلف 
إذا؛رالأحكام لهاننيلا ومالقاعدة هده مقررا الشاطئ الإمام وقال 

لأنمحقق، بأمر إلا يكون لا فيها الخ فادعاء المكلف؛ على بتن، 
إلايكون لا بثبوتها العلم بعد فرفعها محقق؛ أولا الكلف علئ ثبوتها 

ينخلا الواحد حبر أن علل المحققون أحمع ولذلك محقق، بمعلوم 
أنهذا فافتفي به؛الذلرن؛ للمضضع رغ لأنه المتواتر؛ الخبر ولا القرآن 

إلافه انمعوى تللثح فول يبني لا نخه يدعي المكية الأحكام مجن كان ما 
الإحكامدعوئ ولا الدليلين بين الجمع يمكن لا بحتنؤ بالمخ، قاطع مع 

فيهما<،ص.

؟/•آدتمرالكتاب علوم في أ/هآ-لالابب الأحكام أمول في يظر/الإحكام )١( 
واكويرالتحرير ٣،  T٠٨/والتحسر التقرير ،  Y١٧٦/ اuرى فح ، ١ ٠ ٢ عرفة؛/ ابن 

.A'

.A١٤٢/تمرالمار )٢( 
الرافقات'أ/ا،مآمآو-إم.)٣( 











ومميداتأسلأ . إهماله. ض اوش الكلام إععاو وج:

ه0

الترجيحض أوش اثدسن بين اتجمع ث قاعدة 

والحناطةوالشانمة المالكية من الجمهور فإن الأدلة تعارض عند 
فهدا،، حاور عش منهما واحد كل بحمل الدليلين بين الجمع يقدمون 

عملالجمع لأن أمكن، متن المتعين الواجب هو بل الترجيح من حير 
لأحدترك هو إذ الترجيح بخلاف الكلام، إءماJا في أومحع فكان باليليلين 
ؤإهمالأحدهما إعمال من حير الدليلين ؤإعمال له، أل ؤإهم—الدليلين 

الأحر.
الخبرينيمضوا أن العلم أهل ®ولزم الرسالة؛ في الشافعي الإمام قال 

وهمامختلفين يعدونهما ولا وجها، لإمضائهما وجدوا ما وجوههما، على 
المسيلوجد أو معا، يمضيا أن فيهما أمكن إذا وذللث، يمضيا، أن يحتملان 

يسسبولا الأحر. من باوجب واحد منهما يكن ولم إمفائهما، إلن 
ماالمختلف، إنما معا، يمضيان وجها لهما كان ما الاختلاف،، إش الحديثان 

هداالواحد، الشيء في الحديثان يكون أن مثل غيره، بقوحل إلا يمضى لم 
يحرمه،،وهدا يحله 

بينهاوالتوفيق الأدلة بين الجمع أن الأم بالقاعدة القاعدة هده وعلاقة 
إمكانهمع يترك فلا أحدهما، إهمال وعدم المتحارصين للدليلين إعمال هو 

إ/الرل نهاية ،  ١٤٢ ص الخمول تشح ثرح والإرثاد التقرب يطر/ )١( 
y/العدة ، ٤٩'١/ اللمع نرح ، ١٥٩ص التمرة ، ٢٥ص للحازمي الاعتبار ، ٤٥٠

.١  ١٢ص الألخاظ تعارضدلالان، •٦، المير؛/٩ الكوكب، ثرح ، ١٠١٩
الةصاأماوأ؛مآ.الرّ)٢( 



























الحقيقةالكلام ث الأصل قاعدة: المادس: المطلب 

ولمالنصين أعمل أ)ه جهة من إهماله دون الكلام إعمال ْع المتوافق أيضا 
الأخردون بأحدهما يعمل 
حقيقته،هازْ مهللئا فكونه إطلاقه عالئ يحمل المهللق اللفظ أن لأصل ا- 

بدليل.إلا ببعضها لتقييده أوصافه جميع متناولا متللقا كونه عن ينقل فلا 
بهوعلق الأصماء من الله أطالقه فما ر؛ تيمية ابن الإسلام ثيح قال 

إلايقيدْ أن لأحد يكن لم والتحريم والتحليل والنهي الأمر من الأحكام 
ورسوله١١١الله من بدلالة 
منلغيرْ تنقل لا حقيقتها، هو هدا للوجوب أنها الأوامر في الأصل -

المنير.الماقل الدليل لقيام إلا الإباحة أو الدب 
مامنه فأتوا بشيء أمرتكم #فاذا قوله عن وهويتكلم القيم ابن نال 

أوامرْأن علئ الحديث رردل ت فدعوها( شيء عن نهيتكم ؤإذا استطعتم، 
•، المدبءال مراده أن أوسن ذللئإ، يرغ ما يجيء حتى الوجوب "على 
للتحريمفهو الوحتين في جاء نهي فكل التحريم: الهي في لأصل ا- 
الدليل.لقيام إلا والإباحة للكراهة عنها ينقل حقيقته،لأ هي هده 

فالهيهانا من الثيء عن الله رمول نهئ رافإذا الشافعي: الإمام قال 
١ا اكحريما<ر غير له وجه لا محرم، 

\إالتحرير تسر ، ١ ٥ ١ Y/ الخطاب لأبي اكهٍاو ، ٤  ٠٧ا/ الأدلة قواطع يطر/ )١( 
. ١٩٩ص الألفاظ دلالات تعارص ، ٢٧٢

.١٣مجموعاكاوى؛أ/)٢( 
.٢٣٨ص الألفافل دلالات تعارض ، ٣٣ص الثاني أصول، ،  ٤٣ص طلر/اللمع يو 

الكرمول، بس الاقتداء بات - ق والبالكاب الاعتمام كاب - البخاري أحرجه )٣( 
.(.ا)ح^y٦0■\^0ه^إ^

.٦( ٢ ٥ ٩ )ح ٩ ١ U/ ه توقير، باب - الفضاتل كتاب - ومسلم 
إءلأماوونعينا/اها.)٤( 
.٣٤٣ص الرالة )٥( 



ئسلأ'وممدّا.. AIUAI•_١^۶١٨ إعماو ٨
على==========^==

فهومحه تهن كلْا أن ه منرسولاش الهي ارأصل أبقا: وقال 
الحريم،غير لمعي عنه نهن إنما أنه علن تدل دلالة عنه تأني حنن محرم 

عنللتنريه الهي به أراد bما بعض دون الأمور بعض عن نهيا به أراد إما 
.٢١١والأخيار«والأدب، المهي 

ومعيظاهرا معنى له كان فإذا ظاهره، علن الكلام حمل لأصل ا— 
إلنبه ينتقل لا الراجح ظاهره هي فحقيقته الدلالة في منه أصعق، محتملا 

•الرجوح بإرادة تاؤيله على دل بدليل إلا المرجؤح المعن إرادة 
أظهرأحدهما أن إلا معنيين، يحتمل فإنه الظاهر رروأما ت أبويعلن قال 

عنهصرفه يجوز ولا أظهرهما، علن حمله فيجبا الأحر، من باللفغل وأحق 
مأه،ارآ،.أقوى هو بما إلا 

القلاحتمال بين الألفاظ ترددن، فإذا الفل، عدم الألفاظ في لأصل ا— 
القل.عدم وهو الأصل وتعين وجب عدمه، واحتمال 

الدليل«ل'ا،.فعليه ادعاه ومن واكغيير القل عدم رروالأصل ت المرافئ قال 
راحكمالحقيقة الكلام في ررالأصل القاعدة هذه في يدخل مما و— 

الصورفي عليه تقدم الحقيقة فإن الجاز مع اكلاثة الحقيقة أنولع تعارض 
اللأُث،كاوها.

أنعلن الأصوليين فإظباق والمجاز اللغوية الحقيقة تحارصت، فإذا 
ونقلالجاز، إرادة علن دليل يدل لم ما ومرجحة مقدمة اللغوية الحقيقة 
الاتفاقالهلوفى 

. ٥٨العلم جملع )١( 
.١٤١العدة١;)٢( 

 )١١٠٢^١; )٣.
.٥ • ٣ / ١ الروصة مختمر ثرح )٤( 



نتحالحقيقة الكلام ق - الأصل قاعدة: السادس: المطلب 
لماإذ العرفة، الحقيقة قدمت والمجاز العرفية الحقيقة تعارصت ؤإذا 

الحقيقةعان مقدمة العرفية الحقيقة أن والبلاغيين الأصوليين عن تقرر 
ا.١ اللغوJةر الحقيقة عليه تقدم ما عن تقدمها وحب اللغوية 
الشرعية،الحقيقة فدمت الجاز مع الشرعية الحقيقة تعارصت ؤإذا 

اللغويةعر مقدمة مهي بالتقديم الحقائق أون هي الشرعية الحقيقة لأن 
.٢٢الجازلوهو دونهما ما عر مقدمة فهي والعرفية 

ر>إءمالالأم ُالقاعدة الحقيقة« ازكلأم في الأصل  ١١القاعدة هذه وعلاقة 
الجاز،من الدلالة في أومحح الحقيقة لأن ا، إهماله من أولى الكلام 
إلاالعئ في المعة برك له نتقل فلا الدلالة في صز الجاز فاعمال 

فيالسعة من جزء المعي وهدا الحقيقة، دلالة في المة إرادة يمنع لدليل 
الكلام.إعمال 

٠ء ه 

/١ الوصول نهاية ، ١١٢ص الفصول تقيح ،ثرح ١ ما ٢ / ١ رحى الأصول ينظر/ و ً
.٥٥٩ص الألفاظ دلالات تعارض ٣، ٥ ^١ / ١ التحرير ثرح التحبير ، ٢٦١

. ٥٧٧ص الألفاظ دلالات تعارض :١( 
تعارض، ٥ ٠ ١ / ١ الروضة مختمر ئرح ، ١١٢ص القمرل تشح شرح ينظر/ ( ٢ل 

.٥٧٦ص الألفاظ دلالات 



وتنمياتأسلأ ■ ■ إصالع عن اوش الكلام اععال أج:

هلمطاJباسابع ا ه

اسزسقةسارإني إذا قاعدة: 

فإنهالحقيقي يالمعى إعماله وتعذر اللففل ورد إذا أنه يالقاعدة والمراد 
بوجهولو للكلام إعمالا المجازى معناه ينقلإلئ بل يترك ولا يهمل لا 

به.العمل ؤيترك يهمل أن له وصيانة 
الأو أصلا، إليها يتوصل لا التي هي المتعذرة بالحقيقة والمراد 

أكلفإن الشجرة 1كل لا أن حالف لو كا ، ^١٢إلا إليها يتوصل 
)مرنها.ومي للمجاز فيصرف متعذر الشجرة 

ولعدمالحقيقة لتعذر اللغو عن للكلام صيانة هنا الجاز أعمل ؤإنما 
الحقيقةوهو منه حير هو مما الجاز مزاحمة 

غيرمهجورة الحقيقة كانت إذا الجاز إءم_الا هذْ الة بالمؤيلحز 

مستعملة.

يتعذرولا إليها الوصول يتيسر التي هى المهجورة! بالحقيقة والمراد 
كمابها، كلامهم عند تتيادر فلا وهجروه استحمالها تركوا قد الناس ولكن 

مهجورةالقدم وصع إرادة فان فلأن دار في قدمه يضع لا حلف لو 
بالمجاز.ويعمل لهجرها الحقيقة فتترك . عادة 

بالفغلهافعمهما بعضهم نومع المعنس هذ.ين على تدل القاعدة ولكون 

. ٥٧٣ص الألفاظ دلالات تحارض \، الغفار\/TTيظر/قح )١( 
٠ ٥٧٤ص الألفاظ دلالات تعارض ، Y١٦/•الأسرار كثف بظر/ ( ٢) 

الألفاظدلالات تعارض ،  ١٣٣ا/الغفار فح ، ٤٩ص الثاثى يطر/أهول )٣( 
ص؛؟ْ•



—المجاز يصارإلى الحقيقة تعدؤت إذا قاعدة: السابع: المطالب 

إلئيمار هجرت أو رت تعأو الحقيقة تعذرت ررإذا صياغتها في فقال 
اوجاز«لُ
®أنهإهماله من أولئ الكلام ®إعمال الأم بالقاعدة القاعدة هذه وعلاقة 

يهمل،أو بمجازْ يعمل أن إلا يبق فلم حقيقته في اللمظ إعمال تعذر لما 
معإهماله من حير فهو حقيقته في إعماله من أقل كان ؤإن بمجازْ ؤإعماله 

الحقيقة.إعمال تعذر 

إذالإلغاء، عن الاحتراز وهو موجود هنا المجاز لتقديم هنا فالمقتفى 
رالحقيقة علمي حمله لتعذر الكلام لأهمل يقدم لم لو 

.٣١٧ص للزرى الفقهية القواعد نرح :١( 
.الألفاظدلالات تعارض ،  ١٣٣ا/ الغفار نح يطر/ :٢( 



تاسلأومميداإهماله.. ض أولى اثكلأم إعمال __ 

٠>، ٠٥١لمطلب ا 0

ذكوىضمالإسواكانكركدهقامدة: 

المشهورةالقاعدة صيغة هى هدم 

ماأن ررالأصل بصيغة غيره ووافقه الظر اسيس فى الدبوسى عنها وعبر 
كله((كوجود يعضه فوجود يتجزأ لا 

أوبنفي يتجزأ لا ما بعض علئ الحكم ٠ بصيغة عنها عبر بكي وال
؛.كاله«١٣ض حكم إنات 

إثباتبعضه فإثبات يتجزأ لا راما ت بقوله بصيغة بعضهم عنها وعبر 
كله«ل؛،.

يعضهاختيار يكون التبعيض يقبل لا ررما بصيغة بحفهم وذكرها 
كله،كاسقامحل بعضه ؤإسقاؤل كله كاختيار 

بعضالمتعاقدين كلام أو الشؤع نصوص في ذكر إذا أنه القاعدة ومعنئ 
صورةإرادة لأن لكله، يكون الحكم فإن ينقم ولا يتجزأ لا مما شيء 

،١٣٢ ص للزرنا الفقه؛ة القواعد نرح ، ١٣٥ص نجم لابن والذلانر يقلو/الأثبا0 ( ١ ) 
ليوتطسماها الفقهية القواعد ، ٣٢٢ص ئة الكالالفقه قواعد إيضاح في الوجيز 

.٣٧٥أ/الأربعة اوالا،ب 
،مسصهمم،ص٧•صاسمص•٦،سسص٢٢٣

.ا'الأشباْوالذلائرا/ا<)٣( 
الأصولعلن الفرؤع تخريج في التمهيد ،  ٢٨٤؟/ بكي للوالفلانر الأشباه يقلو/ ( ٤ ) 

والفuئرالأشباْ ، ١  ٣٥٣; ر الم_ثور ، ١ • ٥ آ/ بكى الوالفلائر الأشباْ )٥( 
• ١٦•ص ليوض 





تاسلاوصداالكلأماواىضإه4اده.. إعمال ٨

هئمطLJبالأاسع ا ه

اثتأيدص اوش اممأسس قاعدة: 

١١التأكيد من أولى ررالتأسيس المشهورة القاعدة صيغة هدم 
التاكيدا؛من خير ررالتأسيس بعبارة بعضهم ويصوغها 

لمجديد معي هو بل سابقه يقدم لم معنى اللمظ هوإفادة والتاميس 
قل•من يفد 

لتأكيدهالحاصل للمحنن إعادة فهو ابق، ملمعنئ تقرير هو والتأكيد 
•ا وتقويته^ وتقريره 

كلاممعنئ هو يكون أن بين معناه دار إذا اللفظ أن ت القاعدة ومعنئ 
لمجديد لمعنى حاملا يكون أن أو له مؤكدا كونه عن يزيد لا له مابق 

•الأول من وخير أولى الجديد المعي على حمله فان بق، ي
ؤإنوالخير الأولى هو بأنه حناهرها على ليت والخيرية والأولوية 

شارحابقوله السيوطي وصحه ما المقصود ؤإنما التأكيد، علئ الحمل صح 

،٦ ١ ٣ / ١ ١ الباري فتح ، ١ • Y/ التثريب طؤح ،  ٥٣٧ أ/ الروضة مختمر نرح ينظر/ ( ١) 
ترح،  ١٣٥ص توطي للوالطائر الأشباْ م/يا<، البزدوى شرح الأسرار كثف 

.٢ ' ١ ص للزرئا الفقهيت القواعد 
فجماالدري الكوكب ، ١ ٧ • ص الأصول علن الفرؤع تخريج في التمهيد يطر/ )٢( 

،١ ٤ ٩ / Y المعاني روح ، ٤ • ٣ ص الفقهية الفرؤع من المحوية الأصول علن يتخرج 
.٢١١م/الكرى الفقهية الفتاوى ، Y0٥/ القدير فتح 

قواعد، ٢٦٧ص للكفوى الكليات ، ٨٩ص التعريف مهمات علن يتنلر/التوقيف )٣( 
الفقهيةالقواعد ، ٣٢٩ص الفقه فواعد إيضاح في الوجيز ، >_U١٢للبركتي الفقه 

وطيقاتهاا/مااِمأ.



عمادجد^بد من اوتى التاسييس التاسع؛ المطلب 

التاّسس<<لا،.علئ تعن بينهما؛ اللفظ دار ررفإذا للقاعدة 
التأسيسعلن الحمل علئ وغيرهمل؛آ، روزرى والمفا والأصوJون١٢

ذلك.علن الاتفاق نوي الإّنقل بل التأكيد، من أولن وأنه 
الأصللأن الأصل حلاف علن التأكيد أن علن ءاتفقوا الإسنوي قال 

بيناللففل دار فإذا ءندْ ليس ما السامع إفهام هو إنما الكلام وصح في 
.التأسيس، على حمله تمن والتأكيد التأسيس 
فيالأصل هو التأسيس لأن التأسيس علن اللقط دلالة حملوا ؤإنما 
.١^٦، علن الأصل تقديم فوجب تع والتاكيد اللفغلية الدلالات 
الأصليةالفائدة علن اللفظ وحمل فمع، والتأكيد أصل يس التأسولأن 
أودرى

معننيقيدان فهووسابقه نص المن الفائدة يقلل المؤكد والمعنئ 
للثمرةوأعغلم الفّاثلءة في أوسع مؤسس حديد معنئ على وحمله واحدا، 

•؛ اثrن١٨معنين يقيدان حينئد لأنهما 
كانوالتأكيد، التأسيس الأمرين; أراد راؤإذا يره; نففي أبوحيان نال 

.١٣٥ص والطائر الأنام )١( 
،Y٣٧٥/الروضة مختمر ثرح ، T٢٦٥/ الأحكام أمول في يفلر/الإحكام )٢( 

،٢٣٧٢; المحط البحر ، ٣٨٩\ا المول نهاية ،  ٣٩٧; الزدوي ثرح الأسرار كشف 
.٢٨٤ص المائل إجابة ، ١٢٤ ص الأصولية والفوائد القواعد 

للشوكانيالقدير فتح ، ١ ٢ / ا ١ الكتاب علوم في اللٍاب ،  ٦٤٣٧! الممون الدر يطر/ )٣( 
،٤٢٢البيان؛/أضراء ، ١٤٩آ/الخاني روح ، ٦٥٥! 

يظر/>حامب،أ/-ا،فتحابرىاا/ماآ،)٤( 
.١  ٦٧ص الأصول علن الفروع تخريج في التمهيد )٥( 
أ/هآأ،ممأ.الأحكام فيأصول الإحكام )٦( 
.١٨٥أ/الأحكام أصول في الإحكام )٧( 
\اي\.البحرالمحيط ، يظر/بيانالمختمر٦!٤٨)٨( 



ا/شنيسمسسم'وصاس
=لك\^=========^^^^=

اتضاحعند إلا التأكيد إلى يذهب ولا الأولئ، هو التآميس على حمله 
.. ا، التأمحيس عدم 

بيناللففل دار إن أنه الأصول في تقرر راوفد ت المذكرة في الثنقيهلي قال 
لدول«رى.الأ أرجح التاميس عالئ فحمله والتأسيس التأكيد 

احتملإذا ه، رسوله وسنة الله كتاب من لنص  ١٠ت الأضواء في وقال 
علئحمله يجوز ولا التأسيس، على حمله وجب معا والتأكيد التأميس 

.الرجوعإليه«لم.يجب لدليل إلا التأكيد، 
وأغمنواؤ تعالئ! قوله في مزمآه وولأ بتمير الأمدي له ومثل 

وآغشنوأؤ تعالئ! ٠فوله فقال: . ٢. uئزمأ٤بمل ولا جم؛عا آممه محز 
عننهى ثزمأه ولا ؤ وقوله: الله، بحبل بالاعتمام أمر  ٠٤جميعا أممه 

فيالتفرق عن الهي كان ؤإلأ عليه الحمل وبمجب شيء، كل في الشرق 
تأكيدا،فكان به، الأمر؛الاعتصام أفاده لما مفيدا الله بحبل الاعتصام 

اكأكيدءدون الخأميس الكلام في والأصل 
قمن• ًيلءه عن ربمذة كنثإ ءؤإةتعالئ: قوله ومنه 

هذابكفرهم، هم بأنفأي ^٤٠ ١٢ّيفي عن وؤد؛بمنف • تحالى قوله حمل 
معنىيفيد فهو غيرهم يمدون أنهم على حمله ومن لكفرهم، اكيد 

ميلعن غيرهم بصد ومشتغلون كافرون أنهم الأية معنئ فيكون جديدا، 
•أولى فهو حديدا معي يفيد وهذا الله، 

المحطالمم )١( 
.١٦٦ص .أيو\صودالفقه )٢( 
.٣١٨/٦أضواءاJان)٣( 
عمران.آل سورة من ١ '٣ آية من )٤( 
.١/١٢١vلإحك^مفيأصولالأحكام )٥( 
٠الحج سورة من ٢ ٥ آية من )٦( 









ئسلأوتنمياإصاله.. ض أوش الكلام إعيال  ٢٦
عردا==^==^==^==^^

هذالكن نعم، جواناI فقال موجالة، المح السلعة هذ0 يعني نال! فلو 
فيمعاد زال اللأن م_ؤجاله. بألف السلعة هذه بعتك ت فوله بمتزلة 

الجوامحب.

لكننعم ت فقال زوحتالئ،؟ ت الاستفهام صيغة على له نيل ولو 
الظاهر.فى يه يؤاخذ بالطلاق منه إقراوا منه ذلك 

طالق، U1ت امرأته له قالت لو كما الإنشاء، ألفاظ من غيره الموال ومثل 
أوالدار، هذه دخل إن طالق، فلأن امرأة آخر! قال أو طلشت،، نعم، فقال! 
فلأن!فقال الدار، هذه دخل إن الحرام الله بستح إلئ المني عليه قال! 
أوهذه، دابتي لي أمرج لأحر! نال لو وكذا وناذرا، حالما كان تعم، 

ا.له؛ والدار بالدابة منه إقرارا لكن نعم، فقال؛ هذْ، داري لي حمص 
منتدرك لا العرُب، إن حيث، العربية اللغة دلالة من مستمدة والقاعدة 

بمضمونهواشتغاله تحلقه؛الموال إلا الجواب، 

ؤإعمالهمالصحابة فهم فهو ^٤؛ ١١من متمية أبقا وهي 
فييكون وما تعالئ، الله كتاب، في لموال حواب، من يكون لما وتهلبيقهم 

المي٠لهم•كلام 
معجلوس نحن بينما يقول! مالكإ، بن أنس حديثإ في حاء ما ومثاله 

ثمالممجد في فأناخه حمل، علن رحل لحل الممجد، في ه الني 
فقلتا؛ظهراثهم، محن متكئ . والحم، محمد؟ أيكم ت لهم قال تم عقله، 

لهفقال الهللب، عبد ابن يا الرحل؛ له فقال المتكئ. الأبيض الرحل هذا 
عليلثفمشدد مائللثه إني ه؛ للنبي الرحل فقال . أحبتلثؤ« ارقد ه؛ الني 

فقال؛لاوئ،اا يدا عما ر  ١١فقال؛ لئؤ، نففي علي تجد فلا لمسألة، از 

١ ٢٨ص تجم لأبن والفiائر الأشباْ ، ١٤١ص للسيوض والظاتر الأثباْ ، ٢١٤=
.٣٨٥وتيقاتها\ايطلو/القواعدالفقهية ١( 



مالحها)_، ق - معاد اثس4ااا قاعدة: العاسر؛ الممللس 

))اللهمفقال: كلهم؟ الماس إل أرمالك آلله مالك، من ورب بربك أسالك 
اليومفي الخمس الصلوات نملي أن أمرك آلله بالله، أنشدك قال: نعم®. 

هذانصوم أن أمرك آلله بالله، أنثيك نال: نعم® ))اللهم نال: والليلة؟ 
احدأن أمرك الله بالله، أنشدك قال: نمم®. ))اللهم قال: المة؟ من الشهر 

نعم®))اللهم : النيفقال فقرائنا؟ على مها فتق أغنيائنا من الصدقة هد0 
•• قومي• من وراش من رمول وأنا به، جئت بما آمنت الرجل؛ ممال 

الحديث،أا،.
منالصحابة لدن من معه كلها والأمة السائل.نإ استدل فقد 

موال.كل بعد نعم® ))اللهم ه: الّك، لمول عنه سأل ما بوجوب الحديث 
عنالجواب أن المعى سعة فى الجواب آثار من بالقاعدة يتعلق ومما 
هوحينئذ فالجواب علة يكون أن يجوز مما وصما المائل بدكر الموال 
الوصفالمجسس، يعيد أن يغني بما العلة، هو الموال في والوصف الحكم 

المزال.فى ورد بما اكتفاء به والمحليل 

شيءحكم عن ه الني أل يأن المنيه صروب ارمن معاني النال 
ذللثsفي مويرة علة كونها يجور مما الشيء: ذللث، صفة المائل وين•كر 
الصفةتلك العلة أن يدل الصفة تاللث، ّماع عند الّثي، فيجيب الحكم 

النيوقول رمضان نهار في أهلي واقعت و.•' لليي، القائل فول هذا ومثال 
رمة®١٢/ءأعتق الجواب: ي ف. 

نذقرب وثل ؤ تعالئ; وقوله العلم. في جاء ما باب - العلم -كتاب البخاري رواْ 

.١( )ح؟ ٤ ١ / ١ الدين وشراع بالله الإيمان بيان في باب — الإيمان كتاب — لم وم

ونعتملكت، فقال: ه الني رجل أتى ت نال، هقبم، هريرة أبى عن يلفغله والحديث 
هرينن"فمم فالط: لي، لجس مال،؛ رب® "أعتق مال،؛ رممان، في أهلي علن 



تاسلأومميداإهماله.. ض او1ى الكلام |ء«ال س

إطلاقهاعلئ ليس القاعدة أن إلئ الحكام درر في عالي حيدر نبه وقد 
وكانمزال عالا جوانا الكلام كان بما إعمالها مجال بل العلماء يدكرْ كما 

الكلامكان فان إعمالها، مجال فهنا الجواب إليه يحتاج ما بمدار الجواب 
ليسحينئذ الكلام فيكون الجواب إليه يحتاج عما زائدا الجواب في زائدا 
الظاهرفي إنشاء هو ؤإنما معادا 

منأولئ الكلام ررإعمال الأم بالقاعدة القاعدة هده علاثة ووجه 
واعتبارهالكلام إعمال من هو الجواب في معادا السؤال اعتبار أن إهماله® 
له،قيمة لا لغوا فكان مفيدا الجواب يكن لم معادا يكن لم لو إذ ؤإقادته، 

الكلامررإعمال قاعدة من ومتفرعة مندرجة القاعدة هدم اعتبرمحتف ولهذا 
.إهماله® من أولى 

0ه0

فيه;عرق فاني لااحد، قال،؛ مكينا® متض اافا٠لعم قال! أسطح، لا مال; متتابعض، 
أفقرعلن ت نال، بها، تصدق السائل، •أض ت فقال - المكتل العرق إبراهيم: فال - تمر 

نواجذه،بدت حتن الني. فضحك منا، أفقر بيت، أهل لأيتيها بين محا والله مني، 

٦(.٠  ٨٧)ح  A٢٣/ والضحك، التبسم باب، ص. كتاب - البخاري زواْإ 
الصائم،علن رمضان نهار في الج٠اع تحريم تغليفل باب - الصيام كتاب - لم وم

فيوتثبتا والعسر الومر علن تجب، وأنها وبيانها، فيه الكيرئ الكفارة ووجوب 
(.١١١١)ح  Y٧٨١/ يستهلح حتى الممر ذمة 
.ا/هآ-و11الحكام درر 



مالسبب بخموص لا اللفظ بيموم العبوة قاسه: عشر: الحائي المطلب 

هعشر اتحادي ثمطلب ا ه

اسببصوم لا ائففل قاعار،ةث 

ولهالستة من أو نزول محبب وله الكتاب في الثارع من النص حاء إذا 
محببهو للحديث والورود للأية النزول بب حمأن ريب فلا ورود مسب 

خاصاليس أنه بمعنى ببه ببرتبط لا الحكم أن غير الحكم، لمشروعيه 
الحكمبه حاء الذي اللفغل عموم بل الحكم، لنزول سبا كانتر التي بالنازلة 
الساعة.قيام إلئ لففله عموم في لحل من كل يتناول 

يديهبين وقعت حادثة ثب بأحكام فيها آيات من حاء ما ذلك ومن 
واقعمن وقمة ، زوحته من فذهر من وقصة ، الملاعنة قصة كه 

رمولإلن حاء الأنصار من رحلا أن ساعدة: بني أحي سعد، بن هل محديث في )١( 
كيفأم أيقتله رحلا، امرأته مع وحد رحلا أرأيت الثه، رمرل يا فقال: الله.، 

•نده: الني نقال التلاعنين، أم محن القرآن ني ذكر ما شأنه في الله فانزل يفعل؟ 
الحديث.، .شاهد.وأنا الجد في افتلامحا نال: اِأتك« وفي فيك الله قفى 
.( ٠٠٣ ٩ )ح ٥ ٤ U/ المجد في التلاعن ؛اب، - العللاق كتاب - البخاري رواه 

بوضعوغيرها زوجها، عنها المتوفن عدة انقضاء باب — المللاق كتاب — لم وم
الحمل

بنأوس زوحى منى قالت، نعلة. بن مالك بث حويلة حدين، ني )٢( 
ؤيقول:فيه، يجادلى الله. ورسول إليه، أشكو ه الله رسول فجئن، المامتج، 

اكيقول الله سمع افد القرآن نزل حس برحت، فما ابن فإنه الله، ااتق 
افيصومقال: لايجد، قالت،: رقبة« ايمق فقال الفرض، إلن زوجها• في تجادلك، 
افليهلعمقال صيام، من مابه شخكير، إنه الله، يارسول قالت،: متتابعين• شهرين 

تمر•،بعرفامن ّأعينه افإنى قال شيءيتصدقابه، ماعنده قالتا: كينا• ممتين 
محهبها فأطعمي اذمي أحنتتإ، اقد قال آحر، أعينه؛عرق، ؤإني الله، رسول يا قلتا: 
صاعا•.ستون اوالرق( قال: عمك• ابن إلن وارجعي مكينا، ستين 





مالسبب بخصوص لا بعموم العبرة قاعدة: عشر: الخالي المطلب 

فأتئقبالة، امرأة من أصاب، رجلا أن ؤهبمأت عود مابن حديث وفي 
١^،ورقاتي آم كرد آلثتأوآ وآني ؤ سءت الله فانزل فاخبره .، البي 

قال:^١؟ ألي س رسول يا ١^: فقال اثقاتهل١، دهن أكنت إن 
أمتي>رلجميع لبارى: أحرى رواية وفي .  ٠٠أمتي من بها عمل ررلمن 

كلهم،<رى•
المرأةمن القبلة أصاب الذي فهدا  ١٠بالحديث: مستدلا الثنقيهلي قال 
ومعنئهده؟ ألي ه: للبي فقال اللفغل، عامة آية خصوصه في نرك 
؟لففله عموم على هو أو وروده؟ مثب لأني، بي، خاصى المحن هل • ذلي 

ءؤإ0لمقل: بعموم العبرة أن معناه: أمتي،، لجمع  ١١المي وقول 
اللهعند والعلم سبب، البخموص لا ، ه آلثقاب يهال آ-كنب 

تمادلأ؛؛.
النزولبب، ذكر ان ببعضهم عند ورد إشكالا تيمية ابن أورد وند 

فانكربالحكم لاختصاصهم أنه فلأن بني أو فلأن في نزك الأية وكون 

'بأ(.وأحماوفىاسإإ/بهه)حب-
.٤( ١ ٨ ١ )ح ١ ٤ ٩ U/ الناء يعة باب - المة كتاب - ائي لناو 

(.١٥ ٩٧)ح ١ ٥ ١ أ/ النساء يعت في حاء ما باب - الجر أبواب - والترٌذتم، 
الألباني.وصححه صحح٠ حن حديث راهدا ونال 

٠هود محورة من  ١١٤آية من )١( 
ورثااء كري آلقثاو؛ وأنيِ ؤ فوله: باب - القرآن تمر كتاب - البخارمح، رواه )٢( 

(.٤٦٨٧)ح  I٧٥/ دئبمِلإئىنه< ذإث دهين؛^١^ ا-كنت تنآكإأإ0 
١٢ ١ ٥ / ٤ ه اشكاب يهال أ-كثتت ٠^^ - تعالى فوله باب - التوبة كتاب - وملم 

^٢٧٦٣.)
الملأءباب — الصلاة مواقيت كتاب — الخارى رواه كلهم" أمتي *لجميع • ولفظ 

كفارةا/ااا)حا-مأه(.
٠هود سورة من  ١١٤آية من ( ٣ر 

.Y٣٦٠/ البيان أصواء )٤( 



وصيدانابت او}ىساه4أىه.. 1ع4الاإكلأم س

يجيءاروقد فقال المحن فهم في ثمرات النزول سبب لمعرفة وقرر ذلك، 
كانإن سما لا كدا، في نزلت الأية هدم قولهم باب الهدا من كثيرا 

آيةإن كقولهم التمسير في الذكوره النزول كاّباب شخصا؛ الذكور 
عويمرفى نزلت اللعان آية ؤإن الصامت، بن أوس امرأة فى نزلت الفلهار 

الله.عبد بن جابر فى نزلت! الكلالة آية وأن أمية، بن هلال أو العجلأنى 
ريظةقبني في زلت، نا. آثم أرد مثآ يغيم وآي ءؤ ت وله قوأن 

وأنبدر، في نزلت ا. دبرمح4ل ؤوشبج<م»(محيز فوله؛ وأن والنمير، 
تميمقضية في نزلت، . ه الموئ لثدهم حئر إدا ب؛تلإ • نوله 

إزثلتوأ ولأ ءؤ قوله! إن أيوب أبي وقول ، بداء بن وعدي الداري 
مماكثير هذا ونظائر ، الحديث،، الأنصار،، معشر فينا نزلت ١١

الكتابأهل من قوم في أو بمكة المشركن من قوم في نزل أنه يذكرون 
يقصدوالم دللثا قالوا فالذين المؤمنين. من قوم في أو • والنصارئ اليهود 

لمميقوله لا هذا فإن غيرهم؛ دون الأعيان باولئك مختص الأية حكم أن 
علىالوارد العام اللفغل في تنازعوا ؤإن والناس الإءلالآق، عالي عاقل ولا 

إنلمين! المعلماء من أحد يقل فلم ؟ لا أم ببه ييختهس هل سب 

المائدة.صورة س  ٤٩آية من )١( 
الأنفال.صورة من  ١٦آية من )٢( 
المائدة.صورة من ١ • ٦ آية من )٣( 

٠المرة صورة من  ١٩٥آية من ( ٤ ) 
/٤ ؛ل با؛وتؤ ثأعوأ ولا ؤ ت تعالى قوله في باب — الجهاد كتاب — أبرداود رواه ( ٥ ) 

٢٥١٢^١٦٦.)
(٢ ٩ ٢ ^١ )ح ٢ ١ ٢ / ٥ القرة سورة ومن باب — القرآن تفسير أبواب كتاب — والترمذي 

.الألباني وصححه غريبء صحح حسن حديث ارهدا وقال 
صحيححديث ءاهدأ وقال ( ٢٤٣٤)ح  y٩٤/ الجهاد المستدرك-كتاب ني والحاكم 

الذهي•ووافقه يخرجاْا ولم الثيختن شرط علكن 













٨ UJ£> ..تاسلاوصداالكلأمأوشأزإه«الع
ععا=^=^=^^=^^=ل= 

بوصفيصفه لكن ؤإن فذاك، حقيقته على يكون إما الحاصر فوصف 
لأنهيعتير، ولا الوصف، هذا فيالغئ المشاهد والواقع للحقيقة مغاير 

فلااللمش الوصف حالفه فإذا ، الوصف، من أبلخر وهي بالمناهدة معروف، 
الوصففيكون حاصرة. موجودة الموصوفة والخين الوصف، بهذا عبرة 

لخن^مهملا اللففلي 
ورآهاوبيضاء حاصرة وهى بألفط السوداء السلة هذه بعتلثج قال فلو 

غيرلون دان لكونها السلعة رد حللمبج له وليس لرمه ونبل، المشتري 
الأولالقاعدة حزء معي وهذا معتبر غير لو هتا فالوصف له. ه الموصوف
لخورا.الحاصر في ررالوصف، 

فهنايديه بين مت، ليغائبة عيتأ يصف، بأن الخايجج وصف، والثاني 
بالتوصيفج،إلا تعين أن يمكن لا بة الخائالين لأن معتبر، ، الوصف
السلعةلكنت، فإن الخفي، مضي في مرير ، الوصفأن باعتبارها والمراد 

فلا،ذللث، غير لكتتط ؤإن الخفي، وتم مح للوصفإ مهنابقة البيعة الخائبة 
معتبرا؛— الوصف، يعني — الخاسب، ُروفي الثاني القاعدة ثق معنى وهذا 

ؤيشترطالميلين معرفة لصحته يشترمحل ما كل فى تعمل القاعدة وهذه 
وسائروالإجارة كالح غيرْ عن الشيء تمييز ووجوب الجهالة انتفاء فيه 

والكاحر^آا.المحاوصة عقود 
وكونهاإهماله^ من أولى الكلام ررإعمال بالقاعدة القاعدة علاقة ووجه 

معتبرغير مهمل لغو بأيه عليه قضى الحاصر ش الوصف أن منها م-ستثناة 

٠٢ ٨ / ١ ٢ الفقهية القواعد موسوعة ، ٤٥/ Y الحكام درر القاعدة/ معنى بيان في ينفلر )١( 
القواعدصرام، لأزرنا الفقهية القواعد شرح ص1\مآ، القواعد ش الوجيز ٢، ٠ وآ، 

.٣٨١\إ وتيقاتها الفضة القواعد ، Y،\UJ ٢٩٦ص الفضة والضواط اممة 
٥٠ص الفقهية القواعد ش المفصل ( ٢)  ٠.



بحممعتبر ائغائب وث الحاضرلغود ث اتوصف قاعدة: الأول؛ المطلب 
=====^^===^==داع

الأمالقاعدة تقضيه ما بخلاف المشاهد ووصفها العين بحضور العبرة اذ 
منالأمناء وجه وهذا مهملا هتا كان بل الألماخل، إعمال وجوب من 

٠القاعدة عموم 
هومنإهماله® أولئ الكلام ®إعمال قاعدة عموم من الختثى فعليه 

الأول.مطرها 
®الوصفالأول يجزيها القاعلءة ساق من العالخاء من هناك أن تقدم وقد 

أنجهة من صدر هدا ولعل الثاني، جزأها تاركا فقهل لغوا؛ الحاصر في 
الجزءكان لما يالدكر، فخنس الجزء هذا هو الأم القاعدة من المتثى 

أصله.بتقرير استغناء ذكره ترك الأم للقاعدة موافئا اكاني 

٥٥٠

القواعدصا"اّا، للزرقا الفقهية القواعد شرح \، VA/oثرح يفلر/المائة ١( 
. ٣٨١/ \ وتطبيقاتها الفقهية 





مالحكم به يتعلق ما بين كلامه ث جمع ْس قاعدة؛ ^،؛ ٥١المطيب 
=^===^^^====لأاع

إليه.بة يالنللحكم محلا ليت لكونها يعمل لا مهملا حارم 
منأولئ الكلام إعمال قاعدة! عموم من القاعدة هده امتثناء ووجه 

شرعيحكم به يتعلق لا الذي والكلام القول جعلت القاعدة ارأن إهماله 
وجوبعموم من له إحراجا هدا فكان يعتبر ولا يحمل لا ومهملا لغوا 

الكلام.إعمال 







تأسلأوسيدااوشضإهعاله.. الكلام إععاو ٨
 =U=^=^^=^^=^L؛

هوإنما الكلام إعمال تعذر أن تقدم مما المدرك القول نافلة ومن 
العالمينرب كلام في أبدا الممذر يكون ولا المكلفين، كلام في مفروض 

التليم.وأتم الصلاة أكمل عليه المرملين سيد كلام في ولا 

 0 0٠







ادكرسةاك^افة الأ|ات فهرس 

ادتمريؤة uUVIفهرس 

الصفحة رقمها الآية

الفاتحةمحورة 

٤٨ ٦

القرةمحورة 

٥١ ٩ الئت>ؤءثلءوف تعالئ: قوله فى ررخادعوزا، 

٥١ ليثئعداب ءؤولهلم مارت ثول ش يكذبون١١ ١١
هبثاك١وا 

٧٧ ١٩٥ ؤولأتمحأأظيأتيلإ4
٥١ ٢٢٢ بميززهؤ-ثئ 

٥٠ ٢٢٩ أقه<ئذوك نتنا آلا بخاآ آن ولا 
٢٥ ٢٨٥ ثنثاثئه

عمرانآل محورة 

٦٥ ١٠٢" هثثمأهولا جمءاثا آش محبمل وآعشنوأ ؤ
٢٥ ١٩١٠ آلللايمنن ينادى ٠ناد، إةتا وقا ؤؤ 

؛امحنوايبماقاثثأ4



وتييداتأسلأ . . إهماله ض اولى الكلام إعمال :اج:

التاءصورة 

٢٣ ٥٩ ومح،القبئ هئوأ اقَ محمحأ أوئ،ثندأ 

المائدةسورة 

٧٧ ٤٩ ؤ;فييم:بجثَودأس4ُ
٧٧ ١٠٦ هحمت آوئ آثدهأ غثت إدا ؤسثلإ 

الأعرافمحورة 

٧٥ ١٥٨ إث؛طمأش رثول، آلنامساإؤ ثذيتآبها ؤ
هأرى ■همثا 

الأنفالمحورة 

٧٧ ١٦ دثرُأ4بجهم دمت ؤ
٢٦، ٢٣ ٢٠ زلاززنة. أش أيثوأ ءَانزا 

هدت1اول زأننز عنه 

٢٦، ٢٣ ٢١ ال^ كتأ ،زأ 0ؤزأزلا ؤ
متئون4

التوةمحورة 

٢٧ ٦٤ محورةعلتهتِ أئن أدثفذورن_ح■ بمنير ؤ

ىمحثثث4





وصيدا Wuإهماله.. ض أولى الكلام إعمال :ا~ج:

الشعراءسورة 

٢٤ ٥ تمءليعا>وأ أليني يف دم تن همم رنا ؤ

٢٤ ٦ هد1غإز«لأ بدء َكانوا' ،؛؛I أنغرأ مثأبر ؤ
٣١ ١٩٢

٣١ ١٩٣ ١4'^ آئ د ذزد ؤ
و٣١٢٣ ١٩٤ هأيذئف ثن لهؤن ثك ؤ ؤ

٣٢ ١٩٥ هبين عمئ يبمان ؤؤ 

الأحرار»صورة 

١٥ ٦ هأنلهم بث إلمحبجى أرك آلي، ؤ
٢٣ ٣٦ ؤيسؤئياثه صني ^١ مقنغ " Vjل»وين ءؤوناَكان 

آثتلشن ؤمن مهم ثن أية؟ لم ثؤذ< أف مل 
^ة,سظظب(ا<

اسمحورة 

٧٥ ٢٨ هءكادة؛؛اثن آلا لهلثك ؤثآ لؤ 
الصافاتصورة 

٥٠ ١٢ عجنكنبثل لؤ مي! تعالقوله من عجبت،،  ٠٠
نة1حو0ه



:و7آ:الكريمةنية الاياتفهرس 

فصلتسورة 

٢٦ ٤ هبمتنمث لا ليم هجلخقئهم محيذمأ ؤ.٥^٢ 
٣١ ٤٦ هلقسي ُءلم ره بو، 

الحانةسورة 

٢٤ ٧ محمت4ؤوةولإ«أهالي 
٢٤ ٨ رح م صقو ممك ينع ؤ

أبؤرهثذالأ ثقل يتمننا 
قسورة 

٢٦ ١٨ عيدهرنئ ثديب إلا رو بن يكفل ما ؤ

الحشرسورة 

٢٦ ٧ عنتوماَيتلإ ثىووْ أؤؤد ؤو؛آ؛١؛!؛^ 
ظ•يأه

الملكسورة 

٥ ١٤ آل:ارهوثوُاشث طق س بمم وألا 
المدثرسورة 

٥٣ ٥٠ حئتئشنأه^^٢^ 
٥٣ ٥١ مورتمهين همث ؤ



تأمطذوصداالكلأماواىضإه|طلم.. إعماو :ا7ج:

الصفحة الحدث

٧٤ حويلدمتت لخولة ماله عملئ،ا، اين هو فإنما الله انق  ١٠
زوجهامنها ظاهر لما 

٧٤، ٧٢ رمضانفى أهله واغ لمن هؤ قالها • رمة® ®أعتق 
٢٦ كاله؟«ذلك بملاك أخرك )رألأ 

٢٧ لهايلقى لا الله، رضوان من بالكلمة ليتكلم العبد ))إن 
Jالكلمةتكلم لالعد ؤإن درحات، يها الله يرفعه الأ، م

جهنم*فى بها يهوى بالا، لها يلقى لا الله، سخط من 
٥٠ أحرف®سبحة علئ القرآن أنزل ١١

٦٦ نوئ®ما امرء لكل ؤإنما المات، الأعمال ررإنما 

٧٥ واحدة®لامرأة كقولي امرأة لمائة قولى ررإنما 

٢٤ قوماأتى رجل كمثل به الله بعثني ما ومثل مثلى ارإنما 
النذيرأنا ؤإني بعيني، الجيس رأبت، إني قوم يا فقال؛ 

®. . . فالجاء العريان، 

٠٦ عننهتكم وما امتهلعتم، ما منه فاتوا شيء أمرتكم ررفاذا 
هفدعوه شيء 

٧٥ الغائب،®منكم الشاهد ررفلملغ 



:وJ:]7شريفاتا ادنبؤبة الأحاديث فهرس 
الصفحة الحدث

٧١ عدالمطاو_،ان ا ه؛ له قال لمن أحتكا<،ماوا ررقد 

٧٣ الخلاعةقعة قى ^٠< ^٢٠١١٧وفى فيك الله قضى ارقد 

٧٦ هذه؟ألي ١١الأية عن ه ماله لن كلهم١٠ أمتى لجمح ٠٠
٧٥ ررألىالأية عن ه ماله لن أْتىاا من بها عمل ارلمن 

هدْ؟اا



وتنمياتأسلأ ■ ■ إهعالم ض اوش الكلام إعمال وج:

القواسفهرس 

الصفحة القاعدة

٤٥ الأقواليجمع القول عشما يحمل التنؤع اختلاف 
فيهالواردة 

١٣ إلغائهمن أور فهو اللفظ إعمال أمكن إذا 

٣٦ اJكلأميه٠لإعمال ;نمير إذا

٨٥ يهملالكلام تعذر إذا 

٦٠ يمارهجرت أو أوتمسرت قة الحقتعذرت إذا 
المجازإلئ 

٥٩ المجازإلئ بمار الحققة تعذرت إذا 

٤٩ وأمكنالمعنئ واختلف القراءات تعددت إذا 
تعنحمنا إعمالها 

٦٤ حملهتعن والتأكد التاص من اللقط دار إذا 
التأسيسعلى 

٥٦ إٍللاقهعلئ يحمل انمللق اللففل أن الأصل 

٦١ كلهكوجود يعضه فوجود يتجزأ لا ما أن الأصل 

٥٧ ظاهرهعلن الخلأم حمل الأصل 
،٤١ ،٤٠ ،٣٩ الممعدم الأصل 









إئ==—^==^^=

اسادرواثمهراجعفهرس 

)تاُهيالكي عبداللكفي بن لعلي المنهاج• ثرح في الإبهاج -١ 
دار. العلماء من حمامة يتمحح طع -( ١٠٧٧ )ت عبدالوهاب وولده ه( 

ه.١ ٤ ٠ ٤ بيروت العالمية. الكتب 

بنصلاح بن إسماعيل بن لمحمد الأمل بغية شرح السائل إجابة —٢ 
ه(١  ١٨٢)ت بالأمير المعروف الصنعاني ثم الكحلأني ني، الحمحمد 
مقبوليمحمد حن والدكتور الياغي أحمد بن حين القاصي تحميق 

م.١  ٩٨٦بيروت الرسالة، ة موممالأهدل، 
الأحكامعمدة بشرح الأحكام عمدة رح ث الإحكام إحكام _ ما 

ه( ٦٩٦رن العيد دقيق بابن المعروف القشيري وهب بن علي بن لحمد 
ممر.المحمدية، الستة مهلبحة الناشر! 

التغليمحمد بن علي أبي بن لحلي الأحكام. أصول في الإحكام - ٤ 
للنشرالمميعي دار عقيقي. عبدالرزاق العلامة تعليق ه( ٦٣١)تالأمدى 

.٥١٤١٤الرياض والتورع، 
حلفبن سليمان الوليد لأبي الأصول. أحكام في الفصول إحكام _٥ 

الغربدار تركي. عبدالمجيد ه لوقدم ه حققه( ٤^١٤ )ت الباحي 
ه.١ ٤ ١ ٥ بيروت الإسلامي. 

سعيدبن أحمد بن علي محمد لأبي • الأحكام أصول في الإحكام _ ٦ 
دارعثمان. حامد محمود د. وتعليق وتحقيق صهل الظاهري، حزم بن 

ه.١ ٤ ٢ ٦ القاهرة الحديث(. 

الرمح،بابن، المعروف عبدالله بن محمد بكر لأبي، القرآن أحكام —٧ 



سالممادروالمرام فهرس 
=}٥^===^=—==

^١٣٩٢بيروت المعرفة، دار البجاوي، علي محمد تحقيق ه( ٥ )تّآة 
تأصيالية،فقهية دراسة — فيه العلماء ومناهج حقيقته التنؤع اختلاف — ٨ 
الرياصن.أشبيليا، كنوز الخثلأن، فهد بن سعد بن حالي 
اللهعبد لأبي للشافعي( بالأم ملحقا )مهلبؤع الحديث، اختلاف —٩ 

عبدبن المهللب، عبد بن شاغ بن عثمان بن الدباس بن، إدنيس بن مد  عبدبن السب، عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدؤيس بن محمد 
ه. ١٤١٠بيروت المعرفة دار '\ه( * ٤ )ت الكي القرشي المهللبي مناف 

داربازمول، الم حمبن عمر بن لمحمد إليه، وما —الاختلاف ١ ٠ 
ه. ١٤٢٥؛الماهرة، عفان ودار بالثقبة الهجرة 

بنلحمد الأصول. علم من الحق تحقيق إلئ الفحول إرشاد — ١ ١ 
بيروت.. المعرفة دار ه(  ١٢٥٠)ت الثوكاني محمن. بن علي 

محمدللمحدث، السبيل. منار أحاديث، تخريج في الغليل —إرواء ١ ٢ 
ه.١ ٤ ٠ ٥ بيروت الإسلامي. الكتب، ه(  ١٤٢٠)الألباني الدين ناصر 

لأبيالدليل. معنئ في والوحازة الأصول معرفة في ارة -الإث ١٣
وتعليقوتحقيق ة دراسه(،  ٤٧)ت؛ الباجي خلف، بن ليمان سالوليد 
ه؟ ١٤١٦الكية المكتبة فركومحى، على محمد 

عبدالكافيبن علي بن عبدالوهابه الدين لتاج والذلائر. -الأشباه ١ ٤ 
.٠٥١ ٤١١بيروت العلبة. الكتب، دار , بكى ال

تججمبابن المعروف إبرامم بن الدين رين والفلادرؤ -الأشباه ١ ٥ 
دمشقالحربي. الفآكر دار ٠ الحاففل مطثم محمد تحقيق ¥؟ه( ٠ رن الحنفي 
١٤٢٦.^

حلالللأمام الشافعية. فقه وفرؤع قواعد في والظائر الأشباه — ١ ٦ 
العلمية.الكشبج دار آه( ١ )زا اليوحلي بكر أبي بن عثدالرحمن الدين 





مفهرساس|ادرواسمام 
—صاع——^=

دارسلمان. آل حن بن مشهور عبيدة أبي تحقيق ٧ه( ٥ ١ )ت الجوزية 
اه. ٤٢٣اليمام الجوزي.ابن 

لأحمدالجحيم. أصحاب مخالفة المستقيم المراط. —اقتماء  ٢٥
الفقي.حامد محمد تحقيق )تخآ¥هّ( الحراني تيمية ابن عبدالحليم 

هّ. ١٣٦٩القاهرة المحمدية. المنة مطبعة 

المعرفة.دار آه( ٠ )ت؛ المافعي إدريس بن محمد للأمام -الأم.  ٢٦
.٥١٣٩٣بيروت 

أوجبتالتي باب والأماني الميعالق التنيه في -الأنصاف  ٢٧
له(٢ ١ )ت يوسي UaJاالمل بن محمد بن الله عبد محمد لأبي الاختلاف 

ه.١ ٤  ٠٣بيروت الفكر، دار الداية، رصوان محمد دب تحقيق 

بنمحمد بكر لأبي والاختلاف والإجماع السنن في -الأوستل  ٢٨
أحمدصغير حماد أبو تحقيق ( ١٥٣ ٩ )ت ابوري النيالمنير بن إبراهيم 

٠الرياض طيبة، دار حنيف-،، محمد بن  ١٤٠٥

محمدبن إبراهيم بن الدين لزين الدقائق. كتز شرح الرائق الحر -  ٢٩
؛يرون،.• المعرفة دار ه( ٠٩٧ )ت نجيم ابن 

بنعبدالثه بن محمد الدين لبدر الفقره. أصول في المحيهل البحر — ٣ ٠ 
طعالأسمر، سليمان بن عمر د• بتحريره قام ( ٥٧٩)ت؛ الزركشي بهادر 
اه.٤  ١٣بالكويت الإسلامية والمزون الأوقاف وزارة 

عاليبن ، يوسفبن محمد حيان لأبي التمسير في الخحيهل البحر — ٣ ١ 
محمدصدقي تحقيق ٧ه( ٤ ٥ )ت الأندلي الدين أثير حيان بن يوسف، بن 

.٥١٤٢٠بيروت الفكر، دار جميل، 

أحمدبن عود مبن بكر لأبي، • المراغ ترتيب في الصنائع —بدائع  ٣٢



u*^وصيداإهماله.. اوشض الكلام إعماو م

الثاملة.المكتة من إلكترونية نخة ه( ٥٨٧الدين)تعلاء الكاسانى 

عبداسمفانمالي أيئ الحرمين لإمام الفزه. أصول في _اورش  ٣٣
د.عبالالخلمفهارسه ووضع وقدمه حققه الجويى)تمي؛ه( عبدالله بن 

ه. ١٤١٨المنصورة الوفاء، دار الديب، 

محمدالدين لجد العزيز. الكتاب في التمييز ذوى بصائر — ٣ ٤ 
وعبدالعاليمالجار ء-لي محمد تحقيق ده( ١ )^،^١ الفيرزآبادي يعقوب بن 

بيروت،.العلية. الكتبة الهلحاوي. 

بنموسى بن أحمد بن محمود محمل لأبي الهداية شرح "البناية  ٣٠
الكتبدار ( ٥a،A؛،)ت، العيي الدين بدر الحض الغيتائ حسين بن أحمد 

ه. ١٤٢٠ييرويت، — العلية 

بنمحمود الدين لثس الحاحبا. مختصر ثرح المختصر —بيان  ٣٦
بقا،مظهر محمد د. تحقيق )ت،؟؛م\ه( الأصفهاني أحمد بن عبدالرحمن 

بمكةالفرئ أم بجامعة الإسلامي ترايث، الإحياء مركز متشوراتح مجن 
ه.١ ٤ ٠ ٦ المكرمة، 

محمدالوليد لأبي والتعليل. والوجيه والشرح واكحصيل —البيان ٣٧
•وآخرون حجي محمد د. تحقيق ه( ٤ ٥ ٠ )مت، القرطي رثد ابن أحمد بن 
١ه.٤ ٠ ٨ بيروت الإسلامي. الغرب دار 

رنالدبومي عنى بن عمر بن الله عبد زيد لأ؛ي، النفلر -تاسثس  ٣٨
نيدون،ابن دار الدمشقي، ثانى القمحمد مصهلض تحقيق ه(  ٣٤٠

محروت•

عليبن إبراهيم إمححاق لأبي الم_قه. أصول في التمرة -  ٣٩
الفكر.دار هيتو. حمن محمد د. وحققه شرحه ه( ٤٧٦)تالشيرازي 

٠دمشق   ٠١٤.^





تاميلأوممدااع«الالكلاماوشضإصاثاه.. ٦> 
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الورغمىعرفة بن محمد بن محمد الله عبد أبى عرفة ابن —نمير  ٤٨
الزيتونية،؛الكاJة البحويث، مركز نشر المن1ع، حن د. تحقيق! المالكئ 

م١  ٩٨٦— تونس 

محمدللشيخ المثار. ير بتفالمعروف العفليم المران ير —نف ٤٩
إحياءدار رباب. مصعلفئ صمير وتمحثح تعليق ه(  ١٣٥٤)ُت، رصا رثيد 

ه. ١٤٢٣بيروت المربي.التراث 

الصينبن عمر بن محمد الدين فخر للأمام الكير• -التمسير ٥ ٠ 
ه.١ ٤ ٢ ٢ بيروت الربي. التراث إحياء دار ٦^( ٠ )ت٦ الرازي 

الباقلأنيالطيب بن محمد بكر أبي للقاصي والإرشاد. -التقريب ٥ ١ 
زنيد.أبو علي عبدالحميد د. يه عالوعلق وحققه له ندم ه( ٤ * ٣ 

اه. ٤١٣الرسالة ة مزم

أحمدبن محمد القاسم لأبي الأصول علم إلى الوصول —تقريب  ٠٢
الدكتوروتعليق ودرامة تحقيق ه( ما ٤ ١ )ت الخرناطي الكلبي حزى ابن 

بالقاهرةتيمية ابن مكتبة الشنقيهلي، الأمين محمد الشيح بن المختار محمد 
ه.١ ٤ ١ ٤ بجدة الملم ومكتبة 
بابنالمعروف الحسن بن لحمد التحرير. رح ث والتحبير —التقرير  ٥٣

٤ ١٧بيروت الفكر. دار الحاج أمير 
عمربن الله عبيد زيد لأبي الق أصول في الأدلة —تقويم ٥ ٤ 

الباز.دار توزع الميس، خليل الشيخ وحققه ل قدم ( ٠٤٣)ت* الدبوصي 
المكرمةْاكة 

العاليأبي الحرمين لإمام المقه. أصول في التلخيص -كتاب  ٥٥
عثداللهد. تحقيق )تخي؛ه( الجويتى يوسم، ين ءثل.الله بن ءثدالللث، 

١ه.٤  ١٧المكرمة مكة الباز٠ مكتبة الممري. وثبيرأحمد النبيلي حولم 







:[TTT]المصادروالمراجعفهرس 
زكريايحي أبي الدين لزين الدقيقة والممريمات الأنيقة الحدود س ٧ ٠

مازند. تحقيق ه(  ٩٢٦ت ) الأنماري زكريا بن أحمد بن محمد بن 
ه. ١٤١١بيروت المعاصر، الفكر دار المبارك، 

"آه(٩٢)ت الموصلي حني بن عثمان الفتح لأبي —الخصائص ١^١ 
القاهرة.لiلكتاب٠. العامة المصرية الهيثة 

شهابالعباس، لأبي المكنون الكتاب علوم في المصون _الدر  ٧٢
)تالحلبي بالسمين المعروف الدائم عبد بن يومف بن أحمد الدين، 

دمشق.القلم، دار الخرامحل، محمد أحمد الدكتور تحقيق ( ٥٥٧ ٦ 
إبراهيممحمد للدكتور الكريم القرآن في أصولية ات درام_  ٧٣

ه.١ ٤ ٢ ٢ القاهرة الفتية، الإشعاع ومءلعة مكتبة الحفناوي، 
المحاميتعريب حيدر. لعلي الأحكام. مجلة شرح الحكام درر -  ٧٤
بيروت.الهضة، مكتبة ١ الحسيتى فهمى 

حاليتحقيق ( ٠٠٢ رن؛ الشافعي إدريس بن لمح٠الإ٠ الة. الرّ_  ٧٥

ه.١ ٤ ٢ ٦ بيروت العربي. الكتاب دار الكلبي، شفيق وزهير العلمي الع 
لشهابالمثاني والسع الحفليم القرآن نمير في المعاني —روح  ٧٦

عليتحقيق ( ٥١٢٧٠)ت الألومحي الحسيني الله عثد بن محمود ين الي. 
ه.١ ٤ ١ ٥ بيروت العلمية، الكتب، دار عهلية، الماري عد 

بنمحمل. بن أحمل. بن الله لعيلء المناؤلر. وحنة الماظر روصة _  ٧٧
الملة،على بن الكريم عبد ال؛كتور تحقيق ه( ٦٢)ت* المقدسي قلامه 
الرياض.الرشد، مكتبة 

الدينحمال الفرج أبي للأمام الخفير. م علفي المسير زاد س  ٧٨
•الإسلامي المكتب ءه( )ت٧٩ الجوزي محمد بن علمي ين عبدالرحمن 
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ه.١ ٤ ٠ ٤ دمشق، 

بكرأبي بن محمد الدين لشمس العباد حير هدى في المعاد زاد —  ٧٩
بيروتالرسالة، ة موسبء( ٥ ١ )ت الجونية قيم ابن معد بن أيوب بن 

ه. ١٤١٥الكويت الإسلامية، النار ومكتبة 

التميمي،العباصن بن مجوسي ين لأحمد القراءات في الميعة سكتاب ٨ ٠ 
ارصيف،، موقى تحقيق ه( ٤٣٢ )ت بغدادي المجاهد بن بكر أبو 

ه.١ ٤ ٠ ٠ ممر ، العارف، 

بنأحمد فخرالدين للحلأمة المنهاج سرح في الوهاج راج ال— ٨ ١ 
الدكتورعليه وعلق وحققه له قدم ه( ٧ ٤ ٦ )ت الجاربردي يوسف، حن 

للشر.الدولية المعراج دار أونيقان، حسين بن محمد بن أكرم 
الألبانيالدين ناصر محمد للعلامة الصحيحة. الأحايين، -سللة  ٨٢

اه. ٤٢٢الرياصى العارف،، اه(،مكتية  ٠٤٢ )ت 

ه(٥^١٢ )ت المجتاني الأسعث، بن سليمان داود. أبي —مسنن  ٨٣
الرياض.ّ الملام دار ٠ المخ آل، عبل.العزيز بن صالح الشح بإشرافخ محلع 

الترمذيسمورة بن عنس بن محمد عيس أبي • الترمذي منن - ٨ ٤ 
دارالمح. آل صالح الميح بإشراف، ومرقمة مصححة حلبعة ه( ٢٧٩)ت

.٥١٤٢٠الراض الملام.

)تخه؛ه(الميهقي علي بن الصين بن لأحمد • الكيرئ السنن —  ٨٠
.٠١٤٢٤بيروت ٠ العلمية الكتب، دار ١ ءهلا عثدالقادر محمد تحقيق 

ه(٢٧٣)تماحه بن يزيد بن محمد عبدالله أبي ماجه. ابن سنن -  ٨٦
دارّ الشح آل صالح الشح ومراجعة بإثرافج ومرقمة محصححة محلبعة 

اهّ ٤٢الرياض، الملام.



مايمصادرواسواجع فهرس 

عبدالرحمنأبي للحافظ السنن. من المجتص ت ائي الم-منن ٨٧
بإشرافطبعة ّآه( ٠ )تّا ائي النملمان بن على بن شعيب بن أحمد 

الرياضوالتوزيع. للمثر لام الدار الشيخ. آل عبدالعزيز بن الح ص

عليالحسن أبي اكين لور مالك ابن ألفية علئ الأشموني -نرح  ٨٨
العلمية،الكت—، دار ٩^( ٠ ٠ )ت الشافعي الأئموني عيئ بن محمد بن 

١ه. ٤١٩بيرومحت،-لبنان 

الأصول.من المحمول اختمار في الفصول تشح رح ش—  ٨٩
طهحققه ه( ٦٨٤)ت،القرافى إدريس ين أحمد العباس أبى الدين لشهاب 

ه. ١٣٩٣وبيروت القاهرة الفكر. دار سعل.. ءثل.الرؤوف 

)تالبغوي عود مبن الحسين محمد أبي للأمام ٠ السنة نرح - ٩ ٠ 
الإسلاميالمكتب، الأرناووط. وثحسب، الثاويش زهير تحقيق ( ٥٥ ١٧

)تالعثيمين محمد بن صالح بن لمحمد الواسهلية العقيلءة شرح - ٩ ١ 
.٥١٤١٩الرياض الجوزي، ابن دار الصميل، فواز سد تحقيق ٥(  ١٤٢١

الرحمنعبد بن الله همد مالك: ابن ألفية علئ عميل ابن رح -ث  ٩٢
عبدانمين محيي محمد تحقيق ( ٥٧٦٩)ت المصري الهمداني العقيلي 

حارالحودة معيد للطباعة، مصر دار القاهرة، — الترارث، دار الحميل.، 

٥١٤٠وشركاء،  ٠

(١٣٥٧الزرقا)تمحمد الشح بن لأحمن. الفقهية. القواءلأ نؤح _  ٩٣
.٥١٤٠٩دمشق ١ القلم دار غدة. أبو المنار عبد د. ومراجعة تتيق 

الفوحىعثلالعزدز بن احمل بن محمد المنر. الكوكب، سبح —  ٩٤









:وآوا:المصادروالمرامفهرس 
^١٤٢١الملام 

بنعلي محمد أبي للأمام والحل والأهواء الملل في -القمل ١  ١٧
حواشيهوصع ه( ٤ )تاُه الذلاهري الأتيلي حزم بابن المعروف أحمد 
ه. ١٤١٦المكرمة مكة الباز. دار الدين. شمس أحمد 

الختليبثات بن علي بن أحمد بكر لأبي ف والمتفق -الفقيه  ١١٨
الجوزي.ابن دار العرازي• يومض بن عائل حققه ه( ٤٦٢)تالبغدادي 

اه. ٤١٧اليمام 
الأبناميموسى بن إبراهيم إسحاق لأبئ الزوائد رح ث —الفوائد  ١١٩

دإبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز . د أ. ودراسة تحقيق ٨ه(، ٠ ٦ )ت 
٥١"١٤ ١٢الرياض التدمرية، دار العويد، 

بنمحمد بن منحور المفلفر لأبي الأصول في الأدلة -محواؤلع ١  ١٢ ٠
حافغلبن الله عبد د. ودراسة تحقيق )تبمخ؛ه( العاني الجبار عبد 

ه.١ ٤ ١ ٨ عام محلع الحكمي. عباس بن علئ • ود الحكمي 
بنرجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين لزين -القواعد ١  ١١٢

دار^ ٧٩٥)ت الحنبلي الدمشقي، ثم بغدادي، الالملاهي، الحسن، 
.؛يرومحت، العلمية، الكتب 

الناشرالبركتي، المجددي الإحسان عميم لأحمد الفقه _ءواءد ١  ١٢ ١٢
٤٠٧كراتشي ببلشرز، المدق 

عبدحن لمحمد والتوجيه الأصالة بين الفقهية -القواعد ١  ١٢٣
٠الشاملة الكتبة في مفرغة صوتية دروس الغفار، 

محمد. د الأربعة. الداهب، في وتهلبيقاتها الفقهية -القواعد ١  ٤١٢
ه.١ ٤  ٢٧دمشق ، العربي. الفكر دار الزحيلى، 
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د.أ. الإسلامية. الشريعة في الفقهية والفوابط الكلية القواعد -  ١٢٥
١ه. ٤٢٦عمان النفائس. دار شبير. عثمان محمد 

لعلأءالفرعية الأحكام من يتبعها وما الأصولية والفوائد القواعد ء  ١٢٦
الحنبليالدمشقي العلي عاص بن محمد بن علي الحز أبي الدين 

المكنةالفضيالي، الكريم عبد تحقيق ( ٠j»A ٣ )ت اللحام ابن بالمعروف 
٥العصرية  ١٤٢٠

بنأحمد بن العزيز لعبد البزدوى أصول رح ث الأسرار _كشف  ١٢٧
الإسلامي.الكتاب دار ^( ٧٣٠)ت الحنفي البخاري الدين علاء محمد، 

عبدالبركامت، لأبى المنار. علي المصف شرح الأسرار —كشف  ١٢٨
الكتبدار ( ١١٥٧ ٠ )ت فئ الالدين بحاظ المعروف أحمد بن الله 

A. ١٤٠٦بيروت ٠ العالمية 

الكفوي،الحيي موسئ بن أِوب البقاء لأبي ٠ الخليات -كتاب ١ ٢ ٩ 
١٤١٩بيروت ١ الرسالة مؤسسة المصري. ومحمد درويس عدنان تحقيق 

٠٠٥

الفرؤعمن النحوية الأصول عش يتخرج فيما الدري الخوكب — ١ ٠
الشافعي،نوى الإّعلي بن الحسن بن الرحيم مد الدين لجمال الفضة 

١٤٠٥عمان عمار، دار عواد، حن محمد الدكتور تحقيق ( ٥٧٧٢)ت 
ه؟

بنعمر حفص أبي المفر للأمام ٠ الختاب علوم في اللباب — ١ ١ "١ 
الموجودعبد أحمد عادل تحقيق ^( ٠٨٨ )ت الدمشقي عائل ابن علي 

.٥١٤١٩بيروت العلمية. الختب دار وآحرين. 
صادر،دار الأفريقي. منظور بن مكرم بن لحمد الحرب لمسان —  ١٣٢
بتروت•
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اللهعبد بن محمد بكر أبي للقاصي الفقه أصول في —المحصول  ١٤٢
عليحض تحمق -( ٠٠٥ ٤٣رن المالكي الاثجيلي المعافرى الربي بن 

ه.١٤٢٠عمان البيارق دار قولة، وسمد اليدري 
عمربن محمد الدين لفخر الفزه. أصول علم في —المحمول ١ "١٤ 

فياضجابر ه محل• د وتحقيق ة درامأه( ٠ الرازي)^،٦ ين الحبن 
ه.١ ٤ ١ ٨ بيروت الرسالة. ة موسالعلواتى. 

رنييه حمبن إمحماعيل بن لعلي الأعقل—م والمحيهل —المحكم  ١٤٤
البابىممهلفئ مطعة نمار. حين ود. السقا ممّهلض د. تحقيق .( ٠٤٥٨

ه.١٣٧٧القاهرة الحلبي. 
بنمحمد للعلامة الأعاريب كتاب عن اللبيب مغني —مختمر  ١٤٥

٥١٤٢٧الرياض الرئد، مكتبة ه( ١٤٢١رن العثيمين محمد بن صالح 
محمدالعلامة للشيخ النافنر. روصة على الفقه أصول ——مذكرة  ١٤٦

أبوزيد.عثدالله بن بكر بإسراف طح الثنقيهلي، المختار محمد بن الأمين 
اه.٤٢٦اسرمة مكة الفوائد. دارعالم 

بنعلي الحس لأبي المصابيح مشكاة شرح المفاتيح —مرقاة ١  ٤٧
بيروتالفكر، دار ١ه( ٠ ١ ٤ رن القارى روى اله الملأ الدين نور محمد 

بنعدالرحمن الدين لجلال وأنواعيا العربية علوم ني -المزهر ١  ٤٨
أحمدمحمد حواشيه وعلق وصثهله شرحه ه( ٩ ١ ١ رن السيوطي بكر أبي 

دارالبجاوي، محمد وعلي أبوالفضلإبراهيم ومحمد بكا المولئ حاد 
القاهرة.الترا>ث،، 

عبدالثهمحمدالحاففلأبي للأمام الصحيحين. علئ -المستدرك  ١٤٩



٢١والمراجع المصادر فهرس 

عطا.عدالقادر مصهلض وتحقيق درامحة ابوري. الئالحاكم عدالثه ابن 
ه.١ ٤ ١ ١ يرون. العلمية. الكتب دار 

د.باثراف حقق "آه( ٤ ١ )ت حنبل بن أحمد الإمام ند _م١ ٥ ٠ 
ه.١ ٤ ٢ ١ بيروت الرسالة. ة موسالتركي. المحسن عبد ابن عبدالله 
بيروت.صادر. دار نثر محققه. غير أحرى ونسخة 

البركاتأبي الدين مجد تيميه لابن المقه٠ أصول في دالمودة  ١٥١
بنعبدالحليم المحاسن أيئ الدين وشهاب تنميه بن عثدالثه بن عبداللأم 

وتعليقبتحقيق • عبدالحليم، بن أحمد العباس أبي الدين وتقي لأم عبدال
القاهرة.المدني. مطيعة عبدالحميد. الدين محي محمد 

حموشطالب أبى بن مكي محمد لأبي القرآن إعراب —مشكل  ١٥١'
)تالمالكي القرطبي الأندلسي ثم القيرواني القيسي مختار بن محمد ابن 

بيروتالرسالة، —سة موس الضامن، صالح حاتم الدكتور تحقيق م\ّآ؛ه( 
ه»؛اه.

بنأحمد العباس لأمح، المجير الشرح غريب في المنير -المصباح ١  ٥١٠
خةن٧م١ه( ٠ نحو )المتوفئ الحموي، نم الفيومي علي بن محمد 

الشامالة.المكتبة أوكترونية، 

نافعبن همام بن عبدالرزاق بكر أبي للحافظ -المصنف.  ١٥٤
المكتبالأعغلمي• رحمن الحبس—، يق تحقه( ٢ ١ )زا الصنعاني 
ه.١ ٤  ٠١٠دمشق الإسلامي. 

بنالحسين محمد أبي السنة محيي للأمام التنزيل. _مع_الم  ١٥٥
وعثمانالنمر محمد أحاديثه وحرج حققه ءه( ١ )ت٦ البغوي عود م

••٥١٤١٧الرياض طيبة. دار • الحرش وسليمان ضميرية 
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محمدين حمد ليمان سلأبي داود أبي نن ٌّرح نن ال—معالم  ١٥٦
المطبعةحخ''اه( )ت لالخطابي المعروف البتي الخطساب بن إبراهيم بن 

ش ١٣٥١حلب العلمية، 

(aTXA)ت المحاص محمد بن أحمد جعفر لأبي القرآن -معاني ١  ٥٧
أمبجامحة العلمي البحث مركز إصدار الصابوني، علي محمد تحقيق 

ه.١ ٤ ٠ ٩ المكرمة مكة - القرى 

ريالإبراهيم بن إسحاق، أبي للزحاج وإعرابجه. القرآن معاني - ١  ٥٨
الكتب.عالم ملي. عبده الجليل عبد د. وتحقيق ثرح ( ١aX ١ )لت، 

؛يروُت،.ح*؛اه.

)تالهلبراني أحمد بن ليمان مالقاسم لأبي الكبير• —المعجم  ١٥٩
الصميعي،دار الملقي، ءبدالجياس حمدي أحاديث، وحرج حققا، ه( ٠٣٦

اه. ٤١٥الرياض 

عمرالحميد عبد مختار أحمل• د العاصرة العربية اللغة -معجم ١ ٦ * 
٥١٤٢٩بيروت الكتب،، عالم عمل، فريق بمساعلءة ١ه(  ٤٤٢ )يت، 

أحمدبن عباوالئ، محمد لأبي • الحرقي مختمر رح ث -الغني  ١٦١
عباوالحسنبن عبدالل، انمكور تحقيق ه(، ٦٢)ُت،• قل.امة ابن محمد بن 

الشاملة.المكتبة من إلكترونية نسخة التركي، 

محمدبن الحين القاسم لأبي القرآن غريب قمح، -المغردات ١  ٦٢
عدنانصفوان يق تحق( ٠aO ٢ )ت الأصفهائ راغبح بالالمعروف 

ه.١ ٤ ١ ٢ وبيروت دمشق الشامية، والدار القلم دار انماودي، 
عب،والوهاببن يعقوب لللءكتور الفقهية القواعل• قي —القمل ١  ٦٣

ه.١  ٤٣٢الرياض التدمرية، دار اياحسن، 



موالمراجع المصادر فهرس 

عبدبن أحمد العباس أبي الدين لتقي التمير أصول في —مقدمة  ١٦٤
الحرانيتيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن الله عبد بن اللام عبد بن الحليم 

؟ّآاه.٠ بيروت، الحياة، دارمكتبة ( j،UXA)ت الدمنمي الحنبلي 
)تالزركثي بهادر بن محمد الدين لبدر القواعد. في —المنثور  ١٦٥

افالأوقوزارة إصدار • محمود أحمد فائق ير تيد. حققه م\ه( ٩ ٤ 
١ه.٤ الكوت'ا٠ الإسلامية. والشؤون 

بنءثد.الحاليم بن أحمد الإسلام لشخ النبوية. السنة —منهاج  ١٦٦
جامعةبوعات مهلمن س—الم، رماد محمد د. تحقيق >( UYA،I)»«تيمية 
ه.١ ٤ ٠ ٦ الرياض الإسلامية، سعود ين محمد الإمام 

محييزكريا لأبي الحجاج بن لم مصحح نرح -المنهاج ١  ٦٧
العربي،التراث إحياء دار ه( ٦٧٦)تر نووي الشرف بن يحص الدين 
ه. ١٣٩٢؛يرون، 

موسىبن إبراهيم إسحاق لأبي • الشريعة أصول في —الوافقايت، ١  ٦٨
سلمان.آل حس بن مشهور عبيدة أبو نصه صبعل >( ٠٧٩ )رّتج الشاحلبى 

اه. ٤١٧الخبردارابن'عفان. 
د.يان وبوترتيب، وحمع ، يفتالالفقهية. القواعد —موسوعة  ١٦٩

ه.١ ٤ ٢ ٤ بيرورثإ. الرسالة. مؤسسة البورنو. أحمد بن صدقي محمد 
عوادبشار د. عليه وعلق حققه أنس، بن مالك، للأمام -الموؤلآ.  ١٧٠
ه.١ ٤ ١ A ؛يرونا الرسالة. مؤسسة حليل. محمد ومحمود معروف، 

ت،حثبن محمد بن على الحن ابى تهنم، ٠ والعون الك، — ١ ٧ ١ 
ينالممصود عبد السيد عليه وعلق راجعه ه( ٤٥٠)ت؛البصري الماوردي 

بيروُتج.العلمية. الكتٌب، دار الرحيم، عبد 





،مالمصادروالمرام فهرس 
===^========لأىع

بنعبدالله بن عبدالملك المعالي أبي الحرمين لإمام —الورقات  ١٧٩
بنعبدالئه للشيخ الورقات رح ث ومعه ه(  ٤٧٨)ت الجويني يوث 

الرياض.اللم، دار الفوران، صالح 
عليبن أحمد الفتح أش الإسلام لشرف الأصول. إلئ _الوصول  ١٨•
أبوزنيد،علي بن الحميد عبد د. تحقيق ، ه( ٥ )ت٨١ البغدادي برهان ابن 

ه.١ ٤ ٠  ١٢الرياض العارف. مكتبة 

والإصدارالثاني الإصدار إممرونية. _ْكتبة الشاملة .المكتبة  ١٨١
الثاس










