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ملخص

ال غرك مف ٌأـ الكميات كتتبع ما يندرج تحتهػا مػف الئزايػاتص كهػكنها ػي االئتهػاد القههػي -تقريعػا
كتنػ ػزيا-ص كحت ػػل يم ػػتمس ػػي لي ػػكف م ػػااؿ المتقه ػػف حه ػػر الم ػػاؼص بم ػػف ر ع ػػف ػػي منظكمػ ػ الت ه ػػيؿ
المهاه ػػدم كتهعي ػػد ،كال ػػديص كالتعكي ػػؿ ػػي ذل ػػؾ لم ػػل مدمػ ػ التػ ػراث ػػي مرائعػ ػ مظ ػػاف الح ػػديث النب ػػكم

كارتشاؼ أحكاـ ال نف كحكمهاص ككشؼ ممدرات األهكؿ كالكميات مف مظانها مر ه بالدليؿ الكاضح.

Abstract
Must takig the rules and tracking parts; and save them in diligence of Islamic law (Elijtihad
Elfiqhi) -Jurisprudence-. and so the (Faqih) knows accurate science must conflicting
controversy; particularly in the rules of God’s purposes (MAQASSID). And working for the
sake of to preserve the Prophetic tradition, and its impact in the resolutions (SHARIA).

املقدمة.

الحمد هلل المنعـ الكريـص كهاتف لمل النبي محمد المكرـ األميفص ك اـ دااـ لميف كلمل أهحابف كزكئاتف كآؿ

بيتف كامكانف مف أهؿ العمـ كاإليماف األميار المهطقيفص أما بعد:
إف تا،ح القهكـ إنما ت تهحب بما نيطت بف مف تكامؿ المعارؼ الشرلي ص كلعؿ أبرزها ي لهرنا ما انبرل إليف
مكها بػ "لمـ المهاهد
طااق مف النظار ي تمحيص بكته نظري تئمع ،طعات األهكؿ كتتبع مكامف المهالح الئزاي ص أ ٍ
الشرلي "ص كلعمنا ن دد كنهارب ي ئرد أهـ كمياتف ت هياص كربطها تطبيها بمدكنات الحديث النبكمص كمف أهمها مكط اإلماـ
مالؾص الذم ئمع يف اإلماـ بيف ركاي الحديث كا ناديص ك ههف دراي كتقريعا.
ثم تكمف أهمي بحثنا ي محاير التقنف ي الئمع بيف التنظير ت هيا كالتقريع تطبيهاص حتل يكت ب ناظري بهذا
كمف ٌ
الم مؾ المهاهدم درب ص كيعطيف ممك ههي يهتحـ بها مدارؾ التشريع ي معترؾ القحكؿ؛ ليتممؾ آل النظر ي الحكادث
كيح ف التنزيؿ لمل األلياف مف المكمقيف.

ي مدكنات األام ص هؿ بإمكانها أف

كهنا محؿ اال تشكاؿ :إذ إف ٌأـ تمكـ الكميات كاألهكؿ المنهكه كالمبثكث
تئتمع ي تهنيؼ لمميص يرتشؼ مف مالف مدم لمـ األهكؿ بمنظكر مهاهدمص كتطبيؽ ذلؾ لمل مهنقات الحديث
النبكم الذم يئدر ب همف ت هيؿ لمكمف ك ههف.
همتي لإلئاب لف هذا الت اؤؿ ي بحثي هذاص كالذم ك متف بػ "الكميات المهاهدي الكبرل كتطبيهاتها لمل
ك،د ئمعت ٌ
نماذج مف أحاديث مكط اإلماـ مالؾ".
* أ تاذ محاضر (أ)ص ئامع لمار ثميئي باألغكاط.
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ك،د رتبت مضاميف كرتي ي هذا البحث ي محاكر لمل النحك اآلتي:
مقدمة.

توطئة مفاىيمية.

الكمية الولى :الهرآف كال ن حاكي المهاهد -ا تدالال كا تنباطا كا تمرائا.-
الكمية الثانية :المطابات الشرلي معمكالت المهاهد الشرلي .
الكمية الثالثة :مرالاة القركؽ بيف أحكاـ المهاهد كأحكاـ الك ااؿ.
الكمية الرابعة :التذرع باالحتياط كضبط حدي ي نظري المهاهد.

الكمية الخامسة :منظكم المهاهد بيف المظنات كالمانات.
الكمية السادسة :مههكد الشارع بالتحديد كمكرد" :كراهي الحد ي األشياء".
الكمية السابعة :المهاهد ي محاير الما ييف كااللتبار باألكلل.
خاتمة ،كتتضمف :النتااج مدرئ بالتكهيات.
تىطئة مفايًمًة.

أف معالـ المهطمحات
ال تكاد تنضبط المهطمحات العممي ي م ار يـ اإلطا،ات إال بالضبط كالتحديدص كليعمـ ٌ
ال ينبغي أف تمرج لف حكل حدكدها التي تهالح لميها أهؿ كؿ فص كلكف ،د تمتمؼ بامتاؼ التقريعات كااللتبارات

ي تمؾ القنكف .ك،د ي تكئب لمل الباحث أف ي هؿ لمل الناظر ي بحثف تحهيؿ مرادي؛ لذا إنا نبيف مف ماؿ العنكاف

مهطمحيف مهميف:
الول :مصطمح الكمية:

الكل" :ا ـ لئميع أئزاء الشيء لممذكر كالمؤنث  ...كالكؿ إلحاط األ راد" .والكمية ىي" :الحكـ لمل كؿ ردص نحك( :كؿ

بني تميـ ي كمكف الرغيؼ)" .ك ي لرؼ أرباب المنطؽ الكميات ممس "هي :الئنس كالنكع كالقهؿ كالماه كالعرض العاـ"(ُ).

كمههكدم مف إطاؽ الكمي إنما يراد بف الهالدة العام الشامم التي تكت ب مف مالها ضبط القركع ي شكؿ

الئزايات التي تندرج تحتهاص ،د لرؼ الهالدة أهؿ العمـ ب نها "،ضي كمي تعرؼ منها أحكاـ ئزاياتها"(ِ) .كلمل هذا المعنل
ألني بالكميات األهكؿ العام التي تتقرع لميها النظاارص كئعمت مثاال يهضي ب شباهها ي القركع .مثاؿ ذلؾص ،كلنا :كؿ
ارتقاؽ ي التكميؼ (كهك آحاد التهر ات) إنما يمحظ يف تغميب االحتياطص حتل يئتنب إدماؿ المكمؼ ي العنت كالت بب
إلل المشه غير المعتبرةص يتذرع بف إلل ترؾ التكميؼص كؿ ما نيط بف مف المهاهد مف الك ااؿ لكحظ يف كئف االرتقاؽ.
الثاني :مصطمح المقاصد:

تهكر مهطمح المهاهد بكهقف لبارة حاكي لمنظكم التنظير
الم ٍحدثيف ي
انمازت تحريرات كثير مف ٌ
النظار ي
ٌ
لر ت المهاهد الشرلي بهكلي" :هي ما ي تهد ف الشارع مف الغايات ي كضع التكميؼ بمكئب البكالث
المهمحيص ك،د ٌ

ال تهاح الئامع اإلن اني "(ّ)ص كمتل ما اضبطت مضاميف هذا الحد التم ت ي القركع كئكي العمؿ كالحكـ التي نص
لميها أام القهف كاألهكؿ.
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ثـ إنف ،د ائتمع ي مهركءاتي ئمم مف تمؾ الكميات التي تردد ذكرها ي كثير مف ركع القهف كمدكنات أام األهكؿص
كالتي تيعنل بت هيؿ كمي لئمم مف الئزاياتص كحيث ا ت ن ت بما ك،تف أهؿ العمـ كما ا،تنهتف مف مقرداتهـ كمهطمحاتفص
ارت يت أف أرتبها ي كميات يتـ لرضها ي بحثيص ك،د ئات منها ب بع كمياتص مف غير دلكل الحهر؛ ألف ثم غيرها
أمات تمكـ الهكالد األهكؿ.
كلكثرتها ا،تهرت لمل ٌ
الللًة األوىل :القسآى والسهة حاوية املقاصد -استدالال واستهباطا واستخساجا.-
مكارد األحكاـ كمظاف الحكـ كأدلتهما المئتمب منها ،كالد الشريع كأهكلهاص كئميع تقاريعها كتقاهيؿ أحكامها(ْ)ص
إنما مردها ي النظر إلل الكتاب كال ن ص كهما كميات التشريع كحاكي مهاهديص ككاهما كحي منزؿ أذف اهلل تعالل يف كبمٌغف
ر كلف األميف  .إال أف و
لكؿ مف الهرآف الكريـ كال ن المشر مهكهيتفص الهرآف ألقاظف كمعانيف مف رب العالميف(ٓ)ص

منهكؿ بالتكاتر(ٔ)ص ،اؿ ال معاني" :كتاب اهلل تعالل هك المنهكؿ إلينا بطريؽ التكاتر لمل كئف يكئب العمـ المهطكع الذم ال
تعبدنا اهلل تعالل بف كألئز ممهف ب ف ي تكا بمثمف .نزؿ الهرآف ك ؽ معهكد ل اف العرب كبميغف ك،د
يمامري شؾ كال شبه " .ك،د ٌ
تعمهت بف مهاهد اإل هاـص كمف ثىٌـ اشتمؿ لمل النا خ كالمن كخص ك يف المحكـ كالمتشابفص ككؿ لقظف حهيه ص كبعض لقظف
ألئمي .كؿ ذلؾ رئاء ا،تناص المعاني التي هي أمارات الحكـ كالعمؿ كالمهاهدص كاال لزـ الت ميـ كاماص التعبد .أما إذا

مقيت المعاني أك ئرل يها ممؼص الهكؿ بالمعهكلي أ،رب إلل مههكد التشريع كمدارؾ القهـص ،اؿ ابف د،يؽ العيد" :متل دار
الحكـ بيف ككنف تعبدا أك معهكؿ المعنل كاف حممف لمل ككنف معهكؿ المعنل أكلل لندرة التعبد بالن ب إلل األحكاـ المعهكل
المعنل" .ك،اؿ ي مكضع آمر " :إف هذي المعاني الم تنبط إذا لـ يكف يها كل مئرد المنا ب مي ت بذلؾ األمر الهكمص
إذا ك،عت يها االحتماالت الهكاب اتباع النصص كأيضا إف المعنل الم تنبط إذا لاد لمل النص بإبطاؿ أك تمهيص:

مردكد لند ئمع مف األهكلييف"(ٕ).

كمكاؿ لمكمف ترئع إلل هذي األبكاب :التكحيد كالنبكات كاألحكاـ كالكلد كالكليد كالههص .كاف كئد مباحث أمرل
هي تندرج ي الئمم تحتهاص كمف أئمها المناظرات كنهض حئج المبطميفص ،اؿ ابف الهيـ "إذا ت ممت الهرآف كتدبرتف كألرتف

ك ار كا ياص اطمعت يف مف أ رار المناظراتص كتهرير الحئج الهحيح ص كابطاؿ الشبف القا دةص كذكر النهض كالقرؽ كالمعارض

(ٖ)
مردي لممؿ ي
كالمنع لمل ما يشقي كيكقي لمف بهري اهلل كأنعـ لميف بقهـ كتابف"  .كؿ ما رمل بف الناس مف شبف يف ٌ
القكرص ك،م دراي ي القهـ بمناحي النظر ي أحكاـ التكاليؼص كما التمبس ب كء الههد.

كالمههكد أف العا،ؿ ال يشؾ أف الهرآف العظيـ كتاب هداي ص كأنف مقتاح البهاارص يف إيضاح ال بيؿ ي كميات أهكؿ

الديف العام كالماه ص بؿ هك أـ الكميات كأ ا ها(ٗ) .يهكؿ الشا عي -رحمف اهلل تعالل" :-كؿ ما أىنزؿ ي كتابف -ئؿ ثناؤي-
رحم (َُ) كحئ (ُُ)ص ىلًممف مف لممفص كئهمف مف ئهمفص ال يعمـ مف ئهمفص كال يئهؿ مف لممف .كالناس ي العمـ طبهاتص
بهدر درئاتهـ ي العمـ بف"(ُِ) .الهرآف الكريـ ٌ،يـ البياف كهك أـ الدالاؿ كأ اس التشريعص كلمدة المم كينبكع
مك،عهـ مف العمـ ٍ
ي
الحكم  .كلميف يعكؿ الم ترشدكف ي أحكاـ النكازؿ كمعضات الم ااؿ ي نهكص الكتابص الم تنطه بدالاؿ ال ن (ُّ).

كال ن الهحيح ال تمتمؼ لنف ي الحكـ كالمنهج؛ ألنها تكا ؽ الهرآف كتبينفص كما أنها تكضح ما كت لنف دكف معارض

لكئف التشريع الهرآني(ُْ)، .اؿ العام ابف الهيـ " :هد بيف اهلل – بحانف -لمل ل اف ر كلف بكامف ككاـ ر كلف ئميع ما أمر
بفص كئميع ما نهل لنفص كئميع ما أحمف كئميع ما حرمفص كئميع ما لقا لنفص كبهذا يككف دينف كامان"(ُٓ) .كأما ال ن النبكي
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ئميع مركياتها الم ندة الثابت ص متكاترة أك آحاداص إنها هنك الهرآف تهع ي مرتبتف كت تمد الهطعي منف؛ ألف ا تظهار أهؿ
المهاهد يعكد إليهما معاص ككاهما معكؿ لميف بما دلت لميف

محا ف كمهااص التشريعص التي ا تهرت ي هكـ المتشرليف
سو ٌل ِم ْن
اء ُك ْم َر ُ
كئماع ذلؾ ي ،كلف تعاللَ :لقَ ْد َج َ
لمعالميفٌ .
ِ
يم[التكب .]ُِٖ :
َرح ٌ

كلممت بالضركرة مف الديفص كؿ ما ي الكحييف حئ كرحم
ِ
ِ
ِ
وف
ين َرُء ٌ
يص َعمَ ْي ُك ْم ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
أَْنفُس ُك ْم َع ِز ٌيز َعمَ ْيو َما َعنتُّ ْم َح ِر ٌ
كالناظر ي مكط اإلماـ مالؾ يئد مف ذلؾ ما يحكـ بالهطع أف مالكا -رحمف اهلل -كاف معكلف ي اال تدالؿ كتاب اهلل
تعاللص كلـ تمتمؼ كمم األام كالباحثيف أف اإلماـ مالؾ مف ألياف التق ير كأرباب نكنف.

الللًة الثانًة :اخلطابات الشسعًة معلىالت املقاصد الشسعًة.
ال يمقل لمل دارس لمـ األهكؿ أف "مطاب التكميؼ ي اهطاح العمماء :هك األحكاـ المم

الكئكب كالتحريـ

كالندب كالكراه كاإلباح (ُٔ) .كأما مطاب الكضع(ُٕ) :هك مطاب بنهب األ باب كالزكاؿ كرؤي الهاؿص كنهب الشركط
كالحكؿ ي الزكاة .كنهب المكانع كالهتؿ مانع مف الميراث" .ك"يشترط ي مطاب التكميؼ لمـ المكمؼ ك،درتف لمل

ذلؾ القعؿ  ...بماؼ مطاب الكضع(ُٖ) ..إف معناي ،كؿ هاحب الشرع(ُٗ) :الممكا أنف متل كئد كذا هد كئب كذا
أك حرـ كذا أك ندب أك غير ذلؾ"(َِ) .ككاهما شريع رب العالميفص ك،د ارتبطا ببعضهما ليدؿ أحدهما لف اآلمر ي

مكطف الحئاجص ،اؿ الغزالي(ُِ)" :المـ أنف لما ل ر لمل الممؽ معر مطاب اهلل تعالل ي كؿ حاؿ ال يما بعد انهطاع
الكحيص أظهر اهلل – بحانف -مطابف لممهف ب مكر مح ك

نهبها أ بابا ألحكامف كئعمها مكئب كمهتضي لألحكاـ لمل

مثاؿ ا،تضاء العم الح ي معمكلها" .ككؿ منهما حكـ البارم تعالل كاذف ر كلف ص ك ي كؿ مهمح لممكمؼ ال حظ يف
لمشارع، .اؿ الشاطبي" :الشرااع إنما ئيء بها لمهالح العبادص األمر كالنهي كالتميير ئميعاص رائع إلل حظ المكمؼ

كمهالحف؛ ألف اهلل غني لف الحظكظ"(ِِ).

كممحكظ ي التكاليؼ التبار التي ير كالترمصص كطرح التبار المشهات كالمحاؿ كما ال يطاؽص كثم ألئؿ اإلر اؽ

مرتب شرلي هي العقك كلدـ الت ثيـ بالمط  .كالمههكد مف ذلؾ االمتثاؿ كالت ميـ كتحهيؿ األثر(ِّ)ص كك هؿ مبني لمل

مرالاة المهالح ي مطابيف .كلمئمع بيف التكميؼ كالكضع ي تهر ات المكمقيف نركـ بيانف ي بحث حكـ "المط " .كحدي:

"أف يههد بقعمف شيااص يهادؼ عمف غير ما ،هدي"(ِْ) .ك،اؿ الئرئاني" :المط هك ما ليس لإلن اف يف ،هد"(ِٓ).
كأهؿ الم ل ي ،كلف تعالل :ولَ ْيس عمَ ْي ُكم ج َن ِ
طأْتُ ْم ِب ِو[األحزاب .]ٓ :كما حدث بف ئمع مف الهحاب لف النبي
َخ َ
يما أ ْ
َ َ َ ْ ُ ٌ
اح ف َ
(ِٔ)
" :إف اهلل (،د) تئاكز -ك ي ركاي  :كضع( -لي) لف أمتي المط كالن ياف كما ا تكرهكا لميف" .
هذي النهكص كنحكها تدؿ ي الئمم لمل ر ع اآلثاـص كأما ر ع األحكاـ ليس مرادا(ِٕ)ص كانما النقي كاإلثبات يرئع إلل

ا تنباطف مف دليؿ آمر(ِٖ) .كضابطف أنف ال يمزـ مف نقي الت ثيـ لدـ ترتب مهتضل حكمف؛ ألف ئه النقي تعمهت بالمهاهد
كالنياتص كالممطئ ال ،هد لف البت  .قرؽ بيف ما تعمؽ بالحهكؽ اإللهي حيث ال ت ثيـ كال حدص كما يمتص بحهكؽ اآلدمييف
يضمف المتمؼ مف أمكالهـ كغيرها(ِٗ) .حكمف ممحكظ ي لرؼ الشارع أنف "لذر هالح ل هكط حؽ اهلل تعالل إذا حهؿ

لذر ي حؽ العباد
لف ائتهادص كيهير شبه ي العهكب حتل ال يؤثـ الماطئص كال يؤامذ بحد كال ،هاصص كلـ يئعؿ نا
حتل كئب لميف ضماف العدكافص ككئبت بف الدي "(َّ).
كامتص هذا الحكـ ي حؽ اآلدمي؛ ألنف يعكد لا تحكاذ بالحهكؽ كالمشاح يهاص كندرة الت مح ي تقكيتهػاص كلميف ه ػد
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ئرت الهالدة الم تمرة ي ن النبي  أنف "ال يحؿ ماؿ امرئ م مـ إال لف طيب نق ف"(ُّ) .كلذلؾ ئزـ النظار مف أهؿ
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم[الن اء .]ِٗ :ك،كؿ
القهف أف األهؿ ي العهكد التراضيص كهك مدلكؿ ،كلف تعالل :إِاَّل أ ْ
َن تَ ُك َ
الر كؿ " :إنما البيع لف تراض"(ِّ)، .اؿ العام األميف الشنهيطي" :أما الماؿ هد ا،تضل التشريع اإل امي بما اشتمؿ
لميف مف الحكـ الباهرة كحقظف المهالح العام كهيانتف كالمحا ظ لميف ب حكـ الطرؽ كأح نها كأ،كمها كلذا حرـ لمل
الم مـ أف ي مذ شياا مف ماؿ أميف إال لف طيب نقس منف كحرـ ا تاب األمكاؿ كابتزاز ثركات األغنياء"(ّّ).

الللًة الثالثة :مساعاة الفسوق بني أحلام املقاصد وأحلام الىسائل.
نص القههاء أف الك ااؿ لها حكـ الغايات كالمهاهد(ّْ)ص كما كاف مف تكابع األلماؿ كمكماتها هي تابع لها.
،اؿ اله ار ي" :مكارد األحكاـ لمل  ،ميف :مهاهدص كهي المتضمن لممهالح كالمقا د ي أنق ها .كك ااؿص كهي الطرؽ

المقضي إليها"(ّٓ).

المهاهد هي :المهالح كالمقا د المنكط ببكالث تهر ات المكمقيفص كال يمكف تهكرها إال بتحهؽ الك ااؿ التابع
إليها ي كضع الشارع كالتباري لهاص ككؿ بح ب إ ضاءي إلل الغاي  .كالمراد بالك يم  :التكهؿ إلل الشيء برغب كهي

أمص مف الكهيم ص لتضمنها لمعنل الرغب (ّٔ)، .اؿ الشيخ ناهر ال عدم" :كمعنل الك ااؿ :الطرؽ التي يي مؾ منها إلل
الشيءص كاألمكر التي تتك،ؼ األحكاـ لميها مف لكازـ كشركط"(ّٕ).
كتحرير الهكؿ ي القرؽ بيف الك ااؿ كالمهاهد بالتبار الههد إليهاص حيث "تهرر أف الك ااؿ مف حيث هي ك ااؿ غير

مههكدة ألنق هاص كانما هي تبع لممهاهد بحيث لك هطت المهاهد هطت الك ااؿص كبحيث لك تكهؿ إلل المهاهد دكنها لـ

يتك ؿ بهاص كبحيث لك رضنا لدـ المهاهد ئمم لـ يكف لمك ااؿ التبارص بؿ كانت تككف كالعبث"(ّٖ) .بالتبار الكهكؿ إلل
األغراض كد ع الحائات مهاهد ممحكظ ص اتك يها المترمص تك ا بممحكظ شرلي تابع لها م تمزـ لممتك ؿ إليفص كمف َّثـ

،دمت المهاهد ي االلتبار لمل ك اامها(ّٗ) .نحك اال تنثار ي الكضكء ك يم إليهاؿ الماء إلل األنؼص لكف لما كانت
ذريع لكهكؿ الماء إلل حمؽ الهااـ نهي لنف كهكذا كؿ ك يم تعكد لمل مشركع انطكل تحتف مههكد التعبد؛ ألنف غاي

المطالب الهحيح كنهاي المهاهد العمي .

إيهاظ :يتقرع لمل الهالدة مباحث لدةص أهمها :المهمح المر م كالحيؿ ك د الذرااع كاإلحداث ي الديفص هذا أهؿ

لظيـ تئب معر تف كااللتناء بفص إذ المط ي القهـ كاإللماؿ يفص يدمؿ العبد ي داارة اإلحداث كالتشريع بغير إذفص كالني

الهالح ي هذا الباب ال تهمح العمؿ القا دص كالغاي الحميدة ال تبرر الك يم المحرم  .كلعؿ أكؿ شرؾ ك،ع ي األرض
كاف مف هذا الهبيؿص اتمذكا األنهب ك يم لههد التذكير بالتعبد المالصص ثـ طاؿ العهد عبد أهحاب األنهب  .آؿ

األمر ي تهرير المهالح بالههد كالتك ؿص كالمقا د رع لنفص كاهلل تعالل يهكؿَ  :وتَ َع َاوُنوا َعمَى ا ْلِبِّر َوالتا ْق َوى َوََّل تَ َع َاوُنوا
َعمَى ِْ
اْل ثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
اج ْيتُ ْم فَََل
ُّيا الاِذ َ
آم ُنوا إِ َذا تََن َ
ان[الماادة ]ِ :كلنا ي الكتاب مثاؿ ي باب التنائي ي ،كلف تعاللَ  :يا أَي َ
ين َ
ان ومع ِ
اجوا ِب ِْ ِ
س ِ
اج ْوا ِبا ْلِبِّر َوالتا ْق َوى[المئادل  .]ٗ :حيث ندب إلل ت هيؿ مههد األمكة ي
ص َي ِت ا
ول َوتََن َ
اْل ثْم َوا ْل ُع ْد َو ِ َ َ ْ
تَتََن َ ْ
الر ُ
تهكر كئكدي ي التنائيص حث الشارع لمل تركف بهيغ
النقكس لزـ ٌ
تئنب أم شبه تؤكؿ ي الظاهر إلل مرمفص كلذا ٌ

ائ ٍكا" ك،رنف باإلثـ كالعدكاف .كاف كاف ال بد مف التنائي بالبر كالتهكل كبهنكؼ المير التي تبني أمر
النهي بهكلف " :ى ىا تىتىىن ى
الئمال كتهكم أكاهر األم .
اجمللة األزدنًة يف الدزاسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٔ
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الللًات املقاصدية اللربى وتطبًقاتًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيون المسائل والصول الحاوية لمباحث الكمية -نسوقيا إجماَّل لنيا محصمة في مظانيا:-
ٔ" -المهاهد أشرؼ مف الك ااؿ إئمالا"(َْ).
ِ -العا،ؿ ي عل ي تحهيؿ الههد إلل أ ضؿ المهاهد كالتك ؿ إليها ب ضؿ الك ااؿ(ُْ).
ّ" -العناي بالمهاهد أكلل مف الك ااؿ"(ِْ)؛ ألف "رتب الك ااؿ أمقض مف رتب المهاهد"(ّْ).
ْ -ما تعمؽ بالمهاهد مف الشرليات أ ضؿ مما تعمؽ بالك ااؿ(ْْ) .إذ "الك يم إلل أ ضؿ المهاهد أ ضؿ الك ااؿ
كالل أ،بح المهاهد أ،بح الك ااؿ كالل ما يتك ط متك ط "(ْٓ).

ٓ" -الك ااؿ تعطل حكـ المهاهد"(ْٔ)ص ك" ضؿ الك ااؿ مرتب لمل ضؿ المهاهد"(ْٕ).
ٔ -كئكب الك ااؿ تبع لكئكب المهاهد؛ ألف ما ال يتـ الكائب إال بف هك كائب(ْٖ).
ٕ[ -مف القركع ما] يكري كراه الك ااؿ ال كراه المهاهد(ْٗ).
ٖ -كمما هط التبار المههدص هط التبار الك يم (َٓ).
ٗ -الك يم إذا لـ تقض إلل مههكدها هط التبارها(ُٓ).
َُ -الشيء ،د يئب إيئاب الك ااؿص ك،د يئب إيئاب المهاهد(ِٓ) .ككذلؾ يحرـ.
ُُ" -يغتقر ي الك ااؿ ما ال يغتقر ي المهاهد"(ّٓ) .كترد بمقظ" :يغتقر ي التكابع ما ال يغتقر ي غيرها ك،ريب منها:
يغتقر ي الشيء ضمنا ما ال يغتقر يف ،هدا" .كربما يهاؿ" :يغتقر ي الثكاني ما ال يغتقر ي األكااؿ"(ْٓ).

ُِ، -د تككف ك يم المحرـ غير محرم إذا أ ضت إلل مهمح رائح ص يككف م مك ار بف لرئحاف ما يحهؿ مف المهمح
لمل هذي المق دة(ٓٓ).

ُّ -الشرع يثيب لمل الك ااؿ إلل الطالات كما يثيب لمل المهاهدص مع تقاكت أئكر الك ااؿ كالمهاهد(ٔٓ).
ُْ -يمتم ػ ػؼ كزف ك ااؿ الممالقات بامتاؼ رذااؿ المهاهد كمقا دهاص الك يم إلل أرذؿ المهاهد أرذؿ مف ااػ ػر
الك ااؿ(ٕٓ).

كلنا أف ن كؽ لميها مثاال مف المكط ، :اؿ اإلماـ مالؾ -رحمف اهلل -ي المكط (ٖٓ)" :كانما تباع(ٗٓ) العرايا [بمرهها]

(َٔ)

مرص ي رؤكس النمؿ(ُٔ)ص [كلي ت لف مكيم ] .كانما أيرمص يف؛ ألنف أنزؿ بمنزل التَّكلي
مف التمرص ييتحرل ذلؾص ي
كي ى
كاإل،ال ك ِّ
أحد [أحدا] ي طعاـ[ػف] حتل ي تك ىيفص كال أ،الف منف .كال كٌالي
الش ٍرؾ .كلك كاف بمنزل غيري مف البيكعص ما أ ٍشرؾ ه
يهبضف المبتاع"(ِٔ).
أحداص حتل
ى

أصل المسألة :ثم نهكص كثيرة ي الم ل

اؽ منها اإلماـ مالؾ حديثيف(ّٔ):

الول :أمرج ب ندي لف زيد بف ثابت "أف ر كؿ اهلل  أرمص لهاحب العري أف يبيعها بمرهها"(ْٔ).
(ٓٔ)

والثاني :ب ندي -كلميف مدار الحديث-
أك ؽ .أك ي مم

أك ؽ"(ٔٔ).

إلل أبي هريرة "أف ر كؿ اهلل  أرمص ي بيع العرايا بمرهها .يما دكف مم

(ٕٔ)

كهما حئ الم ل ي ،كؿ مالؾ

-رحمف اهلل -كغيري مف أهؿ العمـص ،اؿ اإلماـ الترمذم ي ال نف" :كالعمؿ لميف

لند بعض أهؿ العمـ منهـ :الشا عيص كأحمدص كا حاؽص ك،الكا :إف العرايا م تثناة مف ئمم نهي النبي  إذ نهل لف
المحا،م ص كالمزابن ص كاحتئكا بحديث زيد بف ثابتص كحديث أبي هريرةص ك،الكا :لف أف يشترم ما دكف مم

أك ؽ"(ٖٔ).
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تفسير العرايا :العري عيم بمعنل مقعكل ص مف لراي يعركي إذا ،هدي .كيحتمؿ أف تككف عيم بمعنل الم ص مف لرم يعرل
إذا ممع ثكبفص ك نها لريت مف ئمم التحريـ عريت :أم :مرئت .كامتمؼ ي تق يرها(ٗٔ) :هيؿ :إنف لما نهل لف المزابن

كهك بيع الثمر ي رؤكس النمؿ بالتمر رمص ي ئمم المزابن ي العراياص كهك أف مف ال نمؿ لف مف ذكم الحائ يدرؾ
الرطب كال نهد بيدي يشترم بف الرطب لعيالفص كال نمؿ لف يطعمهـ منف كيككف ،د ضؿ لف مف ،كتف تمرص يئيء إلل
هاحب النمؿ يهكؿ لف :بعني ثمر نمم أك نممتيف بمرهها مف التمرص يعطيف ذلؾ القاضؿ مف التمر بثمر تمؾ النمات
ليهيب مف رطبها مع الناسص رمص يف إذا كاف دكف مم

أك ؽ"(َٕ)، .اؿ الشككاني" :كأما العرايا همها أف العرب

كانت تتطكع لمل مف ال ثمر لف كما تطكع هاحب الشاة أك اإلبؿ بالمنيح كهي لطي المبف دكف الر،ب  ...كلكف هذي
الرمه مهيدة ب ف يككف الشراء بالك ؽ كالك هيف كالثاث كاألربع "(ُٕ).

مشروعية العرايا، :اؿ العام الشككاني ي ال يؿ الئرار(ِٕ)" :الذم أمبرنا بتحريـ الربا كمنعنا مف المزابن هك الذم رمص
لنا ي العرايا كالكؿ حؽ كشريع كاضح ك ن ،اام كمف منع مف ذلؾ هد تعرض لرد الماص بالعاـص كلرد الرمه

بالعزيم ص كلرد ال ن بمئرد الرأم"ص ك،اؿ الترمذم ي ال نف" :معنل هذا لند بعض أهؿ العمـ :أف النبي  أراد التك ع
لميهـ ي هذا ألنهـ شككا إليفص ك،الكا :ال نئد ما نشترم مف الثمر إال بالتمرص رمص لهـ يما دكف مم
ي كمكها رطبا"(ّٕ).

أك ؽ أف يشتركها

عاد مبنل الم ل لمل ،الدة ثاني ،" :الدة االرتقا،ات" .كهي مف ئنس مباحث المعركؼ كنكط التهرؼ يف بمهاهد

(ْٕ)
ئر لف لنتا هك غير
الحظكظ كالتبرلات ؛ ألف الشريع ي أحكامها ،د بنيت لمل الرحم كالر ؽ بالمكمؼص ككؿ ما ٌ
ممحكظص كالعبرة ي تشكؼ النقش لنيؿ لائؿ حظكظها يما تعمؽ بممؾ الغير ندب مف هذي الئه تشريع التبرع لنيؿ

اإلح اف ي التهر ات.
والمقصود  :هكرة العري

ي الئمم تشبف بالمزابن المنهي لنهاص لكف رمص يها الشارع دكف اار المبيع مف الثمارص

لمعنل ممحكظ هك ضركرة الشرك

(ٕٓ)

 .كئمب التي ير بتحهيؿ اإلر اؽ الذم تشك ف الشارع ي الت ثير؛ إلباح المحظكر

ُّ
كئعمها ك يم
تهكب يف ك ااؿ المهاهد .التذرع
بالتمنف بالعرايا معكؿ يف لمل ،الدة اإلر اؽ مف ئه ص ٍ
مههد شرلي ٌ
لههد التقكف المباح كهك أكؿ الرطبص كليس داما ي باب المعاكضات(ٕٔ) .مع العمـ أف ما حرـ تحريـ الك ااؿ يباح لمحائ ص
كهك متقؽ مع مههكد الشريع مف تعميـ المهمح كتكثيرها، .اؿ العز بف لبد ال اـ" :شرع – بحانف -ي كؿ تهرؼ ما
تدلك الحائ كالضركرة إليفص مما تحهؿ مهاهدي مف تمؾ الحائات أك الضركرات"(ٕٕ).

إيهاظ مهـ -يتمرج لمل أهكؿ المالكي  :-رؽ بيف أف تككف المعاهي أ بابا لمرمصص كأف تككف مهارن أل باب

الرمصص ال قر مثا بب لمههر كالقطرص إذا كاف لمعهي ا ينا ب الرمه اتقا،اص كترتيب الترمص لمل المعهي

عي ي تكثير تمؾ المعهي بالتك ع لمل المكمؼ ب ببها(ٖٕ) .كأما مهارن المعاهي أل باب الرمص ا تمتنعص العاهي

ب قري يئكز لف أف يتيمـ إذا لدـ الماء كهك رمه ؛ ألف بب التيمـ كهك هد الماء غير معهي ي ذاتفص بؿ المعهي هاهنا

مهارن لم بب ال هي ليف ال بب(ٕٗ) .ت مؿ هذا القرؽ هك ئميؿ ح ف ي القهف.

الللًة السابعة :الترزع باالحتًاط وضبط حده يف نظسية املقاصد.

"أغمب لادات الشرع ي غير العبادات اتباع المنا بات كالمهالح دكف التحكمات الئامدة"(َٖ)ص كماه ما تعمؽ بمباحث
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الضركرات التي ترئع إلل تحهيؿ كاحد مف المهاهد الممس الكبرل أك تكميمهاص ك،د يمئ ي ذلؾ إلل رلي الماؼ كالتعكيؿ
(ِٖ)

لمل ،كؿ الممالؼ يها(ُٖ) .ثـ إف الم ل تتعمؽ بحؽ الغيرص كحتل تمرج مف الئناي كالتعدم

ا،ترنت باالضطرار(ّٖ)ص

المهمح مرالاة الحاؿ لكف يهدر بهدري كهك مناط التئكيز.
كالتبهر بالقركؽ إدراؾ لممهاهد الشرلي الممحكظ

ي ركلها كمحالها مف التهر اتص كاال تبهار يما يئب

التعكيؿ لميف مف المهدرات يتشكؼ يف تحديد النهكص كاإلئماعص كهذي تحكمها ،الدة" :ال ضرر كال ضرار".

كأما االحتياط ي البابص هك الئه الثاني التي يتمرج لميها أهؿ التكرع يما ي يد الغيرص حتل يئتنب اإلضرار بف؛
ألف تح الباب ذريع لكؿ ما مامر النقكس مف الدكالي الرديا ص ي حب أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، .اؿ الشاطبي" :كضع
الشريع لمل أف تككف أهكاء النقكس تابع لمههكد الشارع يهاص ك،د ك ع اهلل تعالل لمل العباد ي شهكاتهـ كأحكالهـ

كتنعماتهـص لمل كئف ال يقضي إلل مق دةص كال يحهؿ بها المكمؼ لمل مشه ص كال ينهطع بها لنف التمتع إذا أمذي لمل الكئف
المحدكد لف"(ْٖ).

النظر العاـ ي تمزـ الترؾ -كهك االحتياط ي تعاطي الرمص -حتل يهكـ مهتضل اإلذف باإليغاؿ ي العمؿ؛ ألف

تشكؼ المشركلي مقردة ا تيقاء لممهاهد ح ب(ٖٓ)ص كأما ككف "الشريع مبني لمل االحتياط كاألمذ بالحزـص كالتحرز مما
(ٖٔ)

ل ل أف يككف طريها إلل مق دة"

بغض النظر لف مكا،عها ي التهرؼ الذم تحكمف ،كالد الممكي ص كحرم الماؿ

المقضي إلل التزهيد كالتكرع .كلعؿ هذا أمر ممحكظ ي ير ال مؼ مف الهحاب كالتابعيف كنهئف ال الككف؛ ألف ترؾ
الت بب ي المؤامذات يترتب لميف أ مـ اإلراداتص كالتحئج با تباح الضركرات كالحائات مف دكف كازع ٌأك يؿ االبتاء.
ك،د كرد ي بعض اآلثار" :كنا نترؾ بعيف بابان مف الحاؿ مما باب كاحد مف الحراـ"(ٕٖ) .ػ"الكائب االحتياط كلمل
المكمؼ االحتراز لف مكا،ع الشبه ص كمظاف الزلؿ كمكاضع الماؼ"(ٖٖ) .إلماال لهالدة" :إذا تعارض المانع كالمهتضي

يهدـ المانع"(ٖٗ).

كلنا أف ن كؽ مثاالن(َٗ)، :اؿ يحيل :ك اؿ مالؾ لف الرئؿ يضطر إلل الميت  .أي كؿ منهاص كهك يئد ثم ار لهكـ أك

زرلا أك غنما بمكانف ذلؾ؟، .اؿ مالؾ :إف ظف أف أهؿ ذلؾ الثمر أك الزرع أك الغنـص يهد،كنف بضركرتفص حتل ال يعد
ار،ا؛ تهطع يدي .رأيت أف ي كؿ مف أم ذلؾ كئدص ما يرد ئكلفص كال يحمؿ منف شياا .كذلؾ أحب إلي مف أف ي كؿ الميت .

كاف هك مشي أف ال يهد،كيص كأف يعدكي ار،ا بما أهاب مف ذلؾ(ُٗ)ص إف أكؿ الميت مير لف لندمص كلف ي أكؿ

الميت لمل هذا الكئف ع  .مع أني أماؼ أف يعدك لاد ممف لـ يضطر إلل الميت ص يريد ا تئازة أمذ أمكاؿ الناسص كزركلهـص
كثمارهـ بذلؾ، .اؿ يحيل، :اؿ مالؾ :كهذا أح ف ما معت"(ِٗ).

تفصيل المسألة في المذىب، :اؿ اله ار ي -رحمف اهلل -ي الذميرة" :األكؿ :الكائد لطعاـ غير مضطر يطمبف منف بثمف
ي الذم كيظهر لف الحائ ص إف أبل ا تطعمفص إف أبل ألممف أنف يهاتمفص إف امتنع غهبف؛ ألف إحياءي كائب لميفص إف

د عف ئازت مدا عتف لف كاف أدت إلل الهتؿ كدـ المحارب كلك ،تمف المالؾ كئب الههاص؛ لككنف متعديا كاف بذؿ لف بثمف
المثؿ كئب الشراء أك ب كثر هك مكركي.
الثاني ،اؿ :إذا كئد الميت كطعاـ الغير أكؿ الطعاـ إف أمف أف يعد ار،ا كحيث ،منا ي كؿ ضمف الهيم ؛ ألف األهؿ

لهم األمكاؿ أدت الضركرة إلل بذؿ الطعاـص أما مئانا ا ك،يؿ :ال يضمف؛ ألف الد ع كائب كالكائب ال ي تحؽ لكضا(ّٗ).
،اؿ المممي :إف ماؼ الهطع بن بتف إلل ال ر ،إف ماؼ المكت أكؿ تهديما لمنقس لمل الطرؼ كاال ا ي كؿ إال أف يككف
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لميف دليؿ االضطرار ك،د ،يؿ ال يهطع ال ارؽ ي ن الحرب؛ ألنها حال يهبؿ يها لذر الضركرة .)ْٗ("...
ير وما أ ِ
ِ
اغ
اضطُار َغ ْيَر َب ٍ
ُى ال ِب ِو لِ َغ ْي ِر الما ِو فَ َم ِن ْ
ام َوَل ْح َم ا ْلخ ْن ِز ِ َ َ
َحارَم َعمَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَ َة َوالد َ
ِ
يم[البهرة، .)ٗٓ(]ُّٕ :اؿ العام األميف الشنهيطي لند تق ير اآلي " :كمف مر
َرح ٌ

أصل المسألة :ي ،كلف تعالل :إِان َما
ِ
ٍ
ا
ور
َوََّل َعاد فَََل إِثْ َم َعمَ ْيو إِ ان الم َو َغفُ ٌ
بب تاف لغيري يف ثمار كزرعص أك بماشي

يها لبفص إف كاف مضط ار اضط ار ار يبيح الميت

مف األكؿ بهدر ما يرد ئكلف

إئمالاص كال يئكز لف حمؿ شيء منفص كاف كاف غير مضطر هد امتمؼ العمماء ي ئكاز أكمف منف"(ٔٗ) .كمف نهكص
الم ل مف ال ن  :ما ركاي أبك داكد كغيري مف حديث لمرك بف شعيب لف أبيف لف ئدي لف ر كؿ اهلل ص أنف اؿ لف
الثمر المعمؽص هاؿ" :مف أهاب بقيف مف ذم حائ غير متمذ مبن ص ا شيء لميفص كمف مرج بشيء منف عميف غرام

مثميف كالعهكب "..

(ٕٗ)

الحديث.

الللًة اخلامسة :مهظىمة املقاصد بني املظهات واملئهات(.)ٜٛ
(ٗٗ)

أضحل الظف كائب االتباع ي الشرع

إر ا،ا ب كلي النظرص يعتبركف بإ،ام مظاف التهر ات ي منظكم التكاليؼ

مهاـ األمكر المههكدةص كهك متشكؼ ي تهر ات الشارع؛ لذا لف تطبيهات كثيرة ي األحكاـ الشرلي  .إلماؿ غمب الظف
ي ظكاهر األمكر تنزؿ منزل اليهيفص أمذا بالظف الرائح .لكف ليس العمؿ يف لمل إطا،فص ثم ،الدة ا تثنااي ترلل

يها ،رااف أمرل مؤثرة كمعتبرة ي مكارد أحكاـ الشريع ص كذلؾ نحك"مف أكري لمل الكقر أك العهكد النا،م لألماؾ أك المكئب

لمطاؽ كالعتاؽ كغير ذلؾص إف تمؾ المظاف ي هط التبارها باإلكرايص كال يترتب لميها شيء ألبت مما ش نف أف يترتب لميف
لدـ اإلكراي"(ََُ).

اادة :المظن تهابؿ العم ؛ ألنها أمارة لمل الحكـ أك بالث لميفص كالمان تهابؿ الحكم ؛ ألنها ،هد الشارع كهي

هنا بمعنل المهمح  .كلمل هذا ػ "الحكم إذا كانت غالب غير منضبط لمؽ الحكـ بالمظن ص كأ،يمت مهاـ الحهيه ؛ لكئكدها
معها غالبا كلعدـ انضباطها" .كبهذا االلتبار أم "النتشارها كلدـ انضباطها ال يمكف التعميؿ بها"(َُُ)ص بماؼ المظنات
المعتبرة(َُِ).

إيهاظ :أكرد اله ار ي اادة لزيزة ي القرؽ بيف الكهؼ كالمظن كالحكم ص حيث ،اؿ" :الحكم هي التي تكئب ككف

الكهؼ لم معتبرة ي الحكـص إذا ثبت ككنف معتب ار ي الحكـ إف كاف منضبطا التمد لميف مف غير مظن تهاـ مهامفص كاف
لـ يكف منضبطا أ،يمت مظنتف مهامف .الحكم ي الرتب األكللص كالكهؼ ي الرتب الثاني ص كالمظن ي الرتب الثالث  .كمثاؿ
الثاث  ..ي ال قر أف مهمح المكمؼ ي راحتفص كهاح ئ مف يكئب أف المشه إذا لرضت تكئب لنف تمقيؼ العبادة؛

لاا تعظـ المشه ص تضيع مهالحف بإضعاؼ ئ مف كاهاؾ ،كتف .حقظ هح الئ ـ كتك ير ،كتفص هك المهمح كالحكم
المكئب اللتبار كهؼ المشه ب بب الترمصص المشه

(َُّ)

كالتبارها رع التبار المشه هي ي الرتب الثالث "...

.

ي الرتب الثاني منها؛ ألف األثر رع المؤثر كالمظن المشه ص

تخرج منيا نظائرىا في منظومة التفريع -تفصيل بحثيا في مظانيا:-
عيون الصول التي ّ
ُ -المظن إذا ا تمرت كهارت محكم نظر إليها مان (َُْ).
ِ -التعميؿ بالغالب كالمظن ال يضر يف التممؼ ي بعض الهكر(َُٓ).

ّ -التعكيؿ لمل المظن لاحتراز مف التهم (َُٔ)ص مع التبار العكس ي الترؾ أيضا(َُٕ).
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ْ -يئكز التعكيؿ لمل المظن ي التعميؿ لند الهااميف بف(َُٖ).
ٓ -المظن إنما تككف ي أمر مقي م تتر يهاـ كهؼ ظاهر منضبط مهامف هير هك المعتبرص كأما ما ينضبط ا يحتاج
إلل مظن  ...لمل أف المظن إذا ،طعنا بانتقاء الحكـ لنها ا نرتب الحكـ لميها(َُٗ).

(َُُ)
بحكمف.
ٔ -إذا أ،اـ الشرع مظن الكهؼ مهامف ألرض لف التباري ي نق ف ص ما لـ يهترف ي

ٕ -التعكيؿ لمل المظن ضرب مف التعميؿ بمطمؽ المهمح (ُُُ)ص لكف بشرط رائحي التك،ع(ُُِ).
ٖ -ال لبرة بالمظن ي معارض المان ؛ إذ ال يهكل الظني لمل معارض الهطعي كما لمـ(ُُّ).
ٗ -ال لبرة بالمظن ي باب األحكاـ لتعمهها بالبرهافص كماه ي باب الكلد كالكليد(ُُْ).

كلنا أف ن كؽ مثاال لميف :حدث مالؾ لف ثكر بف زيد الديمي أف لمر بف المطاب  ا تشار ي الممر يشربها الرئؿص

هاؿ لف لمي بف أبي طالب  :نرل أف نئمدي ثمانيفص إنف إذا شرب كرص كاذا كر هذلص كاذا هذل ا ترل .ثـ ،اؿ :ال ن

لندنا أف كؿ مف شرب شرابا م ك ار كلـ ي كرص هد كئب لميف الحد(ُُٓ).

()ٔٔٙ
لمرص "ك،د ركم متها مف حديث ابف لباس".
تخريج الحديث
 :الحديث مف هذا الكئف منهطع؛ ألف الديمي لـ يدرؾ ى
ركاي الحاكـ كغيري -بطكلف -مف طريؽ يحيل بف ميح أبي المغيرة المزالي -ليس بالهكم -لف ثكر بف زيد الديمي لف لكرم

لف ابف لباس.

الحاهؿ أف شارب الممر "يككف لميف حد المقترمص ،يـ الشرب الذم هك مظن الهذؼ مهامفص كنحف مع ذلؾ نهيـ
الحد ي الشرب لمل مف نهطع ب نف لـ يهذؼ".
الللًة السادسة :مقصىد الشازع بالتخديد ومىزد" :كسايًة احلد يف األشًاء"(.)ٔٔٚ

يحهؿ بنظري نكلاف منها بالتبار التحديد -كهي المنهكهات-ص كلدـ
متتبع تهر ات الشارع ي التكاليؼ
ٌ
التحديد -كهي المطمهات كالعمكمات)ُُٖ(-ص كمدم لمقهكـ اإلر اؽ كالتبار كارؽ األحكاؿ كاألزمن كاألشماصص تئد أف
ثم تك ع مف البارم ال تغاؿ المكمقيف أئمع حظكظهـ المرتبط بالمهالح المشركل لهـ ابتداء .كضابط ذلؾ لدـ
كركد الشرع بنص التحديدص كااللتبار يف بالعرؼ كالتعكيؿ لمل مآالت األ عاؿص كتتناكلف مرتب العقك الم ككت لنف .كئؿ

الماؼ ي هذا الباب مبني لمل االئتهاد كآيؿ إلل النظر(ُُٗ) .كلهد لمص ابف لاشكر مظاف التحديد الكاردة ي نهكص

الشارع بهكلف(َُِ) :ك،د ا تهريت مف طرؽ االنضباط كالتحديد ي الشريع

ت ك ااؿ:

ُ -االنضباط بتمييز المكاهي كالمعاني تميي از ال يهبؿ االشتبايص بحيث يككف لكؿ ماهي مكاهها كآثارها المترتب
لميها[ ..كالقهؿ بيف الهب كهب الثكاب].
ِ -مئرد تحهؽ م مل اال ـص كنكط الحد ي الممر بشرب ئرل مف الممر؛ ألنف لك نيط الحكـ بحهكؿ اإل كارص المتمؼ
دبيب ال كر ي العهكؿ[ ..كآئاؿ الديكف؛ ألف الم ميات المعتبرة ي نكط الحكـ بها ت تمزـ التحديد كالتعييفص كتعمؽ
التكميؼ بهذا المزكـ مرلي المهمح ].

ّ -التهدير كنهب الزككات ي الحبكب كالنهديفص كلدد الزكئات(ُُِ)..

ْ -التك،يت كمركر الحكؿ ي الزكاة(ُِِ) [ ...كمنف الميهات المكاني لإلحراـ].
ٓ -الهقات المعين لممكاهي المعهكد لميهاص كتعييف العمؿ ي اإلئارة..
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ٔ -اإلحاط كالتحديد كما ي إحياء المكات يما بعد لف الهرل(ُِّ).

اى ْم ِب ِكتَ ٍ
اب
ِج ْئ َن ُ
ش ْي ٍء فَ ا
َ
ص ْم َناهُ

كهذي األبكاب ،د كرد ال مع ببيانهاص كانتهب الشارع لمتقهيؿ يها(ُِْ)ص ك،د ،اؿ – بحانفَ  :-ولَ َق ْد
ص َل لَ ُك ْم َما َحارَم َعمَ ْي ُك ْم[األنعاـ]ُُٗ :ص ك،اؿَ  :وُك ال
ص ْم َناهُ َعمَى ِع ْمٍم [...األلراؼ]ِٓ :ص ك،اؿَ  :وقَ ْد َف ا
فَ ا
تَ ْف ِ
يَل[اإل راء .]ُِ :كما تركف الشارع لممكمقيف إنما هك رائع لمهتضل الطبع كالكازع كالبالث لمل االمتثاؿ ي النقكسص
صً
كتحهيمها لمل كئكي ممتمق يحهؽ المهاهد التي تعكد ي الئمم إلل التعبد كاإلذلاف لمبارم – بحانف-ص كهك باب ممحكظ
يف لزكـ االحتياط كتبرا الذم كالحكـ باليهيف ما أمكفص كاال تم اؾ بظاهر النص كالتهيد بإطا،ات الشارعص كتئنب

التحكـ بغير حئ كالترئيح مف غير دليؿ(ُِٓ).

كمثالنا الممتار مف المكط ، :اؿ يحيل" :ك اؿ مالؾ لف تثني النداء كاإل،ام ص كمتل يئب الهياـ لمل الناس حيف تهاـ
الهاة؟ هاؿ :لـ يبمغني ي النداء كاإل،ام إال ما أدركت الناس لميفص ما اإل،ام إنها ال تثنل .كذلؾ الذم لـ يزؿ لميف أهؿ
العمـ ببمدنا .كأما ،ياـ الناسص حيف تهاـ الهاةص إني لـ أ مع ي ذلؾ بحد يهاـ لف .إال أني أرل ذلؾ لمل ،در طا ،الناس.
إف منهـ الثهيؿ كالمقيؼ .كال ي تطيعكف أف يككنكا كرئؿ كاحد"(ُِٔ).

كمحؿ الشاهد منفص ،كؿ اإلماـ مالؾ -رحمف اهلل تعالل " :-إني لـ أ مع ي ذلؾ بحد يهاـ لف"ص ثـ لممف بهدر الطا،
هاؿ" :إال أني أرل ذلؾ لمل ،در طا ،الناس" .التك ع ي ذلؾ يحهؽ مهمح الناس بح ب أحكالهـ كطا،اتهـص كهك مههكد
الشرع مف التكميؼ، .اؿ البائي -رحمف اهلل تعالل -ي المنتهل" :ما احتج بف مالؾ -رحمف اهللٌ -بيف؛ ألف مف الناس مف
يمؼ لميف الهياـ يدرؾ اإلماـ ،بؿ التكبيرص كمنهـ مف يثهؿ لميف كيحتاج يف إلل الت ني كالتكمؼص ا حرج لميف ي أف يشرع
الهياـ ،بؿ ذلؾ؛ ليدرؾ التكبير مع اإلماـ"(ُِٕ).

كمف م ااؿ الباب دكراف المؤذف ي الحيعمتيف، :اؿ ابف الها ـ :ك لت مالكا لف المؤذف يدكر ي أذانف كيمتقت لف
يمينف كشمالف نكريص كبمغني لنف أيضا أنف ،اؿ :إف كاف يريد بذلؾ أف ي مع نعـ كاال ا كلـ يعرؼ اإلدارة، .مت :كال يدكر
حتل يبمغ حي لمل الهاة حي لمل القاح؟ ،اؿ :ال يعرؼ هذا الذم يهكؿ الناس يدكر كال هذا الذم يهكؿ الناس يمتقت
يمينا كشماال، .اؿ ابف الها ـ :ككاف مالؾ ينكري إنكا ار شديدا إال أف يككف يريد أف ي معص ،اؿ :إف لـ يرد بف ذلؾ كاف

ينكري إنكا ار شديدا أف يككف هذا مف حد األذاف كيراي مف المط ككاف يك ع أف يؤذف كيؼ تي ر لميفص ،اؿ ابف الها ـ:
كرأيت المؤذنيف بالمدين يؤذنكف ككئكههـ إلل الهبم ، .اؿ كرأيتف يرل أف ذلؾ كا ع يهنع كيؼ يشاء(ُِٖ).
(ُِٗ)

أصل المسألة :ما ركاي أبك داكد

مف حديث أبي ئحيق ،اؿ :أتيت النبي  بمك كهك ي ،ب حمراء مف أدـ مرج

باؿ ذف كنت أتتبع مف هاهنا كهاهنا  ."...ك،اؿ مك ل -بف إ ماليؿ التبكذكي، :-اؿ -أم أبك ئحيق  :-رأيت باال مرج
إلل األبطح ذف مما بمغ حي لمل الهاةص حي لمل القاحص لكل لنهف يمينا كشماالص كلـ ي تدر".
(ُُّ)

كهك ي الهحيحيف دكف ذكر الدكراف(َُّ)ص قي هحيح البمارم

كترئـ لف هاؿ :باب :هؿ يتتبع المؤذف اي ها

هنا كها هناص كهؿ يمتقت ي األذاف .كأ ند ممته ار لف لكف بف أبي ئحيق ص لف أبيفص "أنف رأل باال يؤذف ئعمت أتتبع
اي ها هنا كههنا باألذاف"ص كليس يف" :يهكؿ يمينا كشماال"(ُِّ) .إنما هي لند م مـ كلقظف لندي" :أتيت النبي  بمك كهك

باألبطح ي ،ب لف حمراء مف أدـص ،اؿ :مرج باؿ بكضكافص مف نااؿ كناضحص ،اؿ " :مرج النبي  لميف حم حمراء
ك ني أنظر إلل بياض ا،يف"ص ،اؿ " :تكض " كأذف باؿص ،اؿ :ئعمت أتتبع اي ها هنا كها هنا -يهكؿ :يمينا كشماال-

يهكؿ :حي لمل الهاة حي لمل القاح"(ُّّ).
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حكاية الخَلف:

أئمع أهؿ العمـ لمل أف مف ال ن أف ت تهبؿ الهبم باألذاف(ُّْ)ص كلكف امتمقكا ي اال تدارةص مف ال ن لند ئمهكر

العمماء أف يدير كئهف يمينا كشماال(ُّٓ)ص ي ،كؿ(( :حي لمل الهاةص حي لمل القاح))، .اؿ ابف د،يؽ العيد :يف دليػ ػ ػؿ
لمل ا تدارة المؤذنيف لإل ماع لند التمقظ بالحيعمتيف .ك،اؿ الشككاني :كالحؽ ا تحباب االلتقات حاؿ األذاف دكف تهييد(ُّٔ).

كممف أنكر االلتقات مالؾ كابف يريفص -حكاي ابف أبي شيب (ُّٕ)-ص ك،اؿ الذيف أركا االلتقات أكثرهـ يرل أنف يمتقت
(ُّٗ)

بكئهفص كال يمكم لنهفص كال يزيؿ ،دميف(ُّٖ) .كهك ،كؿ الثكرم كاألكزالي كالشا عي

كأبي ثكر كالح ف كالنمعي كالميث

ابف عد كأحمد ي المشهكر لنف(َُْ)ص كحكاي ابف المنذر لف أبي حنيق كأهحابف(ُُْ) .ك،الت طااق  :إف كاف ي منارة

كنحكها دار ي ئكانبها؛ ألنف أبمغ ي اإللاـ كهك ركاي لف أحمد كا حاؽ(ُِْ).
الللًة السابعة :املقاصد يف حمايس اخلالفًني واالعتباز باألوىل.

(ُّْ)
لدد منها األام ئمم ترئع ي الغالب إلل المنحل
يئرم الماؼ لادة ي باب المظنكنات أل باب ممتمق
ص ٌ
الت هيمي لممهطمحات كالمقاهيـص كالم مؾ النظرم ي االئتهاد .لكنها ال تمرج البت لف المتقؽ لميف بيف نظار

المتشرليف .ميس ي البحث محؿ لكؿ ماؼ غير ااغص أك مارج لف ،انكف النظر القههي المعتمد بيف األام ص أك التمد

هاحبف لمل ت كيؿ ا د أك تع ؼ ي التكئيف أك منكر ي اال تدالؿص أك كاف طالب شهرة كراا ص كؿ ذلؾ غير معتبر
و
كيىردص إالَّ هاحب
شرلا كلر اص ك،د كٌ،ت لنا اإلماـ مالؾ -رحمف اهلل تعالل -أها لظيما لما ،اؿ " :يك ُّؿ أحد ييؤمذ مف ،كلف ي
هذا الهبر  -يعني :النبي ."-
كليعمـ أف مكئبات المنهي لنف شرلا ثاث منازؿص كبالتقهيؿ أربع  :التحريـص ككراه التحريـص ككراه التنزيفص

كماؼ األكلل، .اؿ هاحب المرا،ي(ُْْ):

كغيػ ػ ػري النػ ػ ػ ػ ػ ػػدب كم ػ ػػا الت ػ ػػرؾ طم ػ ػػب

ئزمػ ػ ػػا تح ػ ػ ػريـ لػ ػ ػػف اإلثػ ػ ػػـ انت ػ ػ ػػب

أك ال مػ ػػع المهػ ػػكص أك ال ػ ػػع ذا

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ األكل ػ ػ ػ ػػل كك ارهػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػػذا

كربطا لمم لتيف ببعضهاص نمقت النظر إلل أنف ما ينبغي التعكيؿ لميف ي هذا الدرس أف مكارد الماؼ مع تنكلها
ي م رح النظر كاالئتهادص ال بد مف تمحيهها ،بؿ اال تثمار أكالص ك ي منظكم

هف المكازنات المنبثه مف كميات

المهاهد يئتمب الهكؿ ي مطالب الترئيح كاإللماؿ ت هيا كتنزياص مع امتاؼ حاكي كؿ منهاص التبا ار باألكلل .كال شؾ
أف االلتبار باألكلل مف األ،كاؿ كاألحكاؿ ليس لمل كزاف كاحدص إنما يراد يف األن ب لكؿ مكمؼ كماب اتفص هذا ي حاكي
القهف التنزيمي .لكف مف باب البحث الما ي ي أهؿ حكـ الم ااؿ يترئح لمقهف كاحد مف تمؾ المنازؿ ال ابه ذكرت ي
مكئب النهي .مع العمـ أنف لـ تتحد معالـ هذا الحكـ كثيراص با تثناء ما اتضح ي هف أام المالكي رحمهـ اهلل تعالل .ك،د

هرح الزركشي ي البرهاف أف "هذا النكع أهممف األهكليكفص كانما ذكري القههاء كهك كا ط بيف الكراه كاإلباح "(ُْٓ) .ثـ
،اؿ" :كالتحهيؽ :أف ماؼ األكلل  ،ـ مف المكركيص كدرئات المكركي تتقاكت كما ي ال ن ص كال ينبغي أف يعد  ،ما آمرص

كاال لكانت األحكاـ ت ص كهك ماؼ المعركؼص أك كاف ماؼ األكلل مارئا لف الشريع كليس كذلؾ"(ُْٔ).

كمثالف مف كتاب المكط  :لف مالؾ -رحمف اهلل -أنف بمغف لف بكير بف لبد اهلل بف األشجص لف ابف لطي أف ر كؿ

اهلل ، اؿ" :ال لدكل كال هاـ كال هقرص كال يحؿ الممرض لمل المهحص كليحمؿ المهح حيث شاء" .هالكا :يا ر كؿ اهلل!
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كما ذاؾ ؟ هاؿ ر كؿ اهلل " :إنف أذل"(ُْٕ).
الحديث نص ي أف األهؿ لدـ التهاد العدكل كغيرها لها أثر بذاتهاص كلكف مف باب ارتباط األ باب بم بباتها ترؾ
ممالط ذكل اآل ات التبا ار باألكلل .هكلف ( :ال لدكل)ص مت كؿ "لمل الكئف الذم يعتهدي أهؿ الئاهمي مف إضا القعؿ
إلل غير اهلل تعاللص كاف هذي األمكر تعدم بطبعها .كاال هد يئعؿ اهلل بمشياتف ممالط الهحيح مف بف شيء مف األمراض
ببا لحدكث ذلؾ ..مبر  أف ذلؾ كمف بهضاء اهلل ك،دريص كالعبد م مكر باتهاء أ باب الشر إذا كاف ي لا ي  ..كأما إذا

،كم التككؿ لمل اهلل كاإليماف بهضاء اهلل ك،دريص هكيت النقس لمل مباشرة بعض هذي األ باب التمادا لمل اهلل كرئاء منف أف

ال يحهؿ بف ضررص قي هذي الحاؿ تئكز مباشرة ذلؾص ال يما إذا كانت مهمح لام أك ماه "(ُْٖ).
خامتة.

تهكب الما ييفص كتهذب م الؾ الترئيح ي معت ػ ػ ػرؾ
حاهؿ بحثنا تهكيـ النظر ي تحهيؿ بكته مهاهدي
ٌ
الحكادث كالم تئدات؛ إذٍ إ ٌف ٌأـ الكميات ي هؿ لمل المتقهف هرؼ الئزايات حيث محالها اندرائا كا تثماراص كتيعزل معالـ
المن الرباني ي ا تهاح األم ،اطب .
كاف أهـ ما يمتمس تحهيمف مف حكل هذي المحاكل إئماؿ النتااج اآلتي :
ُ)

الحديث النبكم أهؿ مف أهكؿ التشريع التي ال ي تغني لنها متشرعص كطمب القهف منف ديدف العمماء مف ال مؼ كالممؼص

ِ)

الحديث النبكم يعد ي نق ف كمي منضبط تتقرع منها أهكؿ األحكاـص كبامتاؼ أحكاؿ النبي  ي الباغ لف

ّ)

أهمي الدرس المهاهدم ي منظكم الت هيؿ العممي ي لهرنا الحالي؛ ألنف ا تمداد طبيعي لمحاكر كثمرة المنظكم

كتتبع منهج إماـ لمل غ ارر اإلماـ مالؾ ي كتابف المكط لتب المتقه ي دالاؿ األحكاـ ككئكي التكاليؼ.
رب العالميف تئتمع مات النظر الد،يؽ ي ا تهاح منظكم التشريع.

مدع إللغاء لمـ األهكؿ ئمم كتقهياص ك،اؿ با تهالي
األهكلي
المكرث لف أام القهف كأهكلفص كانا نعتهد أف كؿ و
ٌ
المهاهد كا تبدادي كدليؿ بنق ف دكف الكتاب كال ن ص هد ئانب الهكاب كانتحؿ مذهبا ردياا يهكم بهاحبف لمهكؿ بتئريد
الرأم كتطرؼ العهؿ.

ي هف أام ال مؼ كأرباب المذاهب

ْ)

النظ ػ ػر التئديدم يهتضي التبار البحث المهمحي المنكط ب هكلف المح ٌكم

ٓ)

نظاـ الكميات لمقركع القههي هياغ مئتمع الت هيؿ كالت يس لمقهف كتقعيؿ التكامؿ األهكلي لدل األام ،اطب .

معكؿ الما ييف لمر ع ابتداء كلتهريب شرااع اإل اـ ي هكرة الرحم كالتكضيح ال امي
كالمئتهديف مف المحههيف ٌ
لمباداف كمحا نف.
كـ مف رع مغمكر لند األحناؼ دليمف الهياسص شهرتف المنظكم المهميح كر عتف لمرائحي ي زمف ينا ب مهتضايص

كهمـ ئرا.
ٔ)

ال ندلل ابتداء حهر تمؾ الكميات ي ال بع ص بؿ هي أهمهاص كاال ثم غيرهاص حيث تتقرع لمل كثير مف ماب ات
كمهامات النهكص (كاألحاديث النبكي ماه ).

ٕ)

المراد مف التمثيؿ لمكمي تعريقها بنمطيف :الت هيؿ النظرم ثـ التعريؼ بالمثاؿص األكؿ :أشبف لند المناطه بالحد (تحديد

الماهي )ص كبالثاني :بالر ـ (مهتضل أثري ي الكئكد) كبياف مثالفص مع العمـ أف االكتقاء بمثاؿ كاحد تح ليكف الباحثيف
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لئمع النظاار كتميير األشباي لتمؾ الكمياتص متل ما ائتمعت لمنظار آل النظر كتطبيهاتها ي كتاب كاحد -ك،د امترنا
المكط .-
ٖ)

تعريؼ الكمي األكلل (الهرآف كال ن حاكي المهاهد -ا تدالال كا تنباطا كا تمرائا)-ص ي مهاـ التكطا لدالاؿ األحكاـص

ٗ)

معكؿ المتقه إلل ،ياـ ال ال ؛ كلذا كتاب المكط دليؿ لميها ي الئمم .
كأنها ٌ
تعرؼ الكمي الثاني (المطابات الشرلي معمكالت المهاهد الشرلي )ص ي مهاـ التقريع لـ الكمي األكلل؛ كلذا كتاب المكط
دليؿ لميها ي الئمم .

َُ) الكميات الممس اآلتي -مف الثالث حتل ال ابع  -ال يمحظ يها الترتيبص كانما هي لبارة لف ئمع لمهركءات متعددة
مف مظاف متقر ،لألام -رحمهـ اهلل تعالل-ص كمف تراث المالكي ماه ص بالتبار بههـ ي الئمم إلل الت هيؿ
كتقريعاتهـ لميف مبثكث ي مدكناتهـ.

ُُ) مضمكف الكمي الثالث " :مرالاة القركؽ بيف أحكاـ المهاهد كأحكاـ الك ااؿ"ص ما كاف مف ش ف األحكاـ المههكدة لذاتف
كما تعمؽ بها مف ا تهاح التهر اتص ليس حالف ي األحكاـ المرتبط بها مف حيث ككنها م ااؿ إلل تحهيمها؛

ألنها ي مهاـ المكمات كالتكابع .ك،د مثمنا ببيع العريا كككنف ا تثناء مف أهؿ باب الربا؛ لككنف ك يم إلل االرتهاؼ.

ُِ) مضمكف الكمي الرابع " :التذرع باالحتياط كضبط حدي ي نظري المهاهد"؛ إذ إف االحتياط ال يدمؿ ئميع األحكاـص إذ

ثم ما يمرـ منظم التكميؼ كيت بب يف الضعاؼ لترؾ الشريعيات كيتبعكف يف األهكاء؛ كلذا التماس ضابط
المهاهد ي د باب تمؾ الذرااعص ك،د مثمنا بالمضظر إلل طعاـ الغير.

ُّ) مضمكف الكمي المام " :منظكم المهاهد بيف المظنات كالمانات"ص هد تبيف مف أهكؿ التريع بناء األحكاـ لمل

العمؿ كالحكـص كما تعمؽ كؿ منهما برلي المهالح كتشكؼ النقع لممكقميفص ك،د مثمنا لها بحد شرب الممر ككيؼ

ركمف.
ترتب ي االئتهاد ي
العمرم كيقف ٌ
ُْ) مضمكف الكمي ال اد " :مههكد الشارع بالتحديد كمكرد" :كراهي الحد ي األشياء"ص حيث إنف ما لـ يرد يف نص
يحدد مهاديريص ئريات التحديدي ممرج لمل الكراه ؛ لما يف مف شااب اال تدراؾ لمل الشارع الحكيـ ص ك،د

مثمنا لف ب نف األذاف كأحكامف.

ُٓ) مضمكف الكمي ال ابع " :المهاهد ي محاير الما ييف كااللتبار باألكلل"ص حيث إف مطمؽ التهر ات تئرم لميها

مرالاة المهاهد كتتبع الكماؿ كاألكلل بإنقاذهاص ك،د يككف ذلؾ رائحا بالتبارات معين ص ك،د مثمنا لها بترؾ التهاد

العدكل ككنف ببا ذاتيا.

هذا ما ا تباف لنا مف ماؿ لرضناص كاف أئؿ ما أمتـ بف هك كهيتي لمباحثيف النظر ي بحثنا هذا كبناء كرة ت هيمف

كتطبيهاتها لمل مدكنات الحديث النبكمص كأهـ ما ينبغي أف يعنل بف الباحثكف أربع كتب :هحيح البمارم ك نف أبي داكد

كهحيح ابف مزيم كمهنؼ ابف أبي شيب ص بكهقها مظاف هف الحديث مف حيث الترائـ كالنهكص الم ندة يها.
اهلىامش.

(ُ) أيكب بف مك ل الح يني الكقكمص أبك البهاء الحنقي (ت َُْٗهػ) الكمياتص تحهيؽ :لدناف دركيشص كمحمد المهرمص مؤ
الر ال ص بيركتص د.طص د.تص صْٕٓ.
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(ِ) لبد اهلل بف إبراهيـ العمكم الشنهيطيص نشر البنود عمى مراقي السعودص دار الكتب العممي ص بيركتص طُص َُْٗقُٖٖٗ-ـص
جُص صُٕ.

(ّ) أكردتف لند تعريؼ المهاهد ي بحثلص أطركح الدكتكرايص المك كم بػ " :هف الحديث النبكم بيف الت هيؿ كالتطبيؽ مف ماؿ
نظري المهاهد الشرلي "ص كالتي نك،شت ي ئامع كهرافص بدكل الئزاارص َُِْـ.

(ْ) ،اؿ إبراهيـ بف مك ل بف محمد المممي الشاطبي ي الموافقات ،تحهيؽ :أبك لبيدة مشهكر بف ح ف آؿ ممافص دار ابف لقافص

طُص ُُْٕهػُٕٗٗ /ـص (ٓ" :)ُْ/كيكقيؾ مف ذلؾ أف الشريع لـ تنص لمل حكـ كؿ ئزاي لمل حدتهاص كانما أتت ب مكر
كمي كلبارات مطمه تتناكؿ ألدادا ال تنحهر".

(ٓ) كما يف مف الهراءات كالماؼ يها مردي إلل ضابط التبارم بيف الركاي كالتعميؿص محمف ب طف ي مظانف.
(ٔ) أبك المظقرص منهكر بف محمد المركزل ال معاني (ت ْٖٗهػ)ص قواطع الدلة في الصولص تحهيؽ :محمد ح ف إ ماليؿ الشا عيص
دار الكتب العممي ص بيركتص لبنافص طُص ُُْٖهػص (ُ.)ِٗ/

(ٕ) تهي الديف أبك القتح محمد بف لمي المعركؼ بابف د،يؽ العيد (ت َِٕهػ)ص إحكام الحكام شرح عمدة الحكامص تحهيؽ :مهطقل
شيخ مهطقل كمدثر ندسص مؤ

الر ال ص (طُ)ص ُِْٔهػص (ُ ِّ/كِٕ).

(ٖ) محمد بف أبي بكر ابف ،يـ الئكزي (ت ُٕٓهػ) بدائع الفوائد تحهيؽ :هشاـ لبد العزيز لطاص كر ا،فص مكتب نزار مهطقل
البازص مك المكرم ص (طُ)ص ُُْٔهػص (ْ.)ُْٗ/

(ٗ) ،اؿ أبك حامد محمد الغزالي (ت َٓٓهػ) في المستصفىص تحهيؽ :محمد لبد ال اـ لبد الشا يص دار الكتب العممي ص (طُ)ص
ُُّْهػُّٗٗ-ـص صِّْ" :أما كتاب اهلل  هك األهؿ كال بد مف معر تف ."...

(َُ) يف دليؿ لمل لظيـ مهاهديص كأف تكاليقف لري لف المشهات كالنكايات.

(ُُ) يف دليؿ لمل الممؽص ك يف الدليؿ كالبرهاف لمل الحؽص كنبراس اتبالف المهتديف بف.
(ُِ) أبك لبد اهلل محمد بف إدريس المطمبي الهرشي المكي (ت َِْهػ)ص الرسالةص تحهيؽ :أحمد شاكرص مكتبف الحمبيص مهرص (طُ)ص
ُّٖٓهػَُْٗ-ـص صُٗ.َِ-

(ُّ) ي الم ل بحث ي ت مر ال ن لف الهرآف ي ،كؿ الشاطبي -رحمف اهلل -كمنا،شتهاص يرائع :الموافقات ،مهدر ابؽص
(ْ.)ِْٗ/

(ُْ) ينظر :محمد بف أبي بكر بف أيكب المعركؼ بابف ،يـ الئكزي (ت ُٕٓ هػ)ص إعَلم الموقعين عن رب العالمينص تحهيؽ:
أبك لبيدة مشهكر آؿ ممافص دار ابف الئكزمص المممك العربي ال عكدي ص (طُ)ص ُِّْهػص (ِ.)َّٕ/

(ُٓ) ابف الهيـص المرجع السابق نفسوص (ُ.)ِّّ/

(ُٔ) ككمها رائع لحقظ المهالح كما تهتضيف م بباتها.

(ُٕ) حكـ الكضع أمارة لمل التكميؼص كهك ،الدة تنتظـ العمؿ كاآلثارص بحيث إذا لـ يرد كضع ا تكميؼ.
(ُٖ) ينظر القرؽ بينهما ي :محمد األميف بف محمد الممتار بف لبد الهادر الئكني الشنهيطي (ت ُّّٗهػ)ص مذكرة في أصول
الفقوص مكتب العمكـ كالحكـص المدين المنكرةص (طٓ)ص ََُِـص صْٗ.

(ُٗ) ك،اؿ ي الذميرة [تحهيؽ :محمد حئي ك عيد ألراب كمحمد بك مبزةص دار الغرب اإل اميص بيركتص (طُ)ص ُْٗٗـ]
(ّ .." :)ِٓ/معناي ،كؿ اهلل تعالل إذا ك،ع هذا ي الكئكد رتبكا لميف هذا الحكـ".

(َِ) ،اؿ اله ار ي لف القرؽ (ال ادس كالعشركف)" :لظيـ الهدر ئميؿ المطر كبتحهيهف تنقرج أمكر لظيم مف اإلشكاالت كترد

إشكاالت لظيم " .القركؽ [(أنكار البركؽ ي أنكاء القركؽ)ص تحهيؽ :مميؿ المنهكرص دار الكتب العممي ُُْٖهػُٖٗٗ-ـ]

(ُ.)ُِٖ/
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الللًات املقاصدية اللربى وتطبًقاتًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ُِ) المستصفىص -مهدر ابؽ-ص صْٕ .كينظر :أبك محمد مك ؽ الديف لبد اهلل بف أحمد بف محمدص الشهير بابف ،دام
المهد ي (ت َِٔهػ)ص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو عمى مذىب اْلمام أحمد بن حنبلص مؤ

(طِ)ص ُِّْقص (ُ.)ُٕٔ/

الرٌيافص

(ِِ) الشاطبيص الموافقاتص -مهدر ابؽ-ص (ُ.)ِّْ/

(ِّ) كالزمف التبار ،الدة" :العبرة ي العهكد بالمهاهد كالمعاني ال باأللقاظ كالمباني".

(ِْ) زيف الديف لبد الرحمف بف أحمد بف رئب البغدادمص الحنبمي (ت ٕٓٗهػ)ص ئامع العمكـ كالحكـ ي شرح مم يف حديثا مف
ئكامع الكمـص تحهيؽ :شعيب األرنؤكطص كابراهيـ بائسص مؤ

الر ال  -بيركتص (طٕ)ص ُِِْهػََُِ-ـص (ِ.)ّٕٔ/

(ِٓ) لمي بف محمد بف لمي الزيف الشريؼ الئرئاني (ت ُٖٔهػ)ص التعريفاتص تحهيؽ :ضبطف كهححف :ئمال مف العمماء
بإشراؼ الناشرص دار الكتب العممي ص بيركت  -لبنافص (طُ) َُّْهػص صٗٗ.

(ِٔ) ممرج ي سنن ابن ماجوص [تحهيؽ :محمد ؤاد لبد البا،يص دار إحياء الكتب العربي ص يهؿ لي ل البابي الحمبي] مف
كتاب :الطاؽص باب :طاؽ المكري كالنا يص (ُ- ٔٓٗ/ح َِّْ كمكرر يَِْٓ) .هححف :محمد ناهر الديف

األلباني (َُِْهػ)ص في إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل لأللبانيص إشراؼ :زهير الشاكيشص المكتب اإل امي
 بيركتص (طِ)ص َُْٓهػُٖٗٓ-ـص ح(ِٖ)ص (ُ .)ُِّ/كأما ما ركم مف لقظف" :ر ع لف أمتي" هك مما اشتهر يمدكنات القههاءص كلقظ " :لقي ألمتي"ص ا يثبت منها شيء.

(ِٕ) ي الباب ماؼ بيف النظارص يرائع ي مظانف.

البيف مطؤي .كلمقاادة يرائع" :القرؽ الثالث كالثمانكف بعد الماا " مف كتابف القركؽص (ّ.)ََِ/
(ِٖ) ا لبرة بالظف ٌ
(ِٗ) كئعؿ ابف نئيـ كالكيا ه ار ي المؤامذة كلدمها بح ب أحكاـ الدنيا كأحكاـ اآلمرةص ئعمكا األكؿ مف الكضع.
(َّ) الئرئانيص التعريفاتص -مرئع ابؽ-ص صٗٗ.

(ُّ) حديث هحيح :ممرج ي نفص سنن الدارقطني ،تحهيؽ :ال يد لبد اهلل هاشـ يماني المدنيص دار المعر ص بيركتص ُّٖٔهػ-
ُٔٔٗـص ح (ِٖٖٓ)ص (ّ .)ِْْ/كالبيههيص السنن الكبرى ،تحهيؽ :محمد لبد الهادر لطاص دار الكتب العممي ص بيركت -
لبنافص (طّ)ص ُِْْهػََِّ-ـص ح (ُُٕٕٖ)ص (ٔ .)ََُ/كهك لند الحاكـ ي المستدرك ،تحهيؽ :مهطقل لبد الهادر

لطاص دار الكتب العممي ص بيركتص (طُ)ص ُُُْهػَُٗٗ-ـص (ُ )ّٗ/كلقظف" :ال يحؿ المرئ مف ماؿ أميف ٌإال ما ألطاي
لف طيب نقس" .كينظر :إركاء الغميؿ ي تمريج أحاديث منار ال بيؿ لأللباني -مرئع ابؽ- ِٕٗ/ٓ( -حُْٗٓ).

(ِّ) حديث هحيح :ركاي ابف مائف ي ننف -مرئع ابؽ- ّٕٕ/ِ( -حُِٖٓ) لف أبي عيد المدرم.

(ّّ) األميف الشنهيطيص منيج التشريع اْلسَلمي وحكمتوص طبع الئامع اإل امي ص المدين المنكرةص (طِ)ص د.تص صُِ.

(ّْ) يف دليؿ لمل أف أحكاـ الشريع معمم برلاي المهالح كدرء المقا د .ينظر :محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر ابف
لاشكر التكن ي (ت ُّّٗهػ)ص التحرير والتنوير «تحرير المعنل ال ديد كتنكير العهؿ الئديد مف تق ير الكتاب المئيد»ص
ق لَ ُكم ما ِفي ْالَر ِ ِ
اِ
يعا[البهرة.]ِٗ :
ض َجم ً
ْ
الدار التكن ي ص تكنسص ُْٖٗـص (ُ- )ّٕٗ/لند ،كلف تعاللُ  :ى َو الذي َخمَ َ ْ َ
(ّٓ) اله ار يص الفروق- ،مرئع ابؽ-ص جِص صّّ.
(ّٔ) أبك الها ـ الح يف بف محمد المعركؼ بالراغب األهقهانل (ت َِٓهػ)ص المفردات في غريب القرآنص تحهيؽ :هقكاف لدناف
الداكدمص دار الهمـص الدار الشامي ص دمشؽ  -بيركتص (طُ)ص ُُِْهػص [مادة ك ؿ]ص صُٕٖ.

(ّٕ) ينظر :ال عدم ،القواعد والصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعةص صّٔ.
(ّٖ) الشاطبيص الموافقاتص مرئع ابؽص (ِ .)ّّٓ/كينظر لمقاادة :ابف الهيـص إعَلم الموقعين عن رب العالمينص (ّ.)ُّٓ/
(ّٗ) كهي ي الته يـ العهمي أربع أ ،اـص يرائع لها :ابف الهيـص إعَلم الموقعينص -مرئع ابؽ-ص (ّ.)ُّٔ/
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قبلٌ بو يين
(َْ) اله ار يص الفروق ،مرئع ابؽ .)َِٓ/ّ( ،كال مع تي ىعد مهاهد تعيف تشميههاص كالنهداف ك يمتاف لتحهيؿ المثمنات.
(ُْ) ينظر :أبك محمد لز الديف لبد العزيز بف لبد ال اـ الدمشهي (ت َٔٔهػ)ص الفوائد في اختصار المقاصدص تحهيؽ :إياد
مالد الطباعص دار القكر المعاهر ،دار القكر  -دمشؽص (طُ)ص ُُْٔق ،صْْص ي بياف ضؿ الك ااؿ مترتب لمل
ضؿ المهاهد..

(ِْ) اله ار يص الفروق ،مرئع ابؽ ،جْ ،صّٓ .نحك العناي بالهاة؛ ألنها مههد ي مهابؿ األذاف؛ ألنف ك يم .

(ّْ) اله ار ي ،الفروق ،مرئع ابؽ ،)ُُُ/ُ( ،العناي بالهاة كالغاء المشككؾ يف كهك ال بب المبرئ منها أكلل مف رلاي
الطهارة كالغاء الحدث الكا،ع لها .ك،اؿ ابف الشاط :ينظر :حاشية الفروق ،مرئع ابؽ " :)ُُُ/ّ( ،إنف إما أف يريد أنها
أمقض رتب مف حيث هي ك ااؿ كتمؾ مهاهد هذا كاـ ليس معنا إال أف هذي ك ااؿ كتمؾ مهاهد ا اادة".

(ْْ) اله ار ي ،الفروق ،مرئع ابؽ )ُِٖ/ِ( ،كالني ي الهاة كالني ي الكضكءص كلمـ األهكؿ أ ضؿ مف لمـ النحك؛ لتعمهها
باألحكاـ كهي مهاهدص كتعمؽ النحك باأللقاظ كالتي هي ك ااؿ لألحكاـ.

(ْٓ) اله ار ي ،مرئع ابؽ ،جِ ،صّّ .ينظر :أبك محمد لز الديف لبد العزيز بف لبد ال اـ الدمشهيص الممهب ب مطاف العمماء
(ت َٔٔهػ)ص قواعد الحكام في مصالح النامص تحهيؽ :محمكد بف التاميد الشنهيطيص دار المعارؼ ،بيركت  -لبنافص
د.ط ،د.ت ّٓ/ُ( ،كٖٓ).

(ْٔ) اله ار يص الفروق ،مرئع ابؽ ،جّ ،صّ .كأئؿ أمثمتها :الم ابه بالميؿ إف تك،ؼ أهؿ الئهاد لميها.

(ْٕ) العزص الفوائد في اختصار المقاصد ،مرئع ابؽ ،صَُْ .كباب األمر بالمعركؼ لنشري كالنهي لف المنكر لدراف.
(ْٖ) اله ار يص الفروق ،مرئع ابؽ .)ُٔٔ/ُ( ،كهك بعد كئكب الكائب األهميص أما ،بؿ كئكبف هك غير معهكؿ.
(ْٗ) المرجع السابقً :)َُّ/ْ( ،
كالحرؼ الدنيات مع الهدرة لمل االكت اب بغيرها.

(َٓ) مكلقت هذي الهالدة مف باب اال تثناء ي الحج النا ؾ الذم ال شعر لمل أر ف م مكر بإمرار المك ل لمل أر ف مع أنف ك يم

إلل إزال الشعرص ما إف كاف اإلمرار مههكد ي نق فص كاف هذا مف ،الدة مف أمر ب مريف هدر لمل أحدهما كلئز لف

اآلمر .ينظر :اله ار يص الفروق ،مرئع ابؽ .)ُْٓ/ِ( ،كالعزص قواعد الحكام ،مرئع ابؽ.)ُِٔ/ُ( ،
(ُٓ) اله ار يص الفروق ،مرئع ابؽ .)ُٓٓ/ِ( ،كضرب الهبياف لمل ترؾ الهاة ئاز؛ لككنف ك يم إلل مهمح الت ديبص إذا
لـ يحهؿ الت ديب هط الضرب المقيؼص كما ي هط الضرب الشديد.

(ِٓ) اله ار يص الفروق ،مرئع ابؽ .)ُّٓ/ِ( ،األكؿ كالنظر ي أكهاؼ المياي إنف كائب كئكب الك ااؿص إنف يتك ؿ بف إلل
معر الطهكري  .كمثاؿ ما يئب كئكب المهاهد اإليماف كالتكحيد؛ ألنف مههد لنق ف؛ ال ألنف ك يم لغيري .كما يحرـ

لمك يم ك كؿ طعاـ يف شرك كما يحرـ لممهاهد ك كؿ الطعاـ المغهكب.

(ّٓ) لبد الرحمف بف أبي بكرص ئاؿ الديف ال يكطي (ت ُُٗهػ)ص الشباه والنظائرص دار الكتب العممي ص (طُ)ص ُُُْهػَُٗٗ-ـ،
صُٖٓ.

(ْٓ) المصدر السابق نفسو ،صَُِ.

(ٓٓ) الفروق ،مرئع ابؽ ،جِص صِّ .كالتك ؿ إلل داء األ ارل بد ع الماؿ لمكقار الذم هك محرـ لميهـ االنتقاع بف بناء

كتمرج لمل "ترئيح المهمح العظيم التي هي إزال منكر مف المنكرات العظيم ص لمل
لمل أنهـ مماطبكف بالقركع.
ٌ
المق دة الحهيرة" .ينظر :الفروق -حاشية تيذيب الفروق والقواعد السنية في السرار الفقيية ،-جّص صُِ.

(ٔٓ) العزص قواعد الحكام في مصالح النام ،مرئع ابؽ ،جُص صّٔ.
(ٕٓ) المرجع السابق ،جُص صُِٔ.

(ٖٓ) موطأ مالك ،بتحهيؽ :األلظمي ،مؤ

زايد بف مطاف باإلماراتُِْٓ ،هػ ،ر،ـ (ِِٖٗ)ص (ْ.)ٖٗٔ/

اجمللة األزدنًة يف الدزاسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٔ
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الللًات املقاصدية اللربى وتطبًقاتًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٗٓ) ،اؿ أبك لمر بف لبد البر النمرم ي التمييد لما في الموطأ من المعاني والسانيد ،تحهيؽ :مهطقل بف أحمد العمكمص محمد

لبد الكبير البكرمص ك ازرة لمكـ األك،اؼ كالشؤكف اإل امي  ،المغربص ُّٕٖهػ" .)ّّّ/ِ( ،اآلثار الهحاح تشهد ب ف العرايا
بيع الثمر بالتمر ي مهدار معمكـ م تثنل مف المحظكر ي ذلؾ".

(َٔ) "بمرهها لي ت لئميع الركاة لف مالؾص منهـ ابف مهدم كالهعنبي كابف الها ـ يما ذكر الدار،طني كابف كهبص كمعفص كبشر
ابف لمر الزهراني" .أ ادي محمد األلظمي ي تحهيهف لممكط - )ٖٕٗ/ْ( ،الهامش.-

(ُٔ) ينظر :محمد بف لبد البا،ي بف يك ؼ الزر،اني المهرم األزهرمص شرح الزرقاني عمى الموطأص تحهيؽ :طف لبد الرؤكؼ
عدص مكتب الثها الديني  ،الهاهرةص (طُ)ص ُِْْهػََِّ-ـ.)ّٖٗ/ّ( ،

(ِٔ) يرائع :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف لامر األهبحي المدني (ت ُٕٗهػ)ص المدونةص دار الكتب العممي ص (طُ)ص ُُْٓهػُْٗٗ-ـ،
(ّ .)ِْٖ/كينظر :مميؿ بف إ حاؽ بف مك لص ضياء الديف الئندم المالكي المهرم (ت ٕٕٔهػ)ص مختصر خميلص تحهيؽ:
أحمد ئادص دار الحديثص الهاهرةص (طُ)ص ُِْٔهػََِٓ-ـ ،صَُٔ.

(ّٔ) كمذهب اإلماـ مالؾ يها أمتف األ،كاؿ ي هذا البابص ،اؿ شيخ اإل اـ تهي الديف أبك العباس أحمد بف لبد الحميـ ابف تيمي
الحراني الحنبمي الدمشهي (ت ِٖٕهػ) ،القواعد النوارنية الفقييةص تحهيؽ :محمد حامد القهيص دار المعر ص د.طُّٗٗ ،ق،

صُُٖ" .أهكؿ مالؾ ي البيكع أئكد مف أهكؿ غيريص إنف أمذ ذلؾ لف عيد بف الم يب الذم كاف يهاؿ :هك أ هف الناس
ي البيكع".

(ْٔ) موطأ مالك ،ر،ـ (ِِٔٗ)ص (ْ .)ٖٗٓ/كهك ي صحيح البخاري ،دار ابف كثيرص اليمام  -بيركت ،تحهيؽ :مهطقل البغا.
(طّ)ص َُْٕهػُٖٕٗ-ـ ،ر،ـ (ُِّٕ)ص جّ ،صْٕ.

(ٓٔ) مف طريؽ مالؾ لف داكد (هك ابف الحهيف مكلل لمر بف لثمافص أبك ميماف المدني) لف أبي قياف (مكلل ىلبد المٌف ابف أبي
أحمد بف ئحش الهرشي األ دم) :أمرئف البمارم ي مكضعيف- :البيكع باب بيع الثمر لمل رؤكس النمؿ بالذهب أك

القض ك ي الم ا،اة باب الرئؿ يككف لف ممر أك شرب ي حااط أك ي نمؿ-ص كم مـ  -ي البيكع باب تحريـ بيع الرطب

بالتمر إال ي العرايا-ص كأبك داكد  -ي البيكع باب مهدار العري -ص كالترمذم  -ي أبكاب البيكع باب ما ئاء ي العرايا
كالرمه ي ذلؾ -كالن ااي ي البيكع باب العري بالرطب.

أك ؽ.

(ٔٔ) الموطأ ،ر،ـ (ِِٕٗ)ص (ْ- .)ٖٗٓ/شؾ داكد، -اؿ :مم ص أك دكف مم

(ٕٔ) ينظر حكاي الماؼ ي :أبك الكليد ابف رشد الهرطبي الحقيد (ت َِٓهػ)ص بداية المجتيد ونياية المقتصد ،مطبع مهطقل
البابي الحمبي كأكالديص مهرص (طْ)ص ُّٓٗهػُٕٗٓ/ـ.)ِّٓ-ِِّ/ّ( .

(ٖٔ) سنن الترمذي ،تحهيؽ :أحمد محمد شاكر( ،ئػ ُص ِ)ص كمحمد ؤاد لبد البا،ي (ئػ ّ)ص كابراهيـ لطكة لكض المدرس ي األزهر

الشريؼ (ئػ ْص ٓ)ص شرك مكتب كمطبع مهطقل البابي الحمبي ،مهر( ،طِ)ص ُّٓٗهػُٕٗٓ-ـ .)ٖٕٓ/ّ( ،ك،د بيف مالؾ

م مؾ القرؽ بينها هاؿ" :كانما رؽ بيف العرايا بالتمر كبيف المزابن ؛ ألف المزابن بيع لمل كئف المكاي

كأف بيع العرايا بالتمر لمل

كئف المعركؼ ال زيادة يف كال مكاي " .المدونة ،مهدر ابؽ.)ِٖٓ/ّ( ،
(ٗٔ) ك،د نهؿ البمارم ي الصحيح في تفسير العرايا ،جّص صٕٔ،" .اؿ مالؾ :العري  :أف يعرم الرئؿ الرئؿ النمم ص ثـ يت ذل
بدمكلف لميفص رمص لف أف يشتريها منف بتمر".

(َٕ) مئد الديف أبك ال عادات المبارؾ بف محمد الشيباني الئزرم ابف األثير (ت َٔٔهػ)ص النياية في غريب الحديث والثرص
تحهيؽ :طاهر أحمد الزاكلص كمحمكد محمد الطناحيص المكتب العممي بيركتص ُّٗٗهػ.)ِِٓ/ّ( ،

(ُٕ) محمد بف لمي بف محمد بف لبد اهلل الشككاني اليمني (ت َُِٓهػ)ص السيل الجرار المتدفق عمى حدائق الزىارص دار ابف حزـ
لمنشر كالتكزيع ـ ع سص (طُ)ص د.ت ،صُّٓ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قبلٌ بو يين
(ِٕ) الشككانيص المصدر السابق نفسو ،صُّٓ.
(ّٕ) سنن الترمذي (ّ.)ٖٕٓ/

(ْٕ) كلمقاادة يرائع "مبحث االرتقا،ات" :أحمد بف لبد الرحيـ بف الشهيد كئيف الديف المعركؼ بػ «الشاي كلي اهلل الدهمكم» (ت
ُُٕٔهػ)ص حئ اهلل البالغ ص تحهيؽ :ال يد ابؽص دار الئيؿص بيركت  -لبنافص (طُ)ص ُِْٔهػص (ُ.)َُُ-ِٖ/

(ٕٓ) ينظر ما أ ادي اإلماـ البائي -رحمف اهلل -ي :المنتقى شرح الموطأ ،مطبع ال عادة  -بئكار محا ظ مهرص (طُ)ص ُِّّهػص
(ْ )ِِٓ/ي شرح هذي الم ل .

(ٕٔ) رؽ بيف لهكد المعاكضات كالبيكعص كلهكد االر اؽ كالتبرلات كالهب كالهرض .ينظر :أبك القرج لبد الرحمف بف أحمد ابف رئب
الحنبمي (ت ٕٓٗهػ)ص تهرير الهكالد كتحرير القكاادص تحهيؽ :طف لبد الرؤكؼ عدص مكتب الكميات األزهري ص (طُ)ص ُُّٗهػص
صِّّ .الهالدة " :َُٓ :ي إضا اإلنشاءات كاإلمبارات إلل المبهمات".

(ٕٕ) العز بف لبد ال اـص الفوائد في اختصار المقاصد ،مهدر ابؽ ،صُُٗ.

(ٖٕ) كهذي الذريع ينبغي دها شرلا لما يترتب لميها مف الق ادص ككؿ ما ككمف اهلل تعالل لممكمؼ مف األ عاؿ المباح ا ينبغي
ِ ِ
صمِ ِح[البهرة.]َِِ :
لف أف يتذرع بها إلل محظكرص كاال كاف غير مؤتمفص كؿ بح بف َ والما ُو َي ْعمَ ُم ا ْل ُم ْفس َد م َن ا ْل ُم ْ
(ٕٗ) اله ار يص مستفاد من الفروق ،مهدر ابؽ ،جِص صّْ.
(َٖ) الغزاليص المستصفى ،مهدر ابؽ.)ُِّ/ِ( ،

(ُٖ) يرائع حد "مرالاة الماؼ" ي :ابف أبي لاهـص شرح الميارة لتحفة الحكام في نكت العقود والحكام.)ُّ/ُ( ،
(ِٖ) ،اؿ مميؿ ي :المختصر ،مهدر ابؽ ،صُُٗ" :كالمتعدم :ئاف لمل بعض غالبا".

(ّٖ) ينظر( :الهالدة التا ع كالت عكف) ي القواعد البف رئب ،مهدر ابؽ ،صِِٕ" :ما تدلكا الحائ إلل االنتقاع بف مف
األلياف كال ضرر ي بذلف لتي يري ككثرة كئكدي أك المنا ع المحتاج إليها يئب بذلف مئانا بغير لكض ي األظهر".

(ْٖ) الموافقات لو ،مهدر ابؽ.)ُٓٔ/ُ( ،

(ٖٓ) ،اؿ الئكيني ي :البرهاف ،تحهيؽ :هاح بف محمد بف لكيض ص دار الكتب العممي  ،بيركت  -لبنافص (طُ)ُُْٖ ،هػ-
ُٕٗٗـ - .)ِٗٓ/ُ( ،ي الم ل " :-َِٓ :مف لـ يتقطف لك،كع المهاهد ي األكامر كالنكاهيص ميس لمل بهيرة ي كضع
الشريع "، .الف ي معرض الرد لمل الكعبي ي إنكاري لممباح.

(ٖٔ) الموافقات ،مهدر ابؽ.)ٖٓ/ّ( ،

(ٕٖ) المشهكر لف لمر  بمقظ" :تركنا ت ع ألشار الحاؿ مما الربا" ممرج ي مهنؼ لبد الرزاؽ الهنعاني ،تحهيؽ :حبيب
الرحمف األلظميص المكتب اإل اميص بيركتص (طِ)ص َُّْهػص (ٖ.)ُِٓ/

(ٖٖ) أبك لبد اهلل بدر الديف محمد بف لبد اهلل بف بهادر الزركشي (ت ْٕٗهػ)ص المنثور في القواعد الفقييةص ك ازرة األك،اؼ الككيتي ص
(طِ)ص َُْٓهػُٖٗٓ-ـص (ّ.)ٖٓ/

(ٖٗ) ينظر الهالدة كتطبيهاتها ي :الشباه والنظائر لم يكطيص مرئع ابؽص صُُٓ .كيرائع :زيف الديف بف إبراهيـ بف محمدص
المعركؼ بابف نئيـ المهرم (ت َٕٗهػ)ص الشباه والنظائرص كضع حكاشيف كمرج أحاديثف :الشيخ زكريا لميراتص دار الكتب
العممي ص بيركت  -لبنافص (طُ)ص ُُْٗهػص صََُ.

(َٗ) لـ أئد ي المكط حديثان مر كلان مباش انرص اكتقيت بالنهؿ مف هف اإلماـ مالؾ حيث ترئـ بهكلف ي المكط (ّ" :)ُّٕ/ما ئاء
ي مف يضطر إلل الميت " .كأهؿ الم ل يما يركيف أبك داكد ي السنن ،ح (َِِٔ)ص (ّ .)ّٗ/بيند هحيح مف حديث

لباد بف شرحبيؿ ،اؿ :أهابتني ن دممت حااطا مف حيطاف المدين قركت نبا كمتص كحممت ي ثكبيص ئاء هاحبف
ضربني كأمذ ثكبيص تيت ر كؿ اهلل  هاؿ لف« :ما لممت إذ كاف ئاهاص كال أطعمت إذ كاف ئااعا»  -أك ،اؿ « :اغبا»-
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الللًات املقاصدية اللربى وتطبًقاتًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كأمري رد لمي ثكبي كألطاني ك ها أك نهؼ ك ؽ مف طعاـ.
(ُٗ) يرائع :مختصر خميلص صَٖ .كأبك محمد لبد اهلل بف (أبي زيد)ص لبد الرحمف الهيركانيص المالكي (ت ّٖٔهػ)ص الرسالةص

دار القكرص د.طص د.تص صُٖ .كأحمد بف غانـ شهاب الديف النقراكم األزهرم المالكي (ت ُُِٔهػ)ص الفواكو الدواني عمى
رسالة ابن أبي زيد القيروانيص تحهيؽ :رضا رحاتص مكتب الثها الديني ص د.طص د.تص (ُ.)ّٖٕ/

(ِٗ) موطأ مالكص "ما ئاء يمف يضطر إلل أكؿ الميت "ص (ّ)ُْٕ/ص ينظر :تعميؽ أبي لمر النمرم الهرطبي (ت ّْٔهػ) ي

اَّلستذكارص تحهيؽ :الـ محمد لطاص محمد لمي معكضص دار الكتب العممي ص بيركتص (طُ)ص ُُِْهػَََِ-ـص (ٓ.)َّٗ/
ك ي مصنف ابن أبي شيبةص ح (َُِٔٓ)ص (ْ .)َْٕ/حيث أ ند لف لبد الرحمف بف زيد بف أ مـص لف أبيفص ،اؿ :ذكركا

الرئؿ يضطر إلل الميت ص كالل ماؿ الرئؿ الم مـص همت« :ي كؿ الميت » ك،اؿ لبد اهلل بف دينار :ي كؿ ماؿ الرئؿ الم مـص
هاؿ عيد بف الم يب :أهبتص «إف الميت تحؿ لف إذا اضطرص كال يحؿ لف ماؿ الم مـ».

(ّٗ) ينظر :اله ار يص الفروقص "القرؽ الثاني كالثاثكف بيف ،الدة اإلذف العاـ مف ،بؿ هاحب الشرع ي التهر ات كبيف إذف
المالؾ اآلدمي ي التهر ات ي أف األكؿ ال ي هط الضماف كالثاني ي هطف"ص (ُ.)ُٗٓ/

(ْٗ) اله ار يص الذخيرةص مهدر ابؽص (ْ.)ُُُ/

(ٓٗ) أئمع مف رأيت تكمـ ي تق يرها كئمع م اامها العام محمد األميف بف محمد الممتار الئكني الشنهيطي (ت ُّّٗهػ) ي
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنص دار القكر لمطبال كالنشر كالتكزيعص بيركت  -لبنافص ُُْٓهػُٗٗٓ-ـص (ُ.)ّٕ-ِٔ/

(ٔٗ) الشنهيطيص المرئع نق فص (ُ )ُٕ/كنهؿ أدل الما ييف.

(ٕٗ) ركاي أبك داكد ي مكضعيفص ثانيهما :ي كتاب :الحدكدص باب :ما ال ،طع يفص ح (ِّْٗ)ص (ْ)ِّٖ/ص ب ند ح ف .كثم

مف اآلثار ي القرع نق ف كالتي "يحتمؿ أف تككف ي مف احتاج كئاع أك ي ماؿ الهديؽ إذا كاف تا ها ال يتشاح" .حكاي

أبك لمر ي اَّلستذكارص مهدر ابؽص (ٖ .)َِٓ/كلمقاادة ينظر :محمد بف لمي بف محمد بف لبد اهلل الشككاني اليمني (ت

َُِٓهػ)ص نيل الوطار شرح منتقى الخبارص تحهيؽ :لهاـ الديف الهبابطيص دار الحديثص مهرص (طُ)ص ُُّْهػ-
ُّٗٗـص (ٖ.)ُْٕ/

المان
ظف يف تحهؽ الشيء
(ٖٗ)
كالمعمـص كهي :مكضعف كم لقف ي ،كؿ ابف ارس -مئمؿ المغ ص صٗٗٓ .-ك ٌ
ٌ
المظن  :ما يي ٌ
ٍ
لمل كزف مقعم بزيادة الميـص ك عيم بحذؼ الياء -كهي العام كالدليؿ لمشيء كتحههف ي ذات األمر .كؿ شيء دلؾلمل شيء هك مان لف .ينظر :أبك القضؿ ئماؿ الديف محمد بف مكرـ بف لملص ابف منظكر األنهارم الركيقعل اإل ريهل

(ت ُُٕهػ)ص لسان العربص دار هادرص بيركتص (طّ)ص ُُْْهػص (ُ.)ُٓٓ/

(ٗٗ) أبك الح ف يد الديف لمي بف أبي لمي الثعمبي اآلمدم (ت ُّٔهػ)ص اْلحكام في أصول الحكامص تحهيؽ :لبد الرزاؽ لقيقيص
المكتب اإل اميص بيركت -دمشؽ -لبنافص د.طص د.ت.)ِٖٕ/ّ( .

(ََُ) اله ار يص الفروقص مهدر ابؽص جِص صُٗٔ.

(َُُ) ابف الهيـص إعَلم الموقعين عن رب العالمينص مهدر ابؽص (ُ.)ُُٓ/

(َُِ) ،اؿ لبد الكهاب ماؼ (ت ُّٕٓهػ) ي عمم أصول الفقوص مكتب الدلكة ص شباب األزهرص دار الهمـص (طٖ)ص د.تص صٕٔ:
"العمؿ الظاهرة المنضبط إنما تبني األحكاـ لميها لمل أ اس أنها مظاف لحكمهاص كأف المظن أ،يمت مهاـ المان  .لكف إذا ،اـ

الدليؿ لمل نقي أف يككف هذا الظاهر المنضبط مظن لحكم الحكـ هد دؿ لمل أ اس العم كلـ يبؽ لم ."...
(َُّ) اله ار يص الفروقص "القرؽ الثامف كالت عكف"ص مهدر ابؽص (ِ.)ُٕٔ/

يح ُك ْم
(َُْ) كالدليؿ لميف ،كلف تعاللََّ :ل تَ ْق َربُوا ال ا
س َك َارى[الن اء]ّْ :ص ك،كلفَ  :وََّل تََن َاز ُعوا فَتَ ْف َ
شمُوا َوتَذ َ
ْى َب ِر ُ
ص ََلةَ َوأَ ْنتُ ْم ُ
[األنقاؿْٔ] .ك ي حديث معاذ لند البمارم (ُ" :)ّٖ/أ ا أمبر بف الناس ي تبشركا؟ ،اؿ :إذا يتكمكا" .كلندي (ٖ )ٖٖ/لف
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قبلٌ بو يين
ابف م عكد ،كلف" :كاف يتمكلنا بالمكلظ

ي األياـص كراهي ال آم لمينا" ..كمف د،يؽ األمثم  :هؿ تنهؿ الهنع الربكم

لف ئن ف يئكز يف التقاضؿ أك تشترط المماثم ؟ .ينظر :المنتقىص مهدر ابؽص جٓص صْ.

(َُٓ) شرح الزرقاني عمى الموطأص مهدر ابؽص (ْ .)ّْٕ/كمنف م ل تضميف الهناع.

(َُٔ) مف األكؿ مضغ العمؾ لمهااـ .ينظر :ح ف بف لمار بف لمي الشرنبالي المهرم الحنقي (ت َُٗٔهػ)ص مراقي الفَلح شرح
نور اْليضاحص التنل بف كرائعف :نعيـ زرزكرص المكتب العهري ص (طُ)ص ُِْٓهػََِٓ-ـص صِٔٓ.

(َُٕ) كمنف ترؾ التعكيؿ لمل المظن ي اال،تراض كهك مف باب المكا اة بالمعركؼ إذا أ ضل مف باب االحتماؿ إلل الرباص ،ميميف

اعفَ ًة[آؿ لم ارف.]َُّ :
كأضعا يف كاحد .كما ي ،كلف تعاللََّ :ل تَأْ ُكمُوا ِّ
الرَبا أ ْ
َض َعافًا ُم َ
ض َ
(َُٖ) ينظر :ح ف بف محمد بف محمكد العطار الشا عي (ت َُِٓهػ)ص حاشية العطار عمى شرح الجَلل المحمي عمى جمع الجوامعص

دار الكتب العممي ص د.طص د.تص (ِ .)ِِٖ/محمد بف ،ا ـ األنهارمص أبك لبد اهللص الرهاع التكن ي المالكي (ت ْٖٗهػ)ص
اليداية الكافية الشافية لبيان حقائق اْلمام ابن عرفة الوافية( .شرح حدكد ابف لر )ص المكتب العممي ص (طُ)ص َُّٓهػص

صُْْ.

(َُٗ) أبك الح ف تهي الديف لمي بف لبد الكا ي ال بكي (ت ٕٔٓهػ)ص إبراز الحكم من حديث رفع القمم ،حههف كمرج أحاديثف:

كياني محمد مميق ص دار البشاار اإل امي ص بيركت  -لبنافص (طُ)ص ُُِْهػُِٗٗ-ـص صٕٔ .كاإلنبات أمارة لمل البمكغ
كهك ظاهر يف.

(َُُ) اله ار يص الفروقص مهدر ابؽص (ِ .)ِْٖ/كالمشه دكف م ا الههر لمل مف يهكؿ بالتحديد كالمالكي .

(ُُُ) " هذا الطريؽ يظهر األئناس العالي كالمتك ط كاألنكاع ال ا م لألحكاـ كاألكهاؼ مف المنا ب كغيري" .أبك العباس شهاب
الديف أحمد المالكي الشهير باله ار ي (ت ْٖٔهػ)ص تنقيح الفصولص تحهيؽ :طف لبد الرؤكؼ عدص شرك الطبال القني
المتحدةص (طُ)ص ُّّٗهػُّٕٗ-ـص صّّٗ .كينظر :حاشية البناني عمى المحمى شرح جمع الجوامع (ِ.)َْٓ/

(ُُِ) ينظر ما أئاب بف -لمل نهض كئف اال تدالؿ بف لمل الهياس :-أبك محمد لمي بف أحمد بف عيد بف حزـ األندل ي (ت
ْٔٓهػ)ص اْلحكام في أصول الحكامص تحهيؽ :الشيخ أحمد محمد شاكر ، /دـ لف :األ تاذ الدكتكر إح اف لباسص دار اآل اؽ
الئديدةص بيركتص د.طص د.تص (ٕ.)ْْٓ/

(ُُّ) ،اؿ محمد بف إ ماليؿ األمير الهنعاني (ت ُُِٖهػ) في إجابة السائل شرح بغية اآلملص تحهيؽ :الهاضي ح يف ابف
أحمد ال ياغي كالدكتكر ح ف محمد مهبكلي األهدؿص مؤ

الر ال ص بيركتص (طُ)ص ُٖٔٗـص صُْٔ" .إف المظنات

إنما تع ٌد لند لدـ البرهاف الذم يئب لميف العمؿ كااللتماد؛ إذ ال معنل لممظن مع حهكؿ المان مع أنها هناؾص إنما
تككف مرئح كما ذكرنا ال دليا م تها.

(ُُْ) كمنف ي البمارمص (ٗ" .)ْٕ/كأف ال ننازع األمر أهمفص إال أف تركا كق ار بكاحاص لندكـ مف اهلل يف برهاف".
(ُُٓ) موطأ مالكص ي كتاب :األشرب ص باب :الحد ي شرب الممرص (ٓ.)ُِّْ/

(ُُٔ) الحديث مرئف لبد الرزاؽ ي المصنفص (ٕ .)ّٕٖ/كهك ي :المستدرك عمى الصحيحينص ح (ُِّٖ)ص (ْ)ُْٕ/ص هححف
ككا هف :الذهبي ي التمميص .كضعقف األلباني ي إركاء الغميؿص مهدر ابؽص جٖص صْٕ .ينظر :النمرمص اَّلستذكارص

مهدر ابؽص جٖص صٕ .كأبك القضؿ أحمد بف لمي بف محمد بف أحمد بف حئر الع هاني (ت ِٖٓهػ) ي كتابيف:

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص دار الكتب العممي ص (طُ)ص ُُْٗهػُٖٗٗ-ـص (ْ)َِٖ/؛ كفتح الباري
شرح صحيح البخاري ،ر،ـ كتبف كأبكابف كأحاديثف :محمد ؤاد لبد البا،يص ،اـ بإمرائف كهححفص كأشرؼ لمل طبعف :محب

الديف المطيبص لميف تعميهات العام  :لبد العزيز بف لبد اهلل بف بازص دار المعر ص بيركتص ُّٕٗقص (ُِ.)ٔٗ/

(ُُٕ) هرح بها محمد بف أحمد بف رشد الهرطبي (ت َِٓهػ)ص البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجةص
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الللًات املقاصدية اللربى وتطبًقاتًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحهيؽ :محمد حئي كآمركفص دار الغرب اإل اميص بيركت لبنافص (طِ)ص َُْٖقص (ُ َِٕ/كِّّ) .كحقيدي ابف رشد
ي بداية المجتيدص مهدر ابؽص (ُ.)ُّٕ/

(ُُٖ) كلهذي الم ل ارتباط كثيؽ بهالدة هـ ا تعماؿ العمكـ؛ ألف إطا،ات الشارع تقهـ تهييداتها مف هـ ال مؼ لدالل العاـص كتحهيمف
ي الئمم بح ب تهرير مهاهد الشريع ي اال تعماؿ، .اؿ الشاطبي ي :الموافقاتص مهدر ابؽص (ْ " .)ُِ/الحاهؿ أف

العمكـ إنما يعتبر باال تعماؿص ككئكي اال تعماؿ كثيرةص كلكف ضابطها مهتضيات األحكاؿ التي هي ماؾ البياف".

(ُُٗ) كثم نهكص مف المدكن -مهدر ابؽ -ي معنل الهالدةص ينظر )ُٕٔ/ُ( :ك(ُ )ُٖٔ/ك(ُ )ُْٗ/ك(ُ)ِّّ/

ك(ُ )ِْٓ/ك(ُ )ِِٓ/ك(ُ .)َِٔ/كينظر ،كؿ مميؿ ي ممتهريص (صَِ)  -ضااؿ الكضكء" :-مكضع ك،م الماء
با حد كالغ ؿ" .ك ي (صْٓ)  -ي الئمع " :-كبئمال تتهرل بهـ ،ري با حد" .ك ي (صُٓ)  -يما يتعمؽ بالميت:-
"كحمؿ غير أربع كبدء ب م ناحي كالمعيف مبتدع".

(َُِ) محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف لاشكر التكن ي (ت ُّّٗهػ)ص مقاصد الشريعة اْلسَلميةص تحهيؽ :محمد
الحبيب ابف المكئ ص ك ازرة األك،اؼ كالشؤكف اإل امي ص ،طرص د.طص ُِْٓهػََِْ-ـص (ّ-)ّّْ/بتهرؼ .-ك،د لنكف

القهؿ بهكلف :نكط التشريع بالضبط كالتحديد.

(ُُِ) ينظر :تهرير العام ابف لاشكر ي ذلؾ ي التحرير والتنويرص مهدر ابؽص (ْ.)ِِٕ/

(ُِِ) مف باب تحديدات الشارع شركط الكئكب كالهح المتعمؽ بالتكميؼص كهك متقرع لف التبار التك،يؼ ي التحديد.
(ُِّ) مف باب إهماؿ التع ؼ ي ا تعماؿ الحؽ.

ش ْي ٍء ِع ْن َدهُ ِب ِم ْق َد ٍار[الرلد.]ٖ :
(ُِْ) ،ارف بيف التقهيؿ كالتهدير ي ،كلف تعاللَ  :وُك ُّل َ
(ُِٓ) ينظر :شمس الديف محمد بف محمد بف لبد الرحمف الطرابم ي المغربيص المعركؼ بالحطاب الرُّليني المالكي (ت ْٓٗهػ)ص
مواىب الجميل في شرح مختصر خميلص دار القكرص (طّ)ص ُُِْهػُِٗٗ-ـص (ّ )ٕٔ/يما نهمف لف ابف رحكف يتعهب
الشا عي ي اشتراط ا تاـ ئميع الحئرص ك،اؿ أبك الح ف لمي بف ممؼ بف لبد الممؾ ابف بطاؿ (ت ْْٗهػ)ص شرح صحيح

البخاريص تحهيؽ :أبك تميـ يا ر بف إبراهيـص مكتب الرشدص ال عكدي ص الرياضص (طِ)ص ُِّْهػََِّ-ـص (ِ" :)ِِٓ/أما

كـ بيف األذاف كاإل،ام ي الهمكات كمها ا حد ي ذلؾ أكثر مف ائتماع الناسص كتمكف دمكؿ الك،ت".

(ُِٔ) موطأ مالكص كتاب :الهاةص باب :ما ئاء ي النداء لمهاةص تحهيؽ :األلظميص ر،ـ (ِِٔ)ص (ِ.)ٗٔ/

(ُِٕ) البائيص المنتقى شرح الموطأ ،مهدر ابؽ .)ُّٓ/ُ( ،كينظر :ابف لبد البرص التمييد ،مهدر ابؽ .)ُٖٗ/ٗ( ،ك،اؿ
ي اَّلستذكار ،مهدر ابؽ" :)ُّٗ/ُ( ،كهذي م ل ،ديم لكبار التابعيف كمف تاهـ مف ههاء الم مميف".

(ُِٖ) المدونة ،مهدر ابؽ .)ُٖٓ/ُ( ،كينظر :الحطابص مواىب الجميل ،مهدر ابؽ.)ُْْ/ُ( ،
(ُِٗ) السنن ،ح (َِٓ)ص جُ ،صُّْ .كترئـ لف بهكلف :باب ي المؤذف ي تدير ي أذانف.

(َُّ) ،اؿ الحاكـ ي المستدرك، :)َّٔ/ُ( ،د اتقؽ الشيماف لمل إمراج حديث لكف غير أنهما لـ يذك ار يف إدماؿ األهبع ي
األذنيف كاال تدارة ي األذافص كهك هحيح لمل شرطهما ئميعاص كهما نتاف مشهكرتاف، .اؿ األلباني ي هحيح أبي

داكد ،ح (ّّٓ)ص جّص صٗ :لكف ،كلف يها( :كلـ ي تدر) شاذ بؿ منكر.

(ُُّ) صحيح البخاري ،ح (ّْٔ)ص (ُ.)ُِٗ/

(ُِّ) كنحكي لند الترمذم بزيادتيفص ح (ُٕٗ)ص (ُ" :)ّٕٓ/كيدكر"" ..كأهبعاي ي أذنيف" .كهك لند ابف مزيم ي الهحيح ح

(ّٕٖ)ص (ُ .)َِِ/كترئـ بهكلف :باب االنحراؼ ي األذاف لند ،كؿ المؤذف حي لمل الهاةص حي لمل القاح كالدليؿ
لمل أنف إنما ينحرؼ بقيف ال ببدنف كمف كانما يمكف االنحراؼ بالقـ بانحراؼ الكئف.

(ُّّ) الصحيح ،ح (َّٓ)ص (ُ.)َّٔ/
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(ُّْ) أبك بكر محمد بف إبراهيـ بف المنذر الني ابكرم (ت ُّٗهػ)ص الوسط في السنن واْلجماع واَّلختَلفص تحهيؽ :أبك حماد هغير
أحمد حنيؼص دار طيب الرياض ال عكدي ص (طُ)ص َُْٓهػُٖٗٓ-ـص (ّ.)ِٖ/

(ُّٓ) زيف الديف لبد الرحمف بف أحمد بف رئب البغدادمص الحنبمي (ت ٕٓٗهػ)ص فتح الباري شرح صحيح البخاريص تحهيؽ :أبك
معاذ طارؽ بف لكض اهلل بف محمدص دار ابف الئكزمص ال عكدي ص (طِ) ُِِْهػص (ٓ.)ّٕٖ/

(ُّٔ) ابف حئرص فتح الباريص مهدر ابؽص (ِ .)ُُٓ/كنيل الوطارص مهدر ابؽص (ِ.)ٓٔ/

(ُّٕ) مصنف ابن أبي شيبةص تحهيؽ :كماؿ يك ؼ الحكتص مكتب الرشدص الرياضص (طُ)ص َُْٗهػص ح (ُِٕٕ)ص (ُ.)َُٗ/

(ُّٖ) ركل الدار،طني ي أ رادي ب ندي لف كيد بف غقم لف باؿ ،اؿ :أمرنا ر كؿ اهلل  إذا أذنا أك أ،منا أف ال نزيؿ أ،دامنا لف
مكاضعها .ضعيؼ ئدان يف الح ف بف لمارة متركؾ .ينظر :ابف حئرص التمخيص الحبيرص مهدر ابؽص (ُ.)َٕٓ/
كاأللباني ،إرواء الغميلص مهدر ابؽص ح (ِّْ)ص (ُ.)ُِٓ/

(ُّٗ) ينظر :أبك زكريا محيي الديف النككم (ت ٕٔٔهػ)ص المجموع شرح الميذبص دار القكرص د.طص د.ت.)َُٔ/ّ( .

(َُْ) ينظر :مك ؽ الديف لبد اهلل بف أحمد الحنبميص الشهير بابف ،دام المهد ي (ت َِٔهػ)ص المغني في فقو اْلمام أحمد بن
حنبل الشيبانيص دار القكرص بيركتص (طُ)ص َُْٓقص (ُ )ْٖٔ/ك يف اادة مهم ،اؿ :كتحهيؿ المههكد باإلماؿ ب دب
أكلل مف العكس.

(ُُْ) ينظر :محمد بف أحمد بف أبي هؿ شمس األام ال رم ي (ت ّْٖهػ)ص المبسوطص د ار

كتحهيؽ :مميؿ محي الديف الميسص

دار القكر لمطبال كالنشر كالتكزيعص بيركت  -لبنافص (طُ)ص ُُِْهػَََِ-ـص (ُ.)ِّٓ/

(ُِْ) ينظر :ابف المنذرص الوسط في السنن واْلجماع واَّلختَلفص مهدر ابؽص (ّ .)ِٔ/شمس الديف محمد بف أحمد بف لبد
الهادم الحنبمي (ت ْْٕهػ)ص تنقيح التحقيق في أحاديث التعميقص تحهيؽ :امي بف ئاد اهلل كلبد العزيز المبانيص أضكاء
ال مؼص الرياضص (طُ)ص ُِْٖهػََِٕ-ـص (ُ.)ُِٗ/

(ُّْ) ينظر :الموسوعة الفقيية الكويتية [هادر لف :ك ازرة األك،اؼ كالشؤكف اإل امي  -الككيتص لدد األئزاء ْٓ :ئزءا
الطبع ( :مف َُُِْْْٕ-هػ)]ص (ِ.)ِٕٗ/

(ُْْ) لبد اهلل بف إبراهيـ العمكم الشنهيطيص نشر البنود عمى مراقي السعودص مرئع ابؽص جُص صِٗ.

(ُْٓ) ينظر :بدر الديف محمد بف لبد اهلل بف بهادر الزركشي (ت ْٕٗهػ)ص البحر المحيط في أصول الفقوص دار الكتبيص (طُ)ص
ُُْْهػُْٗٗ-ـص (ُ.)ََْ/

(ُْٔ) المصدر السابق نفسوص (ُ، .)ََْ/مت :كمثمها الهكؿ مرتب العقك ي تحهيؽ الشاطبي ي المكا هات -مهدر ابؽ-
(ُ.)ِٕٕ/

(ُْٕ) موطأ مالكص مهدر ابؽص ح (ّّْٖ)ص (ٓ )َُّٖ/ليادة المريض كالطيرة.

(ُْٖ) لبد الرحمف بف ح ف بف محمد بف لبد الكهاب بف ميماف التميمي (ت ُِٖٓهػ)ص فتح المجيد شرح كتاب التوحيدص تحهيؽ:
محمد حامد القهيص مطبع ال ن المحمدي ص الهاهرةص مهرص (طٕ)ص ُّٕٕهػُٕٗٓ/ـص صَّٕ.
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