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المقدمة

الحمد هلل الذي قعد للكون مقاعده، ودلنا بطرق 

ــا إلــى مــا خفي مــن أمـــراض القلوب  الــداللــة وأرشــدن

للعالمين  رحمة  المبعوث  على  والــســام  والــصــاة 

وعلى آله وصحبه أجمعين 

العلوم  مكانة  أحــد  على  يخفى  ال  فإنه  بعد؛  أمــا 

مصدر  هي  التي  العلوم  تلك  العلوم،  بين  الشرعية 

للدين،  ــوام  وقـ والــداللــة،  لــإلرشــاد  ومنبع  للتشريع، 

تلك  أهم  بين  ومن  المتقين،  درجــات  إلى  والمرقية 

المناهج  في  يبحث  الذي  الفقه  أصول  علم  العلوم 

استنباط  ــي  ف الــمــجــتــهــدون  ــة  ــم األئ سلكها  الــتــي 

هذه  انتظمت  وقد  النصوص،  من  الشرعية  األحكام 

اجتهاداتهم  الفقهاء  عليها  بنى  قواعد  في  المناهج 

الت  دال بمعرفة  يتعلق  مــا  الــقــواعــد  هــذه  فــي  فــكــان 

األلفاظ الشرعية على معانيها؛ لتبيان أصل الشريعة 

األلفاظ على  العملية من خال داللة  التكاليف  في 

األحكام، والذي من أهم أبوابه: داللة اإلقتضاء الذي 

اخترت الكتابة فيها . 

وقد اقتضت صيغة البحث أن يقسم إلى تمهيد 

ومبحثين وخاتمة: 

واقسام  القتضاء،  التعريف بدللة  األول:.  المبحث 

دللة القتضاء 

لغة  القــتــضــاء  بــدللــة  التعريف  األول:.  المطلب 

 .
ً
واصطالحا

المطلب الثاني:. اقسام دللة القتضاء.

المبحث الثاني: عموم المقتضى، والتطبيقات على 

دللة اإلقتضاء.

المطلب األول: عموم المقتضى.

المطلب الثاني: التطبيقات على دللة اإلقتضاء.

***
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صوليٌة تطبيقيٌة من خال السنة النبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

التمهيد

من  قسم  هــي  الجمهور  عند  اإلقتضاء  ــة  دالل إن 

أقسام المنطوق، فالداللة تعرف بما يأتي:

اللغويون  عرفها  اللغويين:  عند  الــدللــة  تعريف 

بتعريفات عدة منها:

كداللة األلفاظ  ١. ما يتوصل به إلى معرفة الشيء 

الكتابية  ــوز  ــرم وال اإلشــــارات  وداللـــة  المعنى،  على 

مما  بقصد  ذلــك  كــان  وســواء  الحساب  في  والعقود 

يجعله داللة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان 

فيعلم انه حي، قال تعالى: چ ی ی ی ی  جئ  حئ 

مئچ )١(، واصل الداللة مصدر كالكتابة واألمارة)٢(.

٢. اإلرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطاقه)3(.

علماء  عرف  المنطق:  علماء  عند  الدللة  تعريف 

المنطق الداللة بتعريفات عدة منها:

)١( سورة سبأ: من اآلية ١٤.
)٢( المفردات في غريب القران لإلمام أبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب األصفهاني )ت50٢هـ(. تحقيق 
بيروت، لبنان، ط6،  المعرفة،  محمد خليل عيتاني، دار 

١٤3١هـ، ٢0١0م: ص ١٧٧.
لإلمام  الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   : ينظر  )3(
أبـــي الــعــبــاس احــمــد بــن محمد بــن عــلــي الــفــيــومــي ثم 
اهلل،  فتح  حمزة  الشيخ  صححه  )ت٧٧0هــــ(.  الحموي 
المطبعة  ط5،  ي،  الغمراو حسنين  محمد  الشيخ  راجعه 
الوسيط  والمعجم  ٢٧0/١؛  ١٩٢٢م:  الــقــاهــرة،  يــة،  األمــيــر
 ، عبدالقادر وحامد  الزيات،  واحمد  مصطفى،  إلبراهيم 

، دار الدعوة: ٢٩٤/١. ومحمد النجار

١. كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء 

يسمى الشيء األول داًال والثاني مدلوًال )٤(.  ، و آخر

احدهما  يــدل  اللذين  الشيئين  بين  العاقة   .٢

على اآلخر )5(. 

انتقل  بوجوده  علمت  إذا  بحالة  الشيء  كون   .3

ذهنك إلى وجود شيٍء آخر )6(.

يسمى  الــثــانــي  والـــشـــيء  )داًال(  األول  فــالــشــيء 

)مدلوًال( والشيء الثالث يسمى )داللًة()٧(.

الشك  الذهن،  ينتقل  باب  طرقة  سمع  إذا  مثاله: 

اال  ذلك  وليس  يدعوك،  الباب  على  شخصًا  ان  إلى 

يدعوك،  شخص  وجود  عن  كشفت  الطرقة  هذه  الن 

وان شئت قلت: انها )دلت( على وجوده.

الداعي  الشخص  الباب )دال( ووجود  إذن: طرقة 

)مدلول( وهذه الصفة التي حصلت للطرقة )داللة( )8(.

المغنيسي  حسن  محمود  لإلمام  الطاب  مغني   : ينظر  )٤(
ط١،  السبوعي،  مهذب  بن  عصام  تحقيق  )ت١٢٢٢هـــ(. 
٧٢؛  ص  ٢00٩م:  ١٤30هــــ،  يا،  سور دمشق،  البيروتي،  دار 
رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ عبد الكريم 
شرح  فــي  الــواضــح  المنطق  3٩؛  ص  الــمــدرس:  محمد 
دائــرة  ط١،  معصراني،  عــبــداهلل  للشيخ  المنورق  السلم 
التعليم اإلسامي في الوقف السني، ١٤٢٧هـ، ٢006م: ص 

.١٩
الفضلي،  عبدالهادي  للدكتور  المنطق  خاصة   : ينظر  )5(
بيروت،   ، والنشر يع  والتوز للدراسات  الغدير  مركز  ط٤، 

لبنان، ١٤3١هـ، ٢0١0م: ص 6٤.
رائــد  للسيد  المظفر  منطق  توضيح  فــي  المقرر   : ينظر  )6(

ي، ط١، مطبعة شريعت، إيران، ١٤٢٢هـ: ٧١/١. الحيدر
.٧١/١ : : المقرر في توضيح منطق المظفر )٧( ينظر

.٧١/١: )8( المقرر في توضيح منطق المظفر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعد كاظم محمد حسين  

. تعريف الدللة عند األصوليين: 
ً
ثالثا

عرف األصوليون الداللة بما يوافق علماء المنطق 

في تعريفهم للداللة، ومن هذه التعريفات: 

١. معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناها 

كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر )١(.

العلم  بــه  العلم  مــن  يــلــزم  بحالة  الــشــيء  كــون   .٢ 

بآخر )٢(.

فالمنطوق يعرف بما يأتي:

:
ً
تعريف المنطوق لغة واصطالحا

المنطوق لغة: اسم مفعول، مأخوذ من نطق الناطق 

والمنطيق  الــكــام،  والمنطق  تكلم،  نــطــقــًا،  ينطق 

البليغ)3(.

)١( اإلبهاج في شرح المنهاج لإلمام تقي الدين أبي الحسن 
بن  عبدالوهاب  وولـــده  السبكي  الكافي  عبد  بــن  علي 
علي السبكي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١6هـ، 
األصــول  منهاج  شــرح  فــي  الــســول  نهاية  ٢0٤/١؛  ١٩٩5م: 
االسنوي  الحسن  بــن  عبدالرحيم  الــديــن  جمال  لــإلمــام 
ط،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  )ت٧٧٢هـــ(.  الشافعي 

١٤٢0هـ،١٩٩٩م: 8٤/١.
ي:  األنصار يا  زكر لإلمام  األصــول  علم  إلى  الوصول  غاية   )٢(
للدكتور  الفقهية  المذاهب  دراســة  إلى  المدخل  3٢/١؛ 
الــســام،  دار  ط١،  الـــوهـــاب،  عــبــد  محمد  جمعة  عــلــي 

القاهرة، ١٤٢٢هـ، ٢00١م: ص6٧.
مكرم  بن  محمد  الفضل  أبي  لإلمام  العرب  لسان   : ينظر  )3(
 ، الكبير علي  اهلل  عبد  تحقيق  )ت٧١١هـــ(،  مــنــظــور ابــن 
الشاذلي،  محمد  هاشم  و  اهلل،  حسب  احمد  ومحمد 
دار المعارف، القاهرة، مادة )نطق(، 6/ ٤٤6٢؛ والقاموس 
آبادي،  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  المحيط 
التراث في مؤسسة  )ت8١٧هـــ(، تحقيق مكتب تحقيق 

أديب  محمد  الدكتور  عرفة  اصطاحًا:  المنطوق 

للمنطوق  شــامــل  مــانــع  جــامــع  بــتــعــريــف  الــصــالــح 

ــة  »داللـ  : ــو وهــ يــح،  الــصــر وغــيــر  يــح  الــصــر بتقسيمه 

مطابقة،  به،  ونطق  الكام  في  ذكر  حكم  على   اللفظ 

أو تضمنًا، أو التزامًا«)٤(. 

ينقسم المنطوق إلى قسمين:

أوًال: المنطوق الصريح.

: المنطوق غير الصريح.
ً
ثانيا

.
ً
: السنة لغة واصطالحا

ً
ثالثا

:
ً
أوًال: المنطوق الصريح: تعريفه لغة واصطالحا

ريح،  الصريح لغة: مأخوذ من صرح، الّصرح، والّصَ

ــراح، والــكــســر أفصح،  ـ ــّصِ ــراح، والـ ـ ــّصَ يــح، والـ ــر ــّصِ وال
المحض الخالص من كل شيء)5(. 

األصــولــيــون  عــرفــه   :
ً
اصــطــالحــا الــصــريــح  المنطوق 

يف عديدة منها: )إن دل عليه اللفظ بالمطابقة  بتعار

أو التضمين()6(.

الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط8، مؤسسة 
 /١ )نطق(،  مادة  ٢005م،  لبنان،١٤٢6هـ،  بيروت،  الرسالة، 
أحمد  للدكتور  المعاصرة  العربية  اللغة  ومعجم  ٩٢6؛ 
، ١٤٢٩ هـ،  مختار )ت ١٤٢٤ هـ(، ط١/ عالم الكتب، مصر

٢008 م، 3/ ٢٢30.
محمد  للدكتور  اإلســامــي  الفقه  فــي  النصوص  تفسير   )٤(
أديب الصالح، ط5، المكتب اإلسامي، السعودية، ١٤٢٩ 

هـ، ٢008 م، ١/٤٧5.
)5( لسان العرب، مادة )صرح(، ٤/ ٢٤٢٤؛ القاموس المحيط: 

.١/ ٢٧
)6( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول لإلمام 
محمد بن علي الشوكاني )ت ١٢50 هـ(، تحقيق أبو حفص 
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صوليٌة تطبيقيٌة من خال السنة النبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

األصوليون  عــرف  الصريح:  غير  المنطوق   :
ً
ثانيا

عرفه  منها:  عديدة  يف  بتعار الصريح  غير  المنطوق 

الدكتور مصطفى الزلمي بـ »ما دل عليه النص داللة 

عقلية إلتزامية« أي فهي عقلية ألن مدارك الصلة بين 

إلزامية ألنه الزم للمنطوق  الدال والمدلول هو العقل، و

كل  يدرك ذلك  الصريح، فأينما تحقق يتحقق معه و

ي االختصاص في الموضوع)١(.   من كان من ذو

ثة أقسام: وينقسم: المنطوق غير الصريح إلى ثال

أ: داللة االقتضاء.

ب: داللة اإلشارة.

ج: داللة اإليماء.

 :
ً
: تعريف السنة لغة واصطالحا

ً
ثالثا

والـــعـــادة، والــســيــرة،  يــقــة،  الــطــر الــلــغــة:  السنة فــي 

حميدة كانت أم ذميمة، والجمع سنن.)٢( 

النبي  عن  ورد  ما  هي  األصوليين:  اصطاح  وفي 

 )3(. � من قول، أو فعل، أو تقرير

الرياض،  الفضيلة،  دار  ط١،  األثـــري،  العربي  بن  سامي 
السعودية، ١٤٢١هـ، ٢000 م، ٢/ ٧63، وتفسير النصوص: ١/ 

 .٤٧٧
)١( أصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم 

الزلمي، ط١، مطبعة الخنساء، بغداد: ١/ 3٩6.
ي،  ، لألنبار ، ٢/ ٤0٩، مادة. سنن، الزاهر )٢( النهاية، البن األثير
٢/ 33٩، مادة. سنن، تاج العروس، 35/ ٢3١، مادة. سنن. 
للذهبي،  الموقظة،   ،١6٩  /١ لآلمدي،  اإلحــكــام،   : ينظر  )3(
أصول  علم   ،٩5  /١ للشوكاني،  الفحول،  إرشــاد   ،٤١ ص/ 
لعبد  المهذب،   ،36 ص/  خاف،  الوهاب  لعبد  الفقه، 

الكريم النملة، ٢/ 63٤.

المبحث األول

التعريف بدللة القتضاء

وأقسام دللة القتضاء:

لغة  اإلقــتــضــاء  بــدللــة  التعريف  األول:  المطلب 

:
ً
واصطالحا

االقتضاء لغًة: من قضى يقضي قضاء فهو قاٍض، 

إمضاؤه  و إحكامه  الشيء  وقضاء  وفصل،  حكم  إذا 

والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق )٤(.

ــاء اصــطــاحــًا: عــرفــه األصــولــيــون بعدة  ــض ــت االق

تعريفات منها: 

١. ما عرفه الغزالي:)5( )هو الذي ال يدل عليه اللفظ 

وال يكون منطوقًا به ولكن يكون من ضرورة اللفظ اما 

من حيث ال يمكن كون المتكلم صادقًا إال به، أو من 

من  أو  بــه،  إال  شرعًا  به  الملفوظ  وجــود  يمتنع  حيث 
حيث يمتنع به ثبوته عقًال إال به( )6(.  

، مادة )قضى(: 3665/5. )٤( لسان العرب البن منظور
الشافعي،  الطوسي  الغزالي  )5( محمد بن محمد بن محمد 
من  الدين،  زيــن  اإلســام،  حجة  اإلمــام،   ، البحر الشيخ، 
مصنفاته: )المستصفى(، )إحياء علوم الدين(، )ت 505 
: سير أعام النباء لإلمام شمس الدين محمد  هـ(، ينظر
بن أحمد الذهبي )ت٧٤8هـ(، تحقيق شعيب األرنؤوط، 
ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤05هـ، ١٩85م، 3٢٢/١٩ - 

.33٤ ،330 ،3٢3
)6( المستصفى لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 

)ت505هـ(، تحقيق حمزة بن زهير حافظ: ٤03/3.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعد كاظم محمد حسين  

فيه  المدلول  كان  ما  )هي  اآلمـــدي)١(:  عرفه  ما   .٢

إما لصحة وقوع  مضمرًا إما لضرورة صدق المتكلم و
الملفوظ به( )٢(.  

المطلب الثاني: اقسام دللة القتضاء.

ثة اقسام وهي: تنقسم دللة القتضاء الى ثال

لكان  تقديره  فلوال  الكالم،  صــدق  عليه  توقف  ما   .١

معنى الكام كذبًا ومخالفًا للواقع )3(.

سالم  بــن  محمد  بــن  علي  أبــي  بــن  علي  الــديــن  سيف   )١(
من  المصنف،  العامة،  الشافعي،  ــدي،  االمـ الثعلبي، 
 ،) مصنفاته: )اإلحكام في أصول األحكام(، )أبكار األفكار

: سير أعام النباء: 365-36٤/٢٢. )ت63١هـ(، ينظر
سيف  الحسن  أبي  لإلمام  األحكام  أصــول  في  اإلحكام   )٢(
الثعلبي  سالم  بن  محمد  بن  علي  أبــي  بن  علي  الدين 
الجميلي،  سيد   : الدكتور تحقيق  ـــ(،  )ت63١هـ اآلمــدي 

ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٤0٤ هـ: 3/٧٢.
يتوقف  خــارج  معنى  على  اللفظ  داللــة  الحنفية:  عرفها  وقد 
عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية. شرح التلويح 
ــن عمر  ــديــن مــســعــود ب ــإلمــام ســعــد ال عــلــى الــتــوضــيــح ل
بدون   ، بمصر صبيح  مكتبة  ـــ(،  ٧٩3هـ )ت  التفتازاني 

يخ، ١/ ٢6٢. طبعة وبدون تار
بن  محمد  بــن  محمد  لــإلمــام  والتحبير  التقرير   : ينظر  )3(
محمد بن أمير الحاج المعروف بابن المؤقت الحنفي)ت 
دار  ط١،   ، عمر محمد  محمود  عبداهلل  تحقيق  8٧٩هـــ(. 
الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م: ١٤5/١؛ االحكام 
لآلمدي: ٢68/٢؛: وشرح الكوكب المنير لإلمام أبي البقاء 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، المعروف بابن 
الزحيلي  محمد  تحقيق  )ت٩٧٢هــــ(،  الحنبلي  النجار 
السعودية،  الرياض،  العبيكان،  مكتبة  ط٢،  حماد،  ونزيه 
للدكتور  األصولية  المناهج  ٤٧٤/3؛  ١٩٩٧م  هـــ،   ١٤١8
يا،  سور دمشق،  الرسالة،  مؤسسة  ط3،  يني،  الدر فتحي 

مــثــال ذلـــك: قـــول الــنــبــي �: »رفـــع عــن أمتي 

الخطأ، والنسيان و ما استكرهوا عليه« )٤(.

من  كًال  أن  على  بالعبارة  بظاهره  يدل  فالحديث 

ذات الخطأ، والنسيان، والمكره عليه من األمور ال يقع 

في األمة، وهذا المعنى الظاهر ال يطابق الواقع، فاألمة 

فيها،  واقــع  الخطأ  بل  الخطأ،  عن  معصومة  ليست 

اإلنسان،  لوازم  من  ي  سماو عارض  النسيان  وكذلك 

كراهًا، وأيضًا من المعلوم ان  وكذلك األمور التي تقع إ

يرتفع.  ال  وقع  إذا  كــراه،  واإل والنسيان،  الخطأ،  من  كًال 

فإخبار الحديث الشريف لرفعها مخالف للواقع لكن 

الرسول �، وهو المعصوم ال يخبر إال حقًا وصدقًا، 

فتعين ان يقدر مقدمًا معنى زائد عن المعنى الذي 

يستلزمه  و يقتضيه  ولكنه  بعبارته،  النص  عليه  دل 

يطابق الواقع وهو )االثم( أو )الحكم( فكأنه  ليستقيم و

الخطأ،  أو حكم  اثم  أمتي  )رفع عن  التقدير  قيل في 

والنسيان، وما استكرهوا عليه( )5(.

بيروت، لبنان، ١٤٢٩هـ، ٢008م: ص ٢٧٧.
يني  )٤( سنن ابن ماجه لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزو
)ت٢٧3هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، كتاب الطاق، باب طاق المكره 
ي: حديث حسن،  والناسي، حديث رقم: ٢0٤5، قال النوو
الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  التلخيص   : ينظر
، لإلمام ابن حجر العسقاني )ت85٢ هـ(، تحقيق:  الكبير
أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، ط١، مؤسسة قرطبة، 

القاهرة، ١٤١6هـ، ١٩٩5م: 6٧٢/١.
للعامة  الجوامع  جمع  شرح  على  العطار  حاشية   : ينظر  )5(
الشيخ حسن بن محمد بن محمود بن العطار )ت١٢50هـ(، 
العلمية،  الكتب  دار  ط١،   ، تامر محمد  محمد  تحقيق 
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صوليٌة تطبيقيٌة من خال السنة النبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

٢. ما توقف عليه صحة الكالم عقًال: 

ڱ ڱ ڱ   چ  تــعــالــى:  قــولــه  مــثــال ذلـــك: 

ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻڻ  ۀ ۀ چ )١(.
توجيه  على  بظاهرها  تــدل  الكريمة  ــة  اآليـ هــذه 

السؤال إلى القرية، وهو ممتنع عقًال، إذ القرية بأرضها 

فضًال  إليها،  الــســؤال  توجيه  ارادة  تعقل  ال  وأبنيتها، 

المعنى  هــذا  فاستلزم  اإلجــابــة،  منها  يتصور  ان  عن 

المنطوق  به  يستقيم  متقدمًا،  مقدرًا  معنى  المنطوق 

عقًال، وهو )أهل( )٢(.

فهذا   )3(} ــُه  ــاِدَي َن ــَيــْدُع 
ْ
َفــل  { تعالى:  قوله  في  وكما 

ال  المكان-  أي   - النادي  ألن  عقًال؛  يصح  ال  الكام 

الكام  به  يستقيم  مقّدر  من  البد  كان  لذلك  يدعى؛ 

بيروت، لبنان، ٢00٩م: ٤٤0/١ - ٤٤١؛ شرح مختصر الطوفي 
بن  بن عبدالقوي  الدين سليمان  الربيع نجم  أبي  لإلمام 
عبداهلل  الدكتور  تحقيق  )ت٧١6هـ(،  الطوفي  عبدالكريم 
بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط١،  التركي،  عبدالمحسن  بن 
األصولية:  والمناهج  -66٩؛   668/٢ ١٩8٧م:  ١٤0٧هــــ، 
االصــولــيــة  الــقــواعــد  فــي  االخـــتـــاف  واثـــر  ٢٧٧؛   -  ٢٧6
الخن،  سعيد  مصطفى  للدكتور  الفقهاء  إخــتــاف  فــي 
١٩٩8م:  ١٤١8هـــ،  لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة   ط٧، 

ص ١3٧.
)١( سورة يوسف: اآلية 8٢.

ي  الراز الفصول في األصول لإلمام أحمد بن علي   : ينظر  )٢(
جاسم  عجيل  الدكتور  تحقيق  )ت3٧0هـــ(،  الجصاص 
١٩٩٤م:  ١٤١٤هـــ،  الكويتية،  األوقــاف  وزارة  ط٢،  االنشمي، 
 : الــعــطــار حــاشــيــة  ٧٢/3؛  لــآلمــدي:  االحــكــام  36٢/١؛ 
المناهج  ٧١١/٢؛  للطوفي:  الروضة  مختصر  شرح   ٤٤١/١؛ 

األصولية: ٢80.
)3( سورة العلق: اآلية: ١٧.

: )أهل( وبهذا التقدير يصح الكام  وذلك المقدر هو
يستقيم.)٤( و

 :
ً
3. ما توقف عليه صحة الكالم شرعا

مثال ذلك: قولك لمالك عبٍد: اعتق عبدك عني، 

عني،  فاعتقه  لي  كه 
ّ
مل أي  عنك،  يصح  فانه  ففعل 

لتوقف صحة العتق شرعًا على الملك )5(.

َفَتْحرِيُر   { تعالى:  قوله  الكريم  القرآن  من  ومثاله 

رقبة  )فتحرير  المعنى:  التقدير  يكون  حيث   ،} َرَقَبٍة 

مملوكة(؛ ألن الحر ال ُيعتق. 

والعتق ال يصح شرعًا إال أن يسبقه الملك.)6( 

***

: تفسير النصوص: 5٤٩/١. )٤( ينظر
لآلمدي:  االحكام  ٤0٤/3؛  للغزالي:  المستصفى   : ينظر  )5(
وجنة  الــنــاظــر  ــة  روضـ ٤٤١/١؛   : الــعــطــار حــاشــيــة  ٧٢/3؛ 
المناظر لإلمام أبي محمد موفق الدين عبد اهلل بن احمد 
بن محمد بن قدامة المقدسي )ت6٢0هـ(، ط٢، مؤسسة 
الفروع  تخريج  ١١0/٢؛  ٢00٢م،  ١٤٢3هـــ،  الرياض،  الريان، 
بن  أحمد  بن  محمود  المناقب  أبي  لإلمام  األصــول  على 
محمد  الدكتور  تحقيق  ـــ(،  )ت656هــ الزنجاني  محمد 
لبنان،  بــيــروت،  الــرســالــة،  مؤسسة  ط٢،  الصالح  أديــب 

١3٩8هـ: ص ٢١6.
: تفسير النصوص: 550-5٤٩/١. )6( ينظر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعد كاظم محمد حسين  

المبحث الثاني

عموم المقتضى والتطبيقات 
على دللة القتضاء

المطلب الول: عموم المقتضى:

تقديرات  عدة  المقام  احتمل  إذا  المسألة:  صورة 

يقدر  فهل  شرعًا،  أو  عقًال  صحته  أو  الكام،  لصدق 

الكل فيكون النص متناوًال لجميع ما يصح تقديره، 

أو ما يخص واحدًا منها؟ 

الــمــقــتــضــى: صاحية  تــعــريــف عــمــوم  فــيــمــكــن 

لمعاٍن  للتقدير  الطالب  اللفظ  في  المقدر  المعنى 

عقًال  صحته  أو  الكام،  استقامة  أجــل  من   متعددة 

أو شرعًا. 

هو  المراد  أن  على  الدليل  وجــد  إذا  أنــه  خــاف  ال 

أحد األمور الصالحة للتقدير بعينه فإنه يتعين سواء 

ٱ  چ  تعالى:  كقوله  وذلك  خاصًا،  أو  عامًا  كان  أ

ٻ ٻچ )١(. 
وكقوله تعالى: چ ڍ ڌ ڌ  چ )٢(، 

صالح  غير  هو  ما  منها  مقدرات  عدة  تحتمل  فاآلية 

، أو  ، مثل: ُحرِم عليكم صلة أمهاتكم، أو برهّنَ للتقدير

، فا ُيحمل النص على هذه المقدرات؛  مجالستهّنَ

على  قام  هنا  الدليل  فان  الشرع،  لقواعد  لمناقضتها 

)١( سورة المائدة: من اآلية 3.
)٢( سورة النساء: من اآلية ٢3.

كل، والثانية:  ان المقصود من اآلية األولى هو تحريم األ

تحريم الوطء)3( ومحل الخاف في حالة وجود دليل 

بين  للتقدير  الصالحة  األمــور  أحــد  تعيين  على  يــدل 

ذلك  في  اختلفوا  العلماء  فإن  والخصوص،  العموم 

على مذهبين: 

إنما  و للمقتضى،  عــمــوم  ال  أنــه  األول:  المذهب 

يقدر منها ما دل الدليل على إرادته، واشتهرت عنهم 

القاعدة )ال عموم للمقتضى()٤(. 

الفقه  أصول  في  المحصول  3٩/3؛  المستصفى:   : ينظر  )3(
ي  ــراز ال الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبداهلل  أبــي  لإلمام 
ط3،  العلواني،  فياض  جابر  طه  د.  تحقيق  ـــ(،  )ت606ه
روضة  ١6١/3؛  ١٩٩٧م:  ١٤١8هـ،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة 
لصفي  الفصول  ومعاقد  االصــول  وقواعد  ١١0/٢؛   : الناظر
الحنبلي  البغدادي  الدين  كمال  بن  عبدالمؤمن  الدين 
)ت٧3٩هـ(، تحقيق الدكتور علي عباس الحكمي، ط١، 
إحياء التراث  جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية و
المكرمة،  مكة  اإلسامي،  التراث  إحياء  مركز  اإلسامي، 

إرشاد الفحول: 5٧٩/٢. ١٤0٩هـ، ١٩88م: ص 68؛ و
أصول  شــرح  األســـرار  كشف  ٢٤8/١؛  السرخسي:  أصــول   )٤(
عاء  محمد،  بن  أحمد  بن  عبدالعزيز  لإلمام  ي  الــبــزدو
محمود  عبداهلل  تحقيق  ـــ(،  )ت٧30هــ ي  البخار الدين 
١٤١8هـ،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،   ، عمر محمد 
١٩٩٧م، 353/٢؛ حاشية نسمات األسحار لإلمام محمد 
أصول  متن  على  األنـــوار  افاضة  شــرح  على  عابدين  ابــن 
الحنفي،  الحصني  الــديــن  عــاء  محمد  لــإلمــام  المنار 
ص  ١3٢8هـ:   ، مصر الكبرى،  العربية  الكتب  دار  مطبعة 
١0٤؛ و لباب المحصول في علم األصول لإلمام الحسين 
غزالي  محمد  تحقيق  ـــ(.  )ت63٢هـ المالكي  رشيق  بن 
اإلسامية  والــدراســات  البحوث  دار  ط١،  جابي،  محمد 
٢00١م، 565/٢؛  اإلمارات، ١٤٢٢هـ،  التراث، دبي،  إحياء  و
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صوليٌة تطبيقيٌة من خال السنة النبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

وقـــد ذهـــب إلـــى هـــذا الـــقـــول الــحــنــفــيــة وبــعــض 

ونسبه  المالكية،  مــن  الحاجب  ــن  واب الشافعية)١(، 

الشوكاني إلى الجمهور )٢(. 

واستدلوا لذلك بما يأتي: 

تتضمنها  التي  للمعاني  ال  لأللفاظ  العموم  أن   .١

الدين  بــدر  لــإلمــام  الفقه  ــول  أصـ فــي  المحيط  والــبــحــر 
محمد بن بهادر بن عبداهلل الزركشي )ت٧٩٤هـ(، تحقيق 
الكويتية،  األوقاف  وزارة  ط٢،  العاني،  عبداهلل  عبدالقادر 

١٤١3هـ، ١٩٩٢م: ١/١56.
 : ينظر واآلمــــدي.  ي،  ــراز ــ وال والــغــزالــي،  ي،  الــشــيــراز منهم   )١(
38٢/٢؛   : ي  لــلــراز والمحصول  ٢٧0/3؛  المستصفى: 

واألحكام لآلمدي: ٢68/٢؛ والبحر المحيط: 3/١5٧ .
التنقيح  لمتن  التوضيح  على  التلويح  شــرح   : ينظر  )٢(
المحبوبي  مسعود  بن  عبداهلل  لإلمام  الفقه،  أصــول  في 
عميرات،  يا  زكر تحقيق  )ت٧١٩هــــ(،  الحنفي  ي  البخار
١٩٩6م:  ـــ،  ــ ١٤١6هـ ــروت،  ــي ب العلمية،  الــكــتــب  دار  ط١، 
٢5٩/١؛ المغني في أصول الفقه لإلمام أبي محمد جال 
)ت6٩١هــــ(.  ي  الخباز عمر  بــن  محمد  بــن  عمر  الــديــن 
مركز  الــقــرى،  أم  جامعة  ط١،  بقا،  مظهر  محمد  تحقيق 
إحياء التراث اإلسامي بكلية الشريعة  البحث العلمي و
١5٩؛  ـــ،  ــ ١٤03ه المكرمة،  بمكة  اإلســامــيــة  والـــدراســـات 
أبي  لإلمام  الحاجب  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان 
األصفهاني  أحمد  بن  عبدالرحمن  بن  محمود  القاسم 
)ت٧٤٩هـ(، تحقيق محمد مظهر بغا، ط١، دار المدني، 
السعودية، ١٤06هـ، ١٩86م، ١٧5/٢- ١٧6؛ والمستصفى: 
ي:  ٢٧0/3؛ واالحكام لآلمدي: ٢68/٢؛ والمحصول للراز
6٢٤/٢؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لإلمام 
الوهاب بن علي السبكي )ت  الدين عبد  أبي نصر تاج 
أحمد  ــادل  وعـ مــعــوض  محمد  علي  تحقيق  هــــ(،   ٧٧١
عبد الموجود، ط١، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ، 

إرشاد الفحول: ١ /5٧٧- 5٧8. ١٩٩٩م: ١5٢/3 - ١53؛ و

ضرورة األلفاظ )3(.

حتى  والــضــرورة  للحاجة  المقتضى  ثبوت  أن   .٢

المقتضى  بدون  للحكم  مفيدًا  المنصوص  كان   إذا 

بالحاجة  والثابت  شرعًا  وال  لغًة  المقتضى  يثبت  ال 

العموم  صفة  إثــبــات  إلــى  حاجة  وال  بقدرها  يتقدر 

تناول  نظير  وهو  بدونه  مفيد  الكام  فان  للمقتضى 

سد  وهــو  بقدرها  تتقدر  للحاجة  أبيح  لّما  الميتة 

الرمق، وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول 

إلى الشبع ال يثبت حكم اإلباحة فيه )٤(.

3. إن المقتضى تبع للمقتضي فإنه شرطه ليكون 

ثبوته  يكون  ولهذا  تبعه،  يكون  الشيء  وشــرط  مفيدًا 

كالمنصوص خرج  بشرائط المنصوص فلو جعل هو 

ان يكون تبعًا )5(. 

ونسب  عموم،  له  المقتضى  أن  الثاني:  المذهب 

ــقــول لــلــشــافــعــي)6(، وذهـــب إلـــى هـــذا الــقــول  هـــذا ال

في  المحصول  ولباب  353/٢؛   : األســـرار كشف   : ينظر  )3(
علم األصول ألبن رشيق المالكي: ص 565؛ والمستصفى 

للغزالي : ٢٧0/3. 
بن  أحــمــد  بــن  محمد  لــإلمــام  السرخسي  أصـــول   : ينظر  )٤(
الوفا  أبــو  تحقيق  ـــ(،  )ت٤83هــ األئمة  شمس  سهل  أبــي 
١٤١٤هـــ،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،  األصفهاني، 
وحاشية  353/٢؛   : ــرار ــ األسـ وكــشــف  ٢٤8/١؛  ١٩٩3م، 

نسمات األسحار البن عابدين: ص ١0٤. 
أصول  في  والمغني  ٢٤٩؛   -  ٢٤8/١ السرخسي:  أصــول   )5(
للدكتور  الفقه  أصـــول  فــي  والــمــهــذب  ١6٢؛  ص  الــفــقــه: 
عبدالكريم بن علي النملة، ط١، مكتبة الرشد، الرياض، 

السعودية، ١٤٢0هـ، ١٩٩٩م، ١٧3٢/٤.
)6( رفع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب، لإلمام السبكي: 
شرح  ١55/3؛  للزركشي:  المحيط  والبحر  ١55؛   -١5٤/3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعد كاظم محمد حسين  

حجر  ــن  اب والــحــافــظ  والــمــالــكــيــة)١(،  الحنابلة  كــثــر  أ

العسقاني)٢(.    

وأستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:

ثبوت  فــي  المنصوص  بمنزلة  المقتضى  أن   .١

كالثابت  بــه  الثابت  الحكم  كــان  حتى  بــه  الحكم 

العموم  صفة  إثبات  في  فكذلك  بالقياس  ال  بالنص 

فيه فيجعل كالمنصوص )3(.

يعترض عليه: 

حتى  والــضــرورة،  للحاجة  المقتضى  ثبوت  بــان 

المقتضى  بدون  للحكم  مفيدًا  المنصوص  كان  إذا 

بالحاجة  والثابت  شرعًا،  وال  لغة  المقتضى  يثبت  ال 

العموم  صفة  إثبات  إلــى  حاجة  وال  بقدرها،  يتقدر 

تناول  نظير  وهو  بدونه  مفيٌد  الكام  فإن  للمقتضى 

الميتة لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق 

إلى  والتناول  والتمول  الحمل  من  ذلــك  وراء  وفيما 

الشبع ال يثبت حكم اإلباحة فيه، بخاف المنصوص 

فإنه عامل بنفسه فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في 

حكم التناول وغيره مطلقًا )٤(. 

التلويح على التوضيح للتفتازاني: ١/ ٢58.
الكوكب  وشرح  ٢٤٢3/5؛   : التحرير شرح  التحبير   : ينظر  )١(

.١٩٧/3 : المنير
ي البن حجر العسقاني: 3/١0٢. : فتح البار )٢( ينظر

في  والمهذب  ١55/3؛  للزركشي:  المحيط  البحر   : ينظر  )3(
علم أصول الفقه لعبدالكريم بن علي النملة: ١٧3١/٤. 

 -  35٢/٢  : ــرار األسـ وكشف  ٢٤8/١؛  السرخسي:  أصــول   )٤(
353؛ والبحر المحيط للزركشي: ١55/3. 

 ، اآلخر من  بأولى  الحكمين  احد  إضمار  ليس   .٢

، أو تضمر  فإّما ان ال تضمر حكمًا أصًال وهو غير جائز

الكل وهو المطلوب )5(. 

إضمار  ليس  قولهم  بأن  الدليل:  هذا  على  يعترض 

بإضمار  قلنا  لو  يصح  إنما  البعض  من  أولى  البعض 

ــل بــإضــمــار حــكــم ما  كــذلــك ب حــكــم معين ولــيــس 

والتعيين إلى الشارع.

يجاب على هذا العتراض: 

وهو  الشارع  مــراد  في  اإلجمال  ذلك  من  يلزم  بأن 

على خاف األصل.

لزم منه  الكل  بإضمار  قيل  لو  بانه  يعترض عليه:   

كما سبق وكل  يادة اإلضمار وتكثير مخالفة الدليل  ز

واحد منهم على خاف األصل )6(. 

ثمرة الخالف في عموم المقتضى:

المقتضى  عموم  في  الفقهاء  الختاف  كان  لقد 

القول  الى  مرده  الفقهية  التطبيقات  كثير من  أثر في 

هذه  مــن  بعمومه  الــقــول  عــدم  أو  المقتضى  بعموم 

االختافات اختاف الفقهاء في تقدير المقتضى في 

قول النبي �: »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

استكرهوا عليه« )٧(. 

للزركشي:  المحيط  والبحر  ي: 383/٢؛  للراز المحصول   )5(
.١5٧/3

١٧8/٢؛  الحاجب:  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان   )6(
مختصر  عن  الحاجب  ورفع  ٢٧0/٢؛  لآلمدي:  واالحكام 
للزركشي:  المحيط  والــبــحــر  ١63/3؛  الــحــاجــب:  ابــن 

.١5٧/3
المكره  بــاب طــاق  الــطــاق،  كــتــاب  مــاجــه،  ابــن  )٧( سنن 
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صوليٌة تطبيقيٌة من خال السنة النبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

ألنه  كــــراه،  واإل والنسيان  الخطأ  عين  بــه  ــرد  ي لــم 

كذبًا وال  كان  يتحقق مع هذه األعذار فلو حمل عليه 

إشكال ان رسول اهلل � معصوم عن ذلك، فعرف 

بمقتضى الكام أن المراد الحكم، ثم حمله الشافعي 

قوًال  واآلخـــرة  الدنيا  في  الحكم  على  بقوله  قــال  ومــن 

وافقهم  ومن  الحنفية  وقال  المقتضى)١(،  في  بالعموم 

المراد حكم  ان  المقتضى  العموم في  القائلون بعدم 

اآلخرة وهو اإلثم )٢(. 

وقـــد تــفــرع عــن هـــذا الــحــديــث، واالخـــتـــاف في 

سأذكر  كثيرة:  مسائل  العموم  عدم  أو  مقتضاه  عموم 

مسألتان؛ لتعميم الفائدة، وتجنبًا لإلطالة وهما:

وقد   ،
ً
مخطئا أو   

ً
ناسيا الصالة  في  تكلم  من  حكم 

أختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين: 

أو  ناسيًا  ته  صا في  تكلم  من  ان  األول:  المذهب 

عليه،  إثــم  وال  تــه)3(،  صــا بطلت  ساهيًا،  أو  مخطئًا، 

ي: حديث حسن،  والناسي، حديث رقم: ٢0٤5، قال النوو
الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  التلخيص   : ينظر

.6٧٢/١ : الكبير
)١( نهاية السول شرح منهاج الوصول: ص ١٩0؛شرح مختصر 

الروضة: 66٩/٢.
.36١/٢ : )٢( أصول السرخسي: ٢5١/١؛ كشف األسرار

سهل  أبــي  بن  محمد  بكر  أبــي  لألمام  المبسوط   : ينظر  )3(
دار  ط١،  الميس،  خليل  تحقيق  )ت٤8٢هـــ(،  السرخسي 
واالختيار  35/١؛  ٢000م:  ١٤٢١هـــ،  لبنان،  بيروت،   ، الفكر
مــودود  بن  محمود  بن  اهلل  عبد  لإلمام  المختار  لتعليل 
عبداللطيف  تحقيق  ـــ(،  )ت683هـ الحنفي  الموصلي 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،  عبدالرحمن،  محمد 
كنز  شرح  الرائق  والبحر  68/١؛  ١٩٩8م:  ١٤١٩هـــ،  لبنان، 
الدقائق لإلمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 

وعليه اإلعادة، وهو قول أصحاب القول األول القائلون 

بان المقتضى ال عموم له، حيث قالوا: ان قوله عليه 

الصاة والسام: »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

حكمًا  المرفوع  فيكون  له  عموم  ال  عليه«.  استكرهوا 

. )اإلثــم( المقتضي للعقوبة في اآلخــرة، ولم  واحــدًا وهــو

يرفع الحكم الدنيوي وهو )اإلعادة( )٤(.

إلى  القول  هذا  أصحاب  ذهب  الثاني:  المذهب 

إذا  مخطئًا،  أو  ناسيًا  تكلم  مــن  صــاة  بطان  عــدم 

كان الكام قليًال)5(، وهو قول الشافعي ومن وافقه من 

القائلين بعموم المقتضى، واحتجوا بعموم المقتضى 

 .»... والنسيان  الخطأ  أمتي  »رفع عن  قوله �:  في 

المرفوع  الحكم  أن  القول:  هذا  أصحاب  قال  حيث 

زكريا  تحقيق  ـــ(،  )ت٩٧0ه الحنفي  المصري  نجيم  بابن 
لبنان،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،  عــمــيــرات، 

١٤١8هـ، ١٩٩٧م: ١/3٢3. 
بن  ــن محمد  ــدي ال كــمــال  ــام  ــإلم ل الــقــديــر  فــتــح   : يــنــظــر  )٤(
عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام )ت86١هـ(، 
النصوص:  تفسير  336؛   -  335/١ بيروت:   ، الفكر دار 
علي  بن  لعبدالكريم  الفقه  أصول  في  والمهذب   ،٤5٧/١

النملة: ١٧3٢/٤- ١٧33. 
إسماعيل  إبــراهــيــم  أبــي  لــألمــام  المزني  مختصر   : ينظر  )5(
ط١،  شيما،  مأمون  بن  خليل  تحقيق  المزني،  يحيى  بن 
3١؛  ص  ٢00٤م،  ١٤٢5هــــ،  لبنان،  بــيــروت،  المعرفة،  دار 
بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبي  لألمام  الكبير  ي  والحاو
محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
و عادل أحمد  )ت٤50هـــ(، تحقيق علي محمد معوض 
لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،  الموجود،  عبد 
للزركشي:  المحيط  والبحر  ١٧٧/٢؛  ١٩٩٩م:  ـــ،  ١٤١٩هــ

 .١56/3
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بالكام  ي، فا تبطل الصاة  الدنيوي واآلخرو يشمل 

القليل في الدنيا )١(، وال يأثم المصلي الذي تكلم في 

ته مخطئًا أو ناسيًا في اآلخرة )٢(.  صا

 
ْ
ْم َيْقَرأ

َ
المسألة الثانية: قوله �: »اَل َصَاَة ِلَمْن ل

ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب«.)3(

اختلف العلماء هنا في المقتضى هل يقدر عامًا 

أو خاصًا إلى مذهبين: 

المذهب األول: أنه يقدر عامًا، أي: نفي الصحة، 

)فــإن  اإلســنــوي:  يقول  االصوليين،  جمهور  قــال  وبــه 

ذات  نفي  عــن  اإلخــبــار  هــو  إنما  اللفظ  هــذا  حقيقة 

الصاة عند انتفاء الفاتحة، وهذه الحقيقة غير مرادة 

للشارع؛ ألنا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك، فتعين 

، وهو إضمار الصحة أو الكمال،  الحمل على المجاز

الحقيقة،  إلى  أقرب  لكونه  أرجــح؛  الصحة  إضمار  و

فحملنا اللفظ عليه، وبيان القرب أن الحقيقة هو نفي 

جميع  انتفاء  يستلزم  الذات  ونفي  تقدم  كما  الذات 

المعنى  هذا  في  إليه  أقرب  الصحة  ونفي  الصفات، 

ي ألبن حجر العسقاني: 3/١0٢.  : فتح البار )١( ينظر
على  المنهاج  ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  مغني   : ينظر  )٢(
بن  محمد  الدين  شمس  لإلمام  الطالبين  منهاج  متن 
خليل  محمد  تحقيق  )ت٩٧٧هـــ(،  الشربيني  الخطيب 
٢00٧م:  ١٤٢8هــــ،  بــيــروت،  المعرفة،  دار  ط3،  عيتاني، 
٢٩8/١؛ وتفسير النصوص للدكتور محمد أديب الصالح 
: ٤58/١؛ والمهذب في أصول الفقه لعبدالكريم بن علي 

النملة: ٤/١٧33. 
)3( سنن الترمذي، أبواب الصاة، باب ما جاء أنه ال صاة إال 
بفاتحة الكتاب، حديث رقم: ٢٤٧، ٢5/٢، وقال الترمذي: 

َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

من نفي الكمال؛ ألنه ال يبقى مع نفي الصحة وصف 

بخاف نفي الكمال، فإن الصحة تبقى معه، ولك أن 

تقول: إن هذا التقرير معارض بأن نفي الكمال متيقن 

والتجوز  تقليا لإلضمار  وبأن فيه  دون نفي الصحة، 
المخالف لألصل(.)٤(

يــقــدر خــاصــًا، أي: نفي  أنـــه  الــثــانــي:  الــمــذهــب 

الحنفي:  ي  البخار يقول  الحنفية،  قال  وبه  الكمال، 

صاة؛  كل  في  عام  الجواز  نفي  في  ظاهر  فالحديث 

ألن )ال( هذه لنفي الجنس فيتناول صاة المقتدي 

فيحمل  الفضيلة  لنفي  )ال(  استعمال  ألن  والمنفرد؛ 
الحديث على نفي الفضيلة.)5(

المطلب الثاني: التطبيقات على دللة القتضاء.

الصالة  من  ركعة  أدرك  من  حكم  الولــى:   المسألة 

في الوقت:

أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل �  عن 

قال: »من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة« )6(.

)٤( نهاية السول شرح منهاج الوصول: ص ٢٢6؛ شرح الكوكب 
.٤3٤٢٩- ١/3 : المنير

.١/ ٤٩ : : كشف األسرار )5( ينظر
ي لإلمام أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل  )6( صحيح البخار
ابن  الُبغا، ط3، دار  ي، تحقيق د. مصطفى ديب  البخار
الصاة،  مواقيت  كتاب  ١٩8٧م،  هـ،   ١٤0٧ دمشق،   ، كثير
ــم: 580؛  بـــاب مــن أدرك مــن الــصــاة ركــعــة، حــديــث رقـ
ي  النيسابور الحجاج  بن  مسلم  لإلمام  مسلم،  صحيح 
إحياء  دار  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  تحقيق  ـــ(،  )ت٢6١ه
ِمَن  َرْكَعًة  ْدَرَك 

َ
أ َمْن  باب  الصاة،  كتاب  بيروت،  التراث، 

ِة، حديث رقم: 60٧.
َ

ا َك الّصَ
ْ
ْدَرَك ِتل

َ
ِة َفَقْد أ

َ
ا الّصَ
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صوليٌة تطبيقيٌة من خال السنة النبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

وجه الدللة من الحديث:

من  ركعة  يدرك  الذي  ان  يذكر  الحديث  هذا  ان   

الصاة يكون مدركًا للصاة جميعها ولكن هذا ليس 

الحديث  هذا  من  المراد  إنما  و الحديث،  من  المراد 

هو أدراك وقت الصاة، أو حكم الصاة.

ــهــذا الــحــديــث:  ــًا ل ي شـــارحـ ــقــول االمــــام الـــنـــوو  ي

ُمْسِلُموَن 
ْ
ال ْجَمَع 

َ
أ الصاة«،  أدرك  »فقد   :� )قوله 

ْكَعِة  ِبالّرَ َيُكوُن   
َ

ال ــُه 
َ
ّن
َ
َوأ َظاِهرِِه  ى 

َ
َعل ْيَس 

َ
ل ا 

َ
َهذ  

َ
ّن

َ
أ ى 

َ
َعل

ِة 
َ

ا ِة َوَتْكِفيِه َوَتْحُصُل َبَراَءُتُه ِمَن الّصَ
َ

ا ُمْدِرًكا ِلُكّلِ الّصَ

َفَقْد  َتْقِديُرُه  ِإْضَماٌر  َوِفيِه   
ٌ

ل ّوَ
َ
ُمَتأ ُهَو  َبْل  ْكَعِة  الّرَ ِبَهِذِه 

يلزمه  و َها، 
َ
َفْضل ْو 

َ
أ ُوُجــوَبــَهــا  ْو 

َ
أ ِة 

َ
ــا الــّصَ ُحْكَم  ْدَرَك 

َ
 أ

إتمام بقيتها( )١(.

صالة  بعد  الــصــالة  عــن  النهي  الــثــانــيــة:  المسألة 

: الصبح وبعد صالة العصر

 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: »شهد عندي 

 � النبي  أن  عمر  عندي  وأرضاهم  مرضيون  رجــال 

نهى عن الصالة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد 
العصر حتى تغرب«)٢(

يا محيي الدين  ي على مسلم، لإلمام أبي زكر )١(  شرح النوو
إحياء  دار  ط٢،  ـــ(،  )ت6٧6هــ ي  الــنــوو شــرف  بن  يحيى 
ي  البار فتح  ١05/5؛  ـــ:  ١3٩٢هـ بــيــروت،  العربي،  الــتــراث 
العسقاني)ت  حجر  ابن  لإلمام  ي  البخار صحيح  شرح 
المعرفة،  دار  الباقي،  عبد  فــواد  محمد  85٢هـ(،تحقيق 

بيروت، ١3٧٩هـ: 5٧/٢.
بعد  الــصــاة  بــاب  الــصــاة،  كتاب  ي،  الــبــخــار )٢(  صحيح 

الفجر حتى ترتفع الشمس، حديث رقم: 556. 
 

وجه الدللة من الحديث:

  يدل الحديث بظاهره على ان الصاة في وقت 

الصبح منهٌي عنها ولكن هذا غير مراد بل ان النهي 

عن الصاة مقيد بعد اداء صاة الصبح.

ْي 
َ
ْبِح« أ ُه: »َبْعَد الّصُ

ُ
: )َقْول يقول الحافظ ابن حجر

ِفيِه  ُحْكُم 
ْ
ال َيُكوَن  ْن 

َ
أ َجاِئَز   

َ
ال ُه 

َ
ّن

َ
أِل ْبِح  الّصُ ِة 

َ
َصا َبْعَد 

ْقِدير  ْبح َفتعين الّتَ َداء الّصُ
َ
 ِمْن أ

َ
 ُبّد

َ
َوْقِت ِإْذ ال

ْ
ًقا ِبال

َّ
ُمَعل

)3(.) ُكور
ْ

َمذ
ْ
ال

الثالثة: عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  المسألة 

قال: »كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء 

فيأتيهم والشمس مرتفعة« )٤(. 

وجه الدللة من الحديث: 

يدل الحديث بظاهره على ان الذاهب يذهب إلى 

ال تعقل فا تقصد  قباء ولكن هذا غير مراد الن قباء 

إنما يقصد أهلها، فكأنه قال: )يذهب الذاهب منا  و

إلى أهل قباء(. 

هذا  شارحًا  العسقاني  حجر  ابن  الحافظ  يقول 

الحديث: )قوله: »إلى قباء فيأتيهم«. أي أهل قباء)5(، 

وهو على حد قوله تعالى: چ ڱ ڱ چ )6(.

َبٍن 
َ
ِتَي ِبل

ُ
ِبّيَ  � أ  الّنَ

َ
ّن

َ
َنٍس »أ

َ
المسألة الرابعة: َعْن أ

ُبو َبْكٍر 
َ
، َوَعْن َيَساِرِه أ ْعَراِبّيٌ

َ
َقْد ِشيَب ِبَماٍء، َوَعْن َيِميِنِه أ

ي البن حجر العسقاني: 5٩/٢. )3( فتح البار
وقت  بــاب  الصاة،  مواقيت  كتاب  ي،  البخار صحيح   )٤(

، حديث رقم: 5٢6. العصر
ي البن حجر العسقاني: ٢٩/٢  )5(  فتح البار

)6( سورة يوسف: من اآلية 8٢.
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ْيَمَن«)١( 
َ ْ
األ

َ
ْيَمَن ف

َ ْ
 األ

َ
ْعَراِبّيَ َوَقال

َ ْ
ْعَطى األ

َ
َشِرَب ُثّمَ أ

َ
ف

وجه الدللة من الحديث:

ْفُع  ْصِب َفالّرَ ْفِع َوالّنَ َي ِبالّرَ ْيَمَن« ُرِو
َ ْ
ْيَمَن َفاأل

َ ْ
ُه: »األ

ُ
َقْول

ْيَمُن 
َ ْ
األ َحــّقُ 

َ ْ
األ َتْقِديُرُه  وٍف 

ُ
َمْحذ ُمْبَتَدٍأ  َخَبُر  ُه 

َ
ّن
َ
أ ى 

َ
َعل

ِفْعٍل  إْضَماُر  ْشَهُر 
َ
أ َوُهَو  ْصِب  الّنَ َوَوْجُه  َذِلَك،  َنْحُو  ْو 

َ
أ

ْيَمَن َوَنْحَو َذِلَك.)٢(
َ ْ
ْعِط األ

َ
َتْقِديُرُه أ

أِبيِه  َعْن  الُمِغيَرِة  بن  ــْرَوَة  ُع َعْن  الخامسة:  المسألة   

َسَفٍر  ِفــي  َوسلم  ْيِه 
َ
َعل اهَّلل  صلى  بّيِ  الّنَ َمــَع  ُكْنُت   :

َ
َقــال

ُتُهَما 
ْ
أْدَخل ي  اّنِ

َ
ف »َدْعُهَما   :

َ
فقال ْيِه 

َ
ُخّف ــِزَع  ْن

َ
ل فأْهَوْيُت 

ْيهَما.)3(
َ
َمَسَح َعل

َ
َطاهَرَتْيِن« ف

َوِفيه  ْيِن، 
َ

ُخّف
ْ
ال على  ي: 

َ
أ ْيِهَما( 

َ
َعل )َفمسح  َقْوله: 

َوقت  ن 
َ
أِل ْيِهَما؛ 

َ
َعل َفمسح  فأحدث  َتْقِديره:  ِإْضَمار 

قبله؛   يجوز 
َ

َوال ُوُضوء، 
ْ
َوال َحدث، 

ْ
ال بعد  مْسح 

ْ
ال َجَواز 

ُه على َطَهاَرة.)٤(
َ
ّن

َ
أِل

***

لمن  النكاح  استحباب  بــاب  الــنــكــاح،  كتاب  مسلم،   )١(
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، حديث رقم: صحيح ١٤00.

أبي  الدين  التقريب لإلمام زين  التثريب في شرح  )٢(  طرح 
)ت806هــــ(،  العراقي  الحسين  بن  الرحيم  عبد  الفضل 
تحقيق عبد القادر محمد علي، ط١، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، ٢000م،6/٢٤.
ي، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه  )3( صحيح البخار

وهما طاهرتان، حديث رقم: ٢03، ١/ 85.
أبي  لإلمام  ي  البخار صحيح  شرح  ي  القار عمدة   : ينظر  )٤(
محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
دار  855هــــ(  )ت  العينى  الدين  بــدر  الحنفى  الغيتابى 

إحياء التراث العربي - بيروت: 3/١0٢.

الخاتمة

المتواضع  الجهد  هذا  وبعد  المطاف،  نهاية  وفي 

الذي حاولت فيه التوصل إلى نتائج تتعلق بموضوع 

العسقاني،  حجر  ابــن  اإلمـــام  عند  االقتضاء  داللــة 

توصلت  فاني  متعددة  نظر  وجهات  ناقشت  حيث 

إلى نتائج من أهمها : 

االقتضاء  المقدرة في داللة  الزيادة  إلى  الدافع   -١

النص  ليحقق  والكذب  اللغو  عن  الكام  صون  هو 

غرضه في إفادة معناه. 

المعاني  على  األلفاظ  داللــة  مباحث  أهمية   -٢

واألحكام، لما بني عليها من األحكام الشرعية، ومن 

ثم االختاف في الفروع الفقهية؛ تبعا لتفاوت اإلفهام 

واألنظار بين الفقهاء . 

3- أهمية داللة اإلقتضاء ودراستها في النصوص 

الشرعية فهي مكسب لطالب العلم لتحصيل ملكة 

ثم  ومــن  الشرعية  اإلحــكــام  نصوص  مــن  االستنباط 

اإلحاطة بدالئل النص وجوانبه . 

االلتزامية،  الداللة  باب  من  االقتضاء  داللة  ان   -٤

يتوقف  االقتضاء  داللة  وان  للمتكلم،  مقصودة  وانها 

عليها صدق الكام، أو صحته الشرعية، أو العقلية.

ــة  كـــان الخــتــاف األصــولــيــيــن فــي دالل   5- لــقــد 

الــفــروع     الفقهية،  إثــبــات  ــح فــي  أثــر واض اإلقتضاء 

ــث، والــفــقــه،  ــدي ــح ، وال والــمــتــتــبــع لــكــتــب الــتــفــســيــر

كبيرة من األحكام  يمكنه أن يحصل على مجموعة 

المختلف فيها.
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داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

Concluslon:

At the end، after all that humble effort which I 

tried to reach results related to indication of ne-

cessity topic )dalalat al-iqtaa( for the imam Ibn 

Hajar Al- Asqalani، where I discussed various 

points of view. So، I reached the most important 

results: 

1 - The motive for the estimated increased 

in the indication of necessity )dalalat al-iqtaa( 

is    to preserve speech from idle talk and lying 

so that the text achieves its purpose in informing 

speech. 

2 - The importance investigations of indica-

tion of words for the meanings and rules because 

the shariah provisions based on them، and then 

the deference in the jurisprudential branches ac-

cording to the difference in understandings and 

attention among the jurists.

3- The importance of the indication of neces-

sity and its study in the shariah texts، as its gain 

for the students in order to obtain the faculty of 

deduction from the texts of shariah provisions، 

and then understand the evidence of text and its 

aspects. 

 4- The indication of necessity is a matter of 

the obligatory indication and that its intended for 

the speaker، and that the indication of necessity 

depends on the sincerity of the speech or its legal 

or rational validity. 

5- The difference of fundamentalists in the 

indication of necessity has had a clear effect in 

proving the branches of jurisprudence and the 

follower of books of interpretation، hadith and 

jurisprudence can get a large set of different pro-

visions in them. 

***
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 المصادر

الدين  تقي  لإلمام  المنهاج  شرح  في  اإلبهاج   -١

وولــده  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  الحسن  أبــي 

الكتب  دار  ط١،  السبكي،  علي  بــن  عــبــدالــوهــاب 

العلمية، بيروت، ١٤١6هـ، ١٩٩5م. المقرر في توضيح 

مطبعة  ط١،  ي،  الحيدر رائــد  للسيد  المظفر  منطق 

شريعت، إيران، ١٤٢٢هـ.

٢- أثر االختاف في القواعد االصولية في اختاف 

الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن، ط٧، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، لبنان، ١٤١8هـ، ١٩٩8م.

ــول األحـــكـــام لــإلمــام أبــي  3- اإلحـــكـــام فــي أصــ

الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن 

 : الدكتور اآلمدي )ت63١هـ(، تحقيق  الثعلبي  سالم 

بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  ط١،  الجميلي،   سيد 

لبنان، ١٤0٤ هـ.

بن  اهلل  عبد  لإلمام  المختار  لتعليل  االختيار    -٤

)ت683هـــ(،  الحنفي  الموصلي  مــودود  بن  محمود 

دار  ط١،  عبدالرحمن،  محمد  عبداللطيف  تحقيق 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ، ١٩٩8م.

علم  مــن  الــحــق  تحقيق  إلــى  الفحول  ــاد  إرشـ  -5

 ١٢50 )ت  الشوكاني  علي  بن  محمد  لإلمام  األصــول 

هـ(، تحقيق أبو حفص سامي بن العربي األثري، ط١، 

دار الفضيلة، الرياض، السعودية، ١٤٢١هـ، ٢000 م.

6- أصول السرخسي لإلمام محمد بن أحمد بن 

أبي سهل شمس األئمة )ت٤83هـ(، تحقيق أبو الوفا 

األصفهاني، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٤هـ، 

١٩٩3م.

الـــجـــديـــد  نـــســـيـــجـــه  ــي  ــ فـ الـــفـــقـــه  أصــــــــول   -٧

مطبعة  ط١،  الــزلــمــي،  إبــراهــيــم  مصطفى   لــلــدكــتــور 

الخنساء، بغداد.

كــنــز الــدقــائــق لــإلمــام  ــرائـــق شـــرح  8- الــبــحــر الـ

زيــن الــديــن بــن إبــراهــيــم بــن محمد الــمــعــروف بابن 

يا  زكر تحقيق  ـــ(،  )ت٩٧0هـ الحنفي  المصري  نجيم 

لبنان، بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١،   عميرات، 

١٤١8هـ، ١٩٩٧م.

ــول الــفــقــه لــإلمــام  ــ ٩- الــبــحــر الــمــحــيــط فـــي أص

الزركشي  بــن عــبــداهلل  بــهــادر  بــن  الــديــن محمد  بــدر 

)ت٧٩٤هـ(، تحقيق عبدالقادر عبداهلل العاني، ط٢، 

وزارة األوقاف الكويتية، ١٤١3هـ، ١٩٩٢م.

الحاجب  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان   -١0

لإلمام أبي القاسم محمود بن عبدالرحمن بن أحمد 

بغا،  مظهر  محمد  تحقيق  )ت٧٤٩هــــ(،  األصفهاني 

ط١، دار المدني، السعودية، ١٤06هـ، ١٩86م.

يــج الـــفـــروع عــلــى األصــــول لــإلمــام أبــي  ١١- تــخــر

الزنجاني  محمد  بــن  أحــمــد  بــن  محمود  المناقب 

الصالح  أديب  محمد  الدكتور  تحقيق  )ت656هـــ(، 

ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١3٩8هـ.

١٢- تفسير النصوص في الفقه اإلسامي للدكتور 

اإلســامــي،  المكتب  ط5،  الــصــالــح،  أديـــب  محمد 

السعودية، ١٤٢٩ هـ، ٢008 م.

محمد  بن  محمد  لإلمام  والتحبير  التقرير   -١3

المؤقت  بابن  المعروف  الحاج  أمير  بن  محمد  بن 
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ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

محمود  عــبــداهلل  تحقيق  ـــ(.  ــ ــ 8٧٩ه الــحــنــفــي)ت 

بــيــروت، العلمية،  الكتب  دار  ط١،   ، عــمــر  محمد 

١٤١٩هـ، ١٩٩٩م.

أحــاديــث  يــج  تــخــر فــي  الحبير  التلخيص   -١٤

، لإلمام ابن حجر العسقاني )ت85٢  الرافعي الكبير

بن قطب،  بن عباس  أبو عاصم حسن  هـ(، تحقيق: 

ط١، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ١٤١6هـ، ١٩٩5م.

الجوامع  جمع  شــرح  على  العطار  حاشية   -١5

بن  محمود  بــن  محمد  بــن  حسن  الشيخ  للعامة 

، ط١،  العطار )ت١٢50هـ(، تحقيق محمد محمد تامر

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢00٩م.

ابن  محمد  لإلمام  األسحار  نسمات  حاشية   -١6

أصول  متن  على  األنـــوار  افاضة  شــرح  على  عابدين 

المنار لإلمام محمد عاء الدين الحصني الحنفي، 

، ١3٢8هـ. مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، مصر

أبي الحسن علي بن  الكبير لألمام  ي  الحاو  -١٧

البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد 

محمد  علي  تحقيق  )ت٤50هـــ(،  بالماوردي  الشهير 

معوض و عادل أحمد عبد الموجود، ط١، دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م.

لــلــدكــتــور عــبــدالــهــادي  الــمــنــطــق  ١8- خــاصــة 

يــع  والــتــوز لــلــدراســات  الــغــديــر  مــركــز  ط٤،  الفضلي، 

، بيروت، لبنان، ١٤3١هـ، ٢0١0م. والنشر

١٩- رسائل الرحمة في المنطق والحكمة للشيخ 

عبد الكريم محمد المدرس.

الحاجب  ابــن  مختصر  عــن  الحاجب  رفــع   -٢0

علي  بن  الــوهــاب  عبد  الدين  تــاج  نصر  أبــي  لإلمام 

السبكي )ت ٧٧١ هـ(، تحقيق علي محمد معوض 

الكتب،  عــالــم  ط١،  الــمــوجــود،  عبد  أحــمــد  ــادل  وعـ

بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م.

٢١- روضة الناظر وجنة المناظر لإلمام أبي محمد 

الدين عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامة  موفق 

المقدسي )ت6٢0هـ(، ط٢، مؤسسة الريان، الرياض، 

١٤٢3هـ، ٢00٢م. 

٢٢- سنن ابن ماجه لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن 

يني )ت٢٧3هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد  يزيد القزو

الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الدين  شمس  لــإلمــام  الــنــبــاء  أعـــام  سير   -٢3

تحقيق  )ت٧٤8هـــــــ(،  الــذهــبــي  أحــمــد  بــن  محمد 

بــيــروت،  الــرســالــة،  مؤسسة  ط3،  األرنــــؤوط،  شعيب 

١٤05هـ، ١٩85م.

التنقيح  لمتن  التوضيح  على  التلويح  شرح   -٢٤

في أصول الفقه، لإلمام عبداهلل بن مسعود المحبوبي 

يا عميرات،  ي الحنفي )ت٧١٩هـ(، تحقيق زكر البخار

ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١6هـ، ١٩٩6م.

٢5- شرح الكوكب المنير لإلمام أبي البقاء محمد 

بابن  الــمــعــروف  الفتوحي،  العزيز  عبد  بــن  أحمد  بــن 

النجار الحنبلي )ت٩٧٢هـــ(، تحقيق محمد الزحيلي 

 ونزيه حماد، ط٢، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية،

١٤١8 هـ، ١٩٩٧م.

يا  زكر أبي  لإلمام  مسلم،  على  ي  النوو شرح   -٢6

)ت6٧6هـ(،  ي  النوو شرف  بن  يحيى  الدين  محيي 

ط٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١3٩٢هـ.

الربيع  أبــي  لــإلمــام  الطوفي  مختصر  شــرح    -٢٧
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعد كاظم محمد حسين  

عبدالكريم  بن  عبدالقوي  بن  سليمان  الدين  نجم 

بن  عــبــداهلل  الــدكــتــور  تحقيق  ـــ(،  ــ )ت٧١6هـ الطوفي 

بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط١،  التركي،  عبدالمحسن 

١٤0٧هـ، ١٩8٧م. 

ي لإلمام أبي عبداهلل محمد  ٢8- صحيح البخار

ديب  مصطفى  د.  تحقيق  ي،  البخار إسماعيل  بن 

، دمشق، ١٤0٧ هـ، ١٩8٧م. الُبغا، ط3، دار ابن كثير

الحجاج  بن  مسلم  لإلمام  مسلم،  صحيح   -٢٩

ي )ت٢6١هـــــــــ(، تــحــقــيــق مــحــمــد فـــؤاد  ــنــيــســابــور ال

عبدالباقي، دار إحياء التراث، بيروت.

التقريب لإلمام زين  التثريب في شرح  30- طرح 

العراقي  الحسين  الرحيم بن  الفضل عبد  أبي  الدين 

ط١،  علي،  محمد  القادر  عبد  تحقيق  )ت806هــــ(، 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢000م.

لإلمام  األصــول  لب  شــرح  في  الوصول  غاية   -3١

زين  ي،  األنــصــار يا  زكر بن  أحمد  بن  محمد  بن  يا  زكر

الدين أبي يحيى السنيكي )ت ٩٢6هـ( دار الكتب 

البابي  مصطفى  )أصحابها:  مصر  الكبرى،  العربية 

الحلبي وأخويه(.

ي لإلمام  البخار ي شرح صحيح  البار 3٢-  فتح 

ابن حجر العسقاني)ت 85٢هـ(،تحقيق محمد فواد 

عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ١3٧٩هـ.

محمد  الــديــن  كــمــال  لــإلمــام  الــقــديــر  فتح   -33

الهمام  بابن  المعروف  السيواسي،  عبدالواحد  بن 

، بيروت.  )ت86١هـ(، دار الفكر

علي  بن  أحمد  لإلمام  األصــول  في  الفصول   -3٤

الدكتور  تحقيق  )ت3٧0هــــــ(،  الــجــصــاص  ي  ــراز ــ ال

عجيل جاسم االنشمي، ط٢، وزارة األوقاف الكويتية، 

١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.

بن  محمد  الدين  مجد  المحيط  القاموس   -35

مكتب  تحقيق  )ت8١٧هـــ(،  آبادي،  الفيروز  يعقوب 

محمد  بإشراف  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق 

بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط8،  العرقسوسي،  نعيم 

لبنان،١٤٢6هـ، ٢005م.

36- قواعد االصول ومعاقد الفصول لصفي الدين 

الحنبلي  الــبــغــدادي  الــديــن  كمال  بــن  عبدالمؤمن 

)ت٧3٩هـ(، تحقيق الدكتور علي عباس الحكمي، 

إحياء  ط١، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية و

التراث اإلسامي، مركز إحياء التراث اإلسامي، مكة 

المكرمة، ١٤0٩هـ، ١٩88م.

لإلمام  ي  البزدو أصول  شرح  األســرار  كشف   -3٧

ي  عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، عاء الدين البخار

 ، عمر محمد  محمود  عبداهلل  تحقيق  ـــ(،  )ت٧30هـ

ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١8هـ، ١٩٩٧م.

لإلمام  األصــول  علم  في  المحصول  لباب   -38

تحقيق  ـــ(.  )ت63٢هــ المالكي  رشيق  بن  الحسين 

البحوث  دار  ط١،  جــابــي،  محمد  غــزالــي  محمد 

إحياء التراث، دبي، اإلمارات،  والدراسات اإلسامية و

١٤٢٢هـ، ٢00١م.

بن  محمد  الفضل  أبي  لإلمام  العرب  لسان   -3٩

علي  اهلل  عبد  تحقيق  )ت٧١١هــــ(،  منظور  ابن  مكرم 

محمد  هاشم  و  اهلل،  حسب  احمد  ومحمد   ، الكبير

الشاذلي، دار المعارف، القاهرة.

٤0- المبسوط لألمام أبي بكر محمد بن أبي سهل 
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صوليٌة تطبيقيٌة من خال السنة النبوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ
داللُة اإلقتضاء ِعْنَد الشافعية دراسٌة أ

الميس، ط١،  السرخسي )ت٤8٢هـ(، تحقيق خليل 

، بيروت، لبنان، ١٤٢١هـ، ٢000م. دار الفكر

٤١- المحصول في أصول الفقه لإلمام أبي عبداهلل 

ـــ(،  ــ ي )ت606هـ محمد بــن عــمــر بــن الــحــســن الــــراز

مؤسسة  ط3،  العلواني،  فياض  جابر  طه  د.  تحقيق 

الرسالة، بيروت، ١٤١8هـ، ١٩٩٧م.

٤٢-  مختصر المزني لألمام أبي إبراهيم إسماعيل 

شيما،  مأمون  بن  خليل  تحقيق  المزني،  يحيى  بن 

ط١، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٤٢5هـ، ٢00٤م. 

الفقهية  الــمــذاهــب  دراســـة  إلــى  الــمــدخــل   -٤3

دار  ط١،  الوهاب،  عبد  محمد  جمعة  علي  للدكتور 

السام، القاهرة، ١٤٢٢هـ، ٢00١م.

محمد  حــامــد  ــــي  أب لـــإلمـــام  الــمــســتــصــفــى   -٤٤

بن  حــمــزة  تحقيق  ـــ(،  ــ )ت505هـ الــغــزالــي  محمد   بــن 

زهير حافظ.

الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   -٤5

لإلمام أبي العباس احمد بن محمد بن علي الفيومي 

ثم الحموي )ت٧٧0هـ(. صححه الشيخ حمزة فتح 

ط5،  ي،  الغمراو حسنين  محمد  الشيخ  راجعه  اهلل، 

المطبعة األميرية، القاهرة، ١٩٢٢م.

٤6- معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد 

، مصر الــكــتــب،  عــالــم  ط١/  هــــ(،   ١٤٢٤ )ت   مختار 

١٤٢٩ هـ، ٢008 م.

مــصــطــفــى،  إلبـــراهـــيـــم  الــوســيــط  الــمــعــجــم   -٤٧

 ، النجار ومحمد   ، عبدالقادر وحامد  الزيات،   واحمد 

دار الدعوة.

حسن  مــحــمــود  ــام  ــإلمـ لـ ــاب  ــطـ الـ مــغــنــي   -٤8

مهذب  بن  عصام  تحقيق  )ت١٢٢٢هـــ(.  المغنيسي 

ــا، ي ــور س دمـــشـــق،  ــي،  ــروت ــي ــب ال دار  ط١،   الــســبــوعــي، 

١٤30هـ، ٢00٩م.

المنهاج  ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  مغني   -٤٩

الدين  شمس  لــإلمــام  الطالبين  منهاج  متن  على 

محمد بن الخطيب الشربيني )ت٩٧٧هـ(، تحقيق 

بيروت،  المعرفة،  دار  ط3،  عيتاني،  خليل  محمد 

١٤٢8هـ، ٢00٧م.

محمد  أبي  لإلمام  الفقه  أصــول  في  المغني   -50

ي  جـــال الــديــن عــمــر بــن محمد بــن عــمــر الــخــبــاز

جامعة  ط١،  بقا،  مظهر  محمد  تحقيق  )ت6٩١هــــ(. 

الــتــراث  إحــيــاء  و العلمي  البحث  مــركــز  الــقــرى،  أم 

 اإلسامي بكلية الشريعة والدراسات اإلسامية بمكة 

المكرمة، ١٤03هـ.

5١- المفردات في غريب القران لإلمام أبي القاسم 

األصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين 

دار  عــيــتــانــي،  خليل  محمد  تحقيق  )ت50٢هـــــــ(. 

المعرفة، بيروت، لبنان، ط6، ١٤3١هـ، ٢0١0م.

يني،  الدر فتحي  للدكتور  األصولية  المناهج   -5٢

يا، بيروت، لبنان،  ط3، مؤسسة الرسالة، دمشق، سور

١٤٢٩هـ، ٢008م.

المنورق  السلم  شــرح  في  الواضح  المنطق   -53

للشيخ عبداهلل معصراني، ط١، دائرة التعليم اإلسامي 

في الوقف السني، ١٤٢٧هـ، ٢006م.

5٤- المهذب في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم 

يــاض،  الــر الـــرشـــد،  مكتبة  ط١،  الــنــمــلــة،  عــلــي  بــن 

السعودية، ١٤٢0هـ، ١٩٩٩م.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعد كاظم محمد حسين  

55- نهاية السول في شرح منهاج الوصول لإلمام 

أبي محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن 

علي اإلسنوي الشافعّي )ت ٧٧٢هـ(، ط١، دار الكتب 

العلمية - بيروت- لبنان،١٤٢0هـ-  ١٩٩٩م.

***




