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 رند وتخصيصه مفعوالته إلى المتعدي الفعل رموم 
 تطبيقاته من وصور األصوليين

 م.د. وليد سرحان فاضل                                                                      
 كمية االمام االعظم رحمو هللا / الجامعة                                                   

 :ىذه خالصة ما في ىذا البحث مف مسائؿ:الخالصة

 .عقال أو عرفا أو لغة الشيء أفراد جميع استغراؽ: ىو العموـ -ٔ

 أو متصؿ بدليؿ,  أفراده لبعض العاـ النص حكـ شمولية عدـ بياف ىو التخصيص  -ٕ
 .منفصؿ

 .المجتيد بشروط وتحققو وبالمرجحات اإلجمالية الفقو بدالئؿ العارؼ ىو األصوليّ   -ٖ

 يحتاج أف غير مف ثالثة؛ أو اثنيف, أو بو مفعواًل  بنفسو ينصب الذي ىو المتعدي الفعؿ  -ٗ
 .الالـز الفعؿ تعدية إلى يؤدي مما غيره أو جر, حرؼ مساعدة إلى

 .اْلَفاِعؿ فعؿ َعَمْيوِ  َوقع َما ُىوَ  ِبوِ  اْلَمْفُعوؿ  -٘

 في الفعؿ ووقع , مصدره وال الفعؿ ليذا بو المفعوؿ ُيذَكر ولـ , متعديا الفعؿ كاف إذا  -ٙ
 بو المتكمـ نوى مفعوالتو إذا جميع في عاما الفعؿ ىذا يكوف الشرط سياؽ في وقع أو النفي سياؽ
 ديانة. تخصيصو يصح لكف, القضاء أماـ ذلؾ ادعى إذا,  بو مفعوال يصمح مما واحدا

                                   Conclusion 
This is a summary of this research issues: 
1. The House of Commons is: It takes all members of the language thing or conventionally 
or with reason. 
2. Customization is a statement not to totalitarian rule of the public the text of some of its 
members, as evidenced by offline or separately. 
3. fundamentalist is knower indications of total Fiqh and Balmarjhat and achieve the 
conditions industrious. 
4. A transitive verb is riveted by himself effect or two, or three; it is that needs help 
preposition, or other leading to Portage intransitive verb. 
5. What effect is signed by the actor did. 
6. If the act transgressor, did not mention the object of this act is not its source, and signed 
the act in the context of exile, took place in the context of the requirement that the act be 
a year in all Mfullach if he intends speaker by one which will fit effect it, if it claimed 
before the court, but customize it true religion. 
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 هللا الرحمف الرحيـبسـ 

الحمد هلل ُمَشرِّع األحكاـ , ناصب أصوؿ الشريعة لتفييـ الحالؿ والحراـ , والصالة والسالـ عمى 
خ أصوؿ الديف وفروعو قوال وفعال وتقريرا ما مرَّت الميالي واألياـ , وعمى آلو  سيدنا محمد مرسِّ

 وأصحابو ما تعاقبت األعواـ.

تعالى بيا سيدنا محمدا صمى هللا عميو وسمـ َكَتَب ليا الخمود  وبعد: فالشريعة التي بعث هللا
خ دعائميا , ورفع أعالميا , وأحكميا أيَّ إحكاـ, ولمَّا جعميا  والدواـ , فثبَّت أصوليا , ورسَّ
سبحانو صالحة لكؿ مكاف وزماف , وَيصُمح بيا كؿُّ زماف ومكاف, وكانت نصوص كتابو محدودة 

النبي صمى هللا عميو وسمـ , وضع ليا قواعد وأصوال عامة تحيط بالفروع العدد , ومثميا أحاديث 
 -والوقائع المستجدة ميما تطاولت األعواـ, فيجب عمى طالب الشريعة أف يدرسوا تمؾ القواعد 

حكاـ , وتمؾ القواعد قد تكوف ثابتة بنص صريح , وقد تكوف  –مع دراستيـ لمفروع  بتوسع وا 
ف إثباتيا اجتيادات , فأردت أف أبحث في واحدة مف تمؾ القواعد التي مستنبطة ولمعمماء في بيا

ثبات حجيتيا اجتياد ؛ ألستفيد مف عمميـ الغزير وأحاوؿ أف ُأفيد  لمعمماء في بياف إثباتيا وا 
 وتخصيصو مفعوالتو إلى المتعدي الفعؿ إخواني طالب العمـ , فجعمت عنواف بحثي: ))عمـو

تطبيقاتو(( , وأصعب ما واجيني في كتابتي ىو: فيـ كالـ عمماء األصولييف وصور مف  عند
األصوؿ في صياغتيـ لؤلدلة عمى حجية أقواليـ فييا , وفيـ مناقشة أدلة مف خالفيـ , وقد 

 قسمت البحث عمى ثالثة مباحث:

 البحث , وجعمتو مطمبيف: عنواف مصطمحات تعريؼ األوؿ: في المبحث 

 :األصولية وىي البحث عنواف حاتمصطم في تعريؼ: األوؿ المطمب

 األصولي.: التخصيص , ثالثاً : العموـ , ثانياً : أوالً 

 :النحوية وىي البحث عنواف مصطمحات في تعريؼ: الثاني المطمب

 بو. المفعوؿ: المتعدي , ثانيا الفعؿ: أوال

, األصولييف  عند وتخصيصو مفعوالتو إلى المتعدي الفعؿ عموـ بياف المبحث الثاني: في
 وجعمتو مطمبيف:

 مفعوالتو. إلى المتعدي الفعؿ عموـ بياف في :األوؿ المطمب
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 معو ُيْذَكْر  ولـ شرط أو نفي سياؽ في الواقع المتعدي الفعؿ في تخصيص: الثاني المطمب
 مصدره. وال بو المفعوؿ

 عميو. المترتبة اآلثار مف وصور الخالؼ , نوع الثالث: في بياف المبحث

جيدي , وال أزعـ أنِّي وصمت في إلى وجو الكماؿ , بؿ أشكر هللا تعالى عمى ما وقد بذلت فيو 
وفقني فيو لمصواب , وأستغفر هللا سبحانو مما شط فيو قممي وكؿَّ عنو عقمي وقصر فيو فيمي , 

 وأسأؿ ربي التوفيؽ والسداد في الدنيا واآلخرة.

 المبحث األول

 في تعريف مصطمحات عنوان البحث

 ول: تعريف مصطمحات عنوان البحث األصولية:المطمب األ 

 أواًل: العموم:

 شمؿ أي: الخصب وعـ شمميـ, أي: والعدؿ الصالح عميـ: العرب تقوؿ الشموؿ,: لغة العموـ
 .ٔعميمة الطويمة النخمة سميت ومنو االعياف, أو البمداف

سأذكر بعض  وأما اصطالحا: فقد عرؼ األصوليوف في كتبيـ لفظ العاـ وأكثروا فيو , لذا
 التعريفات التي ذكروىا لمعاـ ومنيا نفيـ تعريؼ العموـ.

واحدة  دفعة وقد اتفؽ مضموف تمؾ التعريفات الكثيرة وىو أنو: لفظ موضوع لمعنى واحد شامؿٍ 
 لجميع األفراد المندرجة تحتو ما لـ يمنعو مانع مف الشموؿ. 

 ومف تمؾ التعاريؼ: 

مَّا لفظا... اأْلَْفَراد ِإمَّا مف جمعا َيْنَتِظـ لفظ كؿ ما عرؼ بو الشاشي مف قولو: )اْلَعاـ:   َواِ 
 .ٕمعنى(

 .َٖلُو( يصمح َما لَجِميع ُمْسَتْغرؽ َكاَلـ ُىوَ  وعرفو أبو الحسيف البصري بقولو: )اْلَعاـ

 .َٗفَصاِعدا( َشْيَئْيفِ  ىعم اْلُمْشَتمؿ الَقْوؿ ُىوَ  وعرفو إماـ الحرميف بقولو: )اْلَعاـ

 .٘واحد( وضع بحسب لو يصمح ما لجميع المستغرؽ المفظ ىو وعرفو الرازي بقولو: )العاـ
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لكف ىذه التعريفات وأمثاليا قاصرة عمى العموـ المغوي , فمـ تشمؿ العموـ العرفي والعقمي , مع 
أنيـ في كالميـ عف مسائؿ العاـ يذكرونيما , لذا فأشمؿ تعريؼ ما عرؼ بو الدكتور مصطفى 

 الزلمي فقاؿ:

 .ٙ)العاـ: ىو ما يستغرؽ الصالح لو دفعة واحدة , لغة , أو عرفًا , أو عقاًل(

 ومنو نفيـ أف العمـو ىو: استغراؽ جميع أفراد الشيء لغة أو عرفا أو عقال.

 ثانيًا: التخصيص:

َص, مصدر: لغة  .ٚالتعميـ , يقاؿ: خصصو بكذا بمعنى أفرده بو ضد وىو َخصَّ

 واصطالحًا:

عرؼ األصوليوف التخصيص بألفاظ متقاربة يجتمع أغمبيا بأنو: )قصر العاـ عمى بعض أفراده , 
بإخراج بعض أفراده مف حكـ العاـ بدليؿ متصؿ بدليؿ العاـ أو منفصؿ عنو(. إال أف جميور 

ص أف يكوف مستقال ومقترنا بالعاـ.  الحنفية اشترطوا في الُمَخصِّ

 وىذه بعض ألفاظيـ:

 .ٛبحكـ( الجممة بعض تمييز فيو فقد عرفو أبو يعمى الحنبمي بقولو: )التخصيص

 .ٜعنو( الخطاب تناولو ما بعض إخراج -مذىبنا  عمى -خصيص وعرفو الرازي بقولو: )الت

 .ٓٔمقامو( يقوـ ما أو العاـ المفظ يتناولو ما بعض إخراج وعرفو القرافي بقولو: )ىو

 .ُٔٔمْقَتِرٍف( ُمْسَتِقؿٍّ  ِبَدِليؿٍ  َأْفَراِدهِ  َبْعضِ  َعَمى اْلَعاِـّ  َقْصرُ  وعرفو عالء الديف البخاري بقولو: )ُىوَ 

وعرفو الدكتور مصطفى الزلمي بقولو: )بياف عدـ شمولية حكـ النص العاـ لبعض أفراده , بدليؿ 
 . وىو أدؽ تعريؼ.ٕٔمتصؿ أو منفصؿ(

 :األصولي ثالثًا:

 ُيقاـ الذي األساس: لغة واألصؿ,  أصؿ مفرده جمع واألصوؿ,  األصوؿ إلى منسوب اسـ: لغة
 ِليَنةٍ  ِمفْ  َقَطْعُتـْ  َما} , قاؿ تعالىٖٔمنيا يتكوَّف التي الشيءوماّدة  الشيء , أوَّؿ وىو الشيء, عميو
 .٘.سورة الحشر: {ُأُصوِلَيا َعَمى َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَىا َأوْ 
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 واصطالحا:

 وحاؿ استفادتيا وبطرؽ اإلجمالية الفقو بدالئؿ عرؼ تاج الديف السبكي األصوليَّ بأنو: العارؼ
  .ٗٔمستفيدىا

 تعريف مصطمحات عنوان البحث النحوية:المطمب الثاني: 

 أوال: الفعل المتعدي:

  ولو تسميتاف أخرياف وىما:

  بو. المفعوؿ عمى لوقوعو الواقع ؛ سمي بيا -ٔ
 .٘ٔبو المفعوؿ إلى الفاعؿ لمجاوزتو المجاوز ؛ سمي بيا -ٕ

 تعريفو لغة: البد مف تعريؼ كؿ لفظة مف الفعؿ والمتعدي مستقال عف اآلخر ؛ ألف تركيبيما
 اصطالحي , ففي التعريؼ المغوي البد مف تفرقيما:

 .ٙٔكاف قاصرا عمى فاعمو أو متعديا إلى غير الفاعؿ العمؿ سواء كافهو فالِفعؿ لغة: 

ي , وىو ي: اسـ فاعؿ مف التعدِّ  .ٚٔغيره إلى الشيء مجاوزة والمتعدِّ

 .ٛٔجر( حرؼ بغير مفعولو إلى يصؿ الذي وأما اصطالحا فقد عرفو ابف عقيؿ بقولو: )ىو

 مف ثالثة؛ أو اثنيف, أو بو مفعواًل  بنفسو ينصب الذي: وىو وعرفو عباس حسف بقولو: )المتعدي
( الفعؿ تعدية إلى يؤدي مما غيره أو جر, حرؼ مساعدة إلى يحتاج أف غير  .ٜٔالالـز

 .ٕٓبمفعولو فاعمو مف المصدر لوقوع وعرفو ابف الشاط المالكي األصولي بأنو: المبني

بيف كالـ األصولييف والنحاة في تعريفو مف حيث المعنى , إال أف النحاة ركزوا في فال فرؽ 
 كالميـ عمى المفظ , واألصوليوف ركزوا عمى المعنى والمفيوـ.

  ثانيا: المفعول بو:

لفظ المفعوؿ في عنواف البحث شامؿ في ظاىره لكؿ المفاعيؿ , لكف مراد األصولييف ىو 
 التعريؼ لو خاصة.المفعوؿ بو لذا سيكوف 

 لغة:
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لفظ المفعوؿ مقيد عند النحاة بمفظ )بو( , وىذا اصطالح ليـ , فالتعريؼ المغوي ينصبُّ عمى 
 لفظ المفعوؿ فقط. 

 كاف سواء العمؿ فالمفعوؿ: اسـ مفعوؿ مف الفعؿ )َفَعَؿ( الذي مصدره )الِفْعؿ( بكسر الفاء بمعنى
 . ٕٔفاعمو عمى قاصرا أو متعديا

 واصطالحا: 

تعمؽ  اْلَفاِعؿ( ثـ فسر الوقوع بأنو فعؿ َعَمْيوِ  َوقع َما َوُىوَ  ِبِو: عرفو ابف ىشاـ بقولو: )اْلَمْفُعوؿ
 .ِٕٕبذلؾ المفعوؿ اال ُيعَقؿ ذلؾ الفعؿ اَل  ِبفعؿ المفعوؿ بو

نما استعمموه بما ال يعدو تعريؼ النحاة.  ولـ يذكر لو األصوليوف تعريفا , وا 

 الثاني المبحث

 األصوليين عند وتخصيصو مفعوالتو إلى المتعدي الفعل عموم بيان في

 مفعوالتو إلى المتعدي الفعل عموم بيان: األول المطمب

 معو ُيْذَكرْ  ولم شرط أو نفي سياق في الواقع المتعدي الفعل تخصيص الثاني: المطمب
 مصدره وال بو المفعول

 المبحث الثاني

 وتخصيصو عند األصوليين مفعوالتوعموم الفعل المتعدي إلى في بيان 

 مفعوالتو:  إلى المتعدي الفعل المطمب األول: بيان عموم

المفعوؿ بو ليذا الفعؿ وال مصدره ,  ُيذَكر ولـ متعديا , الفعؿ كاف إذا ىي ما صورة المسألة:
 إف: " كقولو الشرط في سياؽ وقع أو ," آكؿ ال وهللا: " كقوؿ القائؿ النفي سياؽ في الفعؿ ووقع
 ال؟ أو المفعوالت بيا جميع في يكوف ىذا الفعؿ عاما فيؿ ," طالؽ فأنتِ  أكمت

 :اختمفوا فيو
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ليو ذىب بالنسبة إلى : الفعؿ لو عموـالقول األول وجميور  الشافعي اإلماـ مفعوالتو , وا 
والخصاؼ, وابف اليماـ مف , يوسؼ أبي عف ورواية أصحابو, والمالكية , وجميور الحنابمة ,

تعالى , وحكى محب هللا بف عبدالشكور الِبياري االتفاؽ عميو , وذكر الشيخ  هللا رحميـ الحنفية
أحمد فيمي أبو سنة أف الحنفية يقولوف بالعموـ لكف ليس بالمعنى االصطالحي لمعموـ , بؿ 

 .ٖٕبمعنى الشموؿ

ليو ذىب إلى عموـ بالنسبة لو ليس : الفعؿالقول الثاني  حنيفة, وجميور أبو مفعوالتو , وا 
أصحابو , والفخر الرازي , وابف البنا الحنبمي , واختاره شمس الديف األرموي , ونسبو الزركشي 

 .ٕٗتعالى هللا رحميـ إلى القرطبي مف المالكية

 :دليل القول األول

 استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ بما يأتي:

حقيقة األكؿ  نفي قصد منو"  آكؿ ال وهللا: " قولو في الذي نفاه القائؿ : الفعؿالدليل األول
فرد  بقي لو ألنو ؛ٕ٘أفرادىا مف الواقع بانتفاء جميع إال تنتفي ال وحقيقة الشيء وماىيتو وماىيتو ,

عاما ؛ لشمولو لجميع  – ىذا عمى - فيكوف المفظ في ذلؾ الفرد ولـ تنتِؼ , الماىية لتحققت منيا
 األفراد.

 مأكوال يستمـز المطمؽ األكؿ الشرط مثؿ: )ِإْف أكمُت( فإف وقوعوأما الفعؿ الذي دخمت عميو أداة 
تحتو , والشائع  الداخمة المقيَّدات جنس في شائعا كاف ما والمطمؽ , متعديا لكوف الفعؿ مطمقا ؛

 .ٕٙفي جنس ما تحتو شامؿ لكؿ أفراده , فيو عاـ

النفي أو الشرط أفادت  في سياؽ وقعت إذا والنكرة , ٕٚالنكرة باب مف الفعؿ :الدليل الثاني
 .ٜٕأفاد العمـو أو الشرط سياؽ النفي في وقع إذا فالفعؿ , ٕٛالعمـو

 :اعتراض

ف , آكؿُ  أف المتكمـ بمثؿ قولنا: )ال يقتضي اعترض ابف اليماـ عمى ىذا الدليؿ: بأفَّ النظر  وا 
  أكمُت( يريد واحدا مف أمريف:

ـُ   الخاص؛ بالمأكوؿ المتعمؽَ  الجزئيَّ  األكؿَ  -عند نطقو  -األمر األوؿ: أف يريد ذلؾ المتكم
 اإلخراجُ  منه يصح المأكوؿ , فإنو بيذه اإلرادة وال يريد عيف العاـ , األكؿ مف لو مخِرجا
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العاـ , فيو  األكؿ جزئيات مف جزئيّّ  الخاّصِ  بالمأكوؿِ  المتعمؽَ  الجزئيَّ  األكؿَ  ألف ؛ والتخصيُص 
 اذف عاـ.

ـُ عيَف المأكوؿ يريد ذلؾ واألمر الثاني: أف  مف المطمؽ المأكوؿ مف مخِرجا لو الخاص ؛ المتكم
 الخاص المأكوؿ ألف عيف والتخصيُص؛ اإلخراجُ   ذلك منه يصح فإنو بيذه اإلرادة ال ىو , حيث
  بدونيا. الفعؿ ُيعَقؿ التي المتعمِّقات مف

ىو األمر  المرادُ  بؿ األوؿ,األمر  إرادة عدـَ  الكالـ ىذا مثؿ في بالعرؼ والعادة نعمـ أنا غير
 المأكوؿَ  أراد أف المتكمـ عمى البناءُ  فوجب الفقو , ُيبنى عادةً  معمـو ىو ما مثؿ وعمى الثاني ,
 .ٖٓعاـ غير المطمؽ المأكوؿهذا و المطمؽ , المأكوؿ مف لو مخِرجا الخاصَّ 

 جواب االعتراض:

موطف الخالؼ , فكيؼ جعمو  عاـ( ىو غير المطمؽ المأكوؿ يمكف الجواب بأف قولو: )وىذا
 دليال  في النزاع ؟ فيذا االعتراض ال يخؿ بالدليؿ , وهللا أعمـ.

قياس ىذه الصورة المختَمؼ فييا عمى صورة أخرى متفؽ عمييا قد صرح فييا  :الدليل الثالث
قائميا بمفظ مصدر الفعؿ المنفي أو المسبوؽ بالشرط , والصورة المتفؽ عمييا ىي قوؿ القائؿ: 

وهللِا ال آكُؿ أكاًل( أو )إف أكمُت أكاًل فأنت طالؽ( مثال , فقد اتفؽ أصحاب القوليف عمى العمـو )
, فقاس أصحاب القوؿ األوؿ ما حذؼ فييا المصدر عمى ما ُذكر  ٖٔفي مثؿ ىذه الصورة

المصدر فييا ؛ ألف عمة العمـو في الصورة المقيس عمييا ىي وجود لفظ المصدر الذي يشمؿ 
والكثير , والحاؿ أف المصدر موجود في الفعؿ ضمنا في الصورة المقيسة ؛ ألف الفعؿ القميؿ 

 .ٕٖمشتؽ منو , والموجود ضمنا كالممفوظ , فثبت العمـو لمصورة المختمؼ فييا

 اعتراض:

اعترض أصحاب القوؿ الثاني عمى ىذا الدليؿ: بأف ىذا القياس ممنوع ؛ لمفارؽ بيف المقيس 
والمقيس عميو ؛ ألف المقيس عميو وىو )أكاًل( مصدر منوف وىو لغة لمفرد المنتشر فيدؿ عمى 
الشموؿ , أما المقيس وىو الفعؿ الذي ُيفَيـ منو المصدر فيو لمحقيقة مف حيث ىي ىي مف غير 

 . ٖٖعمى الفردية , فميس فيو عمـو داللة
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 أدلة القول الثاني:

 , والمقتَضى ال عمـو لو ؛ ألنو ٖٗ: المفعوؿ بو في مثؿ ىذه الصورة مف المقتَضىالدليل األول
 وراء ذلؾ الفرد , ما إثبات عمى داللة فال فرد خاص , بإثبات ترتفع والضرورة ضرورة , ثابت

عنو , فثبت أف ىذا  المسكوت بمنزلة األصمي عدمو عمى ضرورةً فيبقى الباقي بعد الفرد المقدَّر 
 .ٖ٘مفعوالتو إلى بالنسبة عموـ لو ليس الفعؿ

 اعتراض:

 ىنا بو المفعوؿ -, مقدمتو الصغرى  -كما قاؿ المناطقة  – ٖٙىذا الدليؿ قياس مف الشكؿ األوؿ
, وألجؿ أف تكوف النتيجة -لو  عموـ ال المقتَضى -, والمقدمة الكبرى  -المقتَضى  مف الصورة

 مسمَّمة البد مف تسميـ المقدمتيف , لكف ىنا ُيعَتَرض عمى ىاتيف المقدمتيف كاآلتي: 

األوؿ عمى المقدمة الصغرى فمـ يعتبروا ذلؾ المفعوؿ بو مف  القوؿ أصحابُ  اعَتَرض -ٔ
, وقاؿ ابف ٖٚالمقتضى( قبيؿ مف ليس ىذا أف المقتضى , قاؿ الغزالي: )واإلنصاؼ

ف آكؿ, ال نحو المفعوؿ في المقتضى مف اليماـ الحنفي: )وليس ذا لـ ٖٛأكمت( وا  , وا 
ُتَسمَّـ المقدمة لـ ُتَسمَّـ النتيجة , واما اعتبار أصحاب القوؿ األوؿ أف ىذا مف المقتَضى 

 فيو وجية نظرىـ ويخالفيـ فييا غيرىـ.
الجميور مف األصولييف يروف أف المقتَضى إذا احتمؿ العمـو والخصوص فإنو يَقدَّر   -ٕ

 , فمـ ُتَسمَّـ المقدمة الكبرى أيضًا , فال ُتَسمَّـ النتيجة. ٜٖعاما
ـُ المناظر دليَؿ خصمو بعد دفع جميع الشبيات   -ٖ مف األمور األساسية في المناظرة تسمي

ال فال  قيمة لذلؾ الدليؿ في إثبات المدَّعى , وىذا الدليؿ غير الواردة عمى ذلؾ الدليؿ , وا 
 ُمَسمَّـ عند الخصـ.

 ومما تقدـ يتبيف أف ىذا الدليؿ غير ُمَسمَّـ فال يصمح لالحتجاج بو.

بمفظ , وما داـ ىذا المفعوؿ  وليس معنى والمقتضى األلفاظ , صفات مف العموـ الدليل الثاني:
 .ٓٗيكوف لو عمـو المقدَّر مف باب المقتَضى فإنو ال

 :اعتراض

 ُيعَتَرض عمى ىذا الدليؿ مف وجييف:

 كوف المفعوؿ مف باب المقتضى غير ُمَسمَّـ كما سبؽ في الدليؿ األوؿ.  -ٔ
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العموـ توصؼ بو األلفاظ حقيقة باالتفاؽ , لكف توصؼ بو المعاني أيضًا حقيقة أو   -ٕ
 , فكيؼ ال يكوف لممقتضى عمـو عمى ىذا الكالـ. ٔٗمجازا

 وبيذا يتبيف أيضا عدـ تسميـ مقدمات ىذا الدليؿ فال ُتَسمَّـ نتيجتو. 

قولنا "ال آكؿ" وأمثالو مف باب السالبة الكمية , والحاؿ أف السالبة الكمية َتْصُدُؽ  الدليل الثالث:
َصة ؛ ألف  ـَ الموضوع ُعِدَمت أفراده المشخَّ ذا ُعِد عمى عدـِ تحقؽ الموضوع في الواقع أصال , وا 

ماىية األكؿ ,  نفس إيقاع عف امتناع"  آكؿ ال" فقولنا ود األفراد الـز لوجود ماىية الموضوع ,وج
ذا انتفت ماىية الشيء وأفراده فال يوصؼ بالعمـو ذا انتفت ماىية الشي انتفت أفراده , وا   .ٕٗوا 

 اعتراض:

 باب مف وأمثالو" آكؿ ال" قولنا -ُيعتَرض عمى ىذا الدليؿ أيضا بأف مقدمتو الصغرى وىي 
 غير ُمَسمَّمة عند الخصـ , وىو قد اختار توجييا آخر ليا فقد قاؿ السبكي: )اف –الكمية  السالبة
 الداخؿ النفي حرؼ أف أو األكؿ ؟ في المشترؾ وىو القدر الكمي سمب ىو ىؿ آكؿ( )ال قولؾ:
ثـ بيف أف الشافعية اختاروا الثاني , وبناًء عمى عدـ تسميـ مقدمة  ٖٗلذاتو ؟( عـ النكرة عمى

 الدليؿ فال تسمـ النتيجة.

 الترجيح:

ف  بعد النظر في أدلة القوليف تبيف أف أدلة القوؿ الثاني لـ تسمـ مف االنتقاد , وأدلة القوؿ األوؿ وا 
 –يف أف القوؿ الراجح اعترض عمى بعضيا لكف سمـ البعض اآلخر منيا مف االعتراض ؛ لذا يتب

 ىو القوؿ األوؿ. –وهللا أعمـ 

 المطمب الثاني 

 مصدره  وال بو المفعول معو ُيْذَكرْ  ولم شرط أو نفي سياق في الواقع المتعدي تخصيص الفعل

الفعُؿ المتعدي الواقُع في سياؽ نفي أو شرط ولـ ُيْذَكْر معو المفعوؿ بو وال مصدره غيُر قابؿ 
يصمح أف يكوف مفعوال بو لذلؾ الفعؿ , إذا نوى المتكمـ بو واحدا مما يصمح  لمتخصيص بفرد مما

, وىذا قوؿ الجميور, وفي رواية عف أحمد أنو قابؿ  ٗٗمفعوال بو , إذا ادعى ذلؾ لمقضاء
لمتخصيص , وحكى ابف أمير الحاج االتفاؽ عمى عدـ القبوؿ , لكف ابف مفمح الحنبمي ذكر 

َوُمَحّمد لكفَّ في حكايتو عف ىؤالء الثالثة  ُيوُسؼ, َوأبي َمالؾ, الخالؼ عف أحمد , وحكاه عف
 . ٘ٗنظرًا ؛ ألف عمماء الحنفية والمالكية لـ ينسبوه ليؤالء األئمة وىـ أعرؼ بأقواليـ
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 وفي قبولو ديانة قوالف لمعمماء:  

 وبيذا قاؿ المالكية , وجميور الشافعية , وجميور قبوؿ ذلؾ التخصيص , :األول القول
 .ٙٗالحنابمة

التخصيص, وبيذا قاؿ الحنفية إال في رواية عف أبي يوسؼ ,  ذلؾ قبوؿ عدـ :الثاني القول
 ٚٗوالزريراني مف الحنابمة , وسراج الديف األرموي والفخر الرازي , وابف البنا

 دليل القول األول:
 استدل أصحاب القول األول بأدلة:

تمؾ العبارات السابقة تدؿ عمى العمـو ثبت لدينا أنو : بعد أف ثبت عندنا أف أمثاؿ الدليل األول
 .ٛٗيجوز لممتكمـ تخصيصو بأحد أفراده بالنية ؛ ألف التخصيص فرع العمـو

: إف أمثاؿ ىذه العبارات يصح فييا االستثناء بأف نقوؿ مثال: )ال آكؿ إال تمرا( , الدليل الثاني
 .ٜٗفكذا يصح التخصيص بالنية

 .ٓ٘تخصيص مثؿ ىذه العبارات بالمفظ فال مانع مف تخصيصيا بالنية: إذا ساغ الدليل الثالث

 دليل القول الثاني:

: لو كاف مثؿ تمؾ العبارات قابال لمتخصيص بالنظر إلى المفعوؿ بو لكاف قابال الدليل األول
 الزماف يستمـز المفعوؿ بو, يستمـز كما المتعدي لمتخصيص بالنظر إلى المفعوؿ فيو ؛ ألف الفعؿ

والمكاف , والحاؿ أف قبولو لمتخصيص باعتبار الزماف والمكاف باطؿ باإلجماع , عمى ما صرح 
 .ٔ٘بو الرازي

 : اعتراض

 اعترض أصحاب القوؿ األوؿ عمى ىذا الدليؿ باعتراضيف:

أحدىما: ال نسمـ اإلجماع , بؿ المالكية والشافعية يقولوف بعمومو باعتبار الزماف والمكاف , وىو 
 .ٕ٘يص بالنظر إلييماقابؿ لمتخص

 الفعؿ تعمؽ فإف وثانييما: يوجد فرؽ بيف تعمؽ الفعؿ بالمفعوؿ بو وتعمقو بظرؼ الزماف والمكاف ,
 يعقؿ ال المتعدي ألف الفعؿ؛  والمكاف بظرؼ الزماف تعمقو مف أقوى بالمفعوؿ بو المتعدي
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 بدونيما , َتَعقُُّمو يمكفالفعؿ  فإف والمكاف, ظرؼ الزماف المفعوؿ بو , بخالؼ ذكر بدوف مفيومو
لواـز مفيومو , فيجب تقدير المفعوؿ بو دوف  مف ال الفعؿ وجود لواـز مف والمكاف الزماف فإف

 .ٖ٘الظرؼ

 :جواب االعتراض 

, عف االعتراض األوؿ: بأف ىذا  أجاب العالمة محمد بف نظاـ الديف األنصاري المكنوي
االعتراض ال يضر كثيرا ؛ ألف ىذا خالؼ الضرورة االستقرائية ؛ ألف االستقراء الصحيح يشيد 
أنو ال يخطُر أصال بباؿ المتكمـ الزماُف والمكاُف وغيُرىما مف المتعمِّقات عند إطالؽ الفعؿ حتى 

نَقؿ عف أحد مف العمماء أنو أجاز نقوؿ إنو يصح التخصيص ببعضيا , إضافة إلى أنو لـ يُ 
 .ٗ٘التخصيص في الحاؿ أصالً 

بو ويمكف  بدوف المفعوؿ يعقؿ ال المتعدي وأجاب عف االعتراض الثاني: بأف قولكـ إف الفعؿ
بدوف المفعوؿ فيو , ىذا القوؿ مسمَّـ بالنظر إلى وجود الفعؿ المتعدي , فإف وجوده بغير المتعمِّؽ 

, وكذا غير معقوؿ وجوده بغير الزماف والمكاف والحاؿ وغيرىا , ولكفَّ )المفعوؿ بو( غير معقوؿ 
كالمكـ ىذا غير مسمَّـ بالنظر إلى إرادة المتكمـ لو عند تمفظو بالفعؿ المتعدي ؛ ألنو تقرر عند 
عمماء البالغة في عمـ المعاني: أف الفعؿ المتعدي كثيرا ما ُيَنزَّؿ منزلة الفعؿ الالـز , فال يحتاج 

تعدي عندئٍذ إلى المفعوؿ بو في اإلرادة أصال , فال يقدَّر المفعوؿ بو , فكيؼ تقولوف بوجوب الم
 .٘٘تقديره

آكؿ( مطمؽ عف التقييد بالمفعوؿ بو  وال أكمت, : إف المصدر )كاألكؿ في قولنا: إفالدليل الثاني
ٍص ؛ ألف ىذا , وليس المفعوؿ بو الزما لو في االستعماؿ , فال يصح تفسير ذلؾ األكؿ بمخصَّ 

ص , فال  ص مقيٌَّد ليس مدلوال لذلؾ األكؿ بإحدى الدالالت, وال قرينة عمى ىذا المخصَّ المخصَّ
ر ر لممفسَّ  .ٙ٘يجوز تفسيره بو ؛ ألف شرط التفسير مطابقة المفسِّ

 اعتراض:

)ال : القائؿ قوؿ عميو دؿ الذي باألكؿ اعترض عميو ابف الحاجب: بعدـ إطالقو , فإف المراد
ف آكؿ, الكمي  وجود الستحالة الكمي؛ األكؿ ال لممطَمؽ, المطاِبؽ المقيَّد األكؿ ىو أكمت(, وا 

ص , بدليؿ تفسيره يجوز المطاِبؽ لممطَمؽ المقيَّد الخارج , والحاؿ أف األكؿ في الطبيعي  بمخصَّ
 .ٚ٘المقيَّد بأكؿ يحنث آكؿ ال وهللا: قاؿ لو أنو
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 جواب االعتراض:

 اعترض ابف الحاجب مف جوانب:أجاب الحنفية عف 

 أوليا: إثبات كونو مطمقًا ال مقيدا. 

كاألفعاؿ  -مطمقًا , فإنو قد تقرر أفَّ المشتقات  كونو بإثبات فأجاب القاضي محب هللا البياري:
)المجردة( , وال دخؿ فيو لوجود الكمي الطبيعي وال عدـ  تدؿ عمى الطبيعة مف حيث ىي ىي –

 . ٛ٘وجوده , وعميو فاإلطالؽ ثابت وال مجاؿ لمنع ابف الحاجب

 أو عاما يكوف أف إما لممطَمؽ المطاِبؽ المقيَّد وأجاب أيضا البابرتي: بعدـ كونو مقيَّدا ؛ ألف
 كونو عاما وفي العموـ , مطموب ابف الحاجب ؛ ألف قصده إثبات خالؼ وكونو خاصا خاصا ,

قاؿ عنو إنو مقيَّد , وتقييده ينافي عمومو , فمـ يثبت  ما إلى العموـ ألف فيو إسناد الوضع ؛ فساد
 .ٜ٘البف الحاجب ما أراد إثباتو

في  أو المفيوـ , في المطابقة لممطَمؽ ( إما المطاِبؽ بالمطابقة في قولو: )المقيَّد وثانييا: المراد
َصات: بارتفاع المطابقة أو )األفراد( , الماصدؽ   الُمَشخِّ

  البطالف ؛ ألف المطمؽ والمقيد ال يتطابقاف في المفيـو وال في األفراد. ظاىرا والثاني واألوؿ

ص التفسير يكوف أف إما يخمو ال والثالث  التفسير فإف كاف بعده , أو الُمَشخِّص رفع قبؿ بالمخصَّ
ص ف وتقييدا , إطالقا الختالفيما متطابقيف ؛ غير الُمَشخِّص فيما رفع قبؿ بالمخصَّ  كاف وا 

ص بعد التفسير ص, متطابقيف أيضاً  غير الُمَشخِّص فيما رفع بالمخصَّ  رفع بعد ألف المخصَّ
  فينتفي المقيَّد الذي أراد ابف الحاجب إثباتو. , مطابَقو ال عيَف المطمؽ الُمَشخِّص يصير

ف  .ٓٙعميو فنتكمـ أوالً  لنتصوره مف بيانو بد فال ذلؾ غير طابقةبالم المراد كاف وا 

 المحموؼ حصوؿ لضرورة ؛ بالمقيد وثالثيا: الجواب عما استدؿ بو عمى اعتراضو: بأف الحنث
 وليس ىو اليميف في قولو: )وهللِا ال آكُؿ( , لبطؿ لـ يحنث بالمقيَّد لو فإنو لمعموـ , ال عميو

 .ٔٙخارجي بدليؿ ثابت أمر بؿ بتفسير ,
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 الثالث المبحث

 عميو المترتبة اآلثار من وصور الخالف نوع بيان

 المبحث الثالث

 بيان نوع الخالف وصور من اآلثار المترتبة عميو

معنوي وليس خالفا لفظيا وشكميا ؛ ألنو قد ترتب عمى ىذا الخالِؼ خالٌؼ في مسائؿ  الخالؼ
الفقو وجدت بعض الصور التي ذكروىا وبنوىا عمى فقيية عند الفقياء , وبعد البحث في كتب 

ىذه القاعدة األصولية التي ىي موضوع ىذا البحث , وذكروا فييا الخالؼ ولـ يذكروا ليا دليال 
غير ىذه القاعدة األصولية , وسأذكر نبذا مف العبارات التي وجدتيا ليـ وأرتبيا بشيء بسيط مف 

 الترتيب ألنيا واضحة:

ف  -ٔ  وبيف بينو فيما وال القضاء , في يديف لـ طعاـ دوف طعاما وعنى آكؿ( )ال قاؿ: وا 
 تصح إنما التخصيص ونية لممقتضى , عموـ عند جميور الحنفية ؛ ألنو ال تعالى هللا
 ونوى الفعؿ ذكر متى أنو عندىـ فاألصؿ لو , عموـ ال ما دوف عموـ لو فيما

 .ٕٙلو لفظ ال ما تخصيص ألنو لغوا ؛ نيتو كانت المفعوؿ في التخصيص
اِفِعي ِعْندَ  آكؿ( اَل  )َوهللا َقْوِلوِ  َنْحوَ  النَّْفيِ  ِسَياؽِ  ِفي اْلِفْعؿ  -ٕ  المواكيؿ ِفي لْمُعُموـ ُىوَ  الشَّ

 َصحَّ  َعامِّا َكافَ  ِإفْ  َمْذَىبَنا ألنو مف الظَّاِىرُ  ُىوَ  َوَىَذا َبْعِضَيا ِفي ِبِنيَِّتوِ  َتْخِصيُصوُ  َولو
الَّ  التَّْخِصيُص ,  .َٖٙحالو ِبَبْعض تَْقِييده َيِصحُّ  َفُمْطَمؽٌ  َواِ 

 يحنث ال فإنو مأكوال ونوى طالؽ, فأنت أكمت إف أو آكؿ ال وهللا: فقاؿ الرجؿ حمؼ إذا -ٖ
 .ٗٙلو مخصصة ونيتو التخصيص يقبؿ العاـ ألف: بعمومو القائميف عند غيره بأكؿ

 ِمفْ  َشْيءٍ  ُدوفَ  َشْيًئا َنَوْيت َوَقاَؿ: ُحرّّ , َفَعْبِدي َشِرْبت َأوْ  َأَكْمت َأوْ  َلِبْست إفْ  َقاَؿ: َوَمفْ  -ٗ
فْ  َأَكْمت إفْ  ِفي اْلَمْشُروبِ  َأوْ  اْلَمْأُكوؿِ  َأوْ  اْلَمْمُبوسِ   المَّْحـَ  َأوْ  اْلُخْبزَ  َنَوْيت َقاؿَ  ِبَأفْ  َشِرْبت َواِ 

 َأوْ  َأَكؿَ  َشْيءٍ  َفَأيَّ  َتَعاَلى, اّللَِّ  َوَبْيفَ  َبْيَنوُ  ِفيَما َواَل  اْلَقَضاءِ  ِفي اَل  ِنيَُّتوُ  َتِصحَّ  َلـْ  َنْحَوُه , َأوْ 
 َواْختَاَرَىا ِدَياَنًة, ِنيَُّتوُ  َتِصحُّ  ُيوُسَؼ, َأِبي َعفْ  ِرَواَيةٍ  َوفي َحِنَث, َشِربَ  َأوْ  َلِبَس 

اؼُ   .٘ٙاْلَخصَّ
عبارات الحنابمة ال تعدو ما تقدـ ذكره مف رأييـ في المسألة , غير أني لـ أجد ليـ   -٘

 ٙٙعبارة في كتبيـ الفقيية لذا وثقت مف كتبيـ األصولية
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 الهوامش
                                                           

ىػ( المحقؽ: د ميدي المخزومي, د ٓٚٔالعيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدي البصري )ت:  - ٔ
, مجمؿ المغة ألحمد بف فارس  ٜٗ/ٔإبراىيـ السامرائي , دار ومكتبة اليالؿ مادة )عمـ(: 

 -ىػ( دراسة وتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف , مؤسسة الرسالة ٜٖ٘القزويني الرازي )ت: 
 .ٓٔٙـ:  ٜٙٛٔ,  ٕبيروت ط

ىػ( دار الكتاب العربي , ٖٗٗأصوؿ الشاشي ألحمد بف محمد بف إسحاؽ الشاشي )ت:  - ٕ
, وبنفس التعريؼ عرفو السرخسي: أصوؿ السرخسي لمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ  ٚٔبيروت: 

 .ٕ٘ٔ/ٔـ:  ٖٜٜٔ,  ٔىػ( دار الكتب العممية , بيروت , طٖٛٗشمس األئمة السرخسي )ت: 
المعتمد في أصوؿ الفقو لمحمد بف عمي الطيب أبي الحسيف الَبْصري المعتزلي )ت:  - ٖ

 .ٜٛٔ/ٔ: ٖٓٗٔ, ٔبيروت , ط –ىػ( المحقؽ: خميؿ الميس , دار الكتب العممية ٖٙٗ
التمخيص في أصوؿ الفقو لعبد الممؾ بف عبد هللا الجويني, الممقب بإماـ الحرميف )ت:  - ٗ

بيروت:  –جولـ النبالي وبشير أحمد العمري , دار البشائر اإلسالمية  ىػ( المحقؽ: عبد هللاٛٚٗ
ٕ/٘. 
ىػ( تحقيؽ: الدكتور طو جابر ٙٓٙالمحصوؿ لمحمد بف عمر فخر الديف الرازي )ت:  - ٘

 .ٜٖٓ/ٕـ: ٜٜٚٔ, ٖفياض العمواني , مؤسسة الرسالة , ط
ـ( شركة ٕٙٔٓ-ٕٜٗٔأصوؿ الفقو في نسيجو الجديد لمدكتور مصطفى إبراىيـ الزلمي) - ٙ

 .ٖٖٓ: ٕٕٓٓ,  ٓٔالخنساء , بغداد , ط 
ينظر: المعجـ الوسيط , المؤلؼ: مجمع المغة العربية بالقاىرة)إبراىيـ مصطفى / أحمد  - ٚ

, معجـ المغة العربية المعاصرة,  ٖٕٛ/ٔالزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( دار الدعوة: 
,   ٔىػ( بمساعدة فريؽ عمؿ , عالـ الكتب , طٕٗٗٔ: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت

 .ٔ٘ٙ/ٔـ:  ٕٛٓٓ
ىػ( حققو وعمؽ ٛ٘ٗالعدة في أصوؿ الفقو لمحمد بف الحسيف , الشيير بأبي يعمى )ت :  - ٛ

 .٘٘ٔ/ٔـ:  ٜٜٓٔ,  ٕعميو وخرج نصو : د أحمد بف عمي بف سير المباركي , ط
 .ٚ/ٖالمحصوؿ:  - ٜ

ىػ( المحقؽ: طو عبد ٗٛٙبف إدريس المالكي القرافي )ت:  شرح تنقيح الفصوؿ ألحمد - ٓٔ
 .ٔ٘ـ : ٖٜٚٔ, ٔالرؤوؼ سعد , شركة الطباعة الفنية المتحدة , ط
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كشؼ األسرار عف أصوؿ البزدوي , لعبد العزيز بف أحمد بف محمد, عالء الديف البخاري  - ٔٔ

,  ٔبيروت , ط–ية ىػ( المحقؽ : عبد هللا محمود محمد عمر ,  دار الكتب العممٖٓٚ)ت : 
 .ٛٗٗ/ٔـ: ٜٜٚٔ

 .ٖٔ٘أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد:  - ٕٔ
ىػ( المحقؽ: عبد ٜٖ٘ينظر: معجـ مقاييس المغة , ألحمد بف فارس القزويني الرازي )ت:  - ٖٔ

 .ٓٓٔ/ٔ, معجـ المغة العربية المعاصرة:  ٜٓٔ/ٔـ: ٜٜٚٔالسالـ محمد ىاروف , دار الفكر , 
ىػ( )مع شرح ٔٚٚلعبد الوىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي )ت:ينظر: جمع الجوامع  - ٗٔ

 وما بعدىا. ٛٗ/ٔالمحمي وحاشية العطار( دار الكتب العممية , دوف طبعة ودوف تاريخ  : 
ينظر: شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ , لعمي بف محمد بف عيسى اأُلْشُموني )ت:  - ٘ٔ

 .ٖٛٗ/ٔـ: ٜٜٛٔ,  ٔىػ( دار الكتب العممية , بيروت , طٜٓٓ
ىػ[ المحقؽ: ٛ٘ٗينظر: المحكـ والمحيط األعظـ لعمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت:  - ٙٔ

 .ٖٙٔ/ٕـ:  ٕٓٓٓ,  ٔبيروت , ط –عبد الحميد ىنداوي , دار الكتب العممية 
ىػ( المحقؽ: ٙٙٙينظر: مختار الصحاح لمحمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي )ت:  - ٚٔ

ـ: ٜٜٜٔ,  ٘صيدا , ط –الدار النموذجية, بيروت  -يوسؼ الشيخ محمد , المكتبة العصرية 
ٕٖٓ. 

قيمي المصري )ت : شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ لعبد هللا بف عبد الرحمف الع - ٛٔ
ـ:  ٜٓٛٔ,  ٕٓالقاىرة , ط  –ىػ( المحقؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد , دار التراث ٜٙٚ

ٕ/ٔٗ٘. 
 .ٓ٘ٔ/ٕ:  ٘ٔىػ( دار المعارؼ , ط ٜٖٛٔالنحو الوافي لعباس حسف )ت:  - ٜٔ
وؼ ينظر: إدرار الشروؽ عمى أنواء الفروؽ , لقاسـ بف عبد هللا بف محمد األنصاري المعر  - ٕٓ

ىػ( , )مطبوع أنواء الفروؽ لمقرافي( المحقؽ: خميؿ المنصور , دار الكتب  ٖٕٚبابف الشاط )ت: 
 .ٕٔٔ/ٖـ : ٜٜٛٔالعممية , 

 .ٖٙٔ/ٕينظر: المحكـ والمحيط األعظـ :  - ٕٔ
ىػ( ٔٙٚقطر الندى وبؿ الصدى مع شرحو , لعبد هللا بف يوسؼ ,الشيير بابف ىشاـ )ت:  - ٕٕ

 .ٕٔٓ: ٖٖٛٔ, ٔٔلديف عبد الحميد , القاىرة , ط المحقؽ: محمد محيى ا
ىػ( تحقيؽ: محمد عبد السالـ عبد ٘ٓ٘ينظر: المستصفى لمحمد بف محمد الغزالي )ت:  - ٖٕ

, اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ لعمي بف أبي  ٖٕٚـ : ٖٜٜٔ, ٔالشافي , دار الكتب العممية , ط
 ٕٔ٘/ٕىػ( المحقؽ: عبد الرزاؽ عفيفي , المكتب  اإلسالمي, بيروت: ٖٔٙ)ت:  عمي اآلمدي
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نياية الوصوؿ في دراية األصوؿ لمحمد بف عبد الرحيـ األرموي  , ٗٛٔ, شرح تنقيح الفصوؿ: 
د. سعد بف سالـ السويح , المكتبة  -ىػ( المحقؽ: د. صالح بف سميماف اليوسؼ  ٘ٔٚ)ت:

, بياف المختصر شرح مختصر ابف  ٖٖٚٔ/ٗـ:  ٜٜٙٔ,  ٔالتجارية بمكة المكرمة , ط
ىػ( المحقؽ: محمد مظير ٜٗٚالحاجب لمحمود بف عبد الرحمف شمس الديف األصفياني )ت: 

اإلبياج في شرح المنياج لعمي بف عبد  , ٛٚٔ/ٕـ: ٜٙٛٔ, ٔبقا , دار المدني, السعودية , ط
بيروت , –, دار الكتب العممية  ىػ(ٔٚٚ)ت:  الكافي السبكي وولده عبد الوىاب السبكي

, نياية السوؿ شرح منياج الوصوؿ لعبد الرحيـ بف الحسف اإلسنوي  ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٕـ, ٜٜ٘ٔ
البحر المحيط لمحمد بف  , ٜٛٔـ: ٜٜٜٔ,  ٔبيروت , ط–ىػ( دار الكتب العممية ٕٚٚ)ت: 

صوؿ المختصر في أ ,ٚٙٔ/ٗـ: ٜٜٗٔ, ٔىػ( دار الكتبي , طٜٗٚعبد هللا الزركشي )ت: 
ىػ( المحقؽ: د. محمد مظير بقا , جامعة ٖٓٛالفقو البف المحاـ, عمي بف محمد الحنبمي )ت: 

, التحرير )مطبوع مع شرحو التيسير( لكماؿ الديف  , ٔٔٔمكة المكرمة:  -الممؾ عبد العزيز 
 -ىػ( مصطفى البابي اْلحَمِبي ٔٙٛمحمد بف عبد الواحد السيواسي المعروؼ بابف اليماـ )ت: 

, التقرير والتحبير لمحمد بف محمد المعروؼ بابف أمير حاج الحنفي  ٕٙٗ/ٔـ:  ٕٖٜٔصر م
التحبير شرح التحرير لعمي بف  , ٕٕٓ/ٔـ: ٖٜٛٔ,  ٕىػ( دار الكتب العممية , طٜٚٛ)ت: 

ىػ( المحقؽ: د. عبد الرحمف الجبريف, د. عوض القرني, د. ٘ٛٛسميماف المرداوي الحنبمي )ت: 
, مسمَّـ الثبوت  ٜٕٕٗ/٘ـ: ٕٓٓٓ,  ٔالسعودية / الرياض , ط -مكتبة الرشد أحمد السراح , 

ىػ( دار الكتب ٜٔٔٔ)مطبوع مع شرحو فواتح الرحموت( لمحب هللا بف عبد الشكور البياري )
, الوسيط في  ٜٕٚ/ٔـ , ضبطو عبدهللا محمود محمد عمر: ٕٕٓٓ,  ٔالعممية , بيروت ط

 .ٙٔٔي سنة , دار التأليؼ , مصر , د ط , د ت: أصوؿ فقو الحنفية ألحمد فيمي أب
 , ٖٗٛ-ٖٖٛ/ٕ, المحصوؿ :  ٕٓ٘/ٔ, أصوؿ السرخسي:  ٙٔٔ: الشاشي أصوؿ - ٕٗ

ىػ( دراسة  ٕٛٙالتحصيؿ مف المحصوؿ لسراج الديف محمود بف أبي بكر األْرَموي )ت: 
ـ:  ٜٛٛٔ,  ٔوتحقيؽ: الدكتور عبد الحميد عمي أبو زنيد , مؤسسة الرسالة , بيروت , ط

ىػ( المحقؽ : زكريا عميرات , دار ٖٜٚ, شرح التمويح لمسعود بف عمر التفتازاني )ت:  ٖٔٙ/ٔ
 , ٚٙٔ/ٗ, البحر المحيط لمزركشي:  ٜٕ٘/ٔـ: ٜٜٙٔ,  ٔلبناف , ط –الكتب العممية بيروت 

فصوؿ البدائع في أصوؿ الشرائع لمحمد بف  , ٔٔٔ, المختصر في أصوؿ الفقو البف المحاـ: 
ىػ( المحقؽ: محمد حسيف محمد حسف إسماعيؿ , دار الكتب العممية, ٖٗٛمزة الفناري )ت: ح

التحبير شرح التحرير:  , ٕٕٓ/ٔالتقرير والتحبير:  , ٕٙٓ/ٕـ:  ٕٙٓٓ, ٔبيروت , ط
٘/ٕٖٗٓ. 
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ألف ماىية الشيء موجودة في أفراده , وىي المقصودة لممتكمـ في عرؼ الناس , أما  - ٕ٘

 ة في الذىف فال ينظر إلييا الناس في عرفيـ.الماىية الموجود
, نياية السوؿ:  ٓٛٔ/ٕبياف المختصر لؤلصفياني:  , ٕٔ٘/ٕينظر: اإلحكاـ لآلمدي:  - ٕٙ
 .ٜٕٚ/ٔ, مسمـ الثبوت:  ٜٛٔ/ٔ
, فإف  ٜٛٔقاؿ اإلسنوي: )األفعاؿ نكرات , والنكرة في سياؽ النفي تعـ(. نياية السوؿ:  - ٕٚ

الحدث , مثؿ: )َكَتَب( , فإنو يدؿ عمى حدٍث وىو  -ٕالزماف ,  -ٔالفعؿ داؿ عمى أمريف: 
الكتابة , ويدؿ عمى الزمف الماضي الذي وقعت فيو الكتابة , والكتابة المفيومة مف الفعؿ )َكَتَب( 
لـ تحدد بجزئية مف جزئياتيا حتى تكوف معرفة , بؿ ىي عامة في جميع جزئياتيا وشاممة ليا 

 .ٙٗ/ٔحو الوافي: فتكوف نكرة. ينظر: الن
, روضة الناظر وجنة المناظر لعبد هللا بف أحمد بف محمد بف  ٖٖٗ/ٕالمحصوؿ لمرازي:  - ٕٛ

, التقرير والتحبير:  ٖٔ/ٕـ: ٕٕٓٓ,  ٕىػ( مؤسسة الرّياف , طٕٓٙقدامة المقدسي )ت: 
ٔ/ٔٛٚ. 
 .ٕٔٔ/ٔ, شرح التمويح عمى التوضيح:  ٜٛٔ/ٔنياية السوؿ:  - ٜٕ
, فواتح  ٕٚٗ/ٔ, تيسير التحرير:  ٕٕٔ/ٔينظر: التحرير مع التقرير والتحبير:  - ٖٓ

 ٖٕٛ/ٔالرحموت: 
 .ٕٔٔ/ٔ, شرح التمويح عمى التوضيح:  ٖ٘ٚٔ/ٗنياية الوصوؿ لؤلرموي:  - ٖٔ
 .ٜٛٔ/ٔ, نياية السوؿ:  ٖ٘ٚٔ/ٗنياية الوصوؿ لؤلرموي:  - ٕٖ
 .ٕٕٛ/ٔ ينظر: مسمـ الثبوت مع شرحو فواتح الرحموت: - ٖٖ
لممقتضى عند عمماء الحنفية تعريفاف: األوؿ: )ىو زيادة عمى النص لـ يتحقؽ معنى النص  - ٖٗ

بدونيا( , والثاني: )ىو ما ثبت زيادة عمى النص لتصحيحو شرعا( , فالثاني قيََّد الطالب لمزيادة 
 .ٛٔٔ/ٔبالشرع , واألوؿ جعمو مطمقا فشمؿ الشرع والعقؿ. ينظر: كشؼ األسرار لمبخاري: 

 .ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٔالتمويح لمتفتازاني مع التوضيح والتنقيح لممحبوبي:  - ٖ٘
الشكؿ األوؿ ىو: قياس يكوف الحد األوسط فيو محموال في المقدمة الصغرى وموضوعا في  - ٖٙ

المقدمة الكبرى. )والحد األوسط( ىو الكممة المكررة في المقدمتيف , )والمحموؿ( ىو المسند 
وضوع( ىو المسند إليو المحكوـ عميو. مثؿ قولنا: محمد مؤمف , وكؿ مؤمف المحكوـ بو , )والم

مغفور لو , فمحمد مغفور لو , فالمقدمة الصغرى )محمد مؤمف( , والمقدمة الكبرى )وكؿ مؤمف 
ىػ(  المحقؽ: الدكتور ٘ٓ٘مغفور لو(. ينظر: معيار العمـ , لمحمد بف محمد الغزالي )ت: 

 .ٖٗٔـ:  ٜٔٙٔؼ, مصر , سميماف دنيا , دار المعار 
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 .ٖٕٚالمستصفى:  - ٖٚ
 .ٕٕٓ/ٔالتحرير مع شرحو التقرير والتحبير:  - ٖٛ
 .ٕٕٗ/ٔ,التحرير وشرحو التيسير:  ٖٕٔ/ٗينظر: البحر المحيط:  - ٜٖ
 .ٕٛ٘/ٔالتمويح:  - ٓٗ
 .ٖٕٗ/ٔوما بعدىا , فواتح الرحموت:  ٚٗٙ/ٕينظر تشنيؼ المسامع شرح جمع الجوامع:  - ٔٗ
ىػ( , المحقؽ: سعد بف  ٜٗٙالنظاـ لمظفر الديف أحمد بف عمي بف الساعاتي )ت: ديعب -ٕٗ

 .ٛٗ٘/ٕـ:  ٜ٘ٛٔغرير بف ميدي السممي , رسالة دكتوراه )جامعة أـ القرى(, 
 .ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٕاإلبياج:  - ٖٗ
مف العمماء مف أطمؽ عميو لفظ: الظاىر , والحكـ , وأطمؽ لفظ )الباطف( عمى ما اطمؽ  - ٗٗ

 عميو اآلخروف لفظ: ديانة.
ىػ( حققو وعمؽ عميو وقدـ لو: ٖٙٚينظر: أصوؿ الفقو لمحمد بف مفمح المقدسي )ت:  - ٘ٗ

َدَحاف , مكتبة العبيكاف , ط التحرير مع ,  ٖٛٛ/ٕـ:  ٜٜٜٔ,  ٔالدكتور فيد بف محمد السَّ
, حاشية العطار عمى  ٜٕٚ/ٔ, مسمـ الثبوت:  ٖٕٔٗ/٘, التحبير:  ٕٕٓ/ٔالتقرير والتحبير: 

لكتب ىػ( دار إٓ٘ٔشرح المحمي عمى جمع الجوامع لحسف بف محمد العطار الشافعي )ت: 
 . ٓٔ/ٕالعممية , د ط , د ت: 

عمي بف إسماعيؿ األبياري , التحقيؽ والبياف في شرح البرىاف ل ٖٕٚينظر: المستصفى:  - ٙٗ
ـ: ٖٕٔٓ,  ٔىػ( المحقؽ: د. عمي بف عبد الرحمف بساـ الجزائري , دار الضياء , ط ٙٔٙ)ت: 

 ٖٗٚٔ/ٗ, نياية الوصوؿ:  ٘ٛٔ, شرح تنقيح الفصوؿ:  ٕٔ٘/ٕ,  اإلحكاـ لآلمدي:  ٕٕٜ/ٔ
لي الديف الغيث اليامع شرح جمع الجوامع لو  , ٚٔٔ/ٕ, اإلبياج:  ٛٚٔ/ٕ, بياف المختصر: 

ىػ( المحقؽ: محمد تامر حجازي , دار الكتب ٕٙٛأبي زرعة أحمد بف عبد الرحيـ العراقي )ت: 
, نياية  ٕٓ/ٕ, شرح جمع الجوامع لممحمي مع حاشية العطار:  ٜٕٛـ: ٕٗٓٓ,  ٔالعممية , ط

, تشنيؼ  ٔٔٔـ: , المختصر البف المحا ٛٙٔ/ٗ, البحر المحيط لمزركشي:   ٜٛٔالسوؿ: 
 .ٜٛٙ/ٕع: المسام

, الفصوؿ في األصوؿ ألحمد بف عمي الرازي الجصاص  ٙٔٔينظر: أصوؿ الشاشي:  - ٚٗ
, أصوؿ السرخسي:  ٖٕٙ/ٔـ : ٜٜٗٔ,  ٕىػ( وزارة األوقاؼ الكويتية , طٖٓٚالحنفي )ت: 

الكافي شرح البزودي لمحسيف بف عمي  , ٖٔٙ/ٔ, التحصيؿ: ٖٗٛ/ٕ, المحصوؿ:  ٕٓ٘/ٔ
ْغَناقي ـ:  ٕٔٓٓ,  ٔىػ( المحقؽ: فخر الديف سيد محمد قانت , مكتبة الرشد , ط ٔٔٚ)ت:  السِّ

, إيضاح الدالئؿ في الفرؽ بيف المسائؿ لعبد الرحيـ بف عبد هللا بف محمد الزريراني  ٔٛٓٔ/ٖ
ىػ( دار ابف  ٖٕٗٔىػ( تحقيؽ ودراسة: عمر بف محمد السبيؿ )المتوفى:  ٔٗٚالحنبمي )ت: 
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, المختصر  ٜٕ٘/ٔ, التمويح عمى التوضيح:  ٓٗٙىػ : ٖٔٗٔ,  ٔة , طالجوزي , السعودي
,  التحرير مع التقرير  ٕٙٓ/ٕ, فصوؿ البدائع:  ٙ٘ٔ/ٕ, الردود والنقود: ٔٔٔالبف المحاـ: 

 ,  ٕٕٓ/ٔوالتحبير: 
,  ٓٛٔ/ٕ, مختصر ابف الحاجب مع بياف المختصر:  ٕٔ٘/ٕينظر: اإلحكاـ لآلمدي:  - ٛٗ

 .ٚٔٔ/ٕاإلبياج: 
 .ٕٖٕٗ/٘ينظر: التحبير:  - ٜٗ
 .ٓٔ/ٕينظر: حاشية العطار عمى شرح جمع الجوامع:  - ٓ٘
 .ٕٓٛ/ٔ, مسمـ الثبوت مع فواتح الرحموت:  ٕ٘ٛ/ٕينظر: المحصوؿ:  - ٔ٘
 .ٜ٘ٛٔ/ٗ, نفائس األصوؿ:  ٓٛٔ/ٕينظر: مختصر ابف الحاجب مع بياف المختصر:  - ٕ٘
 .ٓٛٔ/ٕر: ينظر: مختصر ابف الحاجب مع بياف المختص - ٖ٘
 .ٕٓٛ/ٔينظر: فواتح الرحموت:  - ٗ٘
 .ٕٕٔ/ٔينظر: المصدر نفسو , التحرير مع التقرير والتحبير:  -٘٘
 . ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٔ, مسمـ الثبوت مع فواتح الرحموت:  ٚ٘ٔ/ٕينظر: الردود والنقود:  - ٙ٘
 .ٕٛٔ/ٕينظر: مختصر ابف الحاجب مع بياف المختصر:  - ٚ٘
 .ٕٕٛ/ٔتح الرحموت: ينظر: مسمـ الثبوت مع فوا - ٛ٘
 .ٚ٘ٔ/ٕينظر: الردود والنقود:  - ٜ٘
 ينظر: المصدر نفسو. - ٓٙ
 .ٛ٘ٔ/ٕينظر: المصدر السابؽ:  - ٔٙ
ينظر: المبسوط لمسرخسي , لمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت:  - ٕٙ

:  ـٕٓٓٓ, ٔىػ( دراسة وتحقيؽ: خميؿ محي الديف الميس , دار الفكر , بيروت , طٖٛٗ
ٛ/ٖٔ٘-ٖٔٙ. 
ىػ( ٗٛٙالذخيرة ألحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي )ت :  ينظر: - ٖٙ

,  ٔبيروت , ط -المحقؽ:محمد حجي , سعيد أعراب , محمد بو خبزة , دار الغرب اإلسالمي
 .ٚٛ/ٔـ:  ٜٜٗٔ

أصولي ألني لـ . ذكرت ىذه العبارة لمشافعية مف كتاب ٖٗٚٔ/ٗينظر: نياية الوصوؿ:  - ٗٙ
 أعثر عمى نص ليـ في كتب الفقو.

ينظر: فتح القدير لكماؿ الديف محمد بف عبد الواحد السيواسي المعروؼ بابف اليماـ )ت:  - ٘ٙ
, تبييف الحقائؽ لعثماف بف عمي  ٖٗٔ-ٖٖٔ/٘ىػ( دار الفكر ,بدوف طبعة , وبدوف تاريخ: ٔٙٛ
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بوالؽ,  -ىػ( المطبعة الكبرى األميرية  ٖٗٚ: بف محجف البارعي, فخر الديف الزيمعي الحنفي )ت
, العناية شرح اليداية لمحمد بف محمد بف محمود, أكمؿ  ٖٖٔ/ٖىػ:  ٖٖٔٔ, ٔالقاىرة , ط

, البناية شرح اليداية لمحمود بف أحمد  ٖٖٔ/٘ىػ( مطبوع مع اليداية: ٙٛٚالديف البابرتي )ت: 
 ٕٓٓٓ,  ٔبيروت , ط –العممية ىػ( دار الكتب ٘٘ٛبف موسى بدر الديف العينى )ت: 

, رد المحتار عمى الدر المختار , لمحمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف  ٙٛٔ/ٙـ:
 .ٔٛٚ/ٖـ: ٕٜٜٔ,  ٕبيروت , ط-ىػ( دار الفكرٕٕ٘ٔالدمشقي الحنفي )ت: 

 وما بعدىا. ٜٕٕٗ/٘ينظر: التحبير:  - ٙٙ
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 المصادر فكرس
 السبكي الوىاب عبد وولده السبكي الكافي عبد بف لعمي المنياج شرح في اإلبياج •
 . ـٜٜ٘ٔ,  بيروت– العممية الكتب دار( , ىػٔٚٚ: ت)
 عبد: المحقؽ( ىػٖٔٙ: ت) اآلمدي عمي أبي بف لعمي األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ •

 . بيروت اإلسالمي,  المكتب,  عفيفي الرزاؽ
 المعروؼ األنصاري محمد بف هللا عبد بف لقاسـ,  الفروؽ أنواء عمى الشروؽ إدرار •

 دار,  المنصور خميؿ: المحقؽ( لمقرافي الفروؽ أنواء مطبوع( , )ىػ ٖٕٚ: ت) الشاط بابف
 .ـٜٜٛٔ,  العممية الكتب

: ت) السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف لمحمد السرخسي أصوؿ •
 .ـ ٖٜٜٔ,  ٔط,  بيروت,  العممية الكتب دار( ىػٖٛٗ

 الكتاب دار( ىػٖٗٗ: ت) الشاشي إسحاؽ بف محمد بف ألحمد الشاشي أصوؿ  •
 . بيروت,  العربي

( ـٕٙٔٓ-ٕٜٗٔ)الزلمي إبراىيـ مصطفى لمدكتور الجديد نسيجو في الفقو أصوؿ •
 .ـٕٕٓٓ,  ٓٔ ط,  بغداد,  الخنساء شركة

: لو وقدـ عميو وعمؽ حققو( ىػٖٙٚ: ت) المقدسي مفمح بف لمحمد الفقو أصوؿ •
َدَحاف محمد بف فيد الدكتور  .ـ ٜٜٜٔ,  ٔط,  العبيكاف مكتبة,  السَّ

 الزريراني محمد بف هللا عبد بف الرحيـ لعبد المسائؿ بيف الفرؽ في الدالئؿ إيضاح •
 ابف دار( ىػ ٖٕٗٔ: ت) السبيؿ محمد بف عمر: ودراسة تحقيؽ( ىػ ٔٗٚ: ت) الحنبمي
 .ىػٖٔٗٔ , ٔط,  السعودية,  الجوزي

, ٔط,  الكتبي دار( ىػٜٗٚ: ت) الزركشي هللا عبد بف لمحمد المحيط البحر •
 .ـٜٜٗٔ

: المحقؽ( , ىػ ٜٗٙ:ت) الساعاتي بف عمي بف أحمد الديف لمظفر النظاـ بديع •
 .ـ ٜ٘ٛٔ(, القرى أـ جامعة) دكتوراه رسالة,  السممي ميدي بف غرير بف سعد

( ىػ٘٘ٛ: ت) العينى الديف بدر موسى بف أحمد بف لمحمود اليداية شرح البناية •
 .ـ ٕٓٓٓ,  ٔط,  بيروت – العممية الكتب دار
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 الديف شمس الرحمف عبد بف لمحمود الحاجب ابف مختصر شرح المختصر بياف •
 ,ٔط,  السعودية المدني, دار,  بقا مظير محمد: المحقؽ( ىػٜٗٚ: ت) األصفياني

 .ـٜٙٛٔ
 الحنفي الزيمعي الديف فخر البارعي, محجف بف عمي بف لعثماف الحقائؽ تبييف •
 .ىػ ٖٖٔٔ ,ٔط,  القاىرة بوالؽ, - األميرية الكبرى المطبعة( ىػ ٖٗٚ: ت)
. د: المحقؽ( ىػ٘ٛٛ: ت) الحنبمي المرداوي سميماف بف لعمي التحرير شرح التحبير •

/  السعودية - الرشد مكتبة,  السراح أحمد. د القرني, عوض. د الجبريف, الرحمف عبد
 .ـٕٓٓٓ,  ٔط,  الرياض

 السيواسي الواحد عبد بف محمد الديف لكماؿ( التيسير شرحو مع مطبوع) التحرير •
 . ـ ٕٖٜٔ مصر - اْلحَمِبي البابي مصطفى( ىػٔٙٛ: ت) اليماـ بابف المعروؼ

( ىػ ٕٛٙ: ت) األْرَموي بكر أبي بف محمود الديف لسراج المحصوؿ مف التحصيؿ •
,  ٔط,  بيروت,  الرسالة مؤسسة,  زنيد أبو عمي الحميد عبد الدكتور: وتحقيؽ دراسة
 . ـ ٜٛٛٔ

( ىػ ٙٔٙ: ت) األبياري إسماعيؿ بف لعمي البرىاف شرح في والبياف التحقيؽ •
 .ـٖٕٔٓ , ٔط,  الضياء دار,  الجزائري بساـ الرحمف عبد بف عمي. د: المحقؽ

( ىػٜٚٛ: ت) الحنفي حاج أمير بابف المعروؼ محمد بف لمحمد والتحبير التقرير •
 .ـٖٜٛٔ,  ٕط,  العممية الكتب دار
 الحرميف بإماـ الممقب الجويني, هللا عبد بف الممؾ لعبد الفقو أصوؿ في التمخيص •
 اإلسالمية البشائر دار,  العمري أحمد وبشير النبالي جولـ هللا عبد: المحقؽ( ىػٛٚٗ: ت)
 .بيروت –
 شرح مع( )ىػٔٚٚ:ت) السبكي الكافي عبد بف عمي بف الوىاب لعبد الجوامع جمع •

 .تاريخ ودوف طبعة دوف,  العممية الكتب دار( العطار وحاشية المحمي
 العطار محمد بف لحسف الجوامع جمع عمى المحمي شرح عمى العطار حاشية •

 .ت د,  ط د,  العممية الكتب دار( ىػٕٓ٘ٔ: ت) الشافعي
( ىػٗٛٙ:  ت) بالقرافي الشيير المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف ألحمد الذخيرة •

,  بيروت -اإلسالمي الغرب دار,  خبزة بو محمد,  أعراب سعيد,  حجي محمد:المحقؽ
 .ـ ٜٜٗٔ,  ٔط



 .....مفعوالته إلى المتعدي الفعل رموم 
.م.د. وليد سرحان فاضل                    

 
408 

                                                                                                                                                                      

 عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف لمحمد,  المختار الدر عمى المحتار رد •
 .ـٕٜٜٔ,  ٕط,  بيروت-الفكر دار( ىػٕٕ٘ٔ: ت) الحنفي الدمشقي

: ت) المقدسي قدامة بف محمد بف أحمد بف هللا لعبد المناظر وجنة الناظر روضة •
 .ـٕٕٓٓ,  ٕط,  الرّياف مؤسسة( ىػٕٓٙ

 ت) المصري العقيمي الرحمف عبد بف هللا لعبد مالؾ ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح •
,  ٕٓ ط,  القاىرة – التراث دار,  الحميد عبد الديف محيي محمد:  المحقؽ( ىػٜٙٚ: 

 .ـ ٜٓٛٔ
: ت) اأُلْشُموني عيسى بف محمد بف لعمي,  مالؾ ابف ألفية عمى األشموني شرح •

 .ـٜٜٛٔ,  ٔط,  بيروت,  العممية الكتب دار( ىػٜٓٓ
,  عميرات زكريا:  المحقؽ( ىػٖٜٚ: ت) التفتازاني عمر بف لمسعود التمويح شرح •

 . ـٜٜٙٔ,  ٔط,  لبناف – بيروت العممية الكتب دار
 طو: المحقؽ( ىػٗٛٙ: ت) القرافي المالكي إدريس بف ألحمد الفصوؿ تنقيح شرح •

 . ـٖٜٚٔ ,ٔط,  المتحدة الفنية الطباعة شركة,  سعد الرؤوؼ عبد
 حققو( ىػٛ٘ٗ:  ت) يعمى بأبي الشيير,  الحسيف بف لمحمد الفقو أصوؿ في العدة •

 .ـ ٜٜٓٔ,  ٕط,  المباركي سير بف عمي بف أحمد د:  نصو وخرج عميو وعمؽ
: ت) البابرتي الديف أكمؿ محمود, بف محمد بف لمحمد اليداية شرح العناية •

 .اليداية مع مطبوع( ىػٙٛٚ
 ميدي د: المحقؽ( ىػٓٚٔ: ت) البصري الفراىيدي أحمد بف لمخميؿ العيف •

 .  اليالؿ ومكتبة دار,  السامرائي إبراىيـ د المخزومي,
 الرحيـ عبد بف أحمد زرعة أبي الديف لولي الجوامع جمع شرح اليامع الغيث •

 .ـٕٗٓٓ , ٔط,  العممية الكتب دار,  حجازي تامر محمد: المحقؽ( ىػٕٙٛ: ت) العراقي
: ت) اليماـ بابف المعروؼ السيواسي الواحد عبد بف محمد الديف لكماؿ القدير فتح •

 . تاريخ وبدوف,  طبعة بدوف, الفكر دار( ىػٔٙٛ
: المحقؽ( ىػٖٗٛ: ت) الفناري حمزة بف لمحمد الشرائع أصوؿ في البدائع فصوؿ •

 .ـ ٕٙٓٓ ,ٔط,  بيروت العممية, الكتب دار,  إسماعيؿ حسف محمد حسيف محمد
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 وزارة( ىػٖٓٚ: ت) الحنفي الجصاص الرازي عمي بف ألحمد األصوؿ في الفصوؿ •
 .  ـٜٜٗٔ , ٕط,  الكويتية األوقاؼ

: ت) ىشاـ بابف ,الشيير يوسؼ بف هللا لعبد,  شرحو مع الصدى وبؿ الندى قطر •
 .ٖٖٛٔ ,ٔٔ ط,  القاىرة,  الحميد عبد الديف محيى محمد: المحقؽ( ىػٔٙٚ

ْغَناقي عمي بف لمحسيف البزودي شرح الكافي •  فخر: المحقؽ( ىػ ٔٔٚ: ت) السِّ
 . ـ ٕٔٓٓ , ٔط,  الرشد مكتبة,  قانت محمد سيد الديف

 الديف عالء محمد, بف أحمد بف العزيز لعبد,  البزدوي أصوؿ عف األسرار كشؼ •
– العممية الكتب دار,   عمر محمد محمود هللا عبد:  المحقؽ( ىػٖٓٚ:  ت) البخاري
 .ـٜٜٚٔ,  ٔط,  بيروت

: ت) السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف لمحمد,  لمسرخسي المبسوط •
 .ـٕٓٓٓ ,ٔط,  بيروت,  الفكر دار,  الميس الديف محي خميؿ: وتحقيؽ دراسة( ىػٖٛٗ

 زىير: وتحقيؽ دراسة( ىػٜٖ٘: ت) الرازي القزويني فارس بف ألحمد المغة مجمؿ •
 .ـ ٜٙٛٔ,  ٕط بيروت - الرسالة مؤسسة,  سمطاف المحسف عبد
 طو الدكتور: تحقيؽ( ىػٙٓٙ: ت) الرازي الديف فخر عمر بف لمحمد المحصوؿ •

 .ـٜٜٚٔ ,ٖط,  الرسالة مؤسسة,  العمواني فياض جابر
[ ىػٛ٘ٗ: ت] المرسي سيده بف إسماعيؿ بف لعمي األعظـ والمحيط المحكـ •

 .ـ ٕٓٓٓ,  ٔط,  بيروت – العممية الكتب دار,  ىنداوي الحميد عبد: المحقؽ
: المحقؽ( ىػٙٙٙ: ت) الرازي القادر عبد بف بكر أبي بف لمحمد الصحاح مختار •

,  ٘ط,  صيدا – بيروت النموذجية, الدار - العصرية المكتبة,  محمد الشيخ يوسؼ
 .ـٜٜٜٔ

( ىػٖٓٛ: ت) الحنبمي محمد بف عمي المحاـ, البف الفقو أصوؿ في المختصر •
 .  المكرمة مكة - العزيز عبد الممؾ جامعة,  بقا مظير محمد. د: المحقؽ

 عبد السالـ عبد محمد: تحقيؽ( ىػ٘ٓ٘: ت) الغزالي محمد بف لمحمد المستصفى •
 . ـٖٜٜٔ ,ٔط,  العممية الكتب دار,  الشافي

 الشكور عبد بف هللا لمحب( الرحموت فواتح شرحو مع مطبوع) الثبوت مسمَّـ •
 محمود عبدهللا ضبطو,  ـٕٕٓٓ,  ٔط بيروت,  العممية الكتب دار( ىػٜٔٔٔ) البياري
 .عمر محمد
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 المعتزلي الَبْصري الحسيف أبي الطيب عمي بف لمحمد الفقو أصوؿ في المعتمد •
 .ٖٓٗٔ ,ٔط,  بيروت – العممية الكتب دار,  الميس خميؿ: المحقؽ( ىػٖٙٗ: ت)
( ىػٕٗٗٔ: ت) عمر الحميد عبد مختار أحمد. د, المعاصرة العربية المغة معجـ •

 .ـ ٕٛٓٓ,   ٔط,  الكتب عالـ,  عمؿ فريؽ بمساعدة
 أحمد/  مصطفى إبراىيـ)بالقاىرة العربية المغة مجمع: المؤلؼ,  الوسيط المعجـ •

 .الدعوة دار( النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات
 عبد: المحقؽ( ىػٜٖ٘: ت) الرازي القزويني فارس بف ألحمد,  المغة مقاييس معجـ •

 .ـٜٜٚٔ,  الفكر دار,  ىاروف محمد السالـ
 سميماف الدكتور: المحقؽ(  ىػ٘ٓ٘: ت) الغزالي محمد بف لمحمد,  العمـ معيار •

 .ـ ٜٔٙٔ,  مصر المعارؼ, دار,  دنيا
 .٘ٔ ط,  المعارؼ دار( ىػٜٖٛٔ: ت) حسف لعباس الوافي النحو •
( ىػٕٚٚ: ت) اإلسنوي الحسف بف الرحيـ لعبد الوصوؿ منياج شرح السوؿ نياية •

 .ـٜٜٜٔ,  ٔط,  بيروت– العممية الكتب دار
( ىػ ٘ٔٚ:ت) األرموي الرحيـ عبد بف لمحمد األصوؿ دراية في الوصوؿ نياية •

 التجارية المكتبة,  السويح سالـ بف سعد. د - اليوسؼ سميماف بف صالح. د: المحقؽ
 .ـ ٜٜٙٔ,  ٔط,  المكرمة بمكة

 د,  مصر,  التأليؼ دار,  سنة أبي فيمي ألحمد الحنفية فقو أصوؿ في الوسيط •
 .ت د,  ط


