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املستدلص
يػػدرس ػػحا ال ػ « :ق ػحااح العِل ػة يف القيػػاس بػػأ علػػم أ ػػحؿ
الفقػػو وعلػػم ا َػ َدؿ»؛ وقػػد امػػتلب ال ػ علػ مقدمػػة و يػػد وأربعػػة
م اح وخا ة تشتلب عل أ م النتائج والتح يات.
وظ ػػر ن م ػػا خ ػػبلؿ الدراس ػػة وال ػ ػ ع ػػدة ئت ػػائج؛ م ػػا أ ػػا
إمجاالً:
 أف علم أ حؿ الفقو ما أكثر العلحـ املتعقلة بعلػم ا ػدؿ واملتػة رة
بػػو وأف األ ػحليأ مػػا أكثػػر العللػػام اسػػتمداماً لعلػػم ا ػػدؿ يف
تقريػػر القحاعػػد األ ػػحلية واالحتجػػاج وػػا والػػد،اع عن ػػا وئق ػ
م و املمالفأ.
 أف علم ا دؿ أاخب علػ علػم األ ػحؿ ارقػاَ ةديػدة كػا جج
العقليػ ػػة املتنحعػ ػػة الػ ػػك اعتلػ ػػد علي ػ ػػا أكثػ ػػر األ ػ ػػحليأ يف تقريػ ػػر
مح م و ي ارؽ ةديػدة تكػا معرو،ػة يف القػرف األوؿ بػأ
الص ابة والتابعأ.
 أف ا دؿ علم مستقب بحاتو وتة ر بػو كثػ مػا عللػام األ ػحؿ؛
وأ ر ذلك يف بع ا حائػ املحوػحعية واملن جيػة لعلػم األ ػحؿ
،ة ح بين لا كث ما املسائب والفروع املتداخلة.
الكلمات االفتتاحية :قحااح العلة القيػاس علػم أ ػحؿ الفقػو
علم ا دؿ.
ٖ٘ٙ

ٔ – الجزء الثانيٛٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
This study examines: "The invectives of the
effective cause (Al-'llah) in the measurement between the
fundamental of Jurisprudence (Usoul Alfiqh) and the
science of controversy". The study included an
introduction, a preface, four chapters, and a conclusion
that includes the most important findings and
recommendations.
My research and study showed me several findings,
and the most important of these are the following:
 The fundamental of Jurisprudence is one of the most
sciences that is related to the science of controversy
and influenced by it. and that the fundamentalists
(Al-Ousouliyeen) are considered the most scholars
who used the science of controversy in determining
rules, protesting and defending them repealing the
suspicious of the violators.
 That the science of controversy has introduced new
methods to the fundamental of Jurisprudence, as
various mental pretension which was adopted by
many fundamentalists in the establishment of their
mazhab (doctrine), they are new methods which
were not known in the first century between the
companions (Sahaabah) and those who followed
them (Tabi'een).
 That the controversy is a science of its own, and many
of the jurisprudential scholars were influenced by it,
and it has affected some substantive and
methodological aspects of the science of
Jurisprudence, so several issues and overlapping
branches become between them.
Keywords:
The invectives, cause (Al-'llah), measurement, The
fundamentals of Jurisprudence, the science of controversy.
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املكدمة
ا لػػد ر رب العػػاملأ وأ،لػػب الصػػبلة وأم التسػػليم علػ سػػيدئا
حملػػد خػػام األئ يػػام واملرسػػلأ وعل ػ هلػػو وأ ػ ابو أمجعػػأ والتػػابعأ
ما ت ع دا م بإحساف إىل يحـ الديا .وبعد:
 ،ػػإف عل ػػم أ ػػحؿ الفق ػػو م ػػا أر ،ػػع عل ػػحـ الش ػ ػريعة ق ػػدراً وأةل ػػا
املسػػائب؛  ،ػػح
وػ
مكائػػة  ،ػػح علػػم لػػحالظ مػػا ائت،لػ الفػػروع وال ُ
مسػػتل ٌد مػػا الكتػػاب والسػػنة وعلػػم الكػػبلـ والل ػػة العربيػػة وعلػػم ا ػػدؿ
ػيب
علػ ٌػم ع،ػػيم القػػدر ر،يػػع الشػػةف لػػو قحاعػػدظ وأركائػػو  ،ػػح مكػ صحف أ ػ ٌ
مػػا م اح ػ علػػم األ ػػحؿ؛ ألف أ ػحلو مسػػتلدة مػػا كتػػاب ار وسػػنة
ئ يػ ػػو  وعلػ ػػب الص ػ ػ ابة  و ػ ػػح يف حقيقػ ػػة األمػ ػػر علػ ػ ٌػم مسػ ػػتقب
بحاتػػو لكػػا لػػو أ ػػر ك ػ يف ةحائػ محوػػحعية ومن جيػػة لعلػػم األ ػػحؿ
و ح ااخب يف ناياظ وبين لا كثػ مػا املسػائب والفػروع املتداخلػة وتػة ر
بو كث ما عللام األ حؿ السيلا ما سلك من م اريقة املتكللأ.
ومػػا أ ػػم املسػػائب الػػك تناووػػا األ ػحليحف وا ػػدليحف وئاقشػػح ا:
قحااح العلة وما تعلق هبا ما مسائب ،لقػد تناووػا األ ػحليحف مػا حيػ
كحهنا مػا مكلػبلت القيػاس وتنػاولحا ،ي ػا العلػة والػدليب واالع اوػات
وتناوو ػػا ا ػػدليحف م ػػا حيػ ػ كحهن ػػا اع او ػػات وأةحب ػػة واستفس ػػارات
متعلقةً بفا املناظرة وا داؿ؛ وكاف لػحلك أ ػرظ يف إ ػرام ال ػ يف قػحااح
العلػػة وتناولػػو مػػا عػػدة ةحائػ وعلػ الػػرام مػػا كػػحف بػػاب الق ػحااح يف
ٖ٘ٛ
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القياس قائلاً علػ علػم ا ػدؿ مػع اسػتثلار األ ػحليأ لتلػك القحاعػد يف
التعامب مع العلة وإب اوػا إال أئػو قػد ورا خػبلؼ مشػت ر بػأ أ ػب العلػم
يف أف تلك القحااح ما علم األ حؿ أو ما علم ا دؿ.
وال مػك أف ققيػػق الكػػبلـ يف تلػػك املسػػةلة لػػو أ يتػػو ا ا ػػة؛ ملػػا
ي تػ علػ مػػا يتح ػػب إليػػو ال احػ مػػا ه ػػار ال عفػ علػ أ ػػب العلػػم
س ػػيةك ذك ػػر بعل ػ ا يف ناي ػػا ال ػ م ػػا ن ػػا أح ػ الكتاب ػػة يف ػػحا
املحوػػحع؛ ويي ػ ثػػي« :قوووادح العلووة فووي القيوواس بووين علووم أصووول
الفقه وعلم الجدل»؛ سائلة املحىل ةل قدرتو التح،يق والسداا.
أسباب اختياز البحح:
ن ػػاؾ ع ػػدة أم ػػحر اعتػ ػ إىل اختي ػػار ػػحا املحو ػػحع لل ػ ػ م ػػا
أ ا ما يلي:
أوالً :الرا ة يف خدمة ِع ْلل ِ
أ ع،يلأ ةليلَي القدر كعلػم أ ػحؿ
َ
الفقو وعلم ا دؿ.
ثاني و واً :الرا ػ ػػة يف إظ ػ ػػار أ يػ ػػة ق ػ ػحااح العلػ ػػة ومكائت ػ ػػا بالنس ػ ػ ة
للقياس.
ثالثو واً :اراس ػػة محو ػػحع مشػ ػ ؾ ب ػػأ عل ػػم األ ػػحؿ وعل ػػم ا ػػدؿ
يف ئس تو إىل أ ٍي من لا.
وال
رابعو واً :إ ػػاـ الفائ ػػدة ال ػػك ب ػػدأ ا كثػ ػ م ػػا ال ػػاحثأ ،يل ػػا يتعل ػػق
قيقة قحااح العلة.
ٖٜ٘
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الدزاسات السابكة:
وقف عل عناويا متعلقة قيقة قحااح العلة يف ا ائ الن،ػري
والت يقػي ولكػا أقػػى علػ مػػا أ،ػرا ػحا املحوػػحع يف ػ مسػػتقب؛
ودما وقف عليو ما حظ الدراسات:
ٔ« -قوادح القياس عند األصوليين» ،ا .احل با ع د العزيز
العقيب .رسالة اكتػحراظ ما ةامعة اإلماـ حملد با سػعحا
اإلسػبلمية كليػة الػشريعة بالريػاض قػسم أ حؿ الفقو.
ٕ« -االعتراضات الواردة عولى القيواس» ،لل اح  :حملػد يحسػى
هخنػد ةاف ئيازي .و ػي أاروحػة لدرةػة الػدكتحراظ يف قػسم
الدراسػات العليا بكليػة الػشريعة جبامعة أـ القرى بإمراؼ
الدكتحر :أمحد  ،لي أبح سنة عاـ ٔٗٔٙػٜٜٔ٘-ـ.
ٖ« -قوادح فوساد اعتبوار القيواس» ،اراسػة تة ػيلية ت يقيػة أ.ا.
منشحر يف جملة ا قحؽ لل حث
علي با احل احمللااي
القائحئية واالقتصااية العدا (ٕ) ٕ٘ٓٓـ كلية ا قحؽ
ةامعة االسكندرية.
ٗ« -قوادح العلة وأثرها في اختالف الفقهاء» ،لل اح  :خليب
رادام حملد و ي رسالة مقدمة لنيب ارةة املاةست جبامعة أـ
ارماف اإلسبلمية.
٘« -قادح فساد اعتبار القياس» ،اراسة أ حلية ت يقية
لل احثة، :االة بن حملد با علي الشيمي و ي رسالة
مقدمة لنيب ارةة املاةست يف عصص أ حؿ الفقو بكلية
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الشريعة والدراسات اإلسبلمية جبامعة أـ القرى  ٖٔٗٙػ-
ٕ٘ٔٓـ.
واملبلحػػع علػ ػػحظ الدراسػػات أهنػػا تناولػ كػػب قػػااح صح ػػو؛ إمػػا
اختص بل ع ا بلؼ
عل وةو الن،ر أو الت يق بينلا اراسك يف ال
عللي أ حؿ الفقو وا دؿ.
يف قحااح العلة يف القياس بأ َ
ميَجي يف البحح:
ديكػػا أف أذكػػر من جػػي إمجػػاالً يف اراسػػة ػػحا املحوػػحع يف عػػدة
ئقاط محةزة عل الن ح اآلك:
أوالً :ب ػ ػ ػػدأت بتعريػ ػ ػ ػػى املص ػ ػ ػ ػ ل ات اوام ػ ػ ػػة يف ال ػ ػ ػ ػ ل ػ ػ ػ ػػة
وا بلحاً.
ثاني واً :مػػرح التعريػػى اال ػ بلحي ووو ػ حم زاتػػو وذكػػرت
العبلقة بينو وبأ املعىن الل حي.
ثالثاً :عرو املسػةلة األ ػحلية امل لحبػة بشػكب مػحةز مػع عزو ػا
ما مصاار ا األ لية.
رابعواً :بعػػد عروػػي لللسػػةلة األ ػحلية أبػػدأ بػػحكر هرام العللػػام
أالة كب قحؿ ومناقشت ا ما أمكا مع ال ةيح.
خامسو واً :راعيػ ػ يف ث ػػي الرس ػػم اإلمبلئ ػػي املس ػػتقر علي ػػو يف ا ػػامع
الل حية كلا راعي تحظيى عبلمات ال قيم – ببل إس اب -إليلاح املعىن.
سادس و واً :حر ػ ػ عل ػ ػ ئس ػ ػ اآلي ػػات القرهئي ػػة م ػػا املص ػ ػ ى
با ط العثلاين وأعزو ا إىل سحر ا ذاكراً أرقام ا با امية.
بآخر ال .
سابعاً :مجع املصاار واملراةع يف
ٔٗ٘

ِ
الج َدل ،د .أريج فهد الجابري
قوادح العلَّة في القياس بين علم أصول الفقه وعلم َ

خطة البحح:
اقتل ػ محوػػحع ال ػ أف أقسػػلو إىل :مقدمػػة و يػػد وأربعػػة
م اح وخا ة و ،ارس.
المقدم و ووة :ام ػ ػػتلل علػ ػ ػ  :م ػ ػػدخب لل ػ ػ ػ وال اعػ ػ ػ علػ ػ ػ
اختيارظ والدراسات السابقة ومن جي ،يو وخ تو.
و،يو بل ة م ال :
التمهيد :التعريى مبفراات ال
امل ل األوؿ :تعريى القحااح ل ة وا بلحا.
امل ل الثاين :تعريى العلة ل ة وا بلحا.
امل ل الثال  :تعريى القياس ل ة وا بلحا.
المبح ووأل األول :عبلق ػػة عل ػػم أ ػػحؿ الفق ػػو بعل ػػم ا ػػدؿ و،ي ػػو
بل ة م ال :
امل ل األوؿ :تعريى علم أ حؿ الفقو ل ة وا بلحاً.
امل ل الثاين :تعريى علم ا دؿ ل ة وا بلحاً.
امل ل الثال  :العبلقة بأ علم أ حؿ الفقو وعلم ا دؿ
المبحأل الثاني :خبلؼ العللام يف قحااح العلة و،يو م ل اف:
امل ل ػ األوؿ :مػػحا العللػػام يف ق ػحااح العلػػة ػػب ػػي مػػا علػػم
أ حؿ الفقو أو ما علم ا دؿ؟
امل لػ الثػػاين :أالػػة كػػب مػػح علػ مػػا ذ ػحا إليػػو ومناقشػػت ا
وال ةيح بين ا.
المبحووأل الثالووأل :اآل ػػار امل ت ػػة عل ػ ا ػػبلؼ يف ق ػحااح العلػػة
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و،يو م ل اف:
امل ل ػ األوؿ :اآل ػػار امل ت ػػة عل ػ الق ػػحؿ بػػةف ق ػحااح العلػػة م ػػا
أ حؿ الفقو.
امل ل الثاين :اآل ار امل ت ة عل القحؿ بةف قحااح العلة مػا علػم
ا دؿ.
المبحأل الرابع :املقارئػة بػأ قػحااح العلػة ومػا يشػاهب ا مػا علػحـ
أخرى يف علم أ حؿ الفقو و،يو م ل اف:
امل ل ػ األوؿ :املقارئػػة بػػأ ق ػحااح العلػػة وبػػأ امل اح ػ املػػةخحذة
ما علحـ الكتاب والسنة.
امل ل ػ الثػػاين :املقارئػػة بػػأ ق ػحااح العلػػة وبػػأ امل اح ػ املػػةخحذة
ما علحـ الل ة.
الخاتمة :تشتلب عل :
النتائج والتح يات.
الفهارس العامة :تشتلب عل :
قائلة املصاار واملراةع.
 ،رس املحوحعات.
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التنَيد :التعسيف مبفسدات البحح:
املطلب األول :تعسيف الكوادح لغة واصطالحا.
القوادح لغة:
مجع قااح والقدح يف الل ة يةك عل عدة ٍ
معاف من ا:
 التعييب والطعن ،يقاؿ :قَ َد َح يػَ ْق َد ُح يف الشيم قَ ْد ًحا :إذا َعيَووقَ َد َح يف عرض أَخيو يػَ ْق َدح ق ْدحاً :عابو واعا ،يو.
حس يف األسناف ق ْدحاً :أي :أكب
 التآكل :يقاؿ :وقَ َد َح ُّالس ُ
،ي ا.
 الخرق :ومنو قدح اإلئام :إذا خرقة(ٔ).واصطالحاً:
و ػػي م ػػا ي ع ػػا يف ال ػػدليب سػ ػحام ك ػػاف عل ػػة أـ ا ػػا وتس ػػل
بق ػحااح العلػػة مػػا بػػاب الت لي ػ ؛ ألف مع،ػػم االع اوػػات ال ػحاراة عل ػ
القياس منص ةٌ عل العلة(ٕ).
(ٔ) ين،ػ ػػر :الص ػ ػ اح للجػ ػػح ري (ٔ )ٖٜٗ/معجػ ػػم مقػ ػػاييغ الل ػ ػػة (٘ )ٙٚ/م ػ ػػااة
(قدح).
َ
(ٕ) ين ،ػػر :الت ػ ػ م ػػرح الت ري ػػر ( )ٖ٘ٗٗ/ٚمعج ػػم مص ػ ػ ل ات األ ػػحؿ
لق ػ ػ ػ س ػ ػػائح (ص .)ٖٕٗ:واختل ػ ػػى األ ػ ػػحليحف يف ع ػ ػػدا ػ ػػحظ القػ ػ ػحااح
وأقسػػام ا؛ ،لػػن م مػػا عػػد ا مخسػػة وعش ػريا قااح ػاً كاآلمػػدي ومػػن م مػػا
عػػد ا سػػتة قػحااح علػ سػ يب اإلمجػػاؿ كال يلػػاوي وال سػ يب للحقػػحؼ علػ
عدا معأ من ا؛ إذ يقحؿ العلد اإلجيي( :وقد عللػ أف ا صػر العقلػي يف
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فهو و ووي إذاً :الطو و وورق الدالو و ووة علو و ووى أن الوص و و و ال يكو و ووون علو و ووة
للحكم(ٔ).
شرح التعري :
الط وورق :أي السػ ػ ب املح ػػلة ل ػػنق ال ػػدليب أو اػ ػ ظ م ػػا قػ ػحااح
العلة.
الدالة على أن الوصو  :أي املرمػدة علػ أف العلػة الػك ةعلػ
ةامعةً بأ األ ب والفرع ا ا ة للتعليب(ٕ).
ال يك و ووون عل و ووة للحك و ووم :أي :ال يك ػ ػػحف و ػ ػػفاً ةامعػ ػ ػاً و ػ ػػح
كتملػػى ا كػػم عػػا العلػػة وذلػػك بػػةف ي ػػدي املع ػ ض الح ػػى املػػدع
عليتػػو اوف وةػػحا ا كػػم يف ػػحرة مػػا الصػػحر واملعػػروؼ أف مػػا مػػروط
العل ػػة ااراا ػ ػػا وذل ػػك بػ ػػةف يحة ػػد ا كػ ػػم عن ػػد وةحا ػ ػػا وينع ػػدـ عنػ ػػد
عػ ػػدم ا ،ػ ػػإذا وةػ ػػدت العلػ ػػة و يحةػ ػػد ا كػ ػػم ت ػ ػػأ عػ ػػدـ ػ ػػبلحيت ا
للتعليب وذلك كقحؿ بع الفق ام يف حق ما ي يػ النيػة يف الصػياـ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػكب؛ سػػيلا و ػػح أمػ ٌػر لبل ػ بلح واملحاوػػعة ،يػػو
مثػػب ػػحظ االع اوػػات مشػ ٌ
مػػدخب) .مػػرح العلػػد ملمتصػػر ابػػا ا اةػ (ٖ .)ٗٚٗ/وين،ػػر :اإلحكػػاـ
لآلمدي (ٗ )ٜٙ/خمتصر ابا ا اة مع مرح العلد (ٖ )ٗٛٓ/املن اج
مع مرح اإلهباج (ٖ.)ٛٗ/
(ٔ) ين ،ػ ػػر :احملص ػ ػػحؿ للػ ػ ػرازي (٘ )ٕٖ٘/ئف ػ ػػائغ األ ػ ػػحؿ يف م ػ ػػرح احملص ػ ػػحؿ
(.)ٖٖٛٔ/ٛ
(ٕ) ين،ر :الرب اف يف أ حؿ الفقو (ٕ )ٕٔٓ/قحااع األالة يف األ حؿ (ٕ.)ٕٖٓ/
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خبل أوؿ حمو عا النية ،بل يصح حمو ،يجعػب خلػح أوؿ الصػحـ عػا
النية علة لل بلف(ٔ).
العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي:
املعػػىن الل ػػحي أعػػم مػػا املعػػىن اال ػ بلحي؛ إذا إف املعػ الل ػػحي
م ػػامب لك ػػب تعي ػ ػ واع ػػا وك ػػحلك ك ػػب تآك ػػب أو خ ػػرؽ أم ػػا املع ػػىن
اال ػ بلحي ،مػػاص مبػػا يتعلػػق بالعلػػة مػػامب لكث ػ مػػا املعػػاين الل حيػػة
للق ػ ػ ػ ػػدح إال أف التعيػ ػ ػ ػ ػ وال ع ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػا أئسػ ػ ػ ػ ػ املع ػ ػ ػ ػػاين للق ػ ػ ػ ػػدح يف
اال بلح(ٕ).
املطلب الجاىي :تعسيف العلة لغة واصطالحا.

ِ
العلَّة لغة:
وا عدة ٍ
معاف:
أولها :املرض و احُ ا ُم ْعتَ ٌب.
العلَب و ح الشربة الثائيػة يقػاؿَ :علَػب
ثانيها :يفيد التكرر ومنو َ
بعد ئػَ َ ب.
ثالثها :العائق و ي هبحا املعىن :حدث يَ ْش َ ُب اح و عا وة و(ٖ).
(ٔ) ين،ػػر :احملصػػحؿ لل ػرازي (ٔ )ٖٔٛ/رووػػة النػػاظر وةنػػة املنػػاظر (ٕ )ٕٚٔ/اإلحكػػاـ
يف أ حؿ األحكاـ لآلمدي (ٗ.)ٜٛ/
(ٕ) ين،ر :أساس ال بلاة (ٕ )٘٘/تاج العروس (.)ٗٓ/ٚ
(ٖ) ين،ػػر :العػػأ (ٔ )ٛٛ/الص ػ اح تػػاج الل ػػة و ػ اح العربيػػة (٘ )ٖٔٚٚ/خمت ػػار
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واصطالحاً:
عُصر ،ػ ػ بتعػ ػػاريى كث ػ ػ ة؛ ئ ،ػ ػراً الخ ػ ػػتبل ،م يف تعليػ ػػب أ،ع ػ ػػاؿ ار
تعاىل وتة ُّر م بالن،ريات الكبلمية ومن ا:
 أهنا الح ى املؤ ر يف ا كم ال بحاتو بب جبعب الشارع و ح تعريػى
السرخسي وال زان(ٔ).
 أهنا املؤ ر يف ا كم بحاهتا ال جبعب ار وا علة و ح تعريى املعتزلة(ٕ).
 أهنا الح ى ال اع علػ ا كػم أي مشػتللة علػ حكلػة ػا ة
تكحف مقصحاة للشارع يف مرع ا كم و ح قحؿ اآلمدي(ٖ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الص اح (ص )ٕٔٚ :مااة (عب).
(ٔ) ين،ػػر :أ ػػحؿ السرخسػػي (ٕ )ٖٓٔ/مػػفام ال ليػػب (ص )ٕٓ:املستصػػف
(ٔ.)ٕٛٔ/
(ٕ) ين،ر :املعتلد (ٕ .)ٕٓٓ/و حا التعريى بنػامً علػ قاعػدة املعتزلػة يف الت سػأ
والتق ػػيح؛ ،ا سػػا والقػ ح عنػػد م ػػفات ذاتيػػة والشػػرع كامػػى وػػا ال مث ػ
وأف اإلئسػػاف مكل ػػى بالش ػرائع ق ػػب وةحا ػػا و ػػحا تق ػػد مػػن م للعق ػػب عل ػ
الشػػرع؛ أمػػا مػػح أ ػػب السػػنة وا لاعػػة  ،ػػح أف ا ُسػػا والق ػ ح قػػد يُػ ْدركاف
بالعقب أما الثحاب والعقاب يف اآلخرة ال يقعاف إال بالشرع؛ قاؿ تعاىل :ﮋﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [اإلس ػرام .]ٔ٘:ين،ػػر :امللػػب والن ػػب (ٔ)٘٘/
جملحع ،تاوى ابا تيلية ( )ٖٗ٘/ٛمدارج السالكأ (ٔ.)ٕٗٚ/
(ٖ) ين ،ػػر :اإلحك ػػاـ لآلم ػػدي (ٖ .)ٕٕٓ/و ػػحا التعري ػػى م ػ عل ػ مس ػػةلة تعلي ػػب
أ،ع ػ ػػاؿ ار تع ػ ػػاىل ب ػ ػػاألاراض؛ إذ ي ػ ػػرى األم ػ ػػاعرة أف أ،ع ػ ػػاؿ ار تع ػ ػػاىل ال تعل ػ ػػب
بػػاألاراض وال ايػػات وإفػػا يفع ػػب تعػػاىل مب ػ املشػػيتة واإلرااة اوف أف يتحق ػػى
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 أهن ػػا الح ػػى املع ػصرؼ لل ك ػػم بحو ػػع الش ػػارع .و ػػح اختي ػػار ال ػرازي
وال يلاوي(ٔ).
وأحسوون هوولت التعوواري هووو :أهنػػا و ػػى ظػػا ر منل ػ ط مناس ػ
يكحف م،نة وةحا ا كلة(ٕ).
شرح التعري :
وص و روواهر :أي :واوػػح كاإلجيػػاب والق ػػحؿ يف ال يػػع ولػػيغ
با في كالرو يف ال يع.
منضووب  :أي :ال خيتلػػى بالنس ػ واإلوػػا،ات والكثػػرة والقلػػة
كاملش ػ ػػقة ب ػ ػػالن،ر إىل القص ػ ػػر والف ػ ػػر  ،ػ ػػبل يعل ػ ػػب هب ػ ػػا ألهن ػ ػػا عتل ػ ػػى
باختبلؼ األ،راا واألححاؿ والزماف ،لم تنل ط(ٖ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،علو عل ا كلة؛ ،بل ي عثو باع علػ الفعػب وي تػ علػ ،علػو ِحكػم ولكن ػا
ا ػ مقصػػحاة بػػب ػػي م ت ػػة عل ػ الفعػػب وحا ػػلة عق ػػو .واملعتزلػػة يػػروف أف مػػا
يفعب ال ل رض يعد عابثاً وار تعػاىل منػزظ عػا الع ػ ؛ وأمػا مػح أ ػب السػنة:
أف ار تعػػاىل حكػػيم وال خيلػػح ،عػػب مػػا أ،عالػػو مػػا ا كلػػة ال ال ػػة و ػػحظ ا ِكػػم
املشتللة علي ا علب الشرع ومصا ا كل ا راةعة إىل ا لق وار ا بحاتو ال ىن
امل ل ػػق ع ػػا ك ػػب م ػػيم حمت ػػاج إلي ػػو ك ػػب م ػػيم .ين ،ػػر :امل ػ ػ يف أبػ ػحاب الع ػػدؿ
والتححي ػػد للقاوػ ػػي ع ػػد ا ػ ػػار (ٔٔ )ٜٖ-ٜٕ/املحاق ػػى لئلجيػ ػػي (ٖ)ٕٙٚ/
مفام العليب (ص )ٜٔٓ:ئثر الحروا مرح مراقي السعحا (ٕ.)ٕٗٙ/
(ٔ) ين،ر :احملصحؿ للرازي (٘ )ٖٔٓ/املن اج مع مرح اإلهباج (ٖ )ٗٓ/رووة
الناظر وةنة املناظر (ٕ.)ٔٗٗ/
(ٕ) ين ،ػ ػ ػػر :األم ػ ػ ػ اظ والن ،ػ ػ ػػائر للسػ ػ ػ ػ كي (ٕ )ٕٕ/روو ػ ػ ػػة الن ػ ػ ػػاظر وةن ػ ػ ػػة املن ػ ػ ػػاظر
(ٕ )ٔٗٗ/مرح خمتصر الرووة (ٖ )ٖٛٗ/الت لللرااوي (.)ٖٔٚٛ/ٚ
(ٖ) ين،ر :هناية السحؿ مرح من اج الح حؿ (ص )ٖٕ٘:املحا،قات (ٔ.)ٗٔٔ/
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مناسب :أي :جيل ئفعاً أو يد،ع وراً.
يكووون مةنووة واووود الحكمووة :أي :مشػػتلب علػ حكلػػة ػػا ة
ألف تكحف مقصحااً للشارع ما مرع ا كم(ٔ).
العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي:
أم ػػا كحهن ػػا مبع ػػىن امل ػػرض ، :ػػؤلف و ػػحظ العل ػػة ت ػػة يف بي ػػاف ا ك ػػم
كتػػة العلػػة يف ذات املػري  .وقيػػب :ييػ العلػػة علػػة ألهنػػا ئاقلػػة كػػم
األ ب إىل الفرع كاالئتقاؿ بالعلة ما الص ة إىل املرض.
العلَػػب بعػػد الن ػػب و ػػح :معػػاواة مػػرب
وأمػػا كحهنػػا مػػةخحذة مػػا َ
املام مرة بعد مرة ،ؤلف ا ت د يف استمراة ا يعاوا الن،ر بعد الن،ر(ٕ).
املطلب الجالح :تعسيف الكياس لغة واصطالحا.
القياس لغة:
ي لق القياس يف الل ة عل معنيأ:
األول :التقدير :أي :معر،ة قدر الشيم ومنو يقاؿ :قس
األرض بالقص ة وقس الثحب بالحراع أي :قدرتو بحلك.
(ٔ) ين،ػػر :مػػرح التلػػحيح علػ التحوػػيح (ٕ )ٕٔٛ/التقريػػر والت ػ علػ قريػػر
الكلاؿ با اولاـ (ٖ.)ٔٗٔ/
(ٕ) ين ،ػػر :قحاا ػػع األال ػػة يف األ ػػحؿ (ٕ )ٔٗٓ/ال ػػر احمل ػػيط يف أ ػػحؿ الفق ػػو
(.)ٕٔٗ/ٚ
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والثاني :املساواة(ٔ) :سحام كائ املساواة حسية؛ رمح :قاس
النعب بالنعب إذا حاذاظ ،ساواظ أـ معنحية مثب، :بلف ال يقاس ب ظ؛
أي :ال يساويو قدراً ومكائة(ٕ).
و حا املعىن ح األقرب لللعىن اال بلحي(ٖ).
واصطالحاً :مساواة ،رٍع أل ٍب يف عل ِة حكلو(ٗ).
شرح التعري
مساواة :املساواة ي امللا لة و ي ةنغ يف التعريى يشلب
كب مساواة حسية أو معنحية.
فوورع :أي ا كم املقيغ الحي ح أحد أركاف القياس.
ألصول :أي ا كم املقيغ عليو و ح الركا الثاين للقياس
وخيرج هبحا القيد مساواة ،رع لفرع كلساواة األرز للحرة يف الربحية
(ٔ) ين،ػػر :هتػػحي الل ػػة ( )ٜٔٚ/ٜمعجػػم مقػػاييغ الل ػػة (٘ )ٗٓ/القػػامحس
احمليط (ص.)ٜ٘ٙ:
(ٕ) ين،ػػر :الكليػػات (ص )ٚٔٙ :تػػاج العػػروس ( )ٕٗٔ/ٔٙتكللػػة املعػػاةم
العربية (.)ٖٗٗ/ٛ
(ٖ) ين ،ػ ػػر :اإلحك ػ ػػاـ يف أ ػ ػػحؿ األحك ػ ػػاـ لآلم ػ ػػدي (ٖ )ٖٔٛ/م ػ ػػرح تنق ػ ػػيح
الفصحؿ (ص )ٖٛٗ:مرح خمتصر الرووة (ٖ.)ٖ٘ٓ/
(ٗ) ين ،ػػر :خمتصػ ػػر ابػ ػػا ا اة ػ ػ م ػػع مػ ػػرحو :بيػ ػػاف املمتصػ ػػر (ٖ )٘/كشػ ػػى
األسرار مرح أ حؿ ال زاوي (ٖ.)ٖٓ٘/
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،كبل ا ،رع أل ب ح الرب(ٔ).
في علة :أي :الح ى ا امع بأ األ ب والفرع املقتلي لل كم
،ي لا و ي الركا الثال ما أركاف القياس وخرج هبحا القيد مساواة
الفرع لؤل ب يف ا العلة كاملساواة بالنص أو باإلمجاع(ٕ).
حكو وومه :أي :حك ػػم األ ػػب ال ػػحي يػ ػراا إ ػػات مثل ػػو يف الف ػػرع
وحكم األ ب قد يكحف ابتاً بالكتاب أو السنة أو باإلمجاع(ٖ).

(ٔ) ين،ر :املستصف (ص )ٕٜٜ:أ حؿ السرخسي (ٕ.)ٕٔٔ/
(ٕ) ين،ر :مرح خمتصر الرووة (ٖ )ٖ٘ٓ/كشى األسرار مرح أ ػحؿ ال ػزاوي
(ٖ.)ٖٓ٘/
(ٖ) ين،ر :الرب اف يف أ حؿ الفقو (ٕ )ٖٔ٘/أ حؿ السرخسي (ٕ.)ٕٔٔ/
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املبحح األول :عالقة عله أصول الفكُ بعله اجلدل
املطلب األول :تعسيف عله أصول الفكُ لغةً واصطالح ًا
باعتبارين:
عرف أصول الفقه
يُ َّ
َ

األول :باعتِبارت مركباً إضافياً:
أي كللة «أصول» عل ِحدة وكللة «فقه» عل ِحدة.
،األ ػ ػػحؿ يف الل ػ ػػةَ :مج ػ ػػع أ ػ ػػب و ػ ػػح م ػ ػػا يُ ػ ػػىن علي ػ ػػو اػ ػ ػ ُظ
كاألسػػاس ،إئػػو أ ػػب للجػػدار وكعػػروؽ الشػػجرة  ،ػػي أ ػػب وػػا يتفػػرع
)ٔ(

من ػػا سػػاق ا ؛ قػػاؿ تعػػاىل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ [إبرا يم.]ٕٗ:
وفي االصطالح:
ي لق عل عدة ٍ
معاف أ ا:
 القاعدة العامة ،كقحوم :األمر للحةحب والن ي يقتلي الت ر .

 الدليل :كقحوم أ ب وةحب ا ج قحلو تعاىل :ﮋﮬﮭﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ﮊ [هؿ
علراف ]ٜٚ:و حا اإلابلؽ ح املراا لللعىن اال بلحي لؤل ب.

(ٔ) ين ،ػػر :املصػ ػ اح املنػ ػ يف اريػ ػ الش ػػرح الك ػ ػ (ٔ )ٔٙ/التعريف ػػات (ص:
 )ٕٛتاج العروس (.)ٗٗٚ/ٕٚ
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أما الفقه:
 ،ػػح يف الل ػػة مبعػػىن :الْعلػػم بالشػ ْػيم والف ػػم لَػػوُ والف نػػة وِ،قػػو كعلػػم:
كلنع :س ق َا ظ بالف م ُخص بو علم الشريعة والعا بو ،قيوٌ(ٔ).
،م وَ
كتس مػا
وفي
االصطالح :العلم باألحكاـ الشرعية العللية املُ َ
(ٕ)
أالت ا التفصيلية .
ِ
لما ولقبًا:
الثاني :تعري أصول الفقه باعتبارت ع ً
أالة الفقو اإلمجالية وارؽ استفااة ةزئياهتا وحاؿ مستفيد ا(ٖ).
شرح التعري :
أدلووة الفقووه اإلاماليووة :أي :األالػػة الشػػرعية اػ املعينػػة كل لػػق
األم ػػر واإلمجػ ػػاع م ػػا حي ػ ػ إئػ ػػو ي ػ ػ عػ ػػا ّأوول ػػا بةئػ ػػو الحةػ ػػحب
حقيقة وعا ائي لا بةئو حجة.
وطوورق اسووتفادة از ياتهووا :أي :الػػك ػػي أالػػة الفقػػو التفصػػيلية
املستفاا ح من ا واملراا بال رؽ :املرة ات(ٗ) .
وحال مستفيدها :أي و فات مستفيد ةزئيات أالة الفقو اإلمجالية
و ح ا ت د؛ ألئو الحي يستفيد ا باملرة ات عند تعارو ا اوف املقلد(٘).
(ٔ) ين،ر :خمتار الص اح (ص )ٕٕٗ:الكليات (ص.)ٜٙٓ:
(ٕ) من اج الح حؿ مع مرح هناية السحؿ (ص.)ٔٔ:
(ٖ) ين،ر :ااية الح حؿ يف مرح ل األ حؿ (ص.)ٗ:
(ٗ) ين،ر :ااية الح حؿ يف مرح ل األ حؿ (ص )ٗ:امل ػحب يف علػم أ ػحؿ
الفقو املقارف (ٔ.)ٖٗ/
(٘) ين،ر :حامية الع ار عل مرح ا بلؿ احمللي عل مجع ا حامع (ٔ.)ٗٚ/
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املطلب الجاىي :تعسيف عله اجلدل لغةً واصطالحاً.
تعري




علم الجدل:
ي لق ا دؿ يف الل ة عل عدة ٍ
معاف من ا:
ِ
َة ِدلُو َة ْدًال إذا مدات
َ
وة َدلْ ُ ا ب أ ْ
الج ْدل :مدة ال َفْتب َ
ِ
َ،ػْتلو وَ،ػتَػ ْلتَو َ،ػْت ًبل حمكلا؛ ومنو قيب لزماـ الناقة ا َديب.
وة َدلَوُ َة ْدًال ،اذمدؿ:
َ
والج ْدل :الص ْرعُ واإللقام عل األرض َ
رعو وأسق و عل األرض.
الج َد ُل :مقابلة ا جة با جة؛ واللدا يف ا صحمة والقدرة
َ
علي ا وا االة :املناظرة واملما لة

(ٔ)

ومنو قحلو تعاىل :ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [ا االة.]ٔ :
ِ 
الِ :مرامٌ يتعلق ب ل امل ال ة والتما م مبا يش ب عا
الج َد ُ
ظ حر ا ق وووحح الصحاب(ٕ) استعلب عل لساف محلة
حملحا إف
الشرع يف مقابلة األالة ل ،حر أرة ا وتقرير ا و ح ٌ
كاف للحقحؼ عل ا ق وإال ،لحمحـ.

(ٔ) ين ،ػػر :لس ػػاف الع ػػرب (ٔٔ )ٔٓ٘/ت ػػاج الع ػػروس ( )ٜٔٗ/ٕٛالتعريف ػػات
(ص )ٚٗ:مااة (ةدؿ).
(ٕ) ين،ر :املص اح املن (ص )ٜٖ:تاج العروس ( )ٜٔٗ/ٕٛمااة (ةدؿ).
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اصطالحاً:
عر،و اإلماـ أبح الحليد ال اةي بةئو( :تردُّد الكالم بين اثنين إذا
قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه)(ٔ).
وعر،و ا حي بةئو( :إرهار المتنازعين مقتضى نةرتهما على
التدافع والتنافي بالعبارة ،أو ما يقوم مقامها من اإلشارة والداللة)(ٕ).
و حا التعريى كسابقو قري ما املعىن الل حي؛ ألئو قائم عل
التدا،ع بأ ا صلأ.
وذكر ابا خلدوف تعريفاً عاماً للجدؿ ،قاؿ إئو( :معرفة
بالقواعد من الحدود واآلداب في االستدالل التي يتوصل بها إلى
حفظ رأي أو هدمه ،كان ذلك الرأي من الفقه أو غيرت)(ٖ).
واملتةمب يف تعريفات العللام للجدؿ جيد أف التدا،ع والتفاعب
ركا أ لي يف حقيقة ا دؿ سحام عند عللام األ حؿ أـ عند
ا دليأ أـ ا م سحام كاف ذلك التدا،ع بأ ا نأ يف الكبلـ
حقيقة أـ كاف ما ممص واحد يعرض رأيو وحجتو ورأي املمالى
وحجتو يع ض عل كبلـ املمالى ويناقشو.
(ٔ) املن اج يف ترتي ا جاج (ص .)ٔٔ:وين،ر :رسالة يف أ حؿ الفقو للعكربي
(صٕٗٔ) العدة يف أ حؿ الفقو (ٔ.)ٔٛٗ/
(ٕ) الكا،ية يف ا دؿ للجحي (ص.)ٕٔ:
(ٖ) مقدمة ابا خلدوف (ص.)ٕٕٓ:
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املطلب الجالح :العالقة بني عله أصول الفكُ وعله اجلدل
إف علم أ حؿ الفقو ما أكثر العلحـ املتعقلة بعلم ا دؿ واملتة رة
بو وإف األ حليأ ما أكثر العللام استمداماً لعلم ا دؿ يف تقرير
القحاعد األ حلية واالحتجاج وا والد،اع عن ا وئق م و املمالفأ
وما يت ع ذلك ما و ط ا دوا واملص ل ات وامل اائ الك ال يست
عن ا العلم؛ ألف علم أ حؿ الفقو قائم عل التحا،ق بأ العقب والسلع
والرأي والشرع(ٔ).
وسةعقد نا عدة مقار ٍ
ئات بأ العللأ؛ ما حي املن ج وما
حي املحوحع وما حي العلحـ وا صحص.
أوالً :من حيأل المنهج:
املتةمب يف كت عللام األ حؿ يدرؾ العبلقة بأ علم األ حؿ
وعلم ا دؿ ما خبلؿ عناية األ حليأ ب تي املااة األ حلية عل
وةو اإلمجاؿ والتفصيب وبنام القحاعد عل أسغ من جية سليلة مع
ا رص عل إقامة ا جج والربا أ عل كب قاعدة مبا يناس ا ما
الدالئب الشرعية أو العقلية أو الل حية ويحرا حجج املمالفأ ويرا
علي ا بب إف كث اً من م ذمدظ يحرا اع اوات مقدرة وجيي عن ا
،يص ح وكةئو يف ةداؿ مع ئفسو أو كةئو يناظر ئفسو.
(ٔ) ين،ر :املستصف (ٔ )ٖ/العبلقة بأ علم ا جاج وعلػم أ ػحؿ الفقػو ا .أمحػد
ع دار اللححيي (ص.)ٖٔ:
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ولقد سلك اإلماـ الشا،عي ذلك املن ج يف كتابو :الرسالة وما
نى بعدظ يف علم األ حؿ السيلا ما سار عل اريقة املتكللأ بب
إهنم تحسعحا يف ذلك املن ج بشكب أكرب دما كاف عليو اإلماـ الشا،عي(ٔ).
ثانياً :من حيأل الموضوع:
ي ،ر ذلك ما خبلؿ ا جج العقلية املتنحعة الك اعتلد علي ا
أكثر األ حليأ يف تقرير مح م و ي ارؽ ةديدة عل علم
األ حؿ أ ُِخحت ما علم ا دؿ و تكا معرو،ة يف القرف األوؿ بأ
الص ابة والتابعأ إوا،ة إىل القحااح واالع اوات الحاراة عل
االستدالالت والك اختلى العللام ،ي ا ب تدخب ق علم األ حؿ
أـ عل ا دؿ كلا سيةك بيائو(ٕ).
ثالثاً :من حيأل العموم والخصوص:
املتةمب يف كب ما عللي األ حؿ وا دؿ جيد أف كث اً ما
قلايا ا دؿ ااخلة يف بع ا حائ املحوحعية لعلم األ حؿ األمر
الحي اعا بع األ حليأ كابا ا اة وا ظ أف يعد ا دؿ ةزمًا
ما أ حؿ الفقو ولقد ي ابا ا اة كتابو :منت السحؿ واألمب
(ٔ) ين،ػر :أ ػحؿ الفقػػو البػا مفلػػح (ٔ )ٗٙ/مقا ػد الشػريعة اإلسػبلمية حمللػػد
ال ا ر ابا عامحر (ٖ.)ٛ/
(ٕ) ين،ر :املستصف (ٕ )ٖ٘ٓ/املدخب املفصب ملح اإلماـ أمحد (ٕ.)ٜٜٗ/
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يف عللي األ حؿ وا دؿ(ٔ).
قاؿ ال حيف( :واعلم أف مااة ا دؿ :أ حؿ الفقو ما حي
ي إذ ئس تو إلي ا ئس ة معر،ة ئ،م الشعر إىل معر،ة أ ب الل ة
،ا دؿ إذف أ حؿ ،قو خاص  ،ي تلزـ ا دؿ و ح ال يلزم ا؛ ألهنا
أعم منو و ح أخص من ا)(ٕ).

(ٔ) ين،ر :املدخب املفصب ملح اإلماـ أمحد (ٕ.)ٜ٘ٓ/
(ٕ) ين،ر :علم ا حؿ يف علم ا دؿ لل حيف (ص.)ٗ:
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املبحح الجاىي :خالف العلناء يف قوادح العلة
املطلب األول :مراٍب العلناء يف قوادح العلة ٍل ٍي مً عله أصول
الفكُ أو مً عله اجلدل؟
أوالً :تحرير محل النزاع:
اتفق األ حليحف عل أف العلة وما يتعلق هبا ما أحكاـ ااخلة يف
علم األ حؿ إال أهنم اختلفحا يف قحااح العلة باعت ار إيراا ا يف م اح
القياس؛ ب ي ااخلة يف علم األ حؿ أو علم ا دؿ؟
وكان اختالفهم على قولين:
القول األول :أف قحااح العلة ما علم األ حؿ.
(ٔ)
مج حر األ حليأ كال زان يف «املنمحؿ»
وإليو ذ
(٘)
(ٗ)
(ٖ)
والكلاؿ با اولاـ وا م .
واآلمدي(ٕ) وابا ا اة
القول الثاني :أف قحااح العلة ما علم ا دؿ وإفا تُحكر يف
كت األ حؿ ما باب تعلم كيفية االع اض وا حاب عا االع اض.
(ٔ) ين،ر :املنمحؿ (ص.)ٗٓٔ:
(ٕ) ين،ر :اإلحكاـ لآلمدي (ٗ.)ٛ٘/
(ٖ) ين،ر :خمتصر ابا ا اة مع مرحو :بياف املمتصر (ٖ.)ٔٚٛ/
(ٗ) ين،ر :تيس الت رير (ٗ.)ٔٔٗ/
(٘) ين،ر :اإلحكاـ لآلمدي (ٗ.)ٛ٘/
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وإليو ذ

(ٔ)

إماـ ا رمأ

(ٕ)

وال زان يف «املستصف »

ثانياً :سبب الخالف:
يرةع الس يف اختبلؼ العللام يف قحااح العلة ب ي ما علم
أ حؿ الفقو أو ما علم ا دؿ إىل كحهنا ما مكلبلت القياس ما ئاحية
وما ئاحية أخرى ع ارة عا اع اوات وأةحبة  ،ي إذف ليس خا ة
بالعلة بب ي أعم ما العلة ،لا ئ،ر إلي ا عل أهنا ما مكلبلت
القياس قاؿ بةئو ما أ حؿ الفقو وما ئ،ر إلي ا ما ةائ االع اوات
واألةحبة؛ رأى أهنا إىل علم ا دؿ أقرب(ٗ).
ومحصله أن سبب الخالف يراع إلى أمرين:
األمر األولُّ :
عد القحااح ما مكلبلت القياس ومكلب
الشيم يةخح حكلو.
األمر اآلخر :املااة الك ت ىن علي ا القحااح ي مااة ةدلية.

(ٔ) ين،ر :الرب اف (ٕ.)ٔٗٙ/
(ٕ) ين،ر :املستصف (ٕ.)ٖٚٛ-ٖٚٚ/
(ٖ) ين،ر :مرح خمتصر الرووة (ٖ )ٜٗ٘/املحا،قات (٘.)ٖٜٙ/
(ٗ) ين،ػ ػػر :ال ػ ػػر احملػ ػػيط يف أ ػ ػػحؿ الفقػ ػػو ( )ٖٕٛ/ٚالت ػ ػ مػ ػػرح الت ريػ ػػر
( )ٖ٘ٗ٘/ٚإةابة السائب مرح ب ية اآلمب (ص.)ٕٕٔ:
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املطلب الجاىي :أدلة كل مرٍب على ما ذٍبوا إليُ ،ومياقشتَا
والرتجيح بييَا.
أدلة القول األول:
استدؿ أ اب القحؿ األوؿ عل أف قحااح العلة ما علم األ حؿ
مبا يلي:
أوالً :أهنا ما مكلبلت القياس ومكلبلت العلم أو الفا تعد
منو ولحلك أكثر قحـ ما ذكر املن ق والعربية واألحكاـ الكبلمية
ألهنا ما محااظ ومكلبلتو(ٔ).
حكم بالقياس وأورات عليو اع اوات
ثانياً :أئو إذا ما أ
ٌ
عل مقدمة أو ئتيجة ،حلك كلو ااخب يف علم األ حؿ(ٕ)؛ ألف
ة القياس وسبلمتو تن عل ذلك.
المناقشة :أف االع اض ا حاب متعلق بفا املناظرة وا داؿ
 ،ح ااخب يف علم ا دؿ(ٖ).
ثالثاً :أف أوؿ ما يُحكر ما القحااح االستفسار ويراا بو الكشى
علا قد يقع ما إمجاؿ أو ارابة يف لفع املستدؿ واإلمجاؿ ال يُف م منو
ٍ
ميم إال باالستفسار ،إف حصب ا حاب ٍ
وحينتح
حينتح  ِ ،م املع ض
(ٔ) ين،ر :ال ر احمليط يف أ حؿ الفقو (.)ٖٕٛ/ٚ
(ٕ) ين،ر :املحا،قات (٘.)ٖٜٙ/
(ٖ) ين،ر :ال ر احمليط يف أ حؿ الفقو (.)ٖٕٛ/ٚ
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ساغ لو أف يع ض واالستفسار ااخب يف علم األ حؿ(ٔ).
المناقشة :إف االستفسار ال يعد ما القحااح يف األ ب وإفا
ُيصي قااحاً ما باب الت لي أو التحسع يف الع ارة أو ما باب ا از؛
 ،ب املدع (ٕ) .
الجواب :تلك التسلية ا ازية أمر لف،ي لكنو ااخب حقيقة
يف قحااح العلة (ٖ).
أدلة القول الثاني:
استدؿ أ اب القحؿ الثاين عل أف قحااح العلة ما علم
ا دؿ مبا يلي:
أوالً :أف االع اوات راةعة إما إىل منع ِيف مقدمة ِم ْا مقدمات
و ٍة ِيف النتيجة.
القياس أ َْو ُم َع َار َ
إذاً :إما املقدمة وإما النتيجة و حا اؿ عل أف القحااح ليس
خا ة بالعلة بب ي أعم ما العلة دما جيعل ا إىل علم ا دؿ أقرب(ٗ).
المناقشة :إف قحااح العلة وإف امتلل عل منع مقدمة أو ئتيجة
(ٔ) ين،ػػر :الت ػ مػػرح الت ريػػر ( )ٖ٘ٗ٘/ٚإةابػػة السػػائب مػػرح ب يػػة اآلمػػب
(ص.)ٕٕٔ:
(ٕ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗٙ/ٚ
(ٖ) ين،ر :ااية الح حؿ يف مرح ل األ حؿ (ص.)ٖٖٔ:
(ٗ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗ٘/ٚ
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أو اع اض إال أف ذلك كلو متعلق بالعلة ،بل عرج عا علم األ حؿ(ٔ).
ثانياً :أف االع اوات إما أف تكحف راةعة إىل منع يف إحدى
املقدمات أو معاروة يف ا كم؛ وعليو ،لىت حصب ا حاب اكتلب
الدليب و ي ق لللع ض عليو جماؿ؛ وذلك ااخب يف علم ا دؿ(ٕ).
المناقشة :ال ئسلم أف تعلق ذلك بعلم ا دؿ يع أئو ااخب
،يو بالكلية ال سيلا و ناؾ قاسم مش ؾ بأ علم ا دؿ وعلم
األ حؿ(ٖ).
ثالثاً :أف م ىن حا العلم قائم عل التدا،ع والتنايف سحام
ما االع اض عل العلة باالستفسار
باألمكاؿ املعرو،ة يف حا امل
و،ساا االعت ار و،ساا الحوع أو ا ا ما االع اوات الك تكحف
تدا،عا بأ ،قيو وهخر(ٗ).
يف قحااح العلة ليغ قائلاً بالكلية عل
المناقشة :إف ال
قائم عل العلة و ،ل ا وما يرا علي ا ما
التدا،ع والتنايف بب ح ٌ
(٘)
اع اوات والتدا،ع قائم وم عل ذلك .
(ٔ) ين،ر :املحا،قات (٘.)ٖٜٙ/
(ٕ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗٗ/ٚ
(ٖ) ين،ر :إةابة السائب مرح ب ية اآلمب (ص.)ٕٕٔ:
(ٗ) ين،ر :امل حب يف علم أ حؿ الفقو املقارف (ٔ.)٘ٓ/
(٘) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗ٘/ٚ
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الترايح:
بعد عرض أقحاؿ العللام وأالت م ومناقشت ا؛ ،إين أميب إىل
ا لع بأ القحلأ؛ ،تكحف أُسغ القحااح وقحاعد ا ما أ حؿ الفقو
وتفصيبلهتا ما علم ا دؿ؛ وذلك ملا يلي:
أوالً :أف قحااح العلة محوحع ا العلب واألالة وأما االع اوات
والراوا ،إفا ي األاوات الك تقحـ علي ا اريقة ا دليأ وقد
استمدم ا األ حليحف يف مناقشت م ححؿ العلب واألالة؛ ،بل مائع ما
ذكر ا يف كت م األ حلية.
ثانياً :أف علم ا دؿ ااخب يف نايا علم األ حؿ ومسائلو وال
تكاا علح مسةلة ما مسائلو ما قحاعد ا دؿ.
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املبحح الجالح :اآلثاز املرتتبة على اخلالف يف قوادح العلة
املطلب األول :اآلثاز املرتتبة على الكول بأٌ قوادح العلة مً أصول الفكُ.
ي ت عل القحؿ بةف قحااح العلة ما علم أ حؿ الفقو عدة
ه ا ٍر من ا:
أوالً :إاراة ا بالتفصيب وما يتعلق هبا ما مسائب يف كت
األ حؿ؛ ،إف ما عد ا ما العللام ما علم األ حؿ أارة ا يف كت و
و،رع علي ا وتحسع ،يلا يتعلق هبا ما مسائب.
ثانياً :ت لي ةائ الدليب والعلة وما يحرا علي ا أكثر ما تناوؿ
االع اوات وا حاب علي ا(ٔ).
ثالثاً :تسليت ا وذكر ا بالقحااح؛ ،إف ما عد ا ما العللام
ااخلة يف علم األ حؿ اال اً ما يعرب عن ا بالقحااح وما عد ا ااخلة
يف علم ا دؿ  ،ال اً ما يعرب عن ا باملحائع أو االع اوات(ٕ).

(ٔ) ين،ر :التقرير والت عل قرير الكلاؿ با اولاـ (ٔ.)ٕٙ/
(ٕ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗ٘/ٚ
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املطلب الجاىي :اآلثاز املرتتبة على الكول بأٌ قوادح العلة مً عله اجلدل.
ي ت عل القحؿ بةف قحااح العلة ما علم ا دؿ عدة ه ا ٍر من ا:
أوالً :إاراة ا يف كت ا دؿ اوف األ حؿ وذكر ا يف كت
األ حؿ اوف تحسع أو إس اب؛ ،ال زان عل س يب املثاؿ دما اعتربوا
قحااح العلة ااخلة يف علم ا دؿ و يحكر ا يف مصنفاتو األ حلية
كاملستصف وا ظ وقاؿ ( :ي ما علم ا دؿ ،ين ي أف تفرا بالن،ر
وال زج باأل حؿ الك يقصد هبا تحليب ارؽ االةت اا لللجت ديا)(ٔ).
تناوُوا بشكب أعم أي :ما ةائ االع اوات والراوا
ثانياًُ :
علي ا أكثر ما ةائ الدليب والعلة ،ا دؿ يتح ب بو إىل حفع رأي
أو دمو و ح أعم ما أف يكحف يف األحكاـ الشرعية أو ا ا؛ ،إف
ا دن إما جمي حيفع ووعا أو مع ض ي دـ ووعا(ٕ).
ثالثاً :تسليت ا وذكر ا باالع اوات؛ ،إف ما عد ا ما العللام
أهنا ااخلة يف علم ا دؿ اال اً ما عرب عن ا باالع اوات أو املحائع وما
عد ا ااخلة يف علم األ حؿ  ،ال اً ما يعرب عن ا القحااح(ٖ).

(ٔ) املستصف (ص.)ٖٕٗ:
(ٕ) ين،ر :التقرير والت عل قرير الكلاؿ با اولاـ (ٔ.)ٕٙ/
(ٖ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗٗ/ٚ
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املبحح السابع :املكازىة بني قوادح العلة وما يشابََا مً علوو
أخسى يف عله أصول الفكُ
املطلب األول :املكازىة بني قوادح العلة وبني املباحح املأخوذة مً
علوو الكتاب والسية(ٔ).

تتشابو قحااح العلة بامل اح املةخحذة ما الكتاب والسنة يف
بع األمحر ما حي إف كبلً من لا خيدـ العلم الحي يُ ْستَ َل ّد منو
سحام كائ خاامة أل ب العلم م امرة كامل اح املةخحذة ما
علحـ الكتاب والسنة  ،ي عدـ الكتاب والسنة م امرة أـ عدـ ،رعاً
ما الفروع كالقياس والعلة وما يتعلق هبلا ما أحكاـ كقحااح العلة
وتف قاف يف العديد ما األمحر وبياف ذلك كلا يلي-:
أوالً :من حيأل التصور:
قحااح العلة محةحاة يف التصحر الح بعد العلحـ املستلدة ما
الكتاب والسنة كالتفس وعلحـ القرهف ومص لح ا دي وعلحمو
(ٔ) ين،ر :ال ػر احملػيط يف أ ػحؿ الفقػو ( )ٖٕٛ/ٚالتقريػر والت ػ علػ قريػر
الكلػاؿ بػا اولػاـ (ٔ )ٙٛ/الت ػ مػرح الت ريػر ( )ٖ٘ٗ٘ /ٚةػزم مػا
مرح تنقيح الفصحؿ يف علم األ حؿ  -رسالة ماةست (ٔ )ٕٕٔ/امل حب
يف عل ػ ػػم أ ػ ػػحؿ الفقػ ػ ػػو املق ػ ػػارف (ٔ )ٖ٘-٘ٓ/الحاوػ ػ ػػح يف أ ػ ػػحؿ الفقػ ػ ػػو
(مقدم ػ ػػة )ٖٕ/التمػ ػ ػريج عن ػ ػػد الفق ػ ػػام واأل ػ ػػحليأ (ص )ٖ٘:محس ػ ػػحعة
كشاؼ ا بلحات الفنحف والعلحـ (ٔ.)ٖ٘٘/
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والفقو وأ حلو ،حةحا ا ي ت عل وةحا العلة الك ي ةزم ما
القياس و ح أحد األالة املندرةة ق علم أ حؿ الفقو.
ثانياً :من حيأل الموضوع:
يف القياس والعلة أما محوحع العلحـ
،لحوحع قحااح العلة ال
املستلدة ما الكتاب والسنة ،ة ب ذلك العلم وما يتعلق بو ما قحاعد.
ثالثاً :من حيأل المصدر والتعلق:
اخحؿ قحااح العلة يف علم األ حؿ خيتلى عا اخحؿ مقدمات
علحـ القرهف يف الكتاب وعلم املص لح يف ا دي ما حي إف
ٍ
ألحد االستدالؿ بدليب القياس واعت ارظ حىت
قحااح العلة ال ينت،م
ٍ
تامة هبا وارؽ االح از من ا وا حاب
يكحف عل إملاـ كاؼ واراية ّ
عن ا وأما مقدمات علحـ القرهف والسنة؛ ،إهنا أحد ،روع حا العلم
وكب ،رع من ا لو قحاعد مستقلة و،روع خمتلفة (ٔ).
املطلب الجاىي :املكازىة بني قوادح العلة وبني املباحح املأخوذة مً علوو اللغة.
هناك ارتباط وثيق بين قوادح العلة وبين علوم اللغة من حيأل
إف قحااح العلة حيتاج ،ي ا إىل  ،م االمتقاؽ واالالت األلفاظ وم اائ
الل ة وما يتعلق بالن ح؛ لف م العلة وما يقدح ،ي ا لكن لا خيتلفاف
ما عدة وةحظ أ ا ما يلي:
(ٔ) ين ،ػػر :م ػػرح خمتص ػػر الروو ػػة (ٖ )ٜٗ٘/م ػػرح الكحك ػ املن ػ (ٗ)ٕٖٓ/
امل حب يف علم أ حؿ الفقو املقارف (ٔ.)ٖ٘-٘ٓ/
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أوالً :من حيأل التصور:
قحااح العلة محةحاة يف التصحر الح ق ب العلحـ املستلدة ما
علم الل ة  ،ي متعلقة باملعىن الحي عند حدو و حيدث ا كم، .يكحف
وةحا ا كم متعلقا بحةحا ا أما ما يتعلق بالل ة كا قيقة وا از
واالمتقاؽ ورمح ذلك ،يةك بعدظ يف التصحر الح (ٔ).
ثانياً :من حيأل االستمداد والمصدر:
مصدر قحااح العلة الدليب وعلتو ومحوحع ث ا يف القياس
والعلة أما االمتقاؽ وا قيقة وا از وم اائ الل ة وما يتعلق
بالن ح وا از ،كل ا مةخحذة ما ،ا الل ة وإذا كاف كحلك ،يكحف
العلدة املرةع إىل الفا ئفسو(ٕ).
ثالثاً :من حيأل األهمية:
لكب ما قحااح العلة والعلحـ املتعلقة بالل ة العربية أ ية ع،يلة
لكن لا خيتلفاف ما حي إف قحااح العلة ما مكلبلت القياس؛ وهبا يتم
الدليب الرابع ما األالة الشرعية ومكلب الدليب يعد منو ولو ئفغ أحكامو؛
،لا ال يتم الحاة إال بو  ،ح واة (ٖ) أما علحـ الل ة ،ل ا أ ية ع،يلة
لف م معاين الل ة السيلا ألفاظ الكتاب والسنة ومدلحالهتا واملراا من ا (ٗ).
(ٔ) ين،ر :الفصحؿ يف األ حؿ (ٗ.)ٜ/
(ٕ) ين،ر :امل حب يف علم أ حؿ الفقو املقارف (ٔ.)٘ٓ/
(ٖ) ين ،ػ ػػر :املعتل ػ ػػد (ٔ )ٖٓٓ/الع ػ ػػدة يف أ ػ ػػحؿ الفق ػ ػػو (ٕ )ٜٗٔ/احملص ػ ػػحؿ
للرازي (ٔ.)ٖٗ/
(ٗ) ين،ر :العدة يف أ حؿ الفقو (ٗ )ٕٖٔٚ/احملصحؿ للرازي (ٔ )ٖٛ/رووة
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اخلامتة:
تشتلب عل أ م النتائج والتح يات.
أوالً :النتا ج:
مػػع هنايػػة ػػحا ال ػ أخلػػص إىل ذكػػر أ ػػم النتػػائج دمػػا تح ػػل
إليو ما خبلؿ النقاط اآلتية:
ٔ -أف علػػم أ ػػحؿ الفقػػو مػػا أكثػػر العلػػحـ املتعقلػػة بعلػػم ا ػػدؿ واملتػػة رة بػػو
وإف األ ػ ػ ػحليأ م ػ ػػا أكث ػ ػػر العلل ػ ػػام اس ػ ػػتمداماً لعل ػ ػػم ا ػ ػػدؿ يف تقري ػ ػػر
القحاع ػ ػ ػػد األ ػ ػ ػحلية واالحتج ػ ػ ػػاج و ػ ػ ػػا وال ػ ػ ػػد،اع عن ػ ػ ػػا وئق ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػ و
املمالفأ.
ٕ -أف علم ا دؿ أاخب علػ علػم األ ػحؿ ارقػاَ ةديػدة كػا جج
العقليػ ػػة املتنحعػ ػػة الػ ػػك اعتلػ ػػد علي ػ ػػا أكثػ ػػر األ ػ ػػحليأ يف تقريػ ػػر
مح م و ي ارؽ ةديػدة تكػا معرو،ػة يف القػرف األوؿ بػأ
الص ابة والتابعأ.
ٖ -ا ػػدؿ علػػم مسػػتقب بحاتػػو لكػػا لػػو أ ػػر ك ػ يف بع ػ ا حائ ػ
املحو ػ ػػحعية واملن جي ػ ػػة لعل ػ ػػم األ ػ ػػحؿ و ػ ػػح ااخ ػ ػػب يف ناي ػ ػػاظ
وبين لػا كثػ مػػا املسػائب والفػروع املتداخلػػة؛ لػحا ،ػإف القػحااح يف
منػػو مػػةهنا مػػةف
بػػاب القيػػاس مػػا علػػم أ ػػحؿ الفقػػو أ ػ
العلػػحـ املتعػدصاة الداخلػػة مػػا علػػحـ أخػػرى يف ا ػػحؿ الفقػػو؛ كعلػػحـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناظر وةنة املناظر (ٕ.)ٔ٘ٔ/
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القرهف وا دي والل ة وا ا.
ٗ -كث ػ م ػػا علل ػػام األ ػػحؿ ق ػػد ت ػػة روا بعل ػػم ا ػػدؿ الس ػػيلا م ػػا
سلك من م اريقة املتكللأ.
٘ -أف ق ػحااح العلػػة تػػدخب يف علػػم األ ػػحؿ مػػا بػػاب التتلػػيم لػػدليب
القيػػاس وليس ػ ،رع ػاً مػػا ،روعػػو؛ إذ محوػػحع ق ػحااح العلػػة مكلػ ٌػب
ملحوحع مسالك العلة؛ ،بلبد منو وال يصح االست نام عنو.
 -ٙأف ق ػ ػحااح العل ػ ػػة أم ػ ػػر يتعل ػ ػػق بال ػ ػػدليب والعلي ػ ػػة أكث ػ ػػر دم ػ ػػا يتعل ػ ػػق
باملعاروػػة والتػػدا،ع؛ دمػػا جيعلػػو إىل علػػم األ ػػحؿ أقػػرب كلػػا ػػح
قحؿ مج حر األ حليأ.
 -ٚأف ال ػ ػ يف ق ػ ػحااح العلػ ػػة لػ ػػيغ قائل ػ ػاً بالكليػ ػػة عل ػ ػ التػ ػػدا،ع
والتن ػػايف ب ػػب ػػح ق ػػائم علػ ػ العل ػػة و ،ل ػػا وم ػػا ي ػػرا علي ػػا م ػػا
اع اوات.
ثانياً :التوصيات:
تتجل أ م تح ياك يف النقاط اآلتية:
ٔ -إ،راا مصػنفات لقػحااح العلػة ومػا يتعلػق هبػا بشػكب أوسػع دمػا ػح
عليو؛  ،ي ةزم ال اىن عنو يف علم األ حؿ.
ٕ -تن ػ ػػاوؿ قػ ػ ػحااح العل ػ ػػة يف مص ػ ػػنفات خا ػ ػػة هب ػ ػػا م ػ ػػع الت يق ػ ػػات
املعا رة والتفريعات علي ا.
ٖ -و ػػرورة اال تل ػػاـ بق ػ ػحااح العل ػػة وتدريس ػ ػ ا لل ػػبلب يف املراح ػػب
التعليلية املمتلفة ولا منا ج أ حؿ الفقو ومقرراتو.
ٔ٘ٚ
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املصادز واملساجع

القرهف الكر ةب مقامو.
الس كي تاج الدصيا .ت ٚٚٔ :ػػ .ااألمػ اظ والن،ػائرا( .طٔ .اار
ابا ُّ
ال ُكتُ العِ ِ
للية ٔٔٗٔ ػ ٜٜٔٔ/ػ).
ابػػا الفػػرام ُحملػػد بِػػا ا سػػأ .ت ٗ٘ٛ :ػػ .االعػػدة يف أُ ػػحؿ ِ
الفقػػوا.
ُ
َّ
َُ
تعليػ ػػق :ا .أمحَػ ػػد امل ػ ػػاركي األُسػ ػػتاذ املشػ ػػا ِرؾ يف ُكليػ ػػة الش ػ ػريعة -
ُ
ُ
ةامع ػ ػػة امللِ ػ ػػك ُحمَ ّل ػ ػ ػد بِ ػ ػػا ُس ػ ػػعحا اإلس ػ ػػبلمية  -الري ػ ػػاض( .طٕ.
ٓٔٗٔ ػٜٜٔٓ/ـ).
اب ػػا النج ػػار ُحمَ ّل ػػد بِػػا أمحَ ػػد .ت ٜٕٚ :ػ ػػ .ام ػػرح الكحَكػ ػ املنػ ػ ا.
ُ
الز َحيل ػ ػػي ئزي ػ ػػو محّػ ػػاا)( .طٕ .مكتَ ػ ػػة العِ يك ػ ػػاف
ققي ػ ػػق ُ
(حمَ ّل ػ ػػد ُ
 ٔٗٔٛػٜٜٔٚ/ـ).
اب ػػا تيلي ػػة أمحَ ػػد بِ ػػا ع ػػد ا ل ػػيم .ت ٕٚٛ :ػ ػػ .اجمل ػػحع الفت ػػاوىا.
ققيػػق ع ػػدالرمحا بِػػا ُحملػػد بِػػا ِ
قاسػػم( .املدينػػة املنػػحرةُ :جمَ ّلػػع امللِػػك
َ
َّ
 ،د لِ اعة املص َ ى الشريى  ٔٗٔٙػٜٜٔ٘/ـ).
ُ
دالرمحَا بِ
ام َق ِدمػة ابػا خلػدوفا.
ػ.
ٛٓٛ
ت:
د.
ل
حم
ا
ابا خلدوف ع
ُ
َ
ُ
ّ
(طٔ .ب وت :اار ال ُكتُ العِ ِ
للية ٖٔٗٔ ػٖٜٖٔ/ـ).
ِ
ِ
العلي ػػب يف
اب ػػا ق ػػيم ا حزي ػػة ُحمَ ّل ػػد ب ػػا أك بك ػػر .ت ٚ٘ٔ :ػػ .ام ػػفام َ
مسػػائب ال َقلػػام وال َقػػدر وا ِكلػػة والتعليػػبا( .ب ػ وت :اار املع ِر،ػػة
 ٖٜٔٛػٜٔٚٛ/ـ).
ابػػا قػػيم ا حزيػػة ُحمَ ّلػػد بِػػا أك بكػػر .ت ٚ٘ٔ :ػػ .امػػدارِج السػػالكأ
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بػػأ منػػا ِزؿ إيػػاؾ ئع ػػد وإيػػاؾ ئسػػتَعأا .ققيػػق ُحملػػد امل ِ
عتصػػم بِػػار
َ
ّ ُ ّ
ِ ّ ُ
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدااي( .طٖ .ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وت :اار الكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرك
 ٔٗٔٙػٜٜٔٙ/ـ).
ِ
ػدخب املَُفصػػب للػػح َ
أبػػح زيػػد بكػػر بِػػا ع ػػد ار .ت ٕٜٔٗ :ػػ .ااملػ َ
اإلمػػاـ أمحَػػد وعرجيػػات األ ػ ابا( .طٔ .ةػػدة :اار العا ِ ػػلة
م حعات ُجملع ِ
الفقو اإلسبلمي  ٔٗٔٚػ).
َّ
األز ػػري ُحمَ ّلػػد بِػػا أمحَػػد .ت ٖٚٓ :ػػ .اهتػػحي اللُ ػػةا .ققيػػق ُحمَ ّلػػد
ِ
الع ػ ػ ػ ػػرك
ع ػ ػ ػ ػ َػحض ُمرع ػ ػ ػ ػ ( .طٔ .ب ػ ػ ػ ػ وت :اار إحي ػ ػ ػ ػػام ال ػ ػ ػ ػ ُ اث َ
ٕٔٓٓـ).
ِ
السػػحؿ مػػرح
اإلسػػنَحي مجػػاؿ ال ػدصيا ع ػػد الػػرحيم .ت ٕٚٚ :ػػ .اهنايػػة ُ
ِ
ِ
ِ
السػ ػػحؿ -
الح ػ ػػحؿا .ومعػ ػػو ُ
اسػ ػػلم ُ
من ػ ػػاج ُ
الح ػ ػػحؿ ل َشػ ػػرح هنايػ ػػة ُ
للل يع ػػي ُحمَ ّل ػػد ذمي ػ ػ ُ -مف ػػك ال ػ ِػديار املص ػ ػرية س ػػابقاًاُ ( .كلي ػػة
ُ
الشريعة جبامعة األز ر ما  ٕٔٗٙػ إىل ٕٜٔٗـ).
اخمتصػػر ابػػا ا ِ
ِ
اةػ
األ ػػف اين حملػػحا بػػا ع ػػدالرمحَا .ت ٜٚٗ :ػػَ َ ُ .
ِ
ص ػ ػػرا .ققي ػ ػػق ُحمَ ّل ػ ػػد م َ ،ػ ػػر بق ػ ػػا( .طٔ.
م ػ ػ َػع م ػ ػػرحو :بي ػ ػػاف املُمتَ َ
السعحاية :اار املدين  ٔٗٓٙػٜٔٛٙ/ـ).
ِ
اآلم ػػدي أب ػػح ا َس ػػا س ػػيد ال ػػديا عل ػػي ب ػػا أك عل ػػي .ت ٖٙٔ :ػ ػػ.
ااإلحكاـ يف أُ حؿ األحكاـا .ققيق ع دالرازؽ عفيفي( .بػ وت:
املكتَ اإلسبلمي).
ِ ِ
الح ػػحؿ يف مػػرح لُػ
األئصػػاري زكريػػا بػػا ُحمَ ّلػػد .ت ٜٕٙ :ػػ .ااايػػة ُ
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العربية ال ُكربى).
األُ حؿا( .مصر :اار ال ُكتُ
َ
األئصػ ػػاري ُحمَ ّلػ ػػد بِػ ػػا ُمكػ ػ َػرـ .ت ٚٔٔ :ػ ػػ .الِسػ ػػاف العػ ػ َػربا( .طٖ.
ب وت :اار ِاار ٗٔٗٔ ػ).
اإلجي ػػي ع ػػدالرمحا .ام ػػرح العل ػػد لِلمتص ػػر اب ػػا ا ِ
اة ػ ػ ا .ققي ػػق
َ
ُ ََ
( ،ػ ػػااي ئص ػ ػػيى ا ػ ػػا ِرؽ حي ػ ػػُ)( .بػ ػ ػ وت :اار ال ُكتُػ ػ ػ العِ ِ
للي ػ ػػة
ٕٔٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
اإلجيػػي ع ػػدالرمحَا .اكِتػػاب املحاقِػػىا .ققيػػق ا .ع ػػدالرمحَا عُل ػ ة( .طٔ.
ب وت :اار ا ِيب ٜٜٔٚـ).
ال ػ ػػاةي ُس ػ ػػليلاف بِ ػ ػػا خلَ ػ ػػى ٗٚٗ-ٖٗٓ .ػ ػ ػػ .ااملِن ػ ػػاج يف ترتي ػ ػ ػ
ا ِجاجا .ققيق ع د ا يد تُركػي( .بػ وت :اار ال ػرب اإلسػبلمي
ٕٔٓٓـ).
الُماري عبلم الدصيا ع ػد العزيػز .ت ٖٚٓ :ػػ .اكشػى األسػرار مػرح
أُ حؿ ال زاويا( .اار ِ
الكتاب اإلسبلمي).
الُمػػاري ُحمَ ّلػػد أمػػأ .ت ٜٕٚ :ػػ .اتيس ػ الت ريػػرا( .مصػػرُ :مص ػ َف ال ػػاك
ا ْ لَ ػ ػ ػِ ٖٔ٘ٔ ػ ػ ػػٜٖٕٔ/ـ .و ػ ػ ػػحرتو :اار ال ُكتُ ػ ػ ػ العِ ِلليػ ػ ػػة  -ب ػ ػ ػ وت
ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ واار ِ
الفكر  -ب وت  ٔٗٔٚػٜٜٔٙ/ـ).
ال ص ػػري ُحمل ػػد بِ ػػا عل ػػي .ت ٖٗٙ :ػ ػػ .ااملعتل ػػد يف أُ ػػحؿ ِ
الفق ػػوا.
َْ
َّ
ُ َ
ققيػ ػ ػ ػػق خليػ ػ ػ ػػب املػ ػ ػ ػػيغ( .طٔ .ب ػ ػ ػ ػ وت :اار ال ُكتُ ػ ػ ػ ػ العِ ِ
لليػ ػ ػ ػػة
ٖٓٗٔ ػ).
مرحو اإلهبػاجا .وم ِ
ال يلاوي ع د ار .ت ٚٛ٘ :ػ .ااملِن اج مع ِ
ػرحو
ٗ٘ٚ
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للس ػ كي علػػي بِػػا ع ػػدالكايف .وولَػ ِػدظ ع ػػدالحّ اب( .ب ػ وت :اار
ُّ
ال ُكتُ العِ ِ
للية  ٔٗٔٙػٜٜٔ٘/ـ).
التفت ػ ػػازاين س ػ ػػعد الػ ػ ػدصيا بِػ ػػا عُل ػ ػػر .ت ٜٖٚ :ػ ػ ػػ .ام ػ ػػرح التل ػ ػػحيح علػ ػ ػ
التحويحا( .مصر :مكت ة يح).
التليلي يعقحب بِا ع دالح اب .االتمريج ِعند ال ُف َق ػام واألُ ػحليأ -
الرمد ٗٔٗٔ ػ).
ِاراسة ئَ،رية ت يقية تة يليةا( .مكت ة ُّ
الت ػ ػػائحي ُحمَ ّلػ ػػد بِػ ػػا علػ ػػي .ت :بعػ ػػد  ٔٔ٘ٛػ ػػ .امحسػ ػػحعة كش ػ ػػاؼ
ا ػ ِ بلحات ال ُفنػػحف والعُلػػحـا .تقػػد وإم ػراؼ ومراةعػػة :ا .ر،يػػق
ِ
العربيػػة:
العجػػم .ققيػػق ا .علػػي احػػروج .ئقػػب الػػنص الفارسػػي إىل َ
ا .ع ػػد ار ا ال ػػدي .ال مج ػػة األةن ي ػػة :اُ .ة ػػحرج زين ػػاين( .طٔ.
ب وت :مكت ة ل ناف ِ
ئامروف ٜٜٔٙـ).
ا رةاين علػي بِػا ُحمَ ّلػد .ت ٛٔٙ :ػػ .االتعريفػاتا .وػَ َوُ و َػ َ َ وُ
مجاع ػػة ِم ػػا العلَل ػػام بِإمػ ػراؼ ِ
النام ػػر( .طٔ .بػ ػ وت :اار ال ُكتُػ ػ
ُ
العِ ِ
للية ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ).
ا صاص أمحَد بِا علي .ت ٖٚٓ :ػػ .اال ُفصػحؿ يف األُ ػحؿا( .طٕ.
ِوزارة األوقاؼ الكحيتية ٗٔٗٔ ػٜٜٔٗ/ـ).
االرب ػػاف يف
ا ُػ َػحي أبػػح املعػػان ركػػا الػػديا ع ػػد امللػػك .ت ٗٚٛ :ػػُ .
أُ ػ ػػحؿ ِ
الفقػ ػػوا .ققيػ ػػق ػ ػػبلح بِػ ػػا عُحيلػ ػػة( .طٔ .ب ػ ػ وت :اار
ال ُكتُ العِ ِ
للية  ٔٗٔٛػٜٜٔٚ/ـ).
ا ُػ َػحي ع ػػدامللِك بِ ػػا ع ػػد ار .ت ٗٚٛ :ػ ػػ .االكاِ،ي ػػة يف ا ػ َػدؿا.
٘٘ٚ
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ققيػػق ،حقيػػة ُح َسػػأ حملػػحا( .القػػا رة :م عػػة ِعيسػ ال ػػاك ا لػ
 ٖٜٜٔػٜٜٔٚ/ـ).
حسػ ػػا الع ػ ػػار .احامػ ػػية الع ػ ػػار عل ػ ػ مجػ ػػع ا ح ِامػ ػػعا( .ب ػ ػ وت :اار
َ
ال ُكتُ العِ ِ
للية ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
ا ُ َسػػي ُحمَ ّلػػد بِػػا ع ػػدالرزاؽ .ت ٕٔٓ٘ :ػػ .اتػػاج العػػروس ِمػػا ة ػحا ِ ر
القامحسا( .طٔ .اار اوِداية).
ا نَفي أبح ع د ار مشغ الدصيا .ت ٜٛٚ :ػػ .االتقريػر والت ػ و ػح
ِ
بلحي
مرح عل قرير ابا اولاـ يف علم األُ ػحؿ ا ػامع بػأ ا ػ َ
ا نَفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاِ،عيةا( .طٕ .اار ال ُكتُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ العِ ِ
للي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ).
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
العربيةا .ئقلػو
ُاوزي رين ارت بي َ هف .ت ٖٔٓٓ :ػ .اتكللة املعاةم َ
النعيلػي (ة ػ ٜ
العربية وعلق عليو (ةػ ٔ ُ :)ٛ -حمَ ّلد َسػليم َ
إىل َ
ٓٔ) :مج ػ ػ ػػاؿ ا ي ػ ػ ػػاط( .طٔ .ا ل حري ػ ػ ػػة العراقي ػ ػ ػػةِ :وزارة الثقا ،ػ ػ ػػة
واإلعبلـ ما ٜٜٔٚـ إىل ٕٓٓٓـ).
ِ
عجػػم مقػػاييغ اللُ ػػةا .ققيػػق
ام َ
الػرازي أمحَػػد بػػا ،ػػا ِرس .ت ٖٜ٘ :ػػُ .
ع د السبلـ اروف( .اار ِ
الفكر  ٖٜٜٔػٜٜٔٚ/ـ).
ال ػرازي ،مػػر ال ػدصيا .ااحملصػػحؿا .ققيػػق ا .اػػوَ ةػػابِر العل ػحاين( .طٖ.
ُم َؤ َسسة ال ِرسالة  ٔٗٔٛػٜٜٔٚ/ـ).
اخمت ػػار ِ
الصػ ػ احا .ققي ػػق
الػ ػرازي ُحمَ ّل ػػد بِ ػػا أك بك ػػر .ت ٙٙٙ :ػ ػػُ .
حملحا ِ
خاار( .القا رة :اار ا دي ٕٗٗٔ ػٕٖٓٓ/ـ).
٘ٚٙ
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الزركشي بدر الدصيا .اال ػر امل ػيط يف أُ ػحؿ ِ
الفقػوا .ققيػق نػة ِمػا
ُ
عُلَلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام األزَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريى( .طٖ .القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا رة :اار ال ُكتُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ٕٗٗٔ ػٕٓٓ٘/ـ).
الزخمش ػ ػػري أب ػ ػػح ِ
القاس ػ ػػم حمل ػ ػػحا ب ػ ػػا عل ػ ػػرو .ت ٖ٘ٛ :ػ ػ ػػ .اأس ػ ػػاس
َ
ِ
ِ
ِ
ال بلاةا .ققيػق ُحمَ ّلػد باسػب( .طٔ .بػ وت :اار ال ُكتُػ العلليػة
 ٜٔٗٔػٜٜٔٛ/ـ).
عج ػ ػػم ُمص ػ ػ ل ات األُ ػ ػػحؿا .تعلي ػ ػػق
ام َ
سػ ػػائح ا .قُ ػ ػ ُمص ػ ػ َف ُ .
ومراةع ػ ػ ػ ػػة :أ.اُ .حمل ػ ػ ػ ػػد قلعج ػ ػ ػ ػػي( .طٔ .امش ػ ػ ػ ػػق :اار ِ
الفك ػ ػ ػ ػػر
َ
َّ
ٕٓٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
السرخسػ ػ ػػيا.
السرخس ػ ػػي ُحمَ ّل ػ ػػد بِػ ػ ػػا أمحَ ػ ػػد .ت ٖٗٛ :ػ ػ ػػ .اأُ ػ ػػحؿ َ
َ
(ب وت :اار املع ِر،ة).
السلعاين منصحر بِا ُحملد .ت ٜٗٛ :ػ .اقحااع ِ
األالػة يف األُ ػحؿا.
َّ
ِ
ِ
ِ
حسػػا الشػا،عي( .طٔ .بػ وت :اار ال ُكتُػ العلليػػة
ققيػق ُحمَ ّلػد َ
 ٔٗٔٛػٜٜٜٔ/ـ).
ِ
السػ ػػعحا
الش ػػنقي ي ُحمَ ّل ػػد األم ػػأ ب ػػا ُحمَ ّلػ ػػد املُمت ػػار .ام ػػرح مراق ػػي ُ
املسػػل ئثػػر الػ ُػحرواا .ققيػػق علػػي بِػػا ُحمَ ّلػػد العُلػراف( .ةػػدةُ :جمَ ّلػػع
ُِ
الفقو اإلسبلمي  -اار عا َ الفحائد  ٕٔٗٙػ).
الش رس ػػتاين ُحمَ ّل ػػد بِ ػػا ع ػػد الك ػػر  .ت ٘ٗٛ :ػ ػػ .ااملِلَ ػػب والنِ َ ػػبا.
(م َؤ َسسة ا لَ ).
ُ
ِ
الشػػحكاين ُحمَ ّلػػد بػػا علػػي .ت ٕٔ٘ٓ :ػػ .اإرمػػاا ال ُف ػػحؿ إىل ققيػػق
٘ٚٚ
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ا ػػق ِمػػا ِعلػػم األُ ػػحؿا .ققيػػق الشػػي أمحَػػد ِعػ ّػزو ِعنايػػة( .طٔ.
ِ
العرك  ٜٔٗٔػٜٜٜٔ/ـ).
اار الكتاب َ
الصػػالِح ا .ػ ي إبػرا يم .ت ٔٗٓٚ :ػػِ .
ااراسػػات يف ِ،قػػو اللُ ػػةا.
ُ
ِ
ِ
للبليأ  ٖٜٔٚػٜٔٙٓ/ـ).
(طٔ .اار العلم ل َ
ص ػػر الروو ػػةا.
الصر َ ػػري ُس ػػليلاف ال ُ ػػحيف .ت ٚٔٙ :ػ ػػ .ام ػػرح ُخمتَ َ
ققي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ار ال ُك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي( .طُٔ .م َؤ َسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ِرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة
 ٔٗٓٚػٜٔٛٚ/ـ).
الصػنعاين ُحمَ ّلػد بِػا إياعيػب األمػ  .اإةابػة السػائب مػرح بُ يػة اآلمػػبا.
حس ػ ػػا مق ػ ػ ػػحن األ ػ ػ ػ َػدؿ( .طٔ
ققي ػ ػػق ُح َسػ ػ ػػأ السػ ػ ػػيااي و اَ .
ب وتُ :م َؤ َسسة ال ِرسالة ٜٔٛٙـ).
اللححيي ا .أمحد بِا ع د ار .االعبلقة بأ ِعلػم ا جػاج ِ
وعلػم أُ ػحؿ
ُ
َ
ِ
الفقػػوا .ػ منشػػحر عػػاـ  ٖٔٗٙملػػلا يف ػػف تو اإللك وئيػػة
بِ ُكلية الشريعة  -الرياض.
ال ُػػحيف ذم ػػم ال ػدصياِ .
اعل ػػم ا ػ َحؿ يف ِعل ػػم ا ػ َػدؿا .ققي ػػق ،حل َف ػػارت
اينر ِ
يشغِ،( .رائز ْمتاينِر بْفيس ِااف  ٔٗٓٛػٜٔٛٚ/ـ).
او ػػح يف أُ ػػحؿ ِ
ال،ف ػػري عل ػػي بِػػا عقي ػػب .ت ٖ٘ٔ :ػ ػػ .االح ِ
الفق ػػوا.
ققيػػق اَ .ع ػػدار ال ُكػػي( .طٔ .بػ وتُ :م َؤ َسسػػة ال ِرسػػالة لل اعػػة
والنشر والتحزيع ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
عامػػحر ُحمَ ّلػػد ال ػػا ِ ر .امقا ِ ػػد الشػريعة اإلسػػبلميةا .ققيػػق ُحمَ ّلػػد ابػػا
ُخحة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( .ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرِ :وزارة األوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ والش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤوف اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلمية
٘ٚٛ
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ٕ٘ٗٔ ػٕٓٓٗ/ـ).
العثيل ػ ػػأ ُحمَ ّل ػ ػػد بِػ ػػا ػ ػػالِح .ت ٕٔٗٔ :ػ ػػ .ااألُ ػ ػػحؿ ِم ػ ػػا ِعل ػ ػػم األُ ػ ػػحؿا.
ُ
(الرياض :اار ابا ا حزي  ٕٔٗٙػ).
العكػػربي ا سػػا بِػػا ِمػ اب .ت ٕٗٛ :ػػ .ا ِرسػػالة يف أُ ػػحؿ ِ
الفقػػوا.
َ
ِ
ِ
ققيق اُ .م َح،ق با ع دالقاار( .طٔ .مكة املكرمة :املكتَ ة املكيػة
ٖٔٗٔ ػٜٜٕٔ/ـ).
ال ػزان أبػػح ِ
حامػػد ُحمَ ّلػػد .ااملنمػػحؿ ِمػػا تعليقػػات األُ ػػحؿا .ققيػػق ا.
ُحمل ػ ػػد يت ػ ػػح( .طٖ .بػ ػ ػ وت :اار ِ
الفك ػ ػػر املعا ِ ػ ػػر امش ػ ػػق :اار
َّ
ُ
ِ
الفكر  ٜٔٗٔػٜٜٔٛ/ـ).
ال ػ ػ ػزان أبػ ػ ػػح ِ
حامػ ػ ػػد ُحمَ ّلػ ػ ػػد .ت ٘ٓ٘ :ػ ػ ػػ .االُلستَصػ ػ ػػف ِمػ ػ ػػا ِعلػ ػ ػػم
األُ حؿا .ققيق اُ .حمَ ّلد األمقر( .طٕ .ب وت :ال ِرسالة العامليػة
ٖٖٗٔ ػػٕٕٓٔ/ـ) .ا عػة أخػرى بت قيػػق ُحمَ ّلػد ع ػد السػبلـ ع ػػد
الشايف( .طٔ .اار ال ُكتُ العِ ِ
للية ٖٔٗٔ ػٜٜٖٔ/ـ).
الفاراك إياعيب بِا محاا .ت ٖٜٖ :ػػِ .
االصػ اح تػاج اللُ ػة و ِ ػ اح
ِ ِ
للبليأ  ٔٗٓٚػٜٔٛٚ/ـ).
العربيةا( .طٗ .ب وت :اار العلم ل َ
َ
الفرا يدي ا ليب بِػا أمحَػد .االعػأا .ققيػق (ا .م ػدي املمزومػي ا.
إبرا يم ِ
السامرائي)( .اار ومكت ة اوِبلؿ).
الف ػ وز هبػػااي ُحمَ ّلػػد بِػػا يعقػػحب .ت ٛٔٚ :ػػ .االقػػامحس امل ػػيطا.
ُ
ققيػػق مكتَ ػ ققيػػق ال ػ ُ اث يف ُم َؤ َسسػػة ال ِرسػػالة( .ط .ٛب ػ وت:
ُم َؤ َسسة ال ِرسالة  ٕٔٗٙػٕٓٓ٘/ـ).
ٜ٘ٚ
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الفيحمي أمحَد بِا ُحمَ ّلد .ت ٚٚٓ :ػػ .ااملِصػ اح املنػ يف اريػ الشػرح
ُ
ِ
ػااؿ م ِ
رم ػ ػػد( .طٔ .ب ػ ػ وت :اار ال ِرس ػ ػػالة
الك ػ ػ ا .اعت ػ ػػىن ب ػ ػػو :ع ػ ػ ُ
العاملية ٖٔٗٔ ػٕٓٔٓ/ـ).
ال ُق ػرايف ِم ػ اب ال ػدصيا أمحَػػد .ت ٙٛٗ :ػػ .ائفػػائغ األُ ػػحؿ يف مػػرح
احملصػػحؿا .ققيػػق (عػ ِ
ػااؿ أمحَػػد ع ػػداملحةحا علػػي ُحمَ ّلػػد ُم َعػ َػحض).
(طٔ .مكت ة ئِزار ُمص َف ال از  ٔٗٔٙػٜٜٔ٘/ـ).
ِ
اةػزم ِمػا مػرح تنقػيح ال ُفصػحؿ يف
القرايف م اب الدصيا .ت ٙٛٗ :ػُ .
ِعلػػم األُ ػػحؿا .إعػػداا ال ال ػ  :ئا ِ ػػر بِػػا علػػي ال ِامػػدي ( ِرسػػالة
ماةس ػػت ) .إم ػراؼ :ا .مح ػػزة بِػػا حس ػػأ ِ
الفع ػػرِ ( .رس ػػالة ِع ِ
للي ػػة
َُ
ُكلية الشريعة  -ةامعة أُـ ال ُقرى ٕٔٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
ِ
عج ػ ػػم يف
الكف ػ ػػحي أي ػ ػػحب ب ػ ػػا ُمحسػ ػ ػ  .ت ٜٔٓٗ :ػ ػ ػػ .اال ُكلي ػ ػػات ُم َ
املص ػ ػ ل ات وال ُفػ ػػروؽ الل َحيػ ػػةا .ققيػ ػػق (عػ ػػدئاف اروي ػ ػ ُحمَ ّلػ ػػد
ُ
املصري)( .ب وتُ :م َؤ َسسة ال ِرسالة).
اللمل ػ ػػي إبػ ػ ػرا يم بِػ ػػا ُمحسػ ػ ػ  .ت ٜٚٓ :ػ ػ ػػ .ااملحاَ،ق ػ ػػات يف أُ ػ ػػحؿ
ُ
الش ػ ػ ػ ػ ػريعةا .تعلي ػ ػ ػ ػ ػػق :ع ػ ػ ػ ػ ػػد ار ِاراز( .الق ػ ػ ػ ػ ػػا رة :اار ا ػ ػ ػ ػ ػػدي
 ٕٔٗٚػٕٓٓٙ/ـ).
املرااوي عبلم الدصيا بِا ُسليلاف .ت ٛٛ٘ :ػػ .االت ػ مػرح الت ريػر
يف أُ حؿ ِ
الفقوا .ققيػق (ا .ع ػدالرمحَا ا ِػربيا اَ .عػحض القػرين
الرم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ا .أمحَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراح)( .طٔ .الري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض :مكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ُّ
ٕٔٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
ٓ٘ٛ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

ال ػ ُلعتَِزن ع ػػدا ّار بِػػا أمحَػػد .اال ػ ُل يف أب ػحاب العػػدؿ والتححيػػدا( .طٔ.
الدار املصرية لِلنشر ٓ ٖٔٛػ).
املقدسي ُحملد بِا مفلح .ت ٖٚٙ :ػ .اأُ حؿ ِ
الفقوا .ققيػق ا ، .ػد
َ
ُ
َّ
الس َد َحاف( .طٔ .مكت ة العِ يكاف ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
املقدسي مح،ق الدصيا بِا قُدامة .ت ٕٙٓ :ػ .ارووة الن ِ
ػاظرا .تعليػق:
َ
َُ
ِ
ُحمَ ّل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراك( .طٔ .ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وتُ :م َؤ َسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ِرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة
ٖٓٗٔ ػٕٜٓٓ/ـ).
النللػػة ع ػػد الكػػر بِػػا علػػي .اال ػل َحب يف ِعلػػم أُ ػػحؿ ِ
الفقػػو املقػػارفا.
َُ
ُ
الرمد ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
(طٔ .الرياض :مكت ة ُّ
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