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الممخص العربي

عد طائفة مف الفقياء كثي ار مف المسائؿ خارجة عف القياس ،كعند امعاف النظر تجد انيا داخمة
فيو ،كسبب عدىا خارجة عنو ىك خفاء الحد الشرعي لبعض العقكد فتبدك احيانا كأنيا مف جنس
كاحد ،كفي ىذا البحث سأسمط الضكء عمى ىذه المسائؿ أعني التي قيؿ بمخالفتيا لمقياس ،كي
اطمع القارلء عمى دقة االجتياد فييا ،كاف الحكـ بككف كذا نظي ار لكذا اك مخالفا لو مما يتفاضؿ

بو العمماء ،كالذم بدكره ينشأ عف معرفة الفقيو بحدكد ما انزلو اهلل تعالى عمى رسكلو -صمى اهلل

عميو كسمـ ،-كالذم ارجك اف يككف بدكره حاف از لي كلغيرم عمى مراعاة تمؾ الحدكد.
Summary Thread
Counting range of scholars a lot of issues beyond measurement , and
when good look find it's included in it, and the reason for its promise
beyond him is subtle the legal limit for some contracts sometimes seems
like a single-sex , and this research will highlight these issues mean that it
was said in contravention of the measure , Ki briefed the reader on the
diligence where accuracy , and that judgment the fact that as well as the
counterpart of such or dissenting him than Atfadil by scientists , which in
turn arises from the knowledge of al-Faqih limits of what verily God on
Rsule- God's peace be upon him , and which I hope will in turn be an
incentive for me and others to take into account those limits.
المبحث األول :معنى عمى خالف القياس والفرق بينه وبين ما ال يقاس عميه
كىما مسألتاف ميمتاف في فيـ المكضكع سأتناكليما في مطمبيف كعمى النحك اآلتي:

المطمب األول :ما معنى عمى خالف القياس ؟

مف أجؿ الكقكؼ بدقة عمى معنى ىذه العبارة البد مف معرفة المقصكد بالقياس في

قكليـ :عمى خالؼ القياس ،فنقكؿ كباهلل التكفيؽ:

لمقياس اصطالحاف احدىما خاص كاآلخر عاـ ،فأما االصطالح الخاص فيك مايتناكلو

االصكليكف في تعريفاتيـ كقكليـ :حمؿ فرع عمى أصؿ فى حكـ بجامع بينيما(ٔ).

أما االصطالح العاـ فيراد بو :القكاعد كاالصكؿ التي كضعت عمييا شريعتنا الغراء،

كالتي تجرم احكاـ الجزئيات كفقيا باطراد ،فيقاؿ مثال عف قاعدة النيي عف الغرر

(ٕ)

في

المعامالت :انيا قياس ،بمعنى اف كؿ معاممة اشتممت عمى الغرر فقياسيا انيا منيي عنيا ،كىذا

المعنى ىك المقصكد ،كعميو فيمكف اف نقكؿ :اف معنى قكليـ :عمى خالؼ القياس :ىك المسائؿ
التي تأخذ خالؼ الحكـ الذم تقتضيو نظائرىا ،لمصمحة أكمؿ مف مصمحة تمؾ النظائر ،فمثال
يقكؿ العمماء :اف السمـ

(ٖ)

عمى خالؼ القياس ،النو بيع معدكـ كقت انشاء العقد ،كاليجكز بيع

المعدكـ لعدـ القدرة عمى تسميمو ،كىذا ىك الشأف دائما في بيع كؿ معدكـ ،فمما أجاز الشرع بيع
ٜٔٔ

السبب األساس في بعض

ما قيل فيه عمى خالف القياس

د .جسام محمد عبداهلل أحمد

مجمة آداب الفراهيدي

العدد ( )42كانون الثاني 4102م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السمـ قالكا :ىك عمى خالؼ القياس ،أم عدؿ الشرع بو عف نظائره فأعطاه حكما يخالؼ ما
تقتضيو العقكد األخرل التي يككف المعقكد عميو فييا معدكما(ٗ) ،كلكف السؤاؿ الميـ ىك :ىؿ اف

الشرع فعال اعطى بعض المسائؿ احكاما تخالؼ ما عميو نظائرىا؟ ىذا ما سأحاكؿ تسميط
الضكء عميو.

كمما يتصؿ ببحثنا في ىذا المقاـ ىك :بياف الفرؽ بيف ماكاف عمى خالؼ القياس ،كبيف ما

اليقاس عميو ،كىك ماسنتاكلو في المطمب الثاني.

المطمب الثاني :الفرق بين ماهو عمى خالف القياس وبين ما ال يقاس عميه
كالجؿ تبياف الفرؽ بينيما البد مف استعراض االنكاع التي اليقاس عمييا كىي:

النكع األكؿ :ما شرع ابتداء غير مقتطع مف أصؿ ،كال يعقؿ معناه ،مثؿ :المقدرات(٘) ،كأعداد

الركعات ،كأنصبة الزككات ،كمقادير الحدكد كالكفارات(.)ٙ

النكع الثاني :ما شرع ابتداء غير مقتطع مف أصؿ ،كىك معقكؿ المعنى لكنو عديـ النظير ،مثؿ:
رخص السفر ،كالمسح عمى الخفيف ،كأكؿ الميتة لممضطر(.)ٚ

النكع الثالث :ما استثني مف قاعدة عامة كلكف ثبت اختصاصو بحكمو مثؿ :اختصاص خزيمة

بف ثابت -رضي اهلل -عنو بقبكؿ شيادتو كحده( ،)ٛكاختصاص أبي بردة -رضي اهلل عنو-

بالتضحية بعناؽ(.)ٜ

الرابع :ما استثني مف قاعدة عامة لكف المستثنى معقكؿ المعنى(ٓٔ) ،كبيع العرايا(ٔٔ).

فنالحظ أف النكع االكؿ ،كالثاني ،كالثالث مما اليقاس عميو ،لعدـ معقكلية المعنى في االكؿ،
كلعدـ النظير _أم المثيؿ_ في الثاني ،كاختصاص الثالث بالحكـ مف قبؿ الشارع ،اما النكع
الرابع فيك الذم يظير فيو الفرؽ بيف مااليقاس عميو كبيف ماىك عمى خالؼ القياس ،فاستثناؤه
مف القاعدة العامة لـ يكف الشتمالو عمى ماتقدـ في االنكاع الثالثة السابقة ،كانما النو اشتمؿ

عمى كصؼ فارؽ بو نظائره _كما سنكضحو الحقا_ ،كمما يدؿ عمى ىذا الفرؽ ىك اف العمماء

متفقكف عمى عدـ جكاز القياس عمى االنكاع الثالثة المتقدمة ،في حيف تنازعكا في صحة القياس

عمى الرابع ،فذىب جميكر الحنفية إلى عدـ جكاز القياس عميو كما قاؿ الجصاص رحمو اهلل:

( ككاف أبك الحسف يحكي :أف مف مذىب أصحابنا أف ما خص باألثر مف جممة قياس األصكؿ
ال يقاس عميو)(ٕٔ) ،كذىب جميكر االصكلييف إلى صحة القياس عميو ،كليذا قاس جميكر
الشافعية العنب عمى الرطب في جكاز بيعو بالزبيب كما يباع الرطب بالتمر في العرايا التي

رخص بيا الشرع ،النو في معناه ،كقاسكا رد المصراة

(ٖٔ)

بعيب آخر عمى ردىا بعيب التصرية

فقالكا :يضمف المبف بصاع مف التمر أيضا(ٗٔ) ،النو في معناه ،كقكؿ الجميكر ارجح في نظر

الباحث ،الف النظر في ىذا النكع مف المسائؿ يككف إلى تكفر شركط القياس ،فما عممنا عمتو
ٕٓٔ
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ألحقنا بو ما شاركو في العمة سكاء قيؿ :إنو عمى خالؼ القياس أك لـ يقؿ(٘ٔ) ،كبذلؾ يظير لنا
الفرؽ بيف مااليقاس عميو كبيف ما ىك عمى خالؼ القياس.

المبحث الثاني :المسائل التي قيل فيها انها عمى خالف القياس
ينبغي لمقارمء اف يعمـ أكال أف الدعكل بمخالفة مسألة مف المسائؿ لمقياس معناىا :اف يأتي
النص في مكضع بحكـ معيف ،ثـ يأتي في مكضع آخر يشبيو بحكـ مخالؼ ،كفي ىذا المبحث

سأتناكؿ بعضا مف المسائؿ التي قيؿ فييا :عمى خالؼ القياس مبينا السبب األساس في عدىا

مف ىذا الباب ،ثـ اذكر ىؿ ىي كذلؾ اـ ال ،لتككف تنبييا عمى ما سكاىا ،كسأختار المسائؿ التي
تمس الكاقع كيال يككف الكالـ نظريا كباهلل التكفيؽ.

المطمب االول :تطهير الماء إذا وقعت فيه نجاسة عمى خالف القياس
كمعناه :اف الماء اذا القى النجاسة في عممية التطيير تنجس بيا ،ثـ اذا صب ماء آخر

القى الماء االكؿ النجس فتنجس بو ،كىكذا ابدا فكاف القياس اف التتـ عممية التطيير(،)ٔٙ
كالسبب في عد المسألة مف ىذا الباب ىك بناؤىا عمى المذىب القائؿ بأف الماء ينجس بمجرد

مالقاة النجاسة اال ما استثناه الدليؿ ،كىذا احد المذىبيف في المسألة ،كفييا مذىب آخر ىك :أف
الماء الينجس اال اذا غيرت النجاسة لكنو اك طعمو اك ريحو( ،)ٔٚكلك بنيت مسالة التطيير عميو

لما امكف القكؿ بمخالفتيا لمقياس ،الف المعقكؿ في الماء كجميع المائعات انيا باقية عمى اصؿ
خمقتيا حتى تخرج عنيا بما يغيرىا مف النجاسات ،كىذا ىك الذم يدؿ عميو النص كما في حديث

أبى سعيد الخدرم أنو قيؿ لرسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -أنتكضأ مف بئر بضاعة كىى بئر
يطرح فييا الحيض كلحـ الكالب كالنتف فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ( :-الماء طيكر ال

ينجسو شىء)( ،)ٔٛكحديث ميمكنة  -رضي اهلل عنيا -أف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-

سئؿ عف فأرة سقطت في سمف فقاؿ ( :ألقكىا كما حكليا فاطرحكه ككمكا سمنكـ)( ،)ٜٔفحكـ

النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -ببقاء الماء عمى طيارتو مع انيـ اخبركه بالقاء النجاسات فيو،
فيككف الصكاب في مسألة تطيير الماء انو اذا كرد عمى النجاسة فإف لـ يطيرىا لككنيا كثيرة،

خففيا شيئا فشيئا حتى تزكؿ ،كبذلؾ يككف عد ىذه المسألة عمى خالؼ القياس ضعيفا(ٕٓ).

المطمب الثاني :الوضوء من لحوم اإلبل عمى خالف القياس.

اخرج االماـ مسمـ  -رحمو اهلل -مف حديث جابر بف سمرة – رضي اهلل عنو  -أف رجال

سأؿ رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ -أأتكضأ مف لحكـ الغنـ قاؿ :إف شئت فتكضأ كاف شئت

فال تكضأ ،قاؿ :أتكضأ مف لحكـ اإلبؿ ،قاؿ :نعـ فتكضأ مف لحكـ اإلبؿ ،قاؿ :أصمي في
مرابض الغنـ ،قاؿ :نعـ ،قاؿ :أصمي في مبارؾ اإلبؿ قاؿ :ال(ٕٔ).
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فقيؿ :الكضكء مف لحـ االبؿ عمى خالؼ القياس ،كالسبب في عده كذلؾ ،أنا لـ نعيد

مف الشرع االمر بالكضكء مف المحـ(ٕٕ) ،فمما أمر بالكضكء مف لحكـ االبؿ عممنا أنو خالؼ

قياس المسألة ،كالحقيقة اف التسكية في الحكـ بيف لحـ االبؿ كالمحكـ االخرل بدعكل اف القياس
يقتضي ذلؾ ،كقد فرؽ الشرع بينيما كما في الحديث يعد أم ار مشكال ،اذ معناه اف الشرع فرؽ

بيف متماثميف مف كؿ كجو ،كىك غير معيكد عنو ،كانما القياس المطرد في القرآف ىك التفرقة بيف
ِِ
كف }(ٖٕ)،
يفَ ،ما لَك ْـ َك ْي َ
ؼ تَ ْحكم َ
يف َكاْلم ْج ِرِم َ
المتخالفات كما في قكلو تعالى {:أَفََن ْج َعؿ اْلم ْسمم َ
ات أّف َّن ْجعمَيـ َكالَِّذيف آمنكا كع ِممكا الصَّالِح ِ
اجتَرحكا السَّي َِّئ ِ
كقكلو تعالى{ :أنـ ح ِس َِّ
ات َس َكاء
َ
َ َ ََ
ْ َ َ
ب الذ َ
َ ْ
يف ْ َ
(ٕٗ)
كف }  ،فيجب القكؿ :بأف بيف لحـ االبؿ كسائر المحكـ فرقا في
َّم ْح َياىـ َك َم َماتي ْـ َساء َما َي ْحكم َ
الكصؼ جعؿ الشرع يفرؽ بينو كبينيا في الحكـ حذ ار مف نسبة التناقض لمشرع ،كىذا الفرؽ يمكف
اف ِ
َعطَ ِ
اإلبِ ِؿ ،فَِإَّنيَا ِم َف اْل ِج ِّف
صمُّكا ِفي أ ْ
(كال ت َ
اف نمحظو في قكؿ النبي -صمى اهلل عميو كسمـ َ :-
ت)(ٕ٘) ،فككنيا مخمكقة مف الجف كصؼ فارؽ بيف
ت ،أَال تََرْك َف إلى ى َبابِيَا َكعيكنِيَا إِ َذا َنفَ َر ْ
خمِقَ ْ
لحميا كلحـ غيرىا ،فال جرـ يفرؽ الشارع في الحكـ بيف آكمو كآكؿ غيره ،كمعمكـ اف الجف
آف َخمَ ْق َناه ِمف قَْبؿ ِمف َّن ِار السَّم ِ
مخمكقكف مف النار كما قاؿ تعالىَ { :كاْل َج َّ
كـ }( ،)ٕٙفالبد أف يؤثر
اكؿ لحمو في سمكؾ آكمو ،اذ ىناؾ عالقة تأثير بيف الغذاء كالسمكؾ ،كفي ىذا المعنى يقكؿ ابف

خمدكف في مقدمتو( :ككذا المتغذكف بألباف اإلبؿ كلحكميا أيضان ،مع ما يؤثر في أخالقيـ مف

الصبر كاالحتماؿ كالقدرة عمى حمؿ األثقاؿ المكجكد ذلؾ لإلبؿ)( ،)ٕٚكيقكؿ ابف قيـ الجكزية:
(ككؿ مف ألؼ ضربا مف ضكرب ىذه الحيكانات اكتسب مف طبعو كخمقو ،فإف تغذل بمحمو كاف

الشبو أقكل ،فإف الغاذم شبيو بالمغتذل)( ،)ٕٛكلذلؾ امر الشارع آكؿ لحكـ االبؿ بالتكضؤ الجؿ

اف الماء يطفيء النار التي ىي اصؿ خمقتيا ،كىذا المعنى غير مكجكد في المحكـ األخرل،
فالقكؿ بالتسكية بيف لحـ االبؿ كسائر المحكـ في الحقيقة ىك المخالؼ لمقياس ال العكس ،كبذلؾ

يككف القكؿ باف المسألة عمى خالؼ القياس ضعيفا.

المطمب الثالث :االجارة عمى خالف القياس

كاالجارة :عقد معاكضة عمى تمميؾ منفعة ألمد معمكـ

()ٕٜ

كالسبب في عدىا مف ىذا الباب:

أنيا بيع معدكـ كقت إنشاء العقد(ٖٓ) ،فمثال لك انؾ استأجرت شخصا ليحمؿ لؾ متاعؾ إلى
البيت ،فالمعقكد عميو كىك الجيد الذم سيبذلو في حمؿ المتاع غير حاصؿ بعد ،كغير مكجكد

كقت التعاقد ،كبيع المعدكـ اليجكز ،كال تككف االجارة صحيحة إال إذا كانت عقدا عمى منفعة،

فإذا انعقدت عمى عيف مف االعياف فيي باطمة ،كلكي يقؼ القارمء عؿ حقيقة المسألة البد اف

يعرؼ اف لفظ البيع مف االلفاظ المجممة التي يراد بيا تارة البيع الخاص الذم حقيقتو عقد عمى

عيف مكجكدة يبطؿ البيع بفقدىا ،كتارة اخرل إلى بيع عاـ حقيقتو معاكضة إما عمى عيف ،أك
ٕٕٔ
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منفعة ،فالذم حصؿ أنيـ -رحميـ اهلل -قاسكا بيع المنفعة في البيع العاـ عمى بيع العيف في
البيع الخاص ،فكما اليجكز بيع العيف المفقكدة فيو ،كذلؾ اليجكز بيع المنفعة المفقكدة في
االجارة ،فجعمكىا خالؼ القياس لذلؾ ،كالحؽ انو قياس فاقد لشرطو ،فحكـ األصؿ( كىك العيف

المفقكدة في البيع الخاص) غير مكجكد في الفرع( كىك المنفعة في االجارة) ،إ ْذ يمتنع حسا أف
تباع المنافع حاؿ كجكدىا ،كما تباع االعياف(ٖٔ) ،كىذا ىك الفرؽ الذم اختصت بو االجارة عف

سائر البيكع مما جعؿ الشرع يعطييا حكما تفارقيا بو ،كلذا فالقكؿ بمخالفتيا لمقياس ضعيؼ ،كأما

فإف
ككنيا التصح إال عمى المنافع دكف االعياف فيكفي في رده قكلو تعالى في سكرة الطالؽّ { :
كرى َّف}(ٕٖ) ،حيث أجاز االجارة عمى العيف كىي الحميب.
أ َْر َ
ض ْع َف لَك ْـ فَآتكى َّف أج َ
المطمب الرابع :السمـ عمى خالؼ القياس

السمـ :شراء آجؿ بعاجؿ ،كىذا عمى مذىب الجميكر القائميف بكجكب ككف المسمـ فيو آجال ،أما
َ
عرفكه بقكليـ :عقد عمى مكصكؼ في الذمة ببدؿ يعطى
الشافعية فمجكاز َ
السمـ الحا ّؿ عندىـ ّ
عاجال(ٖٖ) ،كالسبب في عده مف ىذا الباب ،ىك اعتقاد دخكلو في معنى بيع االنساف مااليممكو
الذم نيى عنو النبي صمى اهلل عميو كسمـ في قكلو لحكيـ بف حزاـ رضي اهلل عنو( :ال تبع

ماليس عندؾ)(ٖٗ).

كقد نقؿ ابف حجر العسقالني عف ابف المنذر رحميما اهلل اف ىذا الحديث يحتمؿ معنييف أحدىما:

أف يقكؿ :ابيعؾ عبدا أك دا ار معينة كىي غائبة فيشبو بيع الغرر ،الحتماؿ أف تتمؼ أك ال
يرضاىا.

ثانييما :أف يقكؿ :ىذه الدار بكذا عمى أف أشترييا لؾ مف صاحبيا أك عمى أف يسمميا لؾ

صاحبيا)(ٖ٘).

كعمى كال المعنييف فالحديث ال يتناكؿ السمـ ،ألنو ليس عقدا عمى سمعة معينة ( كما في

االحتماؿ األكؿ) ،كال مممككة لشخص آخر قد يبيعيا كقد ال ( كما في االحتماؿ الثاني) ،كانما
ىك كما في تعريؼ الفقياء السابؽ لو :عقد عمى مكصكؼ في الذمة مقدكر عمى تسميمو غالبا،

فادخالو في معنى الحديث الحاؽ لو بما ال يشبيو ،كانما ىك يشبو البيع اآلجؿ فالصحيح الحاقو

بو ،كليذا احتج الحبر ابف عباس _ رضي اهلل عنيما_ عمى جكازه بقكلو تعالى {:ياأييا الذيف

آمنكا إذا تداينتـ بديف إلى أجؿ مسمى فاكتبكه }

()ٖٙ

حيث قاؿ :أشيد أف السمؼ المضمكف في

الذمة حالؿ في كتاب اهلل كق أر ىذه اآلية( ،)ٖٚككجو الداللة :أف البيع اآلجؿ كالسمـ كالىما ديف
مضمكف في الذمة ،فاألكؿ :تعجيؿ السمعة كتأخير الثمف ،كالسمـ :تعجيؿ الثمف كتأخير السمعة،

فجعؿ األكؿ جاريا عمى سنف القياس دكف الثاني تفريؽ بيف متماثميف بنص كتاب اهلل تعالى كفيـ
ْ
أصحابو الكراـ ،كعميو فعده عمى خالؼ القياس ضعيؼ.
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المطمب الخامس :الكتابة عمى خالف القياس

كىي :أف يعتؽ الرجؿ عبده عمى ماؿ يؤديو منجما ،ام مقسطا(.)ٖٛ
ِ
َِّ
ت أ َْي َمانك ْـ فَ َكاتِبكى ْـ إِ ْف َعمِ ْمت ْـ
اب ِم َّما َممَ َك ْ
كف اْلكتَ َ
يف َي ْبتَغ َ
كاالصؿ في جكازىا قكلو تعالىَ { :كالذ َ
ِفي ِي ْـ َخ ْي انر }(.)ٖٜ
كالسبب في عدىا خارجة عف القياس ىك :أف العبد ككسبو كالىما ممؾ لمسيد فكأنو باع مالو

بمالو(ٓٗ).

كالجؿ اف نتصكر المسألة جيدا البد اف نمحظ اف العبد لو جانباف ،جانب االنسانية كجانب

المالية ،كىما متغايراف ليسا متداخميف ،بمعنى اف حؽ السيد ىك في بدف العبد كنفعو فقط ،ال في
ككنو انسانا ،ككؿ انساف لو ذمة بما في ذلؾ العبيد ،كعميو فاف السيد في المكاتبة لـ يبع مالو
بمالو ،كانما اشترل العبد نفسو مف سيده بماؿ في ذمتو ،النو بمقتضى العقد يخرج مف يد سيده
فيجكز لو البيع كالشراء كالسفر

(ٔٗ)

فالعقد مشتمؿ عمى طرفيف ىما :مالؾ بدف العبد كىك السيد،

كالثاني ذمة العبد المممككة لمعبد ،فإف تمكف العبد مف دفع بدؿ الكتابة ليشترم حريتو فبيا ،كاال

جاز لمسيد الرجكع في البيع ،كالذم ذكرناه في عقد الكتابة مطرد في مسائؿ اخرل منيا ما لك باع
شخص سمعتو مف آخر فعجز الثاني عف دفع ثمنيا كاف لألكؿ الرجكع في عيف سمعتو ،ككما لك

طمبت المرأة الخمع مف زكجيا بماؿ تدفعو اليو ،فعجزت عف الدفع ،فإنيا تبقى عمى ذمتو ،ككما
لك تصالح القاتؿ عمدا مع اكلياء القتيؿ عمى ماؿ يدفعو الييـ ليفتدم نفسو مف القتؿ ،فعجز عف

دفع الماؿ ،جاز ليـ المطالبة بالقصاص ،كىكذا فاف عقد الكتابة جار عمى كفؽ قياس العقكد
االخرل ليس بخارج عنيا ،فعده عمى خالؼ القياس ضعيؼ(ٕٗ).

المطمب السادس :المضاربة عمى خالف القياس

كىي :أف يدفع مالو إلى آخر يتجر بو كالربح بينيما ،كتسمى قراضا(ٖٗ).

كسبب جعميا خارجة عف القياس ىك الحاقيا باالجارة ،قاؿ الكاساني الحنفي (:فالقياس أنو (يعني

عقد المضاربة) ال يجكز ،ألنو استئجار بأجر مجيكؿ بؿ بأجر معدكـ كلعمؿ مجيكؿ)(ٗٗ) ،كلما

كاف يشترط في االجارة العمـ بالعكضيف ،كالعمؿ كالربح في المضاربة مجيكالف قالكا ىي عمى

خالؼ القياس.

كقد قدمنا اف خالؼ القياس معناه اف يحكـ الشرع عمى عقد بخالؼ حكمو في العقكد التي

تشبيو ،كمف خالؿ النظر في كالـ الكاساني المتقدـ نالحظ اف االجارة يشترط فييا العمـ بالعمؿ
كاالجرة معا ،كالمضاربة عمؿ مجيكؿ بأجر معدكـ ،فالحاقيا بيا جمع بيف متخالفيف ،كىك مما لـ

ليس لو نظير في شرعنا الحنيؼ.
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كمما يؤكد الفرؽ بينيما نص الحنفية رحميـ اهلل عمى اف المضاربة عقد شراكة كليس معاكضة،
كالحاؿ في االجارة ،قاؿ الزيمعي الحنفي رحمو اهلل( :المضاربة عقد شركة بماؿ مف أحد الشريكيف
كعمؿ مف اآلخر ،ىذا في الشرع ،كالمراد بالشركة الشركة في الربح)(٘ٗ) ،فبينيا كبيف االجارة فرؽ
في التفسير الشرعي ،كفي المقصكد مف العقد ايضا ،ذلؾ اف المقصكد في االجارة ىك العمؿ

كنقؿ البضاعة مف السكؽ إلى البيت ،أك رعي الدكاب مدة معمكمة ،اك بناء دار ،كالمقصكد
بالمضاربة ىك الربح كما مر في تعريؼ الزيمعي رحمو اهلل ،بؿ اف الحاؽ المضاربة باالجارة فيو

ظمـ لصاحب الماؿ ،الف العامؿ في االجارة الفاسدة يستحؽ اجرة المثؿ ،كىـ يعطكف العامؿ في
المضاربة اذا فسدت اجرة المثؿ ايضا ،كال يعطكنو ربح المثؿ ،فربما استحؽ مف االجرة ما يزيد
عمى رأس الماؿ اصال ،كىك في المضاربة الصحيحة يستحؽ جزءا مف الربح اذا ربح اصال،
كليذا كاف الصحيح ما قالو ابف القيـ رحمو اهلل( :مبنى المشاركات عمى العدؿ بيف الشريكيف،

فإذا خص أحدىما بربح دكف اآلخر لـ يكف ذلؾ عدال ،بخالؼ ما إذا كاف لكؿ منيما جزء شائع
فإنيما يشتركاف في المغنـ كالمغرـ ،فإف حصؿ ربح اشتركا فيو ،كاف لـ يحصؿ شيء اشتركا في

المغرـ كذىب نفع بدف ىذا كما ذىب نفع ماؿ ىذا)( ،)ٗٙكبذا يككف القكؿ بمخالفة المضاربة
لمقياس ضعيفا.

كىذا الذم ذكرناه في المضاربة ىك القياس في المساقاة التي ىي :أف يعامؿ إنساف إنسانا

عمى شجرة ليتعيدىا بالسقي كالتربية عمى أف ما رزؽ اهلل تعالى مف الثمرة يككف بينيما(،)ٗٚ
كالمزارعة التي ىي :دفع أرض كحب لمف يزرعو كيقكـ عميو بجزء مشاع معمكـ منو

جنس كاحد ىك المشاركات ال المعاكضات.

()ٗٛ

النيا مف

المطمب السابع :القرض عمى خالف القياس

القرض :تمميؾ الشيء عمى أف يرد بدلو( ،)ٜٗكالسبب في عده عمى خالؼ القياس أنو بيع

ربكم بجنسو مع تأخر القبض ،فمك اقترض شخص منؾ الؼ دينار مثال فمقتضى العقد اف يردىا

بمثميا ،لكف الرد لف يككف في مجمس العقد ،كانما بعد اف يقضي حاجتو منيا ،كالدنانير اذا بيعت
بالدنانير يجب فييا التقابض في المجمس حذ ار مف الربا ،كىذا ما ال يحصؿ في القرض ،ىذا ىك

تكييؼ المسألة عندىـ ،كالحقيقة اف القرض ليس مف باب المعاكضات كي يعد بيعا ،مع كجكب
التنبيو إلى مسألتيف اثنتيف يتضح بيما الفرؽ الدقيؽ بيف القرض كالبيع:

األ كلى :انيـ يقصدكف بالبيع ىنا البيع بمعناه العاـ الذم يصدؽ عمى كثير مف العقكد حتى انيـ
يسمكف النكاح ،كالصرؼ ،كالسمـ ،كاإلجارة بيعا ،كالقرض بيذا االعتبار بيع.

الثانية :اف كال مف القرض كالبيع مبادلة ،لكف المبادلة في القرض بيف متماثميف اذ يرد المقترض
عيف الذم اقترضو اك مثمو ،كفي البيع بيف مختمفيف كالنقكد كالسمع ،كبسبب التماثؿ فميس في
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القرض منفعة لمطرفيف ،الف العاقؿ اليبع شيئا بمثمو مالـ يكف بينيما فرؽ في القدر اك الصفة،
كانما المنفعة ىي االرفاؽ بالمقترض فقط ،كليذا لـ يجز لممقرض اف يشترط زيادة عمى قرضو،
بخالؼ البيع فاف التخالؼ بيف السمعة كالثمف يجعؿ المنفعة متبادلة بيف البائع كالمشترم ،كعميو

فالقرض مف عقكد االرفاؽ ،بؿ ىك اخك العارية جاء في شرح مجمة االحكاـ( :ككجو االرتباط بيف

القرض كالعارية ىك أف كال مف العقديف عقد تبرع فمكؿ مف العاقديف فييما حؽ الرجكع عنو)

(ٓ٘)

كالعارية في الشرع :تمميؾ منفعة بال بدؿ(ٔ٘) ،كىكذا المقترض يتممؾ منفعة الماؿ الذم يقترضو

بال عكض ،كعميو فالقرض ليس كمثؿ البيع كعده عمى خالؼ القياس ضعيؼ ،كحتى لك فرضنا
اف القرض كالبيع متشابياف فممقصد تأثير شرعي في التفريؽ بينيما ،كفي ىذا المعني يقكؿ ابف

القيـ رحمو( :كقد تظاىرت أدلة الشرع كقكاعده عمى أف القصكد في العقكد معتبرة كانيا تؤثر في

صحة العقد كفساده كفي حمو كحرمتو ..........إلى اف قاؿ :ككذلؾ صكرة القرض كبيع الدرىـ
بالدرىـ إلى اجؿ صكرتيما كاحدة كىذا قربة صحيحة كىذا معصية باطمة بالقصد)(ٕ٘).

المطمب الثامن :صحة صوم المفطر ناسيا عمى خالف القياس

اخرج البخارم مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:

(مف أكؿ ناسيا كىك صائـ فميتـ صكمو فإنما أطعمو اهلل كسقاه)(ٖ٘).

فقالكا :صكـ اآلكؿ كالشارب ناسيا صحيح لكركد النص بو ،لكنو عمى خالؼ القياس ،الف ركف

الصياـ الذم ىك االمساؾ قد فات باالكؿ كالشرب كبدكف الركف اليتصكر أداء العبادة(ٗ٘)،
كالسبب في عدىـ المسألة عمى خالؼ القياس ظنيـ أف االكؿ كالشرب لمصائـ مف باب ترؾ

المأمكر ،كىك باب الفرؽ فيو بيف العمد كالنسياف(٘٘) ،إذ يجب االتياف بالمأمكر عمى كؿ حاؿ،
اال اف النسياف يرفع االثـ عف التارؾ ،فمف نسي الكضكء مثال كصمى فعميو التكضؤ كاعادة

الصالة كال اثـ عميو ،لكف عند النظر اليبدك أف االكؿ كالشرب كنحكىما مف باب فعؿ المأمكر،
كانما ىك مف باب ترؾ المحظكر ،اذ اف الشرع لـ يكجب عمى الصائـ أف يأكؿ كيشرب كما
اكجب عمى المصمي أف يتكضأ كعمى الحاج أف يقؼ بعرفة مثال ،كانما أكجب عميو اف يترؾ

الطعاـ كالشراب اذا تبيف لو النيار كما ىك كاضح مف مفيكـ الغاية في قكلو تعالىَ {:ككمكْا
ِ
ِ
اـ إلى
َس َكِد ِم َف اْلفَ ْج ِر ث َّـ أَتِ ُّمكْا ِّ
َكا ْش َربكْا َحتَّى َيتََبي َ
َّف لَكـ اْل َخ ْيط األ َْب َيض م َف اْل َخ ْيط األ ْ
الص َي َ
الَّ ْمي ِؿ}( ،)٘ٙكالفرؽ بيف البابيف أف المأمكر بو في العبادات اليسقط سيكا كال عمدا ،كالمنيي عنو
يسقط في حاؿ النسياف ،كالجيؿ ،كالخطأ ،كاالكراه ،كليذا قاؿ الشيخ زكريا االنصارم الشافعي

كىك يفرؽ بيف ترؾ النية ناسيا كبيف االكؿ ناسيا في اف االكؿ مبطؿ لمصكـ دكف الثاني( :قكلو
إنما يؤثر في الثاني معنى تأثيره فيو أف يجعؿ فعمو مع النسياف كال فعؿ بمعنى أف المنيي عنو
مع النسياف ال يعتد بو مف حيث اإلثـ بخالؼ المأمكر بو مع النسياف فإنو معتد بو في جميع ما
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يترتب عميو)( ،)٘ٚكىذا القكؿ يؤيده النص القرآني في قكلو تعالى { :رب ََّنا الَ تؤ ِ
اخ ْذ َنا إِف َّن ِس َينا أ َْك
َ
َ
طأ َْنا}( ،)٘ٛفكضع ربنا تعالى المؤآخذة عف الناسي كالغى فعمو.
َخ َ
أْ

كمما يزيد االمر كضكحا ىك اف المؤآخذة انما تككف عمى االفعاؿ االختيارية ،كما قاؿ تعالى:
{ كلَ ِكف يؤ ِ
ت قمكبك ْـ}( ،)ٜ٘كاآلكؿ نسيانا ليس لو فعؿ اختيارم ،بدليؿ اف عمماء
اخذكـ بِ َما َك َس َب ْ
َ
َ
األصكؿ يعدكف النسياف مف عكارض األىمية السماكية ،كنسبتيا إلى السماء اخراج ليا عف قدرة
المكمؼ ،كىذا المعنى منصكص عميو في قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ اعاله( :فميتـ صكمو
فإنما أطعمو اهلل كسقاه) ،فجممة :انما اطعمو اهلل كسقاه تعميؿ لقكلو :فميتـ صكمو ،كىي نص في
اف الصائـ لـ يصدر عنو فعؿ اختيارم يستكجب ابطاؿ صكمو كانما اهلل تعالى فعؿ بو ذلؾ ،فيك

بمنزلة الصائـ اذا احتمـ ،كاذا ذرعو القيء(ٓ ،)ٙكقد نص الفقياء عمى اف االحتالـ كالقيء ال
يفطر الصائـ بيما لمشقة التحرز عنيما(ٔ ،)ٙفكاف ينبغي جعؿ االكؿ نسيانا كذلؾ ،الف الطرد

يقتضيو ،كعميو فعد المسألة عمى خالؼ القياس ضعيؼ(ٕ.)ٙ

المطمب التاسع :تخيير المفقود اذا رجع بين زوجته ومهرها خالف القياس
البد اكال اف نعطي تصك ار اكليا عف المسألة فنقكؿ :اختمؼ العمماء في مسألتيف مف أحكاـ

المفقكد ،ىما :كـ تتربص امراتو؟ ،كاذا تزكجت رجال ثـ عاد زكجيا فيي لمف؟

اما المسألة األكلى :فظاىر مذىب الحنفية فييا اف الزكجة تنتظر إلى اف يمكت آخر كاحد

مف أقراف زكجيا(ٖ ،)ٙكاما مالؾ رحمو اهلل فتتربص عنده اربع سنيف(ٗ ،)ٙكاما الشافعي رحمو اهلل
فقكلو القديـ كقكؿ مالؾ ،كالجديد انيا تنتظره حتى يرجع كاف طالت غيبتو مالـ يأتيا يقيف

مكتو(٘ ،)ٙكاما الحنابمة فتتربص عندىـ اربع سنيف ايضا(.)ٙٙ

كاما المسألة الثانية :فقاؿ الحنفية :ىي لمزكج االكؿ مطمقا ،حتى اذا تزكجت قبؿ رجكعو

يفرؽ بينيا كبيف الثاني( ،)ٙٚكقاؿ المالكية :األكؿ احؽ بيا ما لـ يدخؿ الثاني فاف دخؿ بيا بانت

مف االكؿ( ،)ٙٛكقاؿ الشافعي رحمو اهلل في الجديد :نكاح االكؿ ثابت ،كنكاح الثاني باطؿ مف

أصمو( ،)ٜٙكقاؿ الحنابمة :اف عاد الزكج قبؿ دخكؿ الثاني بيا فيي زكجتو ،كاف عاد بعد الدخكؿ
خير بيف اخذىا بالعقد االكؿ ،كبيف تركيا لمثاني ،كيأخذ ميرىا مف الثاني(ٓ.)ٚ

كمف خالؿ استعراض مذاىب الفقياء في المسألة الثانية يتبيف لنا انيـ فريقاف ،فريؽ يجعؿ

المرأة زكجة االكؿ عمى كؿ حاؿ كىـ الحنفية كالشافعية ،كفريؽ يقطع العالقة بينيا كبيف االكؿ
اذا دخؿ بيا الثاني ،كبذلؾ يتبيف لنا اف قياس المسألة عندىـ ىك اما اف تبقى المرأة في عصمة

االكؿ عمى كؿ حاؿ ،كاما اف تنفذ الفرقة بينيما ظاى ار كباطنا فتككف زكجة لمثاني عمى كؿ حاؿ،
عدكا تخيير المفقكد اذا رجع بيف زكجتو كميرىا مخالفا لمقياس ،كىك المذىب الذم
كالجؿ ىذا َ
قضى بو عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو.
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كعند النظر جيدا في نصكص الكحييف يتبيف لنا اف تخيير الزكج حكـ كردت السنة النبكية

بمثمو في مسألة المقطة(ٔ ،)ٚقاؿ ابف عبد البر االندلسي رحمو اهلل( :كركم عف عمر كابف عباس

كابف عمر كجماعة مف السمؼ يطكؿ ذكرىـ أف المقطة يعرفيا كاجدىا سنة فإف لـ يأت ليا
مستحؽ أكميا كاجدىا إف شاء أك تصدؽ بيا ،فإف جاء صاحبيا كقد تصدؽ بيا فيك مخير بيف

األجر كالضماف ،كبيذا كمو أيضا قاؿ جماعة فقياء األمصار منيـ مالؾ كالثكرم كاألكزاعي كأبك
حنيفة كالميث كالشافعي كمف تبعيـ)(ٕ ،)ٚككجو الشبو بيف المسألتيف ،أف الزكج يشبو صاحب

المقطة ،فكما اف صاحبيا اذا جاء كاف مخي ار بيف استرداد مالو كبيف امضاء تصرؼ الممتقط،
كذلؾ المفقكد اذا عاد كاف مخي ار بيف زكجتو كبيف عكض بضعيا كىك المير ،كىذا المذىب مبني

عمى مسألة تصرؼ الفضكلي

(ٖ)ٚ

عند الحاجة ،اك ما يسمى بكقؼ العقكد ،كذلؾ بأف يككف

تصرؼ الشخص في حؽ الغير مكقكفا عمى اجازة الغير ،كما كرد في مسألة المقطة انفا ،فمك
تصرؼ القاضي في امرأة المفقكد كطمقيا منو لمنع الضرر الذم سيمحؽ بيا خاصة عمى مذىب

الح نفية القائؿ بكجكب انتظارىا حتى ييمؾ آخر رجؿ مف اقراف زكجيا ،ثـ جاء الزكج كاف

تصرؼ القاضي مكقكفا عمى اجازتو النو صاحب الحؽ ،فاف شاء استردىا كاف شاء اجاز

تصرؼ القاضي فتصبح المرأة زكجة لمثاني بال اشكاؿ ،كعندىا يأخذ المير الذم بذلو ليا ،كقد
َِّ
ِ
امتَ ِحنكى َّف المَّو
كرد نظير ىذا في قكلو تعالىَ {:يا أَيُّيَا الذ َ
آمنكا إِ َذا َجاءكـ اْلم ْؤ ِم َنات ميَاج َرات فَ ْ
يف َ
ِ
َعمَـ بِِإ ِ
ِ ُّ
ِ َّ
كف لَي َّف
أْ
يمان ِي َّف فَِإ ْف َعم ْمتمكى َّف م ْؤ ِم َنات فَ َال تَْرِجعكى َّف إلى اْلكفَّ ِار َال ى َّف حؿ لي ْـ َكَال ى ْـ َيحم َ
َ
وهم َما أَنفَقُوا}(ٗ ،)ٚفأمر سبحانو برد مير المرأة المياجرة إلى زكجيا المشرؾ ،كىذا المذىب
َوآتُ ُ
اقكـ مما قيؿ انو القياس في المسألة اعني اعادتيا إلى االكؿ مطمقا اك ابقائيا مع الثاني مطمقا،
فقد اليريدىا االكؿ بعد اف عاد ككجدىا في احضاف غيره ،كقد يريدىا فيككف ابقاؤىا مع الثاني

ظمما لو بالتفريؽ بينو كبيف زكجتو بسبب مكىكـ كىك اعتقاد مكتو الذم لـ يحصؿ فعال ،كبذا

يككف القكؿ بأف تخيير المفقكد اذا عاد بيف زكجتو كميرىا مخالؼ لمقياس قكال ضعيفا كباهلل

التكفيؽ.
الخاتمة

كبعد اف تناكلت المكضكع بمبحثيو ساخمص إلى اىـ النتائج التي خرجت بيا كىي:

ٔ .القياس في قكليـ كذا مخالؼ لمقياس يراد بو القكاعد كاالصكؿ التي ابتنيت عمييا شريعتنا
االسالمية الغراء ،كليس القياس االصطالحي.

ٕ .قكؿ االصكلييف لمسألة إنيا عمى خالؼ القياس يريدكف بو انيا اعطيت خالؼ الحكـ الذم
تقتضيو نظائرىا.
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ٖ .ما اليقاس عميو يراد بو المسائؿ غير معقكلة المعنى ،أك التي ال نظير ليا ،أك التي جعميا
الشرع مختصة باشخاص معينيف ،اما مايخالؼ القياس فيك الذم اختصو الشرع بكصؼ

فارؽ بو غيره ،فيك صالح لمقياس عميو اذا كجد الكصؼ بخالؼ ما اليقاس عميو.

ٗ .الحاؽ بعض المسائؿ بما ىك ليس مف جنسيا كاف سببا مف اسباب عدىا مخالفة لمقياس،
كالحاؽ السمـ ببيع ما اليممكو الشخص.

٘ .جعؿ المسائؿ مكافقة لقياس االصكؿ خير مف عدىا مخالفة ليا ،دفعا لتكىـ التناقض بيف
اصكؿ الشريعة كفركعيا.

 .ٙالسبب االساس في عد مسألة تطيير النجاسة مخالفة لمقياس ىك بناؤىا عمى اف الماء
ينجس بمجرد مالقاتو لمنجاسة ،كبناؤىا عمى اف الماء ال ينجس اال اذا تغيرت اكصافو

اصكب ،النو مكافؽ لممعقكؿ كالمنقكؿ.

 .ٚالسبب االساس في عد الكضكء مف لحـ االبؿ عمى خالؼ القياس ىك انو لحـ كالمحـ ال
يتكضأ منو ،كىذا التعميؿ صحيح لكال انو امتاز عف سائر المحكـ بككف االبؿ خمؽ مف

الجاف ،كالجاف مخمكؽ مف النار ،كليست بقية الحيكانات كذلؾ.

 .ٛالسبب االساس في عد االجارة مخالفة لمقياس ىك انيا عقد عمى معدكـ كقت انشاء العقد،
كىذا التعميؿ صحيح لكال انيا عقد عمى المنافع ،كالمنافع يمتنع حسا اف تباع حاؿ كجكدىا.

 .ٜالسبب االساس في عد عقد الكتابة بيف العبد كسيده عمى خالؼ القياس اف السيد يبيع مالو
بمالو ،الف العبد ككسبو لمسيد ،كىذا التعميؿ صحيح لكال اف العبد يخرج بمقتضى العقد عف

يد سيده ،فيصبح قاد ار عمى التجارة كالكسب ،فيككف السيد قد باع العبد بماؿ في ذمة العبد،
كذمتو صحيحة.

ٓٔ  .السبب االساس في عد المضاربة مخالفة لمقياس ىك الحاقيـ ليا باالجارة ،كىي ال تقبؿ
ىذا االلحاؽ ،الف االجارة مف عقكد المعاكضات كالمضاربة مف عقكد المشاركات ،كاليجكز
في المعاكضات اال العمـ بالعكضيف ،في حيف يجكز في المشاركات الجيؿ بيما.

ٔٔ  .السبب االساس في عد القرض عمى خالؼ القياس ىك انو بيع ربكم بجنسو مع تأخر
القبض ،كعقد الصرؼ مثال ،لكف الكاقع اف القرض ليس بيعا ،كلك كاف كذلؾ لجاز
لممقرض اف يعاكض المقترض عمى شيء ،كلقالكا حينيا انو ربا.

ٕٔ  .السبب االساس في عد صحة صكـ اآلكؿ نسيانا عمى خالؼ القياس ىك اف االكؿ
كالشرب كنحكىما مف باب ترؾ المأمكر الذم يجب االتياف بو مع النسياف كغيره ،كالحؽ

انيا مف باب فعؿ المحظكر الذم يعفى عنو في احكاؿ كثيرة كالجيؿ ،كالخطأ ،كالنسياف،
كاالكراه.
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ٖٔ  .السبب االساس في عد تخيير المفقكد بيف زكجتو كميرىا عمى خالؼ القياس ىك اف
المرأة اما اف تككف مع زكجيا االكؿ مطمقا ،كاما اف تككف مع الثاني مطمقا ،كىي مسألة

مبنية عمى مسألة تصرؼ الفضكلي المكقكؼ عمى اجازة صاحب الحؽ ،كقد كردت السنة

النبكية بمثميا في مسألة المقطة ،اذ اف صاحبيا مخير بيف مالو كبيف انفاذ تصرؼ الممتقط،
ككذا المفقكد إذا عاد كقد تصرؼ القاضي بزكجتو يخير بينيا كبيف ميرىا.

الهوامش

(ٔ) المختصر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،البف المحاـ عمي بف محمد بف عمي البعمي
أبك الحسف ،تحقيؽ :د .محمد مظير بقا ،الناشر :جامعة الممؾ عبد العزيز  -مكة المكرمة.ٕٔٗ/ٔ :
(ٕ) الغرر ىك :المجيكؿ الذم ال يدرل ىؿ يحصؿ أـ ال كالطير في اليكاء كالسمؾ في الماء ،ينظر :الفركؽ،
ألحمد بف إدريس الصنياجي القرافي ،تحقيؽ خميؿ المنصكر ،الناشر دار الكتب العمميةٔٗٔٛ ،ىػ -

ٜٜٔٛـ ،بيركت.ٖٕٗ/ٖ :

(ٖ) السمـ :بيع آجؿ بعاجؿ ،كقيؿ :بيع مكصكؼ في الذمة ،ينظر :المباب في شرح الكتاب ،لعبد الغني الغنيمي
الدمشقي الميداني ،تحقيؽ :محمكد أميف النكاكم ،الناشر :دار الكتاب العربي . ٖٔٓ/ٔ :اإلقناع في حؿ
ألفاظ أبي شجاع ،لمحمد الشربيني الخطيب ،تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات  -دار الفكر ،الناشر دار

الفكر – ٔٗٔ٘/بيركت.ٕٜٙ/ٕ:

(ٗ) ينظر :المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،لعبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ بف
محمد بدراف ،تحقيؽ :محمد أميف ضناكم ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى ٔٗٔٚىػ ػ ٜٜٔٙـ:
ٔ . ٔ٘ٛ/السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار ،لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني ،دار ابف حزـ،

ط.ٜٔٛ/ٔ :ٔ/

(٘) مثؿ تقدير مدة المسح عمى الخؼ ،كعدد احجار االستنجاء ،كعدد مرات الغسؿ مف كلكغ الكمب كغيرىا،
ينظر :االشباه كالنظائر ،لعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،الناشر دار :الكتب العممية /ٖٔٗٓ ،بيركت:
ٔ.ٖٜٖ/
( )ٙينظر :البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،لبدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ،دار الكتب
العمميةٕٔٗٔ /ىػ ٕٓٓٓ -ـ -بيركت ،تحقيؽ :د .محمد محمد تامر.ٛٚ/ٗ :

( )ٚينظر :البحر المحيط في اصكؿ الفقو.ٛٚ/ٗ :
( )ٛكذلؾ انو شيد لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ انو اشترل الفرس مف االعرابي كلـ يكف حاض ار البيعة ،فجعؿ
النبي شيادتو تعدؿ شيادة رجميف ،ينظر :اإلصابة في تمييز الصحابة ،ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ

العسقالني ،دار الجيؿ – بيركت ،الطبعة األكلى ،ٕٔٗٔ ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم.ٕٔ٘/ٖ :

( )ٜالعناؽ ىي :األنثى مف أكالد المعز كالغنـ مف حيف الكالدة إلى تماـ حكؿ ،المعجـ الكسيط ،إلبراىيـ مصطفى
ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار ،دار النشر :دار الدعكة ،تحقيؽ /مجمع المغة العربية:
ٕ . ٖٕٙ/كقصة ابي بردة رضي اهلل عنو انو ذبح اضحيتو قبؿ الصالة ككاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد

قاؿ ( :إف أكؿ م ا نبدأ بو مف يكمنا ىذا أف نصمي ثـ نرجع فننحر فمف فعؿ ىذا فقد أصاب سنتنا كمف نحر
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فإنما ىك لحـ يقدمو ألىمو ليس مف النسؾ في شيء فقاؿ أبك بردة يا رسكؿ اهلل ذبحت قبؿ أف أصمي كعندم
جذعة خير مف مسنة فقاؿ اجعميا مكانيا كلف تجزم أك تكفي عف أحد بعدؾ) ،صحيح البخارم ،لمحمد بف
إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،الناشر :دار طكؽ النجاة ،الطبعة :األكلى ٕٕٗٔىػ ،تحقيؽ :محمد
زىير بف ناصر الناصر ،ٕٔٓ/ٚ :رقـ الحديث ،٘٘ٙٓ :باب :الذبح بعد الصالة.

(ٓٔ) ينظر :البحر المحيط في اصكؿ الفقو.ٛٛ/ٗ :

(ٔٔ) بيع العرايا ىك :اف يحتاج الفقراء الى الرطب في كقتو ،كليس عندىـ نقد يشتركنو بو مف صاحب البستاف،
لكف عندىـ تمر فاضؿ عف قكتيـ ،فرخص رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ليـ أف يتبايعكا العرايا بخرصيا
مف التمر الذم في أيدييـ يأكمكنيا رطبا ،ينظر :االـ ،لمحمد بف إدريس الشافعي ،الناشر دار المعرفة،

ٖ ،ٖٜٔبيركت.٘ٗ/ٖ :

(ٕٔ) الفصكؿ في االصكؿ ،ألحمد بف عمي الرازم الجصاص ،تحقيؽ :د.عجيؿ جاسـ النشمي ،الناشر :ك ازرة
األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية دكلة الككيت ،الطبعة:األكلى.ٔٔٙ/ٗ :
(ٖٔ) المصراة :ىي ناقة أك بقرة اك شاة أك نحكىا يربط أخالفيا كال تحمب أياما فيجتمع في ضرعيا لبف كثير
فيتكىـ المشترم أف ىذا المبف عادتيا كؿ يكـ فيشترييا ،تحرير ألفاظ التنبيو (لغة الفقو) ،ليحيى بف شرؼ بف

مرم النككم ،تحقيؽ :عبد الغني الدقر ،الناشر :دار القمـ – دمشؽ ،الطبعة األكلى.ٖٔٛ/ٔ :ٔٗٓٛ ،
(ٗٔ) ينظر :البحر المحيط في اصكؿ الفقو . ٛٗ/ٗ :المستصفى في عمـ األصكؿ ،لمحمد بف محمد الغزالي،
تحقيؽ :محمد عبد السالـ عبد الشافي ،الناشر :دار الكتب العممية– بيركت ،الطبعة األكلى:ٖٔٗٔ ،
ٔ.ٖٕٙ/

(٘ٔ) ينظر :مجمكع الفتاكل ،ألحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ،تحقيؽ :أنكر الباز  -عامر الجزار ،الناشر :دار
الكفاء ،ط ٕٔٗٙ ،ٖ/ىػ ٕٓٓ٘ /ـ.٘٘٘/ٕٓ :
( )ٔٙينظر :التقرير كالتحبير ،البف أمير الحاج ،الناشر :دار الفكرٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٙ -ـ ،بيركت-ٖٔٛ/ٖ :
ٗ.ٔٛ

( )ٔٚينظر :االكسط في السنف كاالجماع كاالختالؼ ،البي بكر محمد بف ابراىيـ بف المنذر ،تحقيؽ :ابك حماد
صغير احمد بف محمد ،دار طيبة /الرياض ،ط.ٕٙٗ -ٕٙٔ/ٔ :ٔٗٓ٘ ٔ/
( )ٔٛسنف أبي داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني ،الناشر :دار الكتاب العربي ػ بيركت ،ٕٗ/ٔ :رقـ
الحديث ،ٙٙ :باب :ما جاء في بئر بضاعة.
( )ٜٔصحيح البخارم ،٘ٙ/ٔ :رقـ الحيث ،ٕٖ٘ :باب :مايقع مف النجاسات في السمف كالماء.
(ٕٓ) ينظر :مجمكع الفتاكل.ٕٕ٘ -٘ٔٙ/ٕٓ :

(ٕٔ) الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ ،لمحمد بف فتكح الحميدم ،تحقيؽ :د .عمي حسيف البكاب ،دار
ابف حزـ ،ط -ٕ/لبناف /بيركت ٕٖٔٗ -ىػ ٕٕٓٓ -ـ ،ٕٓ٘/ٔ :رقـ الحديث.ٕٖ٘ :
(ٕٕ) ينظر :مجمكع الفتاكل.ٕٕ٘/ٕٓ :
(ٖٕ) سكرة القمـ :اآليتاف.ٖٙ-ٖ٘ :
(ٕٗ) سكرة الجاثية :اآلية.ٔٔ :
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(ٕ٘) المسند ،ألحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني ،الناشر :مؤسسة قرطبة – القاىرة ،٘٘/٘ :رقـ الحديث:
 ،ٕٓ٘ٚٙقاؿ شعيب االرنؤكط :اسناده حسف.
( )ٕٙسكرة الحجر :اآلية.ٕٚ :
( )ٕٚالمقدمة ،لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف ،تحقيؽ :عبداهلل محمد الدركيش ،الناشر :دار يعرب:ٕٔٗ٘ /
.ٔ:ٖٚ

( )ٕٛمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف ،لمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل،
تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار الكتاب العربي– بيركت ،الطبعة الثانية:ٜٖٔٚ –ٖٜٖٔ ،
ٔ.ٖٗٓ/

( )ٕٜينظر :بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ،ألحمد الصاكم ،تحقيؽ :محمد عبد السالـ شاىيف ،الناشر دار الكتب
العمميةٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔ٘ -ـ ،لبناف /بيركت.ٗٙٚ/ٖ :
(ٖٓ) ينظر :غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر ،لشياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني
الحمكم الحنفي ،تحقيؽ :السيد أحمد بف محمد الحنفي الحمكم ،الناشر دار الكتب العمميةٔٗٓ٘ ،ىػ -

ٜ٘ٔٛـ ،لبناف/بيركت.ٕٜٗ-ٕٜٖ/ٔ :

(ٖٔ) ينظر :إعالـ المكقعيف عف رب العالميف ،لمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل ،تحقيؽ :طو عبد
الرؤكؼ سعد ،الناشر :دار الجيؿ  -بيركت.ٕٗ/ٕ :ٜٖٔٚ ،
(ٕٖ) سكرة الطالؽ :اآلية.ٙ :
(ٖٖ) ينظر :حاشية ابف عابديف ،الناشر دار الفكر لمطباعة كالنشرٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ ،بيركت. ٕٜٓ/٘ :
ركضة الطالبيف ،لمنككم ،المكتب اإلسالمي  -بيركت  ،ٔٗٓ٘ -ط /الثانية.ٖ/ٗ :

(ٖٗ) سنف ابي داكد ،ٖٕٓ/ٖ :رقـ الحديث ،ٖ٘ٓ٘ :باب :في الرجؿ يبيع ماليس عنده.
(ٖ٘) فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني ،الناشر :دار المعرفة -
بيركت.ٖٜٗ/ٗ :ٖٜٔٚ ،

( )ٖٙسكرة البقرة :اآلية.ٕٕٛ :
( )ٖٚتفسير القرآف العظيـ ،إلسماعيؿ بف عمر بف كثير ،تحقيؽ :سامي بف محمد سالمة ،دار طيبة لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة :الثانية ٕٓٗٔىػ  ٜٜٜٔ -ـ.ٕٕٚ/ٔ :
( )ٖٛمكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ ،لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف
الرعيني ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،الناشر :دار عالـ الكتب ،الطبعة:
الطرابمسي المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ

طبعة خاصة ٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.ٗٛٓ/ٛ :
( )ٖٜسكرة النكر :اآلية.ٖٖ:

(ٓٗ) ينظر :حاشية قميكبي عمى شرح جالؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف ،لشياب الديف أحمد بف أحمد
بف سالمة القميكبي ،تحقيؽ :مكتب البحكث كالدراسات ،الناشر دار الفكر ،بيركتٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـ:

ٗ.ٖٙٗ/

(ٔٗ) ينظر :المباب في شرح الكتاب.ٖٓٚ/ٔ :
(ٕٗ) ينظر :اعالـ المكقعيف.ٕٔ-ٕٓ /ٕ :
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(ٖٗ) اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،لعالء الديف أبك الحسف عمي
بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي بيركت ػ لبناف ،الطبعة األكلى
ٜٔٗٔىػ.ٖٔٙ/٘ :
(ٗٗ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لعالء الديف الكاساني ،دار الكتاب العربي ،بيركت ٕ.ٜٚ/ٙ :ٜٔٛ

(٘ٗ) تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،لفخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ،دار الكتب اإلسالمي،
القاىرةٖٖٔٔ /ق.ٕ٘/٘ :
( )ٗٙاعالـ المكقعيف.ٙ/ٕ :
( )ٗٚركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،لمنككم ،الناشر المكتب اإلسالمي ،بيركت.ٔ٘ٓ/٘ :ٔٗٓ٘ ،

( )ٗٛالمبدع شرح المقنع ،إلبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ،الناشر :دار عالـ الكتب ،الرياض،
الطبعةٕٖٔٗ :ىػٕٖٓٓ/ـ.ٖٔٚ/ٗ :
( )ٜٗأسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،لزكريا األنصارم ،تحقيؽ :د .محمد محمد تامر ،دار الكتب
العممية  -بيركت  ٕٕٔٗ -ق – ٕٓٓٓ ،ط.ٔٗٓ/ٕ :ٔ/

(ٓ٘) درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،لعمي حيدر ،تحقيؽ تعريب :المحامي فيمي الحسيني ،دار الكتب العممية،
بيركت.ٖٓٓ/ٕ :
(ٔ٘) قكاعد الفقو ،لمحمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ،الناشر :الصدؼ ببمشرز ،سنة النشر – ٔٗٓٚ
 ٜٔٛٙكراتشي.ٖٜٙ/ٔ :
(ٕ٘) اعالـ المكقعيف.ٔٔٓ-ٜٔٓ/ٖ :

(ٖ٘) صحيح البخارم ،ٖٔٙ/ٛ :رقـ الحديث ،ٜٙٙٙ :باب :اذا حنث ناسيا في األيماف.
(ٗ٘) ينظر :المبسكط لمسرخسي.ٔٔٚ/ٖ :
(٘٘) ينظر :اسنى المطالب.ٖٜٙ/ٖ :
( )٘ٙسكرة البقرة :اآلية.ٔٛٚ :

( )٘ٚحاشية الجمؿ عمى المنيج لشيخ اإلسالـ زكريا األنصارم ،لمشيخ سميماف الجمؿ ،دار الفكر – بيركت:
ٗ.ٗٔٔ/
( )٘ٛسكرة البقرة :اآلية.ٕٛٙ :
( )ٜ٘سكرة البقرة :االية.ٕٕ٘ :
(ٓ )ٙينظر :بدائع الصنائع.ٜٔ/ٕ :

(ٔ )ٙينظر :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،لفخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ،دار الكتب
اإلسالمئٖٖٔ ،ىػ ،القاىرة.ٖٕٖ/ٔ :
(ٕ )ٙينظر :اعالـ المكقعيف.ٖ٘-٘ٓ/ٕ :
(ٖ )ٙينظر :المبسكط لمسرخسي.ٕٙ/ٔٔ :

(ٗ )ٙالمدكنة الكبرل ،لالماـ مالؾ بف أنس ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف.ٖٔ/ٕ :
(٘ )ٙينظر :الحاكم في فقو الشافعي ،لمماكردم ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ٗٔٗٔىػ :ٜٜٔٗ -
ٔٔ.ٖٔٚ/
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( )ٙٙينظر :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،لمحجاكم ،تحقيؽ :عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ،دار
المعرفة بيركت – لبناف.ٖٔٔ/ٗ :
( )ٙٚينظر :المبسكط لمسرخسي.ٙٗ/ٔٔ :
( )ٙٛينظر :التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ،لمحمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم ،دار الفكر،ٖٜٔٛ ،
بيركت.ٔ٘ٛ/ٗ :

( )ٜٙالحاكم لمماكردم.ٖٕٔ/ٔٔ :
(ٓ )ٚينظر :االقناع لمحجاكم.ٖٔٔ/ٗ :
(ٔ )ٚىي الماؿ الذم فقد ككجده آخر ككاف غير مباح كمالكو غير معمكـ ،ينظر :شرح مجمة االحكاـ.ٕٓٚ/ٕ :

(ٕ )ٚالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،ليكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم
القرطبي ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكل ك محمد عبد الكبير البكرل ،مؤسسة القرطبو.ٔٔٛ-ٔٔٚ/ٖ :
(ٖ )ٚكىك الذم يتصرؼ بحؽ الغير بدكف اذف شرعي مف كالية اك كصاية اك ككالة ،ينظر :شرح مجمة االحكاـ:
ٔ.ٜ٘/

(ٗ )ٚسكرة الممتحنة :اآلية ،ٔٓ :كينظر :تفسير ابف كثير.ٜٗ/ٛ :

ثبت المصادر

ٔ .أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،لزكريا األنصارم ،تحقيؽ :د .محمد محمد تامر ،دار الكتب
العممية  -بيركت  ٕٕٔٗ -ق – ٕٓٓٓ ،ط.ٔ/
ٕ .االشباه كالنظائر ،لعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،الناشر دار :الكتب العممية /ٖٔٗٓ ،بيركت.
ٖ .اإلصابة في تمييز الصحابة ،ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني ،دار الجيؿ – بيركت،
الطبعة األكلى ،ٕٔٗٔ ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم.

ٗ .إعالـ المكقعيف عف رب العالميف ،البف قيـ الجكزية ،تحقيؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،الناشر :دار الجيؿ -
بيركت.ٜٖٔٚ ،
٘ .اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ،لمحمد الشربيني الخطيب ،تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات  -دار
الفكر ،الناشر دار الفكر – ٔٗٔ٘/بيركت.

 .ٙاإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،لمحجاكم ،تحقيؽ :عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ،دار المعرفة
بيركت – لبناف.
.ٚ

االـ ،لمحمد بف إدريس الشافعي ،الناشر دار المعرفة ،ٖٜٖٔ،بيركت.

 .ٛاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،لعالء الديف أبك الحسف عمي
بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي بيركت ػ لبناف ،الطبعة األكلى
ٜٔٗٔىػ.
.ٜ

االكسط في السنف كاالجماع كاالختالؼ ،البي بكر محمد بف ابراىيـ بف المنذر ،تحقيؽ :ابك حماد صغير
احمد بف محمد ،دار طيبة /الرياض ،ط.ٔٗٓ٘ ٔ/

ٓٔ .البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،لبدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ،دار الكتب العممية/
ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ -بيركت ،تحقيؽ :د .محمد محمد تامر.
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ٔٔ .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لعالء الديف الكاساني ،دار الكتاب العربي ،بيركت ٕ.ٜٔٛ
ٕٔ .بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ،ألحمد الصاكم ،تحقيؽ :محمد عبد السالـ شاىيف ،الناشر دار الكتب
العمميةٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔ٘ -ـ ،لبناف /بيركت.
ٖٔ .التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ،لمحمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم ،دار الفكر ،ٖٜٔٛ ،بيركت.

ٗٔ .تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،لفخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ،دار الكتب اإلسالمي،
القاىرةٖٖٔٔ /ق.
٘ٔ .تحرير ألفاظ التنبيو (لغة الفقو) ،ليحيى بف شرؼ بف مرم النككم ،تحقيؽ :عبد الغني الدقر ،الناشر :دار
القمـ – دمشؽ ،الطبعة األكلى.ٔٗٓٛ ،

 .ٔٙتفسير القرآف العظيـ ،إلسماعيؿ بف عمر بف كثير ،تحقيؽ :سامي بف محمد سالمة ،دار طيبة لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة :الثانية ٕٓٗٔىػ  ٜٜٜٔ -ـ.
 .ٔٚالتقرير كالتحبير ،البف أمير الحاج ،الناشر :دار الفكرٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٙ -ـ ،بيركت.
 .ٔٛالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،ليكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم
القرطبي ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكل ك محمد عبد الكبير البكرل ،مؤسسة القرطبة.

 .ٜٔالجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ ،لمحمد بف فتكح الحميدم ،تحقيؽ :د .عمي حسيف البكاب ،دار
ابف حزـ ،ط -ٕ/لبناف /بيركت ٕٖٔٗ -ىػ ٕٕٓٓ -ـ.
ٕٓ .حاشية ابف عابديف ،الناشر دار الفكر لمطباعة كالنشرٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ ،بيركت. ٕٜٓ/٘ :
ركضة الطالبيف ،لمنككم ،المكتب اإلسالمي  -بيركت  ،ٔٗٓ٘ -ط /الثانية.

ٕٔ .حاشية الجمؿ عمى المنيج لشيخ اإلسالـ زكريا األنصارم ،لمشيخ سميماف الجمؿ ،دار الفكر – بيركت.
ٕٕ .حاشية قميكبي عمى شرح جالؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف ،لشياب الديف أحمد بف أحمد بف
سالمة القميكبي ،تحقيؽ :مكتب البحكث كالدراسات ،الناشر دار الفكر ،بيركتٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـ.
ٖٕ .الحاكم في فقو الشافعي ،لمماكردم ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ٗٔٗٔىػ .ٜٜٔٗ -

ٕٗ .درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،لعمي حيدر ،تحقيؽ تعريب :المحامي فيمي الحسيني ،دار الكتب
العممية ،بيركت.
ٕ٘ .ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،لمنككم ،الناشر المكتب اإلسالمي ،بيركت.
 .ٕٙسنف أبي داكد ،سميماف بف األشعث السجستاني ،الناشر :دار الكتاب العربي ػ بيركت.
 .ٕٚالسيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار ،لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني ،دار ابف حزـ ،ط.ٔ/

 .ٕٛصحيح البخارم ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر
الناصر ،الناشر :دار طكؽ النجاة ،الطبعة :األكلى ٕٕٗٔق.
 .ٕٜغمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر ،لشياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني الحمكم
الحنفي ،تحقيؽ :السيد أحمد بف محمد الحنفي الحمكم ،الناشر دار الكتب العمميةٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -ـ،
لبناف/بيركت.

ٖٓ .الفصكؿ في االصكؿ ،ألحمد بف عمي الرازم الجصاص ،تحقيؽ :د.عجيؿ جاسـ النشمي ،الناشر :ك ازرة
األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية دكلة الككيت ،الطبعة:األكلى.
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ٖٔ .الفركؽ ،ألحمد بف إدريس الصنياجي القرافي ،تحقيؽ خميؿ المنصكر ،الناشر دار الكتب العممية،
ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٛ -ـ ،بيركت.
ٕٖ .فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني ،الناشر :دار المعرفة
 -بيركت.ٖٜٔٚ ،

ٖٖ .قكاعد الفقو ،لمحمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ،الناشر :الصدؼ ببمشرز ،سنة النشر – ٔٗٓٚ
 ٜٔٛٙكراتشي.
ٖٗ .المباب في شرح الكتاب ،لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني ،تحقيؽ :محمكد أميف النكاكم ،الناشر :دار
الكتاب العربي.

ٖ٘ .المبدع شرح المقنع ،إلبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ،الناشر :دار عالـ الكتب،
الرياض ،الطبعةٕٖٔٗ :ىػٕٖٓٓ/ـ.
 .ٖٙمجمكع الفتاكل ،ألحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ،تحقيؽ :أنكر الباز  -عامر الجزار ،الناشر :دار الكفاء،
ط ٕٔٗٙ ،ٖ/ىػ ٕٓٓ٘ /ـ.

 .ٖٚالمختصر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،البف المحاـ عمي بف محمد بف عمي البعمي
أبك الحسف ،تحقيؽ :د .محمد مظير بقا ،الناشر :جامعة الممؾ عبد العزيز  -مكة المكرمة.
 .ٖٛمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف ،لمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل،
تحقيؽ :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار الكتاب العربي – بيركت ،الطبعة الثانية.ٜٖٔٚ – ٖٜٖٔ ،
 .ٖٜالمدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،لعبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ بف محمد
بدراف ،تحقيؽ :محمد أميف ضناكم ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى ٔٗٔٚىػ ػ ٜٜٔٙـ.

ٓٗ .المدكنة الكبرل ،لالماـ مالؾ بف أنس ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف.
ٔٗ .المستصفى في عمـ األصكؿ ،لمحمد بف محمد الغزالي ،تحقيؽ :محمد عبد السالـ عبد الشافي ،الناشر:
دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى.ٖٔٗٔ ،

ٕٗ .المسند ،ألحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني ،الناشر :مؤسسة قرطبة – القاىرة.
ٖٗ .المعجـ الكسيط ،إلبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار ،دار النشر :دار
الدعكة ،تحقيؽ /مجمع المغة العربية.
ٗٗ .المقدمة ،لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف ،تحقيؽ :عبداهلل محمد الدركيش ،الناشر :دار يعرب.ٕٔٗ٘ /
٘ٗ .مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ ،لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف
الرعيني ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،الناشر :دار عالـ الكتب،
الطرابمسي المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ
الطبعة :طبعة خاصة ٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.

ٖٔٙ

