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   التطبيقات األصولية عىل أحاديث األيامن 

 : قديس عمدة األحكام للحافظ امل "من كتاب" 

 إعداد

 نهيل فيصل الثبييت

 مىجز عه البحث

م عؾى شرر  إكيقا  والؿرلؾقن ولله لحؿداهلل رب العالؿقن والصالة والسالا

 وصحيه شجؿعقن.

شما بعد... يفد  هذا اليحث إِلبراز  التطيقؼات إصولقة عؾى إحاديث الـيوية من 

التطبقؼات األصقلقة طؾك كتاب عؿدة إحؽام لؾحافظ الؿؼدلي بالعـوان الؿولوم: 

 أحاديث األيؿان مـ كتاب طؿدة األحؽام لؾحافظ الؿؼدسل.

قـت الدرالة من خالل التطيقؼات، آرتياط الوثقق بقن عؾم الؾغة وشصول الػؼه، وب

 وارتؿال إحاديث عؾى قواعد شصولقة ومؼاصدية متـوعة.

وقد حوى اليحث عؾى الؿؼدمة مشتؿؾة عؾى شهؿقة الؿوضوع ، وشلياب آختقار، 

 والدرالات السابؼة،  وخطة اليحث.

ول رامل التعري   بؿػردات العـوان  ي شربعة والؿتن  فقه ميحثان، الؿيحث إ

مطالب، والؿيحث الثاين رامل التطيقؼات عؾى إحاديث  ي لتة مطالب، وذيؾت 

 اليحث بالـتائج ، وففرس الؿوضوعات. 

 – عؿدة إحؽام –إحاديث الـيوية  –إصولقة  –التطيقؼات  الؽؾؿات الؿػتاحقة :

  حافظ الؿؼدلي
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Abstract :  

Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings and peace of 

Allah be upon the most honored of messengers our master Mohammed and all 

his family and companions. 

Having said that, this research aims to demonstrate the fundamentalism 

applications on the Hadiths from the book "UMDATUL-AHKAM" by ALHAFIZ 

ALMAQDISI. The title of the research is the fundamentalism applications on the 

hadiths of faith in the book "OMDAT AL-ALHKAM" by "ALHAFIZ ALMAQDISI". 

The study revealed through the applications that there is a close correlation 

between the linguistics and fundamentals of Islamic jurisprudence. The hadiths 

include various fundamentalist and purposive rules. 

The research consists of an introduction that includes the significance of the 

topic, reasons for selection, literature review and the research plan . 

The research consists of two chapters; chapter one includes the definitions of 

the title terminology in four sections, chapter two includes the applications on the 

hadiths in six sections . 

The research concluded with results and the subjects index. 
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 المقذمت
الحؿد اهلل رب العالؿقن والصالة والسالم عؾى لقد الؿرلؾقن محؿد وعؾى لله 

 الطقيقن الطاهرين، وشصحابه الغر الؿقامقن، ومن لار عؾى هنجه إلى يوم الدين.

فلن شصول الػؼه يعد من العؾوم الؿعقارية التي ٓ يؿؽن لؾؿجتفد شن يفتدي  وبعد:

التشريع اإللالمي، وشكثر العؾوم كػعًا، ٕن عؾقه لؾحؽم الشرعي إٓ به؛ ففو شلاس 

مدار الشرع، وبه تعر  مؼاصده، وُيفتدى إلى شحؽامه، وقد اعتـى العؾؿا  به قديًؿا 

 وحديًثا؛ ٕكه شلصق عؾوم ألة بآجتفاد، وشخصفا بآلتـياط.

لتي وقد حدد العؾؿا  مياحث هذا الػن وذكروها مػّصؾة، ومن ضؿـفا السـة الـيوية ا

تعد الؿصدر الثاين من مصادر التشريع، والسيقل لػفم الؽتاب الحؽقم، فؼد تجؾت 

اهتؿامات العؾؿا  هبذا العؾم وشفـوا شعؿارهم بآرتغال فقه، ومن شولئك العؾؿا  اإلمام 

 .الحافظ عيد الغـي الؿؼدلي رحؿه اهلل  ي كتابة عؿدة ا إحؽام من كالم خقر إكام 

ؾؿقة لؾوصول إلى حؽم اهلل تعالى من الؽتاب الحؽقم والسـة فؾؾعؾؿا  شصول ع

 الـيوية تعقـفم عؾى آجتفاد وآلتـياط.

وذلك من خالل التطيقؼات إصولقة، عؾى إحاديث الـيوية، التي توضح آرتياط 

 الوثقق بقـفؿا، 

ن فيػضل من اهلل عز وجل تقسر لي درالة كتاب )إيؿان من كتاب عؿدة إحؽام م

(( وذلك ـه566لؾحافظ عيد الغـي الؿؼدلي رحؿه اهلل )ت كالم خقر إكام 

 ٓلتـياط الجواكب إصولقة فقه، فجعؾت عـوان هذا اليحث: 

)التطبقؼات األصقلقة طؾك أحاديث األيؿان مـ كتاب طؿدة األحؽام لؾحافظ 

 الؿؼدسل(
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الثاين من مصادر التشريع اإللالمي، توجه الدرالة واليحث بـصوص الؿصدر  أوًٓ:

 وهي السـة الـيوية كافقًا  ي إظفار شهؿقة الؿوضوع.

تظفر إهؿقة بؿعرفة قدر العالم الذي ُكعـي بنبراز عـايته الحديثقة، وما حازه  ثاكقًا:

 كتاب عؿدة إحؽام من جودة التصـق   ي إحاديث.

 ن الؽػارة والحـث وغقرها.معرفة شحؽام إيؿان وما يتعؾق هبا م ثالثًا:

بقان حؽم آلتفاكة بالحؾ  وعدم الؿيآة  ي كل كيقرة وصغقرة، والتحذير  رابعًا:

 من الحؾ  بغقر اهلل.

التطيقؼات إصولقة هي الغاية من عؾم إصول ويتجؾى ذلك بتطيقؼفا عؾى  خامسًا:

 شحاديث اإليؿان.

 مة السـة الـيوية بالتطيقؼات إصولقة.الؿساهؿة  ي خد أوًٓ:

 : تـؿقة الؿؾؽة إصولقة التي تعود عؾى الياحثة بالـػع.ثاكقًا

قؾة إمثؾة التطيقؼقة  ي بعض الؼواعد  ي كتب إصول، مؿا دعاين إلى اليحث  ثالثًا:

 عن شمثؾة من خالل كتاب إيؿان.

 أحاديث األمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر.التطبقؼات األصقلقة طؾك آيات و -1

وهي رلالة قدمت لـقل درجة الدكتوراه، لؾدكتور: كاصر عثؿان الزهراين،  ي جامعة 

 ( بنررا  فضقؾة الشقخ إلتاذ الدكتور: عيدالرحؿن السديس.ـه3311شم الؼرى )

ضوع تختؾ  هذه الدرالة عن درالتي بلن الياحث تـاول التطيقؼات إصولقة  ي مو

 معقن مشتؿالً عؾى الـصوص الؼرلكقة وإحاديث الـيوية التي هتم موضوعه.
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شما درالتي  ي التطيقؼات إصولقة  ي كتاب إيؿان من كتاب عؿدة إحؽام، رامؾة 

 لتخريج الحديث، وبقان الغريب، وليب الورود إن وجد.

 .ر األكام تطبقؼات أصقلقة طؾك أحاديث كتاب الحج مـ طؿدة األحؽام يف خق -2

هو بحث محؽم لؾدكتور: فقصل الؿعؾم. إلتاذ الؿساعد بؼسم الشريعة  ي كؾقة 

 الشريعة والدرالات اإللالمقة جامعة شم الؼرى.

يعد هذا اليحث شقرب ليحثي، لتشارك  ي كػس الؽتاب، مع اختال  الجز  الؿؼصود 

 ي كتاب الحج من  بالتطيقؼات، حقث ركز الدكتور عؾى إحاديث الـيوية الؿختارة

 كتاب الؿؼدلي رحؿة اهلل، ولم يتطرق لتعري  بغريب الحديث شو ذكر ليب الورود.

شما درالتي  ي التطيقؼات إصولقة  ي كتاب إيؿان من كتاب عؿدة إحؽام، رامؾة 

 لتخريج الحديث، وبقان الغريب، وليب الورود إن وجد.

 ، وففارس طؾؿقة طؾك الـحق التالل:تشتؿؾ طؾك مؼدمة، ومتـ، وخاتؿة

  أوًٓ: الؿؼدمة

ذكرت فقفا شهؿقة الؿوضوع، وشلياب آختقار، والدرالات السابؼة، والؿـفج 

 الؿتيع، وخطة اليحث.

 فقف مبحثان طؾك الـحق التالل: ثاكقًا: الؿتـ:

 الؿبحث األول: التعريػ بؿػردات العـقان، وفقف أربعة مطالب.
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 عري  بالحافظ عيد الغـي الؿؼدلي رحؿه اهلل.التالؿطؾب األول: 

 .التعري  بؽتاب عؿدة إحؽام من كالم خقر إكام الؿطؾب الثاين: 

 .مؽاكة السـة الـيويةالؿطؾب الثالث: 

 التعري  بالتطيقؼات إصولقة.الؿطؾب الرابع: 

د الؿبحث الثاين: التطبقؼات األصقلقة طؾك أحاديث كتاب األيؿان، وفقف التؿفق

 والؿطالب التطبقؼقة طؾك األحاديث الـبقية.

 التؿفقد.

 الـفي عن طؾب اإلمارة.الؿطؾب األول: 

 حؽم الحؾ  بغقر اهلل.الؿطؾب الثاين:      

 .جواز آلتثـا   ي القؿقنالؿطؾب الثالث:      

 وعقد من حؾ  كاذبًا.الؿطؾب الرابع:      

 وعقد اقتطاع حق الغقر. الؿطؾب الخامس:     

 حؽم من حؾ  بؿؾة غقر اإللالم. الؿطؾب السادس:     
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 ثالثًا: الخاتؿة فقفا أهؿ الـتائج والتقصقات:

 رابعًا: ففرس الؿقضقطات.

 مـفج البحث:

 حصر شحاديث إيؿان من خالل الصحقحقن. أوًٓ:

 كتابة الحديث بالؾػظ الذي شورده الؿؼدلي مضيوطًا بالشؽل. ثاكقًا:

 ث تخريجًا عؾؿقًا.تخريج الحدي ثالثًا:

 بقان الغريب  ي الحديث. رابعًا:

 التخراج التطيقؼات إصولقة. خامسًا:

 كؼل كالم رراح الحديث إما بالـص شو بالؿعـى. سادسًا:

صقاغة الؼواعد إصولقة إن لم يـص عؾقفا  ي كتب إصول، وآقتصار عؾى  سابعًا:

 كصفا إذا ُكص عؾقفا.

كتب إصول، شو من كتب الؾغة إن كاكت لغوية،  ي شول  توثقق الؼواعد من ثامـًا:

 موضع لفا.
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 عدم آلتزام برتجؿة إعالم الوارد ذكرهم  ي صؾب اليحث. تاسعًا:

وبعد الخقض يف هذا البحث الؿتقاضع، أسال اهلل أن يؿـ طؾل بؿتابعتف، وأن يجعؾف 

تزام بالؿـفج العؾؿل خالصًا لقجفف الؽريؿ، فؼد بذلت مـ الجفد أقصاه، محاولة آل

السؾقؿ، فؿا كان صقاب فؿـ اهلل جؾ ذكره، وما كان غقر ذلؽ فؿـ كػسل ومـ الشقطان، 

 وأستغػر اهلل مـف.

 ك ،،،الباحثة: كفقؾ فقصؾ الثبقتق
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 المبحث األول

   رحمه هللا -التعريف بالحافظ عبذ الغىي المقذسي  

 وكتابه عمذة األحكام
  وفقف أربع مطالب:

(3)

هو اإلمام الحافظ العابد الصادق تؼي الدين شبو محؿد، عيد الغـي بن عيد الواحد بن 

 (.ـه533عؾي بن لرور الؿؼدلي الجؿاعقؾي الدمشؼي الحـيؾي. ولد  ي جؿاعقل لـة )

وصالح، فاتجه إلى طؾب العؾم  ي لن  ي بقت عؾم وتؼى  -رحؿه اهلل-كشل عيد الغـي 

ميؽرة، فلخذ العؾم من عؿقد شلرته العالمة الػاضل الشقخ: محؿد بن شحؿد بن قدامة 

الؿؼدلي، ومن ثم شخذ العؾم من رقوخ دمشق وعؾؿائفا، كالػؼه وغقره من العؾوم 

 .فؿـفم: شبو الؿؽارم بن هالل. فؽاكت له رحالت عؾؿقة جاب خاللفا كثقرا من اليؼاع

ث بالؽثقر وصـَّ   ي الحديث تصاكق  حسـة وكان غزير " قال ابـ الـجار: حدَّ

الحػظ من شهل اإلتؼان والتجويد، ققِّؿًا بجؿقع فـون الحديث عارفًا بؼواكقـه وشصوله 

وعؾؾه وصحقحه ولؼقؿه وكالخه ومـسوخه وغرييه ورؽؾه وفؼفه ومعاكقه وضيط 

ؽًا بالسـة عؾى قاكون  شلؿا  رواته ومعرفة شحوالفم، وكان كثقر العيادة ورعًا متؿسِّ

"السؾ ..
(5)

. 

                                                        

، 335-3/333الحػاظ، الذهيي، ، تذكرة 355-3/335اكظر: طيؼات عؾؿا  الحديث، ٓبن عيد الفادي،  ( 3)

 .35-31/35اليداية والـفاية، ابن كثقر، 

 .3/335تذكرة الحػاظ، الذهيي،  ( 5)
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 لإلمام رحؿف اهلل جؿؾة مـ الؿصـػات، مـفا:

الؽؿال  ي شلؿا  الرجال )ذكر فقه ما ارتؿل عؾقه كتب الحديث الستة من   -3

 .(3)رجال(

 .       (5)الدرة الؿضقئة  ي السقرة الـيوية  -5

 .(1)الـصقحة  ي إدعقة الصحقحة  -1

 .                       (3)الدجالشخيار   -3

 (5) مـاقب الـسا  الصحابقات. -5

( لؾفجرة، وله 566( من رفر ربقع إول لـة )51توفاه اهلل  ي يوم اإلثـقن )وفاتف: 

 ( لـة.55)

(5)

ث التي اتػق عؾقفا الشقخان، اليخاري يعد الؽتاب من متون الحديث، حاويًا لألحادي

 .ا اهلل من شحاديث الـيي  ومسؾم رحؿفم

 سبب تللقػ الؽتاب:

، فؼد شجاد إن بعض طؾية العؾم طؾب مـه اختصار جؿؾة من شحاديث رلول اهلل 

                                                        

 مطيوع طيعة الفقئة العامة لؾعـاية بطياعة وكشر الؼرلن الؽريم والسـة الـيوية وعؾومفا. ( 3)

 مطيوع طيعة الؿؽتب اإللالمي لؾطياعة والـشر. ( 5)

 ة الرلالة لؾـشر والتوزيع.مطيوع طيعة مملس   (1)

 مطيوع طيعة دار الصحابة لؾرتاث.   (3)

 مطيوع طيعة دائر اليشائر.   (5)

، إعالم، الزركؾي، 1/356، ذيل طيؼات الحـابؾة، ٓبن رجب، 35/53اكظر: الوا ي بالوفقات، الصػدي،  ( 5)

 .35-5، مؼدمة تحؼقق الحجوري، ص 33-5، مؼدمة تحؼقق إركاؤوط/ ص3/13
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( حديثًا، إٓ  ي 365وشفاد فقه، ولفل عؾقفم حػظه ودرالته، حقث إن شحاديثه بؾغت )

 ه شحدهؿا.الؼؾقل مؿا اكػرد ب

 فرتب الؽتاب عؾى إبواب الػؼفقة، حاذفًا إلاكقد مؽتػقًا عؾى الراوي إعؾى.

 والؽتاب مشروح ومتداول بقـ أيدي الدارسقـ، فتعددت صبعات الؽتاب وشروحف.

 فؿـ صبعات الؽتاب: 

 (.ـه3153طيعة السـة الؿحؿدية، تحؼقق الشقخ محؿد حامد الػؼي لـه ) -3

 (.ـه3155ة، تحؼقق محب الدين الخطقب لـه )طيعة الؿطيعة السؾػق -5

طيعة دار الثؼافة العربقة مملسة قرطية، تحؼقق محؿود وعيد الؼادر إركاؤوط لـه  -1

(3635.) 

 فؿـ أبرز شروحف:

 (.ـه565إحؽام إحؽام ٓبن دققق العقد ) -3

 (.ـه553إحؽام إحؽام ررح عؿدة إحؽام ٓبن العطار ) -5

 (.ـه513إحؽام لؾػاكفاين )رياض إففام  ي ررح عؿدة  -1

 (.ـه553تقسقر الؿرام  ي ررح عؿدة إحؽام لؿحؿد التؾؿساين ) -3

 (.ـه563اإلعالم بػوائد عؿدة إحؽام ٓبن الؿؾؼن ) -5

 (.ـه533اإلحؽام  ي ررح غريب عؿدة إحؽام لؿحؿد بن عؿار ) -5

 (.ـه3355كش  الؾثام السػاريـي ) -5

 مـفج الؿملػ:

التي جا ت  ي الصحقحقن، وقد مشى عؾى هذا الطريؼة التي التزام بتخرج إحاديث 

كوه عؾقفا  ي مؼدمة كتابه، إٓ شكه خرج عن ررطه  ي بضعة شحاديث، فقروي الحديث 

وهو  ي اليخاري دون مسؾم شو العؽس شحقاكًا، وقد يخرج الحديث وهو لقس فقفؿا 

 وهذا كادرًا جدًا، ولم يؼع له إٓ  ي حديٍث شو حديثقن.
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تعد السـة شصل من شصول الدين وقاعدة من قواعده، وشجؿع الؿسؾؿون عؾى وجوب 

ولزوم ُلـَّته طاعة الـيي  
(3)

. 

 -ٓ شعؾم من الصحابة وٓ من التابعقن شحًدا شخرب عن رلول اهلل "قال الشافعي: 

"ـَّةإٓ قيل خربه واكتفى إلقه وشثيت ذلك ُل  -صؾى اهلل عؾقه ولؾم 
(5)

، وقال ابن تقؿقة: 

ـَّة إذا ثيتت فنن الؿسؾؿقن كؾفم متػؼون عؾى وجوب اتياعفا" "وهذه السُّ
(1)

. 

ـة بلكفا: ف طؾؿاء الؾغة السُّ الطريؼة والعادة والسقرة، حؿقدة كاكت شم ذمقؿة،  فعرَّ

 .(3)والجؿع لـن

ـة طـد األصقلققـ هل: عاله، وتؼريراته، التي شقوال الـيي صؾى اهلل عؾقه ولؾم، وشف فالسُّ

ُيْستَدلُّ هبا عؾى إحؽام الشرعقة
(5)

. 

ـَّة:   ومـ األدلة طؾك وجقب اتباع السُّ

ُسقَل َفنِْن َتَقلَّْقا قال تعالى:  إمر بطاعة الرلول  -3مـ الؼرآن:  ُقْؾ َأصِقُعقا اهللَ َوالرَّ

ـَ  َٓ ُيِحبُّ اْلَؽافِرِي  [.15]لل عؿران:  َفنِنَّ اهللَ 

ـَ ُيَخالُِػقَن قال تعالى:  ترتقب الوعقد عؾى من يخال  شمر الـيي  - 5 َفْؾَقْحَذِر الَِّذي

                                                        

 .551 – 556/ 5، وإعالم الؿوقعقن، ابن الؼقم، 55- 55/ 35اكظر: مجؿوع الػتاوى، ابن تقؿقه،  ( 3)

 .13مػتاح الجـة  ي آحتجاج بالسـة، السقوطي، ص ( 5)

 .55 -55/ 35مجؿوع الػتاوى، ابن تقؿقه،  ( 1)

 .3/555، الؿصياح الؿـقر، الػقومي، 31/555اكظر: لسان العرب، ٓبن مـظور،   (3)

 .11، إرراد الػحول، الشوكاين، ص3/355اكظر: اإلحؽام  ي شصول إحؽام، أمدي،  ( 5)



–

555 

ـْ َأْمرِِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ فِْتـٌَة َأْو ُيِصقَبُفْؿ َطَذاٌب َألِقؿٌ   [.51]الـور:  َط

هبا  فعؾقؽم بُسـَّتي وُلـَّة الخؾػا  الراردين الؿفديقن تؿسؽوا: »قوله ومـ السـة: 

وا عؾقفا بالـَّواِجذ «وَعضُّ
(3)

. 

فؼد كان رضوان اهلل عؾقفم  ي حقاة رلول اهلل صؾى اهلل عؾقه  مـ طؿؾ الصحابة:و

ولؾم يؿتثؾون شوامره وكواهقه
(5)

. 

والحاصؾ أن السـة الـبقية األصؾ الثاين مـ أصقل األدلة الشرطقة، ومـزلتفا تؾل مـزلة 

اع الؼرآن، وتعد مصدرا تشريعقا يستـبط مـف الؼرآن، ويجب إتباطفا كؿا يجب إتب

 الؿجتفدون األحؽام الشرطقة ألفعال الؿؽؾػقـ.

 مصطؾح التطيقؼات إصولقة بحاجة إلى بقان، ٕن محور اليحث قائم عؾى ذلك.

 معـك التطبقؼات لغة:

يُ  الشيَ  الؿؿاثل لهوهي من طيَّق، يطّيق، تطيقؼًا شي: غطى الش
(1)

وهو يدل عؾى  ،

وضع ري  ميسوط عؾى مثؾه حتى يغطقة
(3)

. 

                                                        

، والرتمذي  ي لــه كتاب 3/566(، 3565شبو داود  ي لــه كتاب السـة، باب  ي لزوم السـة، برقم، ) شخرجه ( 3)

وقال: )هذا حديث حسن  5/33(، 5555شبواب العؾم باب ما جا   ي إخذ بالسـة واجتـاب اليدع، برقم )

 صحقح(.

 .53اكظر: تاريخ التشريع اإللالمي، الؼطان، ص ( 5)

 .5/355طيق(، 6، الصحاح، الجوهري، مادة 1/315اكظر: معجم مؼايقس الؾغة، ابن فارس، مادة )طيق(،  ( 1)

 .1/315اكظر: معجم مؼايقس الؾغة، ابن فارس، مادة )طيق(،  ( 3)
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والؿوافؼة( –والؿساواة  –واإلصابة  –)الغطا  ولتطبقؼات طدة معاين وهل: 
(3)

. 

كلن شقوالفم تساوت "حقث قال ابن فارس: ولعؾ أبرز معاين التطبقؼات الؿساواة: 

"ُؾححتى لو ُصقِّر شحدهؿا طيؼًا لألخر لص
(5)

 . 

ضايا لؼاعدة عؾؿقة شو قاكوكقة هي إخضاع الؿسائل والؼ والتطبقؼات اصطالحًا:

كحوها شو
(1)

. 

فالتـاسب بقـ الؿعـك آصطالحل والؾغقي هق أن الباحث يسّقي بقـ الؿعـك 

 .الؿستـبط مـ الؼاطدة وإطؿالفا وتطبقؼفا طؾك الـصقص

غقره هي شلاس الشي  وما ييـى عؾقه معـك األصقل لغة:
(3)

. 

إصل  ي مصطؾح العؾؿا  له عدة معاين ويف آصطالح:
(5)

: 

 بلن يؼال شصل هذه الؿسللة الؽتاب والسـة، شي دلقؾفا. الدلقؾ:

 بلن يؼال إصل  ي الؽالم الحؼقؼة دون الؿجاز. الراجح:

 كؼولفم: شكل الؿقتة لؾؿضطر عؾى خال  إصل. الؼاطدة الؿستؿرة:

                                                        

، معجم الؿؼايقس، 5/55، هتذيب الؾغة، شبو مـصور، مادة )طيق(، 3/153ٓبن قتقية، اكظر: غريب الحديث،  ( 3)

، الؿصياح الؿـقر، 36/565، لسان العرب، ٓبن مـظور، مادة )طيق(، 3/336ابن فارس، مادة )طيق( 

 .5/155الػقومي، مادة )طيق(، 

 .3/336معجم الؿؼايقس، ابن فارس، مادة )طيق(  ( 5)

 .5/556م الولقط، اكظر: الؿعج ( 1)

 ،3/365اكظر: معجم مؼايقس، ابن فارس، مادة )شصل(،  ( 3)

، ررح الؽوكب الؿـقر، ابن 3/53، اإلهباج  ي ررح الؿـفاج، السيؽي، 3/55اكظر: كػائس إصول، الؼرا ي،  ( 5)

 .3/15الـجار، 
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يؼابل الػرع  ي الؼقاس، شي شن إصل: الخؿر مؼقس عؾقه الػرع وهو ما  الؿؼقس طؾقف:

 وهو الـيقذ. 

الؼواعد التي يتوصل هبا إلى التـياط وتعريػ أصقل الػؼف باطتباره طؾؿًا هل: 

إحؽام الشرعقة الػرعقة
(3)

. 

 وبـاًء طؾك ذلؽ يؿؽـ أن كعرف التطبقؼات األصقلقة:

ي ٓلتـياط ما تضؿـه من حؽم ررعيإعؿال الؼاعدة إصولقة عؾى الـص الشرع
(5)

. 

                                                        

 . 3/33، ررح الؽوكب الؿـقر، ابن الـجار، 3/35اكظر: شصول الػؼه، ٓبن مػؾح،  ( 3)

 من الياحثة.    (5)
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 المبحث الثاوي

 التطبيقاث األصىليت على أحاديث كتاب األيمان

 أوًٓ: تعريػ األيؿان لغة وشرطًا:

ي بذلك ٕكَّفم كاكوا إذا األيؿان لغة:  هي جؿع شيؿن وشيؿان، بؿعـى الؼسم، ولؿِّ

ؿقِن صاحيِهِ َتحالػوا ضرب كلِّ امرٌئ مـفم َيؿقـَُه عؾى يَ 
(3)

. 

"توكقد الحؽم بذكر معضم عؾى وجه مخصوص" شرطًا:
(5)

. 

 أقسام القؿقـ: 

 تـؼسم القؿقن من حقث آكعؼاد وعدمه إلى ثالثة شقسام، عؾى الـحو التالي:

هو ما جرى عؾى الؾسان من غقر قصد الحؾ  شو يحؾ  عؾى ظن  القؿقـ الؾغق: -3

فقهري  فقظفر خالفة، ففذا الـوع ٓ كػارة 
(1)

. 

اصدًا القؿقن، توكقد لػعل ري  هو الحؾ  عؾى شمر مستؼيل ق القؿقـ الؿـعؼدة: -5

تركة، وهذا الـوع تجب فقه الؽػارة إن حـث شو
(3)

. 

هي التي يحؾ  هبا كذبًا عالؿًا هبا، فال كػارة فقفا ٕهنا يؿقن غقر  القؿقـ الغؿقس: -1

مـعؼدة كالؾغو
(5)

. 

                                                        

 .5/355، الصحاح تاج الؾغة، الػارابي، مادة )يؿن(، 5/5553اكظر: حؾقة الػؼفا ، ابن فارس، مادة )يؿن(،  ( 3)

 .3/155إقـاع  ي فؼه اإلمام شحؿد بن حـيل، شبو الـجا،  ( 5)

 .35/35اكظر: الؿجؿوع ررح الؿفذب، الـووي،  ( 1)

 .3/355ه اإلمام شحؿد بن حـيل، ابن قدامة، اكظر: الؽا ي  ي فؼ ( 3)

، الؽا ي  ي فؼه اإلمام شحؿد بن حـيل، ابن قدامة، 3/355اكظر: اليقان  ي مذهب اإلمام الشافعي، العؿراين،  ( 5)

3/355. 
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 كػارة القؿقـ:

وجل لعيادة ورحؿة لفم ويؽون هبا تحؾة القؿقن والخروج  هي رخصة من اهلل عز

َة َأْيَؿاكُِؽؿْ مـفا، لؼولة تعالى: ﴿ [، وتجب إذا حـث 5﴾ ]التحريم: َقْد َفَرَض اهللُ َلُؽْؿ َتِحؾَّ

 الشخص  ي يؿقـه ولم يِ  هبا.

َٓ فالؽػارة إطعام عشرة مساكقن، شو كسوهتم، شو تحرير رقية مممـة، لؼولة تعالى:﴿

اَرُتُف إِصْ  ْدُتُؿ اأْلَْيَؿاَن َفَؽػَّ ـْ ُيَماِخُذُكْؿ بَِؿا َطؼَّ
ْغِق فِل َأْيَؿاكُِؽْؿ َوَلؽِ َعاُم َطَشَرِة ُيَماِخُذُكُؿ اهللُ بِالؾَّ

ـْ َلْؿ َيِجْد فَ  ـْ َأْوَسِط َما ُتْطِعُؿقَن َأْهِؾقُؽْؿ َأْو كِْسَقُتُفْؿ َأْو َتْحرِيُر َرَقَبٍة َفَؿ ـَ ِم ِصَقاُم َمَساكِق

[. وهي عؾى التخققر والرتتقب، وإن لم يجد رقئًا مـفا فعؾقة 55﴾ ]الؿائدة: َثاَلَثِة َأيَّامٍ 

صقام ثالثة شيام
(3)

 . 

فالقؿقن التي تجوز ويـعؼد هبا هي الحؾ  بالم من شلؿا  اهلل عز وجل شو صػة من 

يفودي شو كصراين و الحؾ  بلكه صػاته، والقؿقن الغقر جائزة كالحؾ  بغقر اهلل تعالى ش

يؼول شكا بري  من اإللالم والحؾ  بأبا  والطواغقت شو
(5)

. 

 شروط وجقب كػارة القؿقـ:

ٓ تجب الؽػارة  ي القؿقن إذا كؼضفا الحال ، ولم يِ  بؿوجيفا، إٓ بشروط ثالثة، 

 وهي:

شن تؽون القؿقن مـعؼدة، بلن يؼصد الحال  عؼدها عؾى شمر مستؼيل  الشرط األول:

                                                        

، الؽا ي فؼه اإلمام شحؿد بن حـيل، ابن قدامة، 36/555اكظر: اليقان  ي مذهب اإلمام الشافعي، العؿراين،  ( 3)

3/353. 

 .355-3/355اكظر: الؽا ي فؼه اإلمام شحؿد بن حـيل، ابن قدامة،  ( 5)



﴿ ﴾ 

551 

مضى بقان ذلك، وٓ تـعؼد القؿقن إٓ باهلل شو بالم من شلؿائه شو صػة من صػاته؛ كؿا 

ْدُتُؿ اأْلَْيَؿانَ لؼوله تعالى: ﴿ ـْ ُيَماِخُذُكْؿ بَِؿا َطؼَّ
ْغِق فِل َأْيَؿاكُِؽْؿ َوَلؽِ ﴾ َٓ ُيَماِخُذُكُؿ اهللُ بِالؾَّ

 القؿقن الؿـعؼدة، شما من [. فدل ذلك عؾى شن الؽػارة ٓ تجب إٓ  ي55]لورة الؿائدة: 

 ليق القؿقن عؾى لساكه بال قصد فال تـعؼد يؿقـه، وٓ كػارة عؾقه.

شن يحؾ  مختارًا، فؿن حؾ  مؽرهًا لم تـعؼد يؿقـه وٓ كػارة عؾقه  الشرط الثاين:

َم:  -فقفا؛ لؼوله  ا إن اهلل قد تجاوز عن شمتي الخطل والـسقان وم»َصؾَّى اهلُل َعَؾْقِه َوَلؾَّ

«التؽرهوا عؾقه
(3)

. 

شن يحـث  ي يؿقـه، بلن يػعل ما حؾ  عؾى تركه، شو يرتك ما حؾ   الشرط الثالث:

عؾى فعؾه، ذاكرًا لقؿقـه مختارًا، شما إذا حـث  ي يؿقـه كالقًا شو مؽرهًا فال كػارة عؾقه 

لؾحديث الؿتؼدم
(5)

. 

ُؿَرَة رضي اهلل عـه، قال: قال رلوُل اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم: عن عيِد الرحؿِن بن َل  -

يا عيَد الرحؿِن بَن َلُؿَرة ٓ تسلِل اإِلمارَة، َفنِكََّك إْن ُشْعطِقَتفا عن مسللٍة ُوكِْؾَت إلقفا، »

وإْن شعطقَتفا عن غقِر مسللٍة ُشِعـَْت عؾقفا، وإذا َحَؾْػَت عؾى يؿقٍن، فرشيَت غقَرها خقرًا 

                                                        

، وابن حيان  ي 3/555(، 5631اخرجة ابن ماجة  ي لــه كتاب الطالق، باب طالق الؿؽره والـالي، برقم ) ( 3)

(، 5535عن مـاقب الصحابة رضوان اهلل عؾقفم، باب فضل إمة، برقم )ملسو هيلع هللا ىلص صحقحة، كتاب إخياره 

35/565. 

 .3/353، الؽا ي فؼه اإلمام شحؿد بن حـيل، ابن قدامة، 36/555اليقان  ي مذهب اإلمام الشافعي، العؿراين،  ( 5)
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ر عن يـؿقــِك، واْئِت الذي هو خقرٌ مـف «ا، َفَؽػِّ
(3)

.  

 غريب الحديث:

هي الوٓية، ويؼال إذا كان عؾقفم شمقراإلمارة: 
(5)

.  

 التطبقؼات األصقلقة:

كذا  الؼاطدة األولك: أققى مراتب الرواية أن يؼقل الصحابل: )قال الرسقل 

 ن بن لؿرة.حدث الصحابي عيدالرحؿ والـيي : (1) حدثـل كذا...( أو

الؼاطدة الثاكقة: مـ حروف الؿعاين )يا( وهق حرف كداء وتـبقف
(4)

وذلؽ يف )يا طبَد  

ـَ َسُؿَرة(: ـِ ب : يا عيد الرحؿن!( كاداه -صؾى اهلل عؾقه ولؾم  -)قال رلول اهلل  " الرحؿ

"مع كوكه حاضًرا، وهي لـدا  اليعقد؛ ٕجل آهتؿام وآعتـا  بذلك "يا"بـ 
(5)

. 

وهي تػقد : (5) ة الثالثة: مـ معاين صقغ الـفل الؽراهف وذلؽ يف )ٓ تسلِل اإِلمارَة(الؼاطد

                                                        

، 5/51(، 5335اليخاري  ي صحقحه كتاب إحؽام، باب من لم يسلل اإلمارة شعاكه اهلل عؾقفا، برقم ) هخرجش (3) 

يؿـقًا فرشى غقرها خقرًا مـفا، شن يليت الذي هو خقر،  ومسؾم  ي صحقحه كتاب إيؿان، باب كدب من حؾ 

(، 153، عؿدة اإلحؽام، الؿؼدلي، كتاب اإليؿان والـذور، برقم )1/3551(، 3555ويؽػر عن يؿقـه، برقم )

 .535ص

، مجؿل الؾغة، ابن فارس، باب الفؿزة والـون وٓ يثؾثفؿا، 3/51اكظر: غريب الحديث، الحربي، باب )مر(،  (5) 

3/361. 

 .5/355، رفع الـؼاب، الشوراين، 3/555اكظر: روضة الـاظر، ابن قدامة،  (1) 

 .35اكظر: حرو  الؿعاين والصػات، الزجاج، ص  ( 3)

 .5/133كش  الؾثام ررح عؿدة إحؽام، شبو العون،  ( 5)

 .355، إرراد الػحول، الشوكاين، ص1/155اكظر: اليحر الؿحقط، الزركشي،   (5) 
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كراهة لمال الوٓية لوا  وٓية "، قال الـووي: (3) كراهه لمال الوٓية شيا كان كوعفا

"اإلمارة والؼضا  والحسية وغقرها
(5)

ظاهره يؼتضي كراهقة لمال  "، وقال ابن دققق: 

. وحرم بعضفم الطؾب وكره لإلمام شن يولقه، ومن الػؼفا  من شطؾق اإلمارة مطؾؼا....

"الؼول بؽراهقة الؼضا ، ٕحاديث وردت فقه
(1)

. 

وهي تعم كل : (3) الؼاطدة الرابعة: مـ صقغ العؿقم اسؿ الجـس وذلؽ يف )اإِلمارة(

وٓية عامة شو خاصة من الؼضا  شو الحسية شو غقر ذلك
(5)

.  

( تػقد التعؾقؾ وذلؽ يف )َفنِكََّؽ(الؼاطدة الخامسة: )إِ  عّؾة كراهقة طؾب الوٓية شهنا  :(5) نَّ

توكل إلى من طؾيفا فال يؽون له عون من اهلل لحرصه عؾقفا، بعؽس إذ لم يطؾيفا بل 

يعقـه اهلل بالتوفقق والسداد واإلرراد والتليقد
(5)

.  

العؾة والحؽؿ متؼدمًا الؼاطدة السادسة: مـ مسالؽ العؾة اإليؿاء، بدخقل الػاء طؾك 

                                                        

، الؽواكب 5/553، إحؽام اإلحؽام، ٓبن دققق، 33/335الؿـفاج ررح صحقح مسؾم، الـووي،  اكظر: (3) 

 .51/53الدراري، الؽرماين، 

 .33/335الؿـفاج ررح صحقح مسؾم، الـووي،  ( 5)

 .5/551إحؽام إحؽام، ابن دققق،  ( 1)

 .5/33قدامة، ، روضة الـاظر، ابن 5/353اكظر: العدة  ي شصول الػؼه، ابن الػرا ،  (3) 

، فتح الياري، ٓبن 5/555، كقل إوطار، الشوكاين، 1/3566اكظر: العدة  ي ررح العؿدة، ابن العطار،  (5) 

 .31/353حجر، 

 .5/165، حارقة العطار، 353اكظر: إجابة السائل  ي ررح بغقة أمل، إمقر، ص  (5) 

، كقل إوطار، 5/135ررح عؿدة إحؽام، شبو العون، ، كش  الؾثام 5/555اكظر: ليل السالم، الصـعاين،   (5) 

 .31/353، فتح الياري، ٓبن حجر، 5/555الشوكاين، 
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وذلؽ يف )ٓ تسلِل اإِلمارَة، َفنِكََّؽ إْن ُأْططِقَتفا طـ مسللٍة ُوكِْؾَت إلقفا، وإْن أططقَتفا طـ غقرِ 

فالػا  دخؾت عؾى عؾة كراهه طؾب الوٓية والحؽم كان متؼدمًا : (3) مسللٍة ُأِطـَْت طؾقفا(

 بصقغة الـفي بعدم لمال وطؾب الوٓية.

(الؼاطدة الس ـٍ حؾ  : (5) ابعة: شرع مـ قبؾـا شرًع لـا وذلؽ يف )وإذا َحَؾْػَت طؾك يؿق

القؿقن ررع لـا كؿا كاكت ررع لؿن قيؾـا، إٓ شن اهلل عز وجل رخص لـا تحؾة اإليؿان 

 .(1) بالؽػارة ولم تؽن ررعًا لؿن قيؾـا

 )وإذا الؼاطدة الثامـة: مـ حروف الؿعاين )إذا( وهل ضرف لزمان الؿستؼبؾ وذلؽ يف

) ـٍ  .وهي تػقد القؿقن الؿـعؼدة  ي الؿستؼيل من الزمان (3) َحَؾْػَت طؾك يؿق

ر طـ يـؿقــِؽ( الؼاطدة التاسعة: مـ أقسام الحؽؿ القضعل الرخصة وذلؽ يف )َفَؽػِّ
(5)

 :

بلن اهلل عز وجل رخص الؽػارة لؿن حـث عن يؿقـة، لعؾؿه واعتؼاده شن غقرها خقرًا 

ا جاز له فعل الؿحؾو  عؾقهمـفا، فنذا التزم هب
(5)

.  

ر طـ يـؿقــِؽ( وفقه: إن ": (5) الؼاطدة العاشرة: األمر يؼتضل القجقب وذلؽ يف )َفَؽػِّ

                                                        

، كػائس إصول، 5/313، قواطع إدلة، السؿعاين، 5/553اكظر: الؿعتؿد  ي شصول الػؼه، شبو الحسقن،   (3) 

 .5/1555الؼرا ي، 

 .3/355، رفع الـؼاب، الشوراوي، 351، صاكظر: الؿسودة  ي شصول الػؼه، ابن تقؿقه  (5) 

 .5/135، كش  الؾثام، شبو العون، 5/555اكظر: زاد الؿعاد، ابن الؼقم،  (1) 

 .3/356، التؼريب واإلرراد، لؾياقالين، 51اكظر: حرو  الؿعاين، الزجاج، ص (3) 

 .5/351، التؼرير والتحيقر، ابن إمقر، 3/55اكظر: الغقث الفامع، شبو زرعة،   (5) 

 . 5/135، كش  الؾثام، شبو العون، 51/53اكظر: الؽواكب الدراري، الؽرماين،  (5) 

 .55، التيصرة  ي شصول الػؼه، الشقرازي، ص3/15اكظر: العدة  ي شصول الػؼه، ابن الػرا ،   (5) 
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من حؾ  عؾى فعل شو ترك وكان الحـث خقرا من التؿادي عؾقه التحب له الحـث، بل 

 "يجب، كظرا لظاهر إمر
(3)

. 

قرالؼاطدة الحادي طشر: األمر الؿطؾؼ يؼتضل الػ
(2)

قال شبو العياس:  "ذكر ابن تقؿقه: 

"قضا  الـذر والؽػارة عـدكا عؾى الػور ففو كالؿعقن
(1)

تجب كػارة القؿقن عؾى الػور "،

"كـذر إذا حـث
(3)

. 

الؼاطدة الثاكقة طشر: يـؼسؿ الؾػظ إلك حؼقؼة ومجاز وذلؽ يف )فرأيَت غقَرها خقرًا 

الحؼقؼي وهي اليصرية، بل يراد هبا الؿعـى فالرؤية هـا ٓ يؼصد هبا الؿعـى : (5) مـفا(

 .(5) الؿجازي وهي الرؤية آعتؼادية  ي الؼؾب بلن يظفر له شن الػعل شو الرتك خقرًا له

: حديث )ٓ تسلِل (5) الؼاطدة الثالثة طشر: إطؿال الدلقؾقـ أولك مـ إهؿال احدهؿا

ِؿقَن َحتَّى َيـَاَلُه، ُثمَّ َغَؾَب َعْدُلُه َمْن َطَؾَب َقَضاَ  اْلُؿْسؾِ »اإِلمارَة.....( يعارض حديث 

 «َجْوَرُه، َفَؾُه اْلَجـَُّة، َوَمْن َغَؾَب َجْوُرُه َعْدَلُه َفَؾُه الـَّارُ 
(5)

يجؿع بقـفؿا بلكه ٓ يؾزم من "، 

                                                        

، 5/555. واكظر: رياض إففام، الػاكفاين، 51/355عؿدة الؼارئ ررح صحقح اليخاري، الغقتابي،  (3) 

 .5/355مصابقح الجامع، ابن الدمامقـي، 

 .5/333، ررح مختصر الروضة، الطو ي، 553-3/553اكظر: روضة الـاظر، ابن قدامة،  ( 5)

 .5/535الػتاوى الؽربى، ابن تقؿقه،  ( 1)

 .5/155كش  الؾثام، شبو العون،  ( 3)

 .1/33، ، اليحر الؿحقط، الزركشي335اكظر: هناية السول، إلـوي، ص (5) 

 .5/135، كش  الؾثام، شبو العون، 33/535اكظر: فتح الياري، ابن حجر،  (5) 

 .1/355، تشـق  الؿسامع، الزركشي، 365اكظر: التؿفقد  ي تخريج الػروع عؾى إصول، إلـوي، ص (5)

يقفؼي  ي السـن ، وال1/555(، 1555شبي داود  ي لــه كتاب إقضقة، باب  ي الؼاضي يخطئ، برقم ) شخرجه  (5) 

الؽربى كتاب لداب الؼاضي، باب فضل من ابتؾى بشي  من إعؿال فؼام به بالؼسط وقضى بالحق، برقم 

(56355 ،)36/353. 
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كوكه ٓ يعان بسيب طؾيه شن ٓ يحصل مـه العدل إذا ولي، شو يحؿل الطؾب هـا عؾى 

"ةالؼصد وهـاك عؾى التولق
(3)

. 

ر طـ يـؿقــِؽ( : (5) الؼاطدة الرابعة طشر: السـة تؽقن ممكدة لؾؼرآن وذلؽ يف )َفَؽػِّ

اَرُة َأْيَؿاكُِؽْؿ إَِذا فالحديث يمكد حؽم كػارة القؿقن  ي قولة تعالى:  لَِؽ َكػَّ َذَٰ

 [.55]الؿائدة: لية َحَؾْػُتؿْ 

إنَّ "رضي اهلل عـه، قال: قال رلوُل اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم:  عن عؿَر بِن الخطاِب 

، ". ولؿسؾٍم: "اهلَل يـفاُكم شن تحؾػوا بآبائِؽم
ِ
فؿن كان حالػًا، َفْؾَقْحؾِ  باهلل

"لَِقْصُؿْت  شو
(1)

 . 

 ما حؾػُت هبا، مـذ لؿعُت رلوَل اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم 
ِ
و ي رواية: قال عؿُر: فواهلل

 ذاكِـرًا وٓ لثِـرًا. يعـي حاكقًا عن غقري شكه حؾَ  هبا.يـفي عـفا، 

 سبب الحديث:

  -َرِضَي اهلل َعـْهُ -شدرك عؿَر  شن الـيي 
ِ
 ي ركب وهو يحؾُ  بلبقه، َفـَاَداُهْم َرُلوُل اهلل

َٓ إِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيـَْفاُكْم َشْن َتْحؾُِػوا  "َصؾَّى اهلُل َعَؾْقِه َوَلؾََّم:  بِآَبائُِؽْم، َفَؿْن َكاَن َحالًِػا َش

 َشْو لَِقْصُؿْت 
ِ
"َفْؾَقْحؾِْ  بِاهلل

(3)

. 

                                                        

، كقل إوطار، 53/555، عؿدة الؼارئ ررح صحقح اليخاري، الغقتابي، 31/353فتح الياري، ابن حجر،  (3) 

 .5/555الشوكاين، 

 .15، الوجقز  ي شصول الػؼه، وهية الزحقؾي، ص55 ي شصول الػؼه، السعدي، ص اكظر: رلالة جامعة (5) 

 .556(، ص155عؿدة إحؽام، الؿؼدلي، كتاب إيؿان والـذور، برقم ) ( 1)

 .1/3565، العدة  ي ررح العؿدة، العطار، 5/363اكظر: إكؿال الؿعؾم بػوائد مسؾم، شبو الػضل،  ( 3)
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 التطبقؼات األصقلقة:

كذا  الؼاطدة األولك: أققى مراتب الرواية أن يؼقل الصحابل: )قال الرسقل 

 قد ليق بقاهنا من قيل.حدثـل كذا..(:  أو

( تػقد التعؾقؾ وذلؽ يف )إنَّ  الحؽؿة  ي الـفي عن  "اهللَ يـفاُكؿ(:  الؼاطدة الثاكقة: )إنَّ

الحؾ  بغقر اهلل تعالى: شن الحؾ  يؼتضي تعظقم الؿحؾو  به، وحؼقؼُة العظؿة مختصة 

"باهلل تعالى فال يضاهي به غقره 
(3)

. 

الؼاطدة الثالثة: مـ أسالقب الـفل غقر الصريح )يـفاكؿ( وذلؽ يف )إنَّ اهللَ يـفاُكؿ أن 

تحؾػقا بآبائِؽؿ(
(5)

الـفي  ي هذا الحديث مختؾ  فقه بقن الؽراهة والتحريم، فعـد  :

الـفي عن الحؾ  بغقر شلؿائه ليحاكه "الشافعقة محؿول عؾى الؽراهة قال الـووي: 

وتعالى وصػاته وهو عـد شصحابـا مؽروه لقس بحرام..... مذهب الشافعي ومالك 

"وجؿاهقر العؾؿا 
(1)

قة والؿشفور عن الؿالؽقة وعـد جؿفور الشافع"، وقال الصـعاين: 

"شكه لؾؽراهة
(3)

. 

الـفي عن الحؾ  بغقر اهلل تعالى "وعـد الحـابؾة محؿول عؾى التحريم قال الصـعاين: 

وهو لؾتحريم كؿا هو شصؾه وبه قالت الحـابؾة والظاهرية. وقال ابن عيد الرب: ٓ يجوز 

"الحؾ  بغقر اهلل تعالى باإلجؿاع
(5)

. 

                                                        

 .1/3565، اكظر: العدة  ي ررح العؿدة، ابن العطار، 33/365، الـووي، الؿـفاج ررح صحقح مسؾم ( 3)

 .355، إرراد الػحول، الشوكاين، ص1/155اكظر: اليحر الؿحقط، الزركشي،  (5)

 .365-33/365الؿـفاج ررح صحقح مسؾم، الـووي،  ( 1)

 .5/555، اكظر: كقل إوطار، الشوكاين، 5/535ليل السالم، الصـعاين،  ( 3)

 5/555، اكظر: كقل إوطار، الشوكاين، 5/535ليل السالم، الصـعاين،   (5)
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قال الطربي  ي حديث عؿر: إن إيؿان ٓ "ػقد التحريم: والذي يثيت شن الـفي ي

كائـًا ما كان....... ثم بقن الرلول ما شراد اهلل من عياده شكه ٓ  -تعالى–تصؾح بغقر اهلل 

"يجوز ٕحد شن يحؾ  بغقره، لؼوله: )من كان حالًػا فؾقحؾ  باهلل(
(3)

 ، وقال الصـعاين:

ؿحؾو  به ومـع الـػس عن الػعل الووجه التحريم شن الحؾ  يؼتضي تعظقم  "

عزمفا عؾقه بؿجرد عظؿة من حؾ  به وحؼقؼة العظؿة مختصة باهلل تعالى فال يؾحق به  شو

"غقره.
(5)

. 

الؼاطدة الرابعة: مـ صقغ العؿقم الجؿع الؿعرف باإلضافة وذلؽ يف )بآبائِؽؿ(
(1)

 :

 فالتحريم بالحؾ  يعم جؿقع أبا .

ـْ َكاَن َحالًِػا الؼاطدة الخامسة: مـ صقغ ال ( وذلؽ يف )َفَؿ ـْ عؿقم اسؿ الشرط )م

َفْؾَقْحِؾػ باهللِ(
(3)

شي شن الـفي يعم جؿقع إيؿان، كؿن يحؾ  بالالت والعزى وحق : 

وشن الحؾ  بالؿخؾوقات كؾفا  ي حؽم  "الـيي وحق اإللالم وغقرها، قال ابن عيد الرب: 

مراد اهلل تعالى من عياده شكه ٓ يجوز الحؾ  بأبا ..... ثم بقن الـيي عؾقه السالم 

"الحؾ  بغقره لؼوله ))من كان حالػا فؾقحؾ  باهلل((
(5)

. 

ـْ َكاَن  الؼاطدة السادسة: مـ صقغ األمر الؿضارع الؿؼرون بالم األمر وذلؽ يف )َفَؿ

َحالًِػا َفْؾَقْحِؾػ باهللِ، أو لَِقْصُؿْت(
(5)

 .شمر بلن يؽون الحؾ  باهلل تعالى فالـيي  :

                                                        

 .5/55ررح صحقح اليخاري، ابن اليطال،  ( 3)

 .5/535ليل السالم، الصـعاين،  ( 5)

 .1/316، مختصر التحرير، ابن الـجار، 5/5155اكظر: التحيقر ررح التحرير، الؿرداوي،  ( 1)

 .335/ 3، اليحر الؿحقط، الزركشي، 5/35مة، اكظر: روضة الـاظر، ابن قدا ( 3)

 .5/561آلتذكار، ابن عيد الرب،  ( 5)

 .1/535، اليحر الؿحقط، الزركشي، 356اكظر: هناية السول، إلـوي، ص ( 5)
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َفْؾَقْحِؾػ باهللِ، الؼاطدة السابعة: مـ حروف الؿعاين )أو( وهل لؾتخققر وذلؽ يف )

لَِقْصُؿْت( أو
(3)

 مخقر بقن الحؾ  باهلل شو الصؿت. شي شن الحال : 

الؼاطدة الثامـة: الـفل يؼتضل فساد الؿـفل طـف
(5)

: ٕن الحؾ  بغقر اهلل تعالى ٓ يرتتب 

 ٓ الؿعامالت وٓ الحدود.عؾقه شي شثر ٓ  ي العيادات و

الؼاطدة التاسعة: اْلُؿَخاصِِب داخؾ يف طؿقم متعؾؼ خطابة طـد األكثر سقاء كان 

الخطاب أمرًا أو كفقًا أو خبرًا أو إكشاءً 
(1)

هنقًا عن الحؾ  بغقر اهلل،  وخطاب الـيي : 

 .فالخطاب يعم الـيي 

وذلك برد كل ما عدم: الؼاطدة العاشرة: مـ الضروريات حػظ الديـ مـ جاكب ال

يخال  الدين من قول شو فعل، فالحؾ  بغقر اهلل قول يخال  الدين، لؿا فقه من تعظقم 

لؾؿحؾو  به
(3)

. 

َقاَل ُلَؾْقَؿاُن ْبُن "عن شبي هريرة رضي اهلل عـه، عن الـييِّ صؾى اهلل عؾقه ولؾم قال: 

ْقَؾَة َعَؾى َلْيِعقَن اْمَرَشًة، َتؾُِد ُكلُّ اْمَرَشٍة مِـُْفنَّ ُغالًما ُيَؼاتُِل َداُود عؾقفؿا السال م: َُٕطوَفنَّ الؾَّ

                                                        

، اليحر الؿحقط، 3/36، قواطع إدلة، السؿعاين، 31اكظر: حرو  الؿعاين والصػات، الزجاج، ص( 3)

 .1/355الزركشي، 

، كقل إوطار، 3/565، روضة الـاظر، ابن قدامة، 366اكظر: التيصرة  ي شصول الػؼه، الشقرازي، ص( 5)

 .5/551الشوكاين، 

 .3/555، تقسقر التحرير، امقر بادراة، 556(، ص55اكظر: الؼواعد والػوائد إصولقة، ابن الؾحام، الؼاعدة ) ( 1)

، مؼاصد الشريعة اإللالمقة وعالقتفا بإدلة الشرعقة، 33/365اكظر: الؿـفاج ررح صحقح مسؾم، الـووي،  ( 3)

 .565لؾقوبي، ص
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َّٓ امْ  ، َفَؾْم َتؾِْد مِـُْفنَّ إ ، َفِؼقَل َلُه: ُقْل: إْن َراَ  اهلُل، َفَؾْم َيُؼْل، َفَطاَ  بِِفنَّ
ِ
َرَشٌة فِي َليِقِل اهلل

 َواِحَدٌة: كِْصَ  
ِ
: َلْو َقاَل إْن َراَ  اهلُل -صؾى اهلل عؾقه ولؾم  -إْكَساٍن. َقاَل: َفَؼاَل َرُلوُل اهلل

. قوُلُه: )َفِؼقَل َلُه: ُقْل: إْن َراَ  اهلُل( يعـي قاَل له "َلْم َيْحـَْث، َوَكاَن َدَركًا لَِحاَجتِهِ 

 قال له الَؿَؾُك.. قوله: ققل له: قل: إْن راَ  اهلُل، يعـي (3)"الَؿَؾُك. ِ

 غريب الحديث:

 .(5)شي الوصول إلى الشي  َشْدَرْكُتُه إِْدَراكًا وَدَركًا،دركَا: 

 التطبقؼات األصقلقة:

كذا  الؼاطدة األولك: أققى مراتب الرواية أن يؼقل الصحابل: )قال رسقل 

 : قد ليق بقاهنا من قيل.حدثـل كذا..( أو

ِزَمة لـقين التَّْلكِقد الؼاطدة الثاكقة: مـ حروف الؿعاين ) َٓ ٓم الؼسؿ( تؽقن َمَع اْلُؿْسَتْؼبؾ 

ْقَؾَة( َـّ الؾَّ وذلؽ يف )أَلَُصقَف
(1)

ذه الالم هي التي الالم فقه لؾؼسم، ٕن ه "قال العقـي: : 

تدخل عؾى جواب الؼسم، وكثقرا ما تحذ  معفا العرب الؿؼسم به اكتػا  بدٓلتفا عؾى 

"الؿؼسم به، لؽـفا ٓ تدل عؾى مؼسم به معقن
(3)

. 

ْقَؾَة( َـّ الؾَّ  الؼاطدة الثالثة: يـؼسؿ الؾػظ إلك صريح وكـاية وذلؽ يف )أَلَُصقَف
(5)

: قال 

إذا دار حوله وتؽرر عؾقه ففو طائ  ومطق  وهو هـا  طا  بالشئ وشطا  به"الـووي: 

"كـاية عن الجؿاع
(5)

. 

                                                        

 .553(، ص155عؿدة إحؽام، الؿؼدلي، كتاب إيؿان والـذور، برقم ) ( 3)

 .5/333اكظر: الـفاية  ي غريب الحديث وإثر، ابن إثقر، مادة )درك(،  ( 5)

 .3/35إلحؽام  ي شصول إحؽام، أمدي، ، ا35اكظر: حرو  الؿعاين والصػات، لزجاج، ص ( 1)

 .5/356، اكظر: فتح الياري، ٓبن حجر، 33/335عؿدة الؼارئ، العقـي،  ( 3)

 .5/355، التحيقر ررح التحرير، الؿرداوي، 3/555اكظر: قواطع إدلة، السؿعاين،  ( 5)

 .5/356ر، ، اكظر: فتح الياري، ٓبن حج33/356الؿـفاج ررح صحقح مسؾم، الـووي،  ( 5)
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صؾى اهلل  –الؽـاية  ي القؿقن مع الـقة، كالصريح  ي حؽم القؿقن؛ ٕن الـيي " وكذلؽ

ولقس فقه  "ٕطوفنَّ ": شكه قال: -عؾقه السالم  -حؽى عن لؾقؿان  –عؾقه ولؾم 

در ٕجل الالم التي دخؾت عؾى قوله ولؽـة مؼ -عز وجل –التصريح بالم اهلل 

 . (3)"ٕطوفنَّ "

ـَ اْمَرَأًة(:  ْقَؾَة َطَؾك َسْبِعق َـّ الؾَّ الؼاطدة الرابعة: شرع مـ قبؾـا شرع لـا وذلؽ يف )ألَُصقَف

 فتعدد الزوجات ررع لـا، كؿا كاكت ررع لؿن قيؾـا  ي الدياكة القفودية، فسؾقؿان 

كور  ي الروايات، إٓ شن الشريعة اإللالمقة جا ت كان له عدد من الزوجات كؿا هو مذ

 بؼواعد تـظم التعدد بؿا يحػظ كرامة الؿرشة. 

الؼاطدة الخامسة: مـ معاين آستثـاء التعؾقؼ طؾك مشقئة اهلل وذلؽ يف )َفِؼقَؾ َلُف: ُقْؾ: 

 إْن َشاَء اهللُ(.

رأٍة(الؼاطدة السادسة: مـ صقغ العؿقم )كؾ( وذلؽ يف )تِؾُد كؾُّ ام
(5)

تػقد عؿوم جؿقع :

قؾت: ذكر شهل التَّاِريخ َشكه َكاَكت َلُه  "من الحرائر واإلما  قال العقـي:  كسا  لؾقؿان 

"شل  اْمَرَشة: َثاَلثِؿاَئة حرائر َوَلْيعؿائة إَِما 
(1)

. 

َـّ إٓ امرأٌة واحدٌة( : الؼاطدة السابعة: مـ حروف آستثـاء )إٓ( وذلؽ يف )فؾؿ َتِؾْد مـُف

 التثـى من جؿقع كسائه امرشة واحده ولدت له كص  إكسان. 

، وذلؽ (4)الؼاطدة الثامـة: مـ حروف الؿعاين )لق( وهل تػقد امتـاع الشلء ٓمتـاع غقره

                                                        

 .1/3535العدة  ي ررح العؿدة، ابن العطار،  ( 3)

 .5/31، روضة الـاظر، ابن قدامة، 555اكظر: الؿستصػى، الغزالي، ص ( 5)

 .56/556عؿدة الؼاري، العقـي،  ( 1)

 .3/33، قواطع إدلة، السؿعاين، 1اكظر: حرو  الؿعاين، الزجاج، ص ( 3)
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:َلْق َقاَل إْن َشاَء اهللُ َلْؿ َيْحـَْث، َوَكاَن َدَركًا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يف )َفَؼاَل َرُسقُل اهللِ 

والؿراد شكه كان يحصل له ما طؾب وٓ يؾزم من إخياره صؾى  "قال ابن حجر: ِف(: لَِحاَجتِ 

اهلل عؾقه ولؾم بذلك  ي حق لؾقؿان  ي هذه الؼصة شن يؼع ذلك لؽل من التثـى  ي شمـقته 

 .(3)"بل  ي آلتثـا  رجو الوقوع و ي ترك آلتثـا  خشقة عدم الوقوع

الديـ مـ جاكب العدم وذلؽ يف )َتِؾُد ُكؾُّ اْمَرَأٍة الؼاطدة التاسعة: مـ الضروريات حػظ 

َـّ ُغالًما ُيَؼاتُِؾ فِل َسبِقِؾ اهللِ(:  ، (5)فالجفاد  ي ليقل اهلل من شعظم ولائل حػظ الدينِمـُْف

وقوله: "تؿـى شن يولد له فرلاكًا يجاهدون  ي ليقل اهلل، قال شبو الػضل:  فسؾقؿان 

: يدل عؾى شن كقته وقصده إكؿا كاكتا هلل "ا يؼاتل  ي ليقل اهلل تؾد ُكل واحدة مـفن غالمً  "

 .(1)"ٓ لغرض دكقوي -تعالى  -

 .(4)الؼاطدة العاشرة: مـ الضروريات حػظ الـسؾ مـ جاكب القجقد بتشريع الـؽاح

 بِن مسعوٍد رضي اهلل عـه، قال: قال رلوُل اهلل -
ِ
من " صؾى اهلل عؾقه ولؾم: عن عيِد اهلل

حؾَ  عؾى يؿقٍن َصْيٍر َيْؼَتطُِع هبا ماَل امرٍئ مسؾٍم، هو فقفا فاجٌر، َلِؼـَي اهلَل وهو عؾقه 

 َوَشْيَؿاكِِفْم َثَؿـًا َقؾِقالً ، وكزلت "غضيانُ 
ِ
ِذيَن َيْشَتُروَن بَِعْفِد اهلل  .(5)إلى لخِر أيةِ  إِنَّ الَّ

                                                        

 .5/353فتح الياري، ابن حجر،  ( 3)

 .561اكظر: مؼاصد الشريعة اإللالمقة، القوبي، ص ( 5)

 .5/335إكؿال الؿعؾم بػوائد مسؾم، شبو الػضل،  ( 1)

 .556اكظر: مؼاصد الشريعة اإللالمقة، القوبي، ص ( 3)

 َوَشْيَؿاكِ اليخاري  ي صحقحه كتاب تػسقر الؼرلن، باب  شخرجه ( 5)
ِ
ِذيَن َيْشَتُروَن بَِعْفِد اهلل ، برقم ِفْم َثَؿـًا َقؾِقالً إِنَّ الَّ

، ومسؾم  ي صحقحه كتاب اإليؿان، باب وعقد من اقتطع حق مسؾم بقؿقن فاجرة بالـار، برقم 5/13(، 3535)

 .553(، ص155عؿدة إحؽام، الؿؼدلي، كتاب إيؿان والـذور، برقم )  ،3/355(، 315)
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 غريب الحديث:

ْكَسان ُيَؼال من َذلِك شصربه اْلَحاكِم عؾى اْلَقؿقن َشي شكرهه " يؿقـ صبر: ِهي َما شلزمُه اإْلِ

 .(3)"َعَؾْقَفا وشوجيفا َعَؾْقهِ 

 .(5)الؿائل عن الحق، والؽاذب فاجر ٕكه مال عن الصدق فاجر:

 التطبقؼات األصقلقة:

ـْ َحؾَ  ( وذلؽ يف )َم ـْ ـِ الؼاطدة األولك: مـ صقغ العؿقم اسؿ الشرط )م َػ َطَؾك َيِؿق

 تػقد عؿوم كل من حؾ  كذبًا.َصْبرٍ(: 

ُخصص من عؿوم خطاب : (3)الؼاطدة الثاكقة: تخصقص العام وذلؽ يف )امرٍئ مسؾٍؿ(

تخصقصه هـا الؿسؾم، إذ  "حرمة آعتدا  عؾى مال الؿسؾم. قال شبو الػضل: الـيي 

الؿسؾم بخالفه، بل حؽؿه، هم الؿخاطيون، وعامة الؿتعامؾقن  ي الشريعة ٓ شّن غقر 

 .(3)"حؽؿُه  ي ذلك

شما تؼققده صؾى اهلل عؾقه ولؾم بالؿسؾم فؾقس يدل عؾى عدم تحريم  "وقال الـووي: 

حق الذمي بل معـاه شن هذا الوعقد الشديد وهو شكه يؾؼى اهلل تعالى وهو عؾقه غضيان لؿن 

شن تؽون فقه هذه  اقتطع حق الؿسؾم وشما الذمي فاقتطاع حؼه حرام لؽن لقس يؾزم

                                                        

، اكظر: غريب الحديث، ٓبن الجوزي، 55صتػسقر غريب ما  ي الصحقحقن اليخاري ومسؾم، إزدي،  ( 3)

3/555. 

، تػسقر غريب ما  ي الصحقحقن اليخاري ومسؾم، إزدي، 3/556اكظر: غريب الحديث، ابن قتقية،  ( 5)

 .351ص

 .1/551، شصول الػؼه، ٓبن مػؾح، 1/51اكظر: التؼريب واإلرراد الصغقر، الياقالين،  ( 1)

 .3/313بو الػضل، إكؿال الؿعؾم بػوائد مسؾم، ش ( 3)
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 .(3)"العؼوبة العظقؿة هذا كؾه عؾى مذهب من يؼول بالؿػفوم

الؼاطدة الثالثة: مـ حروف الؿعاين )ٓم آستحؼاق والعؼاب( وذلؽ يف )َلِؼـَل اهللَ وهق 

 شي شن عؼاب من حؾ  كاذبًا هو غضب اهلل عز وجل.: (2)طؾقف غضباُن(

قال : (3)ومجاز وذلؽ يف )وهق طؾقف غضباُن( الؼاطدة الرابعة: يـؼسؿ الؾػظ إلك حؼقؼة

وإطالق الغَضب عؾى اهلل مجاٌز، والؿراد ِٓزُمُه وهو إرادة  "رؿس الدين الربماوي: 

 .(3)"إيصاِل الَعذاب

َٓ َيصح عؾى اهلل  "وقال العقـي:  َن اْلَغَضب 
ِ
زمه َوُهَو اْلَعَذاب ٕ َٓ الُؿَراد من اْلَغَضب 

َكَُّه غؾقان دم اْلؼ
ِ
 .(5)"ؾب إِلَراَدة آكتؼامٕ

اهتؿت الشريعة الؼاطدة الخامسة: مـ الضروريات حػظ الؿال مـ جاكب العدم: 

 .(5)اإللالمقة بالؿال، وذلك بتحريم آعتدا  عؾى مال الؿسؾم إٓ بطقب كػس مـه

قَن رجٍل خصومٌة  ي بِْئٍر، عن إرعِث بِن ققٍس رضي اهلل عـه، قال: كان بقـي وب

فاْخَتَصْؿـا إلى رلوِل اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم، فؼال رلوُل اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم: 

، قؾت: إذًا يحؾُِ ، وٓ ُيَيالي، فؼال رلوُل اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم: "راهداك شو يؿقـُه"

                                                        

 .5/355الؿـفاج ررح صحقح مسؾم، الـووي،  ( 3)

 .3/563، العدة  ي شصول الػؼه، شبي يعؾى، 35اكظر: حرو  الؿعاين والصػات، الزجاج، ص ( 5)

 .51، تحرير الؿـؼول وهتذيب عؾم إصول، الؿرداوي، ص5/535اكظر: التؿفقد  ي شصول الػؼه، الؽؾوذاين،  ( 1)

 .5/31الصيقح بشرح الجامع الصحقح، الربماوي، الالمع  ( 3)

 .53/555عؿدة الؼارئ ررح صحقح اليخاري، العقـي،  ( 5)

 .551، مؼاصد الشريعة اإللالمقة، القوبي، ص1/3553اكظر: العدة  ي ررح العؿدة، ابن العطار، ( 5)
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قفا فاجٌر، لِؼـَي اهلَل وهو عؾقه من حؾَ  عؾى يؿقٍن َصْيٍر يؼتطُع هبا مال امرٍئ مسؾٍم، هو ف"

 .(3)"غضيانُ 

 غريب الحديث:

الجَدل َوقد خاَصؿته فخصْؿته شخِصؿه خْصؿًا غؾيته بالحّجة واختصم " الخصقمة:

 .(5)"َشي ُخصومة فِي حق -اْلَؼْوم تخاصؿوا.... وققل: َبقـفم َكزاعة 

 التطبقؼات األصقلقة:

ل لتخققر وذلؽ يف )شاهداك أو يؿقـُف(: الؼاطدة األولك: مـ حروف الؿعاين )أو( وه

َّٓ شحَدهؿا؛ ٕن )شو(  ي مثل هذا؛ إكؿا هي ٕحد  "قال الػاكفاين:  والحديث ٓ يؼتضي إِ

 .(1)"الشقئقن

قال : (4)الؼاطدة الثاكقة: مـ مػفقم الؿخالػة مػفقم الحصر وذلؽ يف )شاهداك أو يؿقـُف(

ن الؽالم كػي طريق شخرى إلثيات الحق، وقد يؼال  ي هذا: إن الؿؼصود م"ابن دققق: 

 .(5)"شعـي اليقـة والقؿقن  -فقعود الؿعـى إلى حصر الحجة  ي هذين الجـسقن 

: -َصؾَّى اهلُل َعَؾْقِه َوَلؾَّمَ -و ي الحديث هذا قول رلول اهلل  "وقال ابن العطار: 

الؿدعى عؾقه من  ، وٓ رك شكَّه يؼتضي حصًرا شكَّه لقس لؾؿدعي عؾى"راهداَك شو يؿقـُه"

َّٓ بيقـة يؼقؿفا الؿدعي، فؽلكه  َّٓ القؿقن، وٓ يستحق عؾقه بعدها رقًئا إ صؾى  -اإلكؽار إ

                                                        

 .555(، ص155عؿدة إحؽام، الؿؼدلي، كتاب إيؿان والـذور، برقم ) ( 3)

 .1/365الؿخصص، ٓبن لقدة،  ( 5)

 .5/161رياض اإلففام  ي ررح عؿدة إحؽام، الػاكفاين،  ( 1)

 .5/353، اليحر الؿحقط، الزركشي، 1/3155اكظر: كػائس إصول  ي ررح الؿحصول، الؼرا ي،  ( 3)

 .5/556إحؽام إحؽام، ابن دققق،  ( 5)



–
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كػى شن يؽون إلثيات الحق طريق غقر اليقـة شو القؿقن، فاقتضى حصر  -اهلل عؾقه ولؾم 

 .(3)"الحجة فقفؿا

ورد عؾى  ول الـيي ق: (2)الؼاطدة الثالثة: العبرة بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبب

 قصة إرعث ابن ققس رضي اهلل عـه، وهو عام لؽل من حؾ  كِذبًا لقؼتطع حق الغقر.

الؼاطدة الرابعة: مشروطقة الجدل الؿحؿقد وهق صؾب الحؼ وكصرتف، وإضفار الباصؾ 

 وذلك شن إرعث بن ققس رضي اهلل عـه جادل  ي إثيات حؼه  ي اليئر.: (3)وبقان فساده

 صؾى اهلل عؾقه 
ِ
اِك إكصاريِّ رضي اهلل عـه، شكه بايَع رلوَل اهلل حَّ عن ثابِت بِن الضَّ

من حؾَ  عؾى يؿقٍن "ولؾم تحَت الشجرِة، وشنَّ رلوَل اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم قال: 

ٍة غقِر اإللالِم، كاذبًا متعؿدًا، ففو كؿا قال، ومن َب به يوَم  بِِؿؾِّ قتل كػَسه بشيٍ  ُعذِّ

. و ي "وَلْعُن الؿممِن كؼتؾِه". و ي رواية: "الؼقاَمِة، ولقس عؾى َرُجٍل كذٌر فقؿا ٓ يؿؾك

ةً "رواية:   .(3)"ومن ادعى دعوى كاذبًة، لَقَتَؽـثََّر هبا، لم َيِزْدُه اهلُل إٓ قِؾَّ

 التطبقؼات األصقلقة:

كذا....(:  لرواية أن يؼقل الصحابل )قال الـبل الؼاطدة األولك: مـ أققى مراتب ا

 فؼد ليق بقاهنا من قيل.

                                                        

 .1/3553العدة  ي ررح العؿدة، ابن العطار،  ( 3)

 .3/555، اليحر الؿحقط، الزركشي، 5/51اكظر: روضة الـاظر، ابن قدامة،  ( 5)

 .3/556الػؼقه والؿتػؼه، الخطقب اليغدادي،  ( 1)

 .555(، ص 156عؿدة إحؽام، الؿؼدلي، كتاب إيؿان والـذور، برقم ) ( 3)
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ـٍ   -الؼاطدة الثاكقة: مـ صقغ العؿقم اسؿ الشرط )ْمـ( وذلؽ يف )مـ حؾَػ طؾك يؿق

وهي تػقد عؿوم كل من حؾ  بغقر مؾة ومـ ادطك دطقى كاذبًة(:  -ومـ قتؾ كػَسف 

 من ادعى دعوى كاذبة. اإللالم، وعؿوم كل من قتل كػسه، وعؿوم كل

، "من ادَّعى دعوى كاذبٍة لقتؽثر هبا لم يزده اهلل هبا إٓ قؾة  "وقوله:  "قال شبو الػضل: 

قال الؼاضي: هذا عام  ي كل دعوى يتشيَُّع هبا الؿرُ  بؿا لم ُيعط من مال يحتاُل  ي التجؿل 

ه لقس من َحَؿؾتِه، يتحؾَّى ب به من غقره، شو كسب يـتؿي إلقه لقس من ِجْذمه، شو عؾم

َم شكُه غقر ميارك له  ي دعواه  شو دين يرائي به لقس من شهؾه، فؼد شعؾم َصؾَّى اهلُل َعَؾْقِه َوَلؾَّ

 .(3)"وٓ ذاك ما اكتسيه هبا

ٍة  ـٍ بِِؿؾِّ الؼاطدة الثالثة: يـؼسؿ الؾػظ إلك حؼقؼة ومجاز وذلؽ يف )مـ حؾَػ طؾك يؿق

ةٍ ": -عؾقه الصالة والسالم-قوله  "قال الػاكفاين:غقرِ اإلسالِم(:  : "َمْن حؾَ  عؾى مؾَّ

: الديُن، والشريعة، والحؾُ  هبا يحتؿل شن يؽون حؼقؼًة؛ كؼوله: -بالؽسر-الؿؾة 

والقفوديِة، والـصراكقِة، وكحو ذلك، ويحتؿل شن يؽون مجاًزا، وهو التعؾقق الذي يطؾق 

حقث اقتضاؤه الحؾَ  عؾى الػعل  عؾقه الػؼفا : يؿقـًا مجاًزا؛ لؾتشيقه بالقؿقن، من

، فنن  شو الؿـع مـه؛ كالقؿقن، وهذا التعؾقُق إكؿا يؽون بؿعـى آلتؼيال، شو بؿعـى الُؿِضيِّ

ار، ففو يفودي شو كصراين، وكحو ذلك، وإن  كان بؿعـى آلتؼيال؛ كؼوله: إن دخل الدَّ

ار مثاًل ؛ ففو يفو ديٌّ شو كصراينٌّ، وكحو كان بؿعـى الؿضي؛ كؼوله: إن كـت دخؾت الدَّ

 .(5)"ذلك 

                                                        

 .3/153إكؿال الؿعؾم بػوائد مسؾم، شبو الػضل،  ( 3)

 .165-5/165كفاين، رياض اإلففام، الػا ( 5)
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ٍة غقِر  الؼاطدة الرابعة: مـ صقغ العؿقم الـؽرة يف سقاق الشرط وذلؽ يف )بِِؿؾِّ

بؽسر الؿقم -)من حؾ  عؾى يؿقن بؿؾٍَّة( جؿعفا مَِؾل  "قال شبو العون:: (1)اإلسالِم(

ؿقع الؿؾل من ، وهي الدين والشريعة، وهي كؽرة  ي لقاق الـػي، فتعم ج-جؿًعا وإفراًدا

هي كؽرة  ي لقاق الشرط فتعم جؿقع الؿؾل  ". وقال الشوكاين: (5)"شهل الؽتاب وغقرهم

من شهل الؽتاب كالقفودية والـصراكقة وكحوهم من الؿجولقة والصابئة وشهل إوثان 

 .(1)"والدهرية والؿعطؾة وعيدة الشقاطقن والؿالئؽة وغقرهم

ـِ  الؼاطدة الخامسة: مـ مػفقم الؿخالػة ـُ الؿمم مػفقم الصػة وذلؽ يف )وَلْع

: مػفوُمه: جواُز لعن الؽافر، وإٓ، لم "وَلْعُن الؿممِن كؼتؾِه" "قال الػاكفاين:  :(4)كؼتِؾف(

ٓ خال   ي جواز لعن الؽػار  ". وقال ابن الؿؾؼن: (5)"يؽن إلضافته إلى الؿممن فائدةٌ 

 .(5)جقته، ومػفوم الصػة مختؾ   ي ح(5)"جؿؾة من غقر تعققن

الؼاطدة السادسة: مـ أقسام الؾػظ الخػل: الؿشؽؾ وهق اسؿ لؿا يشتبف الؿراد مـف، 

بدخقلف يف أشؽالف طؾك وجف ٓ يعرف الؿراد، إٓ بدلقؾ يتؿقز بف مـ بقـ سائر األشؽال 

                                                        

 .3/3555، كػائس إصول، الؼرا ي، 5/31اكظر: روضة الـاظر، ابن قدامه،  ( 3)

 .365-5/363كش  الؾثام، شبو العون،  ( 5)

 .5/555كقل إوطار، الشوكاين،  ( 1)

 .5/353، اليحر الؿحقط، الزركشي، 1/3155اكظر: كػائس إصول  ي ررح الؿحصول، الؼرا ي،  ( 3)

 .5/135رياض اإلففام، الػاكفاين،  ( 5)

 .5/163اإلعالم بػوائد عؿدة إحؽام، ابن الؿؾؼن،  ( 5)

من قال اكه حجة: الشافعي واإلمام شحؿد، ومن كػاه: شبي حـقػة والغزالي. اكظر: الػائق  ي شصول الػؼه،  ( 5)

 . 1/3656، شصول الػؼه، ٓبن مػؾح، 5/15إرموي، 
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ـِ كؼتِؾف( ـُ الؿمم فقه لمال، « ولعن الؿممن كؼتؾه» ": قال ابن دققق: (3)وذلؽ يف )وَلْع

ؼال: إما شن يؽون كؼتؾه  ي شحؽام الدكقا، شو  ي شحؽام أخرة؟ ٓ يؿؽن شن وهو شن ي

يؽون الؿراد شحؽام الدكقا؛ ٕن قتؾه يوجب الؼصاص، ولعـه ٓ يوجب ذلك، وشما شحؽام 

أخرة: فنما شن يراد هبا التساوي  ي اإلثم، شو  ي العؼاب؟ وكالهؿا ُمْشؽِل؛ ٕن اإلثم 

عل، ولقس إذهاب الروح  ي الؿػسدة كؿػسدة إذى بالؾعـة، يتػاوت بتػاوت مػسدة الػ

 .(5)"وكذلك العؼاب يتػاوت بحسب تػاوت الجرائم

                                                        

 .3/55، كش  إلرار، اليخاري، 335، الدبولي، صاكظر: تؼويم إدلة ( 3)

 .5/551إحؽام إحؽام، ابن دققق،  ( 5)



–
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 الخاتمت
أحؿد اهلل طز وجؾ أوًٓ وأخرًا طؾك إكجاز هذا البحث الؿؿتع، وسلوجز أهؿ ما 

 يف التالل:وتقصقات تقصؾت إلقف مـ كتائج 

 ؾى قواعد شصولقة متـوعة.ارتؿال جؿقع إحاديث ع -3

 تجؾت اهتؿامات الؿحدثقن بلصول الػؼه، فؾم تخؾو كتب رراح إحاديث مـفا. -5

 ارتؿال إحاديث عؾى مؼاصد متـوعة ُميِقـة الِحؽم الشرعقة. -1

 وضوح آرتياط بقن عؾم الؾغة وشصول الػؼه من خالل حرو  الؿعاين. -3

 و  به.تحريم الحؾ  بغقر اهلل لؿا فقه من تعظقم الؿحؾ -5

 غضب اهلل عؾى من حؾ  كاذبًا. -5

 ،شوصي بآهتؿام بؿثل هذه الدرالات التطيقؼقة التي ٓ تحد من شفق تػؽقر الطالب

فعؾم إصول مؾي  بالؼواعد التي يؿؽن تطيقؼفا، لقظػر بيعض الثؿار التي لم يسيق 

 إلقفا.

 ،،،  ف أجؿعقـوصِؾ اهلل وسؾؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحب
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 والمراجع المصادر 
 ففرس الؿراجع والؿصادر

اإلهباج  ي ررح الؿـفاج، الؿمل : تؼي الدين شبو الحسن عؾي السيؽي، الـارر: دار  -3

 م. 3555 -هـ 3335بقروت، عام الـشر: -الؽتب العؾؿقة 

إجابة السائل ررح بغقة أمل، الؿمل : محؿد بن إلؿاعقل بن صالح بن محؿد  -5

: الطيعة بقروت، –الحسـي الصـعاين، الؿعرو  بإمقر، الـارر: مملسة الرلالة 

 .إولى

اإلحسان  ي تؼريب صحقح ابن حيان، الؿمل : محؿد بن حيان بن شحؿد بن حيان بن  -1

و حاتم، الدارمي، الُيستي، الـارر: مملسة الرلالة، بقروت، معاذ بن َمْعيَد، التؿقؿي، شب

 م. 3555 -هـ  3365الطيعة: إولى، 

إحؽام إحؽام ررح عؿدة إحؽام، الؿمل : محؿد بن عؾي بن وهب ابن دققق   -3

 .الثاكقة: الطيعة ،3555 – 3365العقد تؼي الدين شبو الػتح، لـة الـشر: 

م، الؿمل : شبو الحسن لقد الدين عؾي بن شبي عؾي بن اإلحؽام  ي شصول إحؽا  -5

 ليـان. -دمشق -محؿد بن لالم الثعؾيي أمدي، الـارر: الؿؽتب اإللالمي، بقروت

إرراد الػحول، الؿمل : محؿد بن عؾي بن محؿد بن عيد اهلل الشوكاين القؿـي،   -5

 م.3555 -هـ 3335الـارر: دار الؽتاب العربي، الطيعة: الطيعة إولى 

آلتذكار، الؿمل : شبو عؿر يول  بن عيد اهلل الـؿري الؼرطيي، الـارر: دار الؽتب   -5

 .5666 – 3353 إولى،: الطيعة بقروت، –العؾؿقة 

شصول الػؼه، الؿمل : محؿد بن مػؾح بن محؿد بن مػرج، الـارر: مؽتية العيقؽان،   -5

 م. 3555 -هـ  3356الطيعة: إولى، 
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م، الؿمل : خقر الدين بن محؿود، الـارر: دار العؾم لؾؿاليقن، الطيعة: الخامسة إعال  -5

 م. 5665شيار / مايو  -عشر 

شعالم الحديث )ررح صحقح اليخاري(، الؿمل : شبو لؾقؿان حؿد بن محؿد   -36

 م. 3555 -هـ  3365الخطابي، الطيعة: إولى، 

: محؿد بن شبي بؽر بن شيوب بن لعد إعالم الؿوقعقن عن رب العالؿقن، الؿمل   -33

 إولى،: الطيعة بقروت، –رؿس الدين ابن ققم الجوزية، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة 

 .م3553 - ه3333

اإلقـاع  ي فؼه اإلمام شحؿد بن حـيل، الؿمل : مولى بن شحؿد بن مولى بن لالم بن  -35

 عقسى بن لالم الحجاوي الؿؼدلي، الـارر: دار الؿعرفة.

إِكَؿاُل الُؿْعؾِِم بَػَوائِِد ُمْسؾِم، الؿمل : عقاض بن مولى السيتي، الـارر: دار الوفا ،  -31

 م. 3555 -هـ  3335مصر، الطيعة: إولى، 

إيضاح الؿحصول من برهان إصول، الؿمل : شبو عيد اهلل محؿد بن عؾي بن عؿر  -33

 ولى.الؿازري، الـارر: دار الغرب اإللالمي، الطيعة: إ

اليحر الؿحقط  ي شصول الػؼه، الؿمل : شبو عيد اهلل بدر الدين محؿد بن عيد اهلل بن  -35

 م.3553 -هـ 3333هبادر الزركشي ، الـارر: دار الؽتيي، الطيعة: إولى، 

اليداية والـفاية، الؿمل : شبو الػدا  إلؿاعقل بن عؿر، الـارر: دار هجر، الطيعة:  -35

 م.5661هـ / 3353م، لـة الـشر:  3555 -هـ  3335إولى، 

اليقان  ي مذهب اإلمام الشافعي، الؿمل : شبو الحسقن يحقى بن شبي الخقر بن لالم  -35

 م. 5666 -ه 3353العؿراين القؿـي الشافعي، الـارر: دار الؿـفاج، الطيعة: إولى، 

: مؽتية وهية، الطيعة: تاريخ التشريع اإللالمي، الؿمل : مـاع بن خؾقل الؼطان، الـارر -35

 م.5663-هـ3355الخامسة 
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التيصرة  ي شصول الػؼه، الؿمل : شبو الحاق إبراهقم بن عؾي بن يول  الشقرازي،  -35

 .3361الـارر: دار الػؽر ، الطيعة: إولى، 

التحيقر ررح التحرير  ي شصول الػؼه، الؿمل : عال  الدين شبو الحسن عؾي بن لؾقؿان  -56

 م.5666 -هـ 3353الـارر: مؽتية الررد، الطيعة: إولى، الؿرداوي، 

تحرير الؿـؼول وهتذيب عؾم إصول، الؿمل : عال  الدين شبو الحسن عؾي بن  -53

لؾقؿان الؿرداوي، الـارر: وزارة إوقا  والشمون اإللالمقة، الطيعة: إولى، 

 م. 5631 -هـ  3313

و عيد اهلل الذهيي، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة تذكرة الحػاظ، الؿمل : رؿس الدين شب -55

 م.3555 -هـ3335الطيعة: إولى، 

تشـق  الؿسامع بجؿع الجوامع لتاج الدين السيؽي، الؿمل : شبو عيد اهلل بدر الدين  -51

محؿد بن عيد اهلل بن هبادر الزركشي الشافعي، الـارر: مؽتية قرطية، الطيعة: إولى، 

 م. 3555 -هـ  3335

تػسقر غريب ما  ي الصحقحقن اليخاري ومسؾم، الؿمل : محؿد بن فتوح بن عيد اهلل  -53

 .3555 – 3335بن فتوح بن حؿقد إزدي، الـارر: مؽتية السـة، الطيعة: إولى، 

55-  ،
ّ
تؼويم إدلة  ي شصول الػؼه، الؿمل : شبو زيد عيد اهلل بن عؿر بن عقسى الّدبولي

 م.5663 -هـ 3353ؿقة، الطيعة: إولى، الـارر: دار الؽتب العؾ

التؼريب واإلرراد )الصغقر(، الؿمل : محؿد بن الطقب، الؼاضي شبو بؽر الياقالين،  -55

 م. 3555 -هـ  3335الـارر: مملسة الرلالة، الطيعة: الثاكقة، 

اين، التؿفقد  ي شصول الػؼه، الؿمل : محػوظ بن شحؿد بن الحسن َشُبو الخطاب الَؽْؾَوذَ  -55

 -هـ  3365الـارر: مركز اليحث العؾؿي وإحقا  الرتاث اإللالمي، الطيعة: إولى، 

3555. 
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التؿفقد  ي تخريج الػروع عؾى إصول، الؿمل : عيد الرحقم بن الحسن بن عؾي  -55

 .3366 إولى،: الطيعة بقروت، –اإللـوي، الـارر: مملسة الرلالة 

هتذيب الؾغة، الؿمل : محؿد بن شحؿد بن إزهري الفروي، شبو مـصور، الـارر: دار  -55

 .م5663 إولى،: الطيعة بقروت، –إحقا  الرتاث العربي 

التوضقح لشرح الجامع الصحقح، الؿمل : ابن الؿؾؼن لراج الدين شبو حػص عؿر بن  -16

 -هـ  3355، الطيعة: إولى، عؾي بن شحؿد الشافعي الؿصري، الـارر: دار الـوادر

 م. 5665

تقسقر التحرير، الؿمل : محؿد شمقن بن محؿود اليخاري الؿعرو  بلمقر بادراه  -13

 هـ(، الـارر: دار الػؽر.555الحـػي )الؿتوىف: 

لـن الرتمذي، الؿمل : محؿد بن عقسى بن َلْورة بن مولى بن  -الجامع الؽيقر  -15

 م. 3555الـارر: دار الغرب اإللالمي، لـة الـشر:  الضحاك، الرتمذي، شبو عقسى،

الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر من شمور رلول اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم ولــه  -11

 وشيامه، 

الؿمل : محؿد بن إلؿاعقل شبو عيداهلل اليخاري الجعػي، الـارر: دار طوق الـجاة ، الطيعة: 

 هـ.3355إولى، 

رح الجالل الؿحؾي، الؿمل : حسن بن محؿد بن محؿود العطار حارقة العطار عؾى ر -13

 الشافعي، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة، بدون طيعة وبدون تاريخ.

الحدود  ي إصول )مطيوع مع: اإلرارة  ي شصول الػؼه(، الؿمل : شبو الولقد لؾقؿان  -15

ؾؿقة، الطيعة: بن خؾ  التجقيي الؼرطيي الياجي إكدلسي، الـارر: دار الؽتب الع

 م. 5661 -هـ  3353إولى، 
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حرو  الؿعاين والصػات، الؿمل : عيد الرحؿن بن إلحاق الزجاجي، الـارر:  -15

 م.3553مملسة الرلالة، الطيعة: إولى، 

حؾقة الػؼفا ، الؿمل : شحؿد بن فارس بن زكريا  الؼزويـي الرازي، الـارر: الشركة  -15

 م.3551 -هـ 3361ٕولى الؿتحدة لؾتوزيع، الطيعة: ا

ذيل طيؼات الحـابؾة، الؿمل : زين الدين عيد الرحؿن بن شحؿد بن رجب بن الحسن،  -15

 م. 5665 -هـ  3355الـارر: مؽتية العيقؽان، الطيعة: إولى، 

رلالة لطقػة جامعة  ي شصول الػؼه الؿفؿة، الؿمل : شبو عيد اهلل، عيد الرحؿن بن كاصر  -15

 3335ن كاصر بن حؿد لل لعدي، الـارر: دار ابن حزم، الطيعة: إولى، بن عيد اهلل ب

 م. 3555 -هـ 

َرْفُع الـَِّؼاِب َعن تـِؼقح الّشفاِب، الؿمل : شبو عيد اهلل الحسقن بن عؾي بن طؾحة،  -36

 م. 5663 -هـ  3355الـارر: مؽتية الررد، الطيعة: إولى، 

الػؼه عؾى مذهب اإلمام شحؿد بن حـيل،  روضة الـاظر وجـة الؿـاظر  ي شصول -33

الؿمل : شبو محؿد موفق الدين عيد اهلل بن شحؿد بن محؿد بن قدامة الشفقر بابن قدامة 

 م.5665-هـ3351الؿؼدلي، الـارر: مملسة الرّيان، الطيعة: الطيعة الثاكقة 

لم، تاج رياض إففام  ي ررح عؿدة إحؽام، الؿمل : شبو حػص عؿر بن عؾي بن لا -35

 م. 5636 -ه  3313الدين الػاكفاين، الـارر: دار الـواد، الطيعة: إولى، 

زاد الؿعاد  ي هدي خقر العياد، الؿمل : محؿد بن شبي بؽر بن شيوب بن لعد رؿس  -31

هـ 3335الدين ابن ققم الجوزية، الـارر: مملسة الرلالة، الطيعة: السابعة والعشرون 

 م.3553/

الؿمل : محؿد بن إلؿاعقل بن صالح بن محؿد الحسـي، الؿعرو   ليل السالم، -33

 كللالفه بإمقر، الـارر: دار الحديث، الطيعة: بدون طيعة وبدون تاريخ.
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لـن شبي داود، الؿمل : شبو داود لؾقؿان بن إرعث بن إلحاق، الـارر: الؿؽتية  -35

 العصرية.

عؾي بن مولى، الـارر: دار الؽتب السـن الؽربى، الؿمل : شحؿد بن الحسقن بن  -35

 م. 5661 -هـ  3353العؾؿقة، الطيعة: الثالثة، 

لـن ابن ماجه، الؿمل : ابن ماجة شبو عيد اهلل محؿد بن يزيد الؼزويـي، الـارر: دار  -35

 إحقا  الؽتب العربقة.

 ررح الؽوكب الؿـقر، الؿمل : تؼي الدين شبو اليؼا  محؿد بن شحؿد الؿعرو  بابن -35

 مـ. 3555 -هـ 3335الـجار الحـيؾي، الـارر: مؽتية العيقؽان، الطيعة: الطيعة الثاكقة 

الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة، الؿمل : شبو كصر إلؿاعقل بن حؿاد الجوهري  -35

 م. 3555 -  هـ 3365الػارابي، الـارر: دار العؾم لؾؿاليقن، الطيعة: الرابعة 

لؿمل : شبو عيد اهلل محؿد بن شحؿد بن عيد الفادي الدمشؼي طيؼات عؾؿا  الحديث، ا -56

 م. 3555 -هـ  3335الصالحي، الـارر: مملسة الرلالة، الطيعة: الثاكقة، 

العدة  ي شصول الػؼه، الؿمل : الؼاضي شبو يعؾى ، محؿد بن الحسقن بن محؿد بن  -53

 م. 3556 -هـ  3336خؾ  ابن الػرا ، الـارر : بدون كارر، الطيعة : الثاكقة 

العدة  ي ررح العؿدة  ي شحاديث إحؽام، الؿمل : عؾي بن إبراهقم، شبو الحسن،  -55

 -هـ  3355عال  الدين ابن العطار، الـارر: دار اليشائر اإللالمقة، الطيعة: إولى، 

5665. 

عؿدة الؼاري ررح صحقح اليخاري، الؿمل : شبو محؿد محؿود بن شحؿد بن مولى،  -51

 رر: دار إحقا  الرتاث العربي.الـا

العقن، الؿمل : شبو عيد الرحؿن الخؾقل بن شحؿد بن عؿرو بن تؿقم الػراهقدي،  -53

 الـارر: دار ومؽتية الفالل.
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غريب الحديث، الؿمل : شبو محؿد عيد اهلل بن مسؾم بن قتقية الديـوري، الـارر:  -55

 .3155مطيعة العاين، الطيعة: إولى، 

مؽة  -غريب الحديث، الؿمل : إبراهقم بن إلحاق الحربي، الـارر: جامعة شم الؼرى  -55

 .3365الؿؽرمة، الطيعة: إولى، 

غريب الحديث، الؿمل : جؿال الدين شبو الػرج عيد الرحؿن بن عؾي بن محؿد  -55

 .3555 – 3365الجوزي، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة، الطيعة: إولى، 

الفامع ررح جؿع الجوامع، الؿمل : ولي الدين شبي زرعة شحؿد بن عيد الرحقم الغقث  -55

 م.5663 -هـ 3355العراقي، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة، الطيعة: إولى، 

الػائق  ي شصول الػؼه، الؿمل : صػي الدين محؿد بن عيد الرحقم بن محؿد إرموي،  -55

 م. 5665 -هـ  3355دار الؽتب العؾؿقة، الطيعة: إولى، 

فتح الياري ررح صحقح اليخاري، الؿمل : شحؿد بن عؾي بن حجر شبو الػضل،  -56

 .3155بقروت،  -الـارر: دار الؿعرفة 

فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بؾوغ الؿرام، الؿمل : محؿد بن صالح العثقؿقن،  -53

 .م 5665 -هـ  3355الـارر: الؿؽتية اإللالمقة، الطيعة: إولى، 

الػتاوى الؽربى ٓبن تقؿقة، الؿمل : تؼي الدين شبو العياس شحؿد بن عيد الحؾقم بن  -55

 م.3555 -هـ 3365عيد السالم، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة، الطيعة: إولى، 

الػؼقه والؿتػؼه، الؿمل : شبو بؽر شحؿد بن عؾي بن ثابت بن شحؿد بن مفدي الخطقب  -51

 ه.3353ابن الجوزي، الطيعة: الثاكقة،  اليغدادي، الـارر: دار

الػؼه عؾى الؿذاهب إربعة، الؿمل : عيد الرحؿن بن محؿد عوض، الـارر: دار  -53

 م. 5661 -هـ  3353الؽتب العؾؿقة، الطيعة: الثاكقة، 
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قواطع إدلة  ي إصول، الؿمل : شبو الؿظػر، مـصور بن محؿد بن عيد الجيار،  -55

 م.3555هـ/3335العؾؿقة، الطيعة: إولى،  الـارر: دار الؽتب

الؼواعد والػوائد إصولقة وما يتيعفا من إحؽام الػرعقة، الؿمل : ابن الؾحام، عال   -55

 م.3555-ـه3356العصرية، الطيعة: الدين شبو الحسن عؾي بن محؿد، الـارر: الؿؽتية

ق الدين عيد اهلل بن شحؿد بن محؿد الؽا ي  ي فؼه اإلمام شحؿد، الؿمل : شبو محؿد موف -55

بن قدامة الشفقر بابن قدامة الؿؼدلي، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة، الطيعة: إولى، 

 هـ. 3333

كش  إلرار ررح شصول اليزدوي، الؿمل : عيد العزيز بن شحؿد بن محؿد، الـارر:  -55

 دار الؽتاب اإللالمي، الطيعة: بدون طيعة وبدون تاريخ.

ش  الؾثام ررح عؿدة إحؽام، الؿمل : رؿس الدين، شبو العون محؿد بن شحؿد ك -55

الؽويت،  -بن لالم السػاريـي الحـيؾي، الـارر: وزارة إوقا  والشمون اإللالمقة 

 .م 5665 - هـ 3355 إولى،: الطيعة لوريا، –دار الـوادر 

بن يول  بن عؾي بن الؽواكب الدراري  ي ررح صحقح اليخاري، الؿمل : محؿد  -56

 - ـه3155لعقد، رؿس الدين الؽرماين، الـارر: دار إحقا  الرتاث العربي، طيعة شولى: 

 م.3553 -هـ 3363م، طيعة ثاكقة: 3515

لسان العرب، الؿمل : محؿد بن مؽرم بن عؾى، شبو الػضل، جؿال الدين ابن مـظور  -53

 هـ. 3333 -إكصاري، الـارر: دار صادر، الطيعة: الثالثة 

الؿجؿوع ررح الؿفذب ))مع تؽؿؾة السيؽي والؿطقعي((، الؿمل : شبو زكريا محقي  -55

 هـ(، الـارر: دار الػؽر.555الدين يحقى بن رر  الـووي )الؿتوىف: 

مجؿوع الػتاوى، الؿمل : تؼي الدين شبو العياس شحؿد بن عيد الحؾقم بن تقؿقة،  -51

 م.3555هـ/3335ح  الشري ، عام الـشر: الـارر: مجؿع الؿؾك ففد لطياعة الؿص
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مجؿل الؾغة، الؿمل : شحؿد بن فارس بن زكريا  الؼزويـي الرازي، دار الـشر: مملسة  -53

 م. 3555 -هـ  3365 -الرلالة، الطيعة الثاكقة 

الؿحصول، الؿمل : شبو عيد اهلل محؿد بن عؿر بن الحسن بن الحسقن التقؿي الرازي،  -55

 م. 3555 -هـ  3335لرلالة، الطيعة: الثالثة، الـارر: مملسة ا

الؿخصص، الؿمل : شبو الحسن عؾي بن إلؿاعقل بن لقده الؿرلي، الـارر: دار  -55

 م.3555هـ 3335إحقا  الرتاث العربي، الطيعة: إولى، 

الؿستصػى، الؿمل : شبو حامد محؿد بن محؿد الغزالي الطولي، الـارر: دار الؽتب  -55

 م.3551 -هـ 3331طيعة: إولى، العؾؿقة، ال

الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼل العدل عن العدل إلى رلول اهلل صؾى اهلل عؾقه ولؾم،  -55

الؿمل : مسؾم بن الحجاج شبو الحسن الؼشقري الـقسابوري، الـارر: دار إحقا  الرتاث 

 العربي.

جّد: مجد الدين عيد السالم الؿسودة  ي شصول الػؼه، الؿمل : لل تقؿقة ]بدش بتصـقػفا ال -55

بن تقؿقة، وشضا  إلقفا إب، : عيد الحؾقم بن تقؿقة، ثم شكؿؾفا آبن الحػقد: شحؿد 

 بن تقؿقة[،الـارر: دار الؽتاب العربي.

مصابقح الجامع، الؿمل : محؿد بن شبي بؽر بن عؿر بن شبي بؽر ابن الدمامقـي،  -56

 م. 5665 -هـ  3316الـارر: دار الـوادر، الطيعة: إولى، 

الؿعتؿد  ي شصول الػؼه، الؿمل : محؿد بن عؾي الطقب شبو الحسقن الَيْصري  -53

 .3361الؿعتزلي، الـارر: دار الؽتب العؾؿقة، الطيعة: إولى، 

مػتاح الجـة  ي آحتجاج بالسـة، الؿمل : عيد الرحؿن بن شبي بؽر، جالل الدين  -55

 م.3555هـ/3365لالمقة، الطيعة: الثالثة، السقوطي، الـارر: الجامعة اإل
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مؼاصد الشريعة اإللالمقة وعالقتفا بإدلة الشرعقة، الؿمل : محؿد لعد بن شحؿد  -51

 .3555 – 3335بن مسعود القوبي، الـارر: دار الفجرة، لـة الـشر: 

مـتفى اإلرادات، الؿمل : تؼي الدين محؿد بن شحؿد الػتوحي الحـيؾي الشفقر بابن  -53

 م.3555 -هـ 3335الـجار، الـارر: مملسة الرلالة، الطيعة: إولى، 

الؿـفاج ررح صحقح مسؾم بن الحجاج، الؿمل : شبو زكريا محقي الدين يحقى بن  -55

 .3155ربي، الطيعة: الثاكقة، رر  الـووي، الـارر: دار إحقا  الرتاث الع

كػائس إصول  ي ررح الؿحصول، الؿمل : رفاب الدين شحؿد بن إدريس الؼرا ي،  -55

 م.3555 -هـ 3335الـارر: مؽتية كزار مصطػى الياز، الطيعة: إولى، 

هناية السول ررح مـفاج الوصول، الؿمل : عيد الرحقم بن الحسن بن عؾي اإللـوي  -55

، ال
ّ
 م.3555 -هـ3356ـارر: دار الؽتب العؾؿقة، الطيعة: إولى الشافعي

الـفاية  ي غريب الحديث وإثر، الؿمل : مجد الدين شبو السعادات الؿيارك بن محؿد  -55

 م.3555 -هـ 3155بن محؿد ابن إثقر، الـارر: الؿؽتية العؾؿقة، 

لشوكاين القؿـي، الـارر: كقل إوطار، الؿمل : محؿد بن عؾي بن محؿد بن عيد اهلل ا -55

 م.3551 -هـ 3331دار الحديث، الطيعة: إولى، 

الالمع الصيقح بشرح الجامع الصحقح، الؿمل : رؿس الدين اليِْرماوي، شبو عيد اهلل  -56

محؿد بن عيد الدائم بن مولى الـعقؿي العسؼالين الؿصري الشافعي، الـارر: دار 

 م. 5635 -هـ  3311الـوادر، الطيعة: إولى، 

الوا ي بالوفقات، الؿمل : صالح الدين خؾقل بن شييك بن عيد اهلل الصػدي، الـارر: دار  -53

 م.5666 -هـ3356إحقا  الرتاث، عام الـشر:

الوجقز  ي شصول الػؼه اإللالمي، الؿمل : إلتاذ الدكتور محؿد مصطػى الزحقؾي،  -55

 م. 5665 -ه  3355لطيعة: الثاكقة، الـارر: دار الخقر لؾطياعة والـشر والتوزيع، ا
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 فهرس المىضىعاث
 555 ................................................................ مقجز طـ البحث

 555 .......................................................................... الؿؼدمة

رحؿف اهلل   وكتابف طؿدة  -لتعريػ بالحافظ طبد الغـل الؿؼدسل ا :الؿبحث األول 

 553 ......................................................................... األحؽام

 553 ................  التعري  بالحافظ عيد الغـي الؿؼدلي رحؿه اهلل :الؿطؾب األول 

   ........... 555التعري  بؽتاب عؿدة إحؽام من كالم خقر إكام : الؿطؾب الثاين 

 555 ..................................................... مؽاكة السـة: الؿطؾب الثالث 

 555 ................................... طيقؼات إصولقةالتعري  بالت: الؿطؾب الرابع 

 553 .................. التطبقؼات األصقلقة طؾك أحاديث كتاب األيؿان: الؿبحث الثاين 

 551 ......................................... الـفي عن طؾب اإلمارة: الؿطؾب األول  

 555 ............................................ حؽم الحؾ  بغقر اهلل: الؿطؾب الثاين 

 553 ........................................ جواز آلتثـا   ي القؿقن: الؿطؾب الثالث 

 553 ........................................... وعقد من حؾ  كاذبًا: الؿطؾب الرابع  

 555 ........................................ وعقد اقتطاع حق الغقر: الؿطؾب الخامس 

 555 ............................. حؽم من حؾ  بؿؾة غقر اإللالم: الؿطؾب السادس 

 555 .......................................................................... الخاتؿة

 551 .............................................................. والؿراجعالؿصادر 

 561 ............................................................. ففرس الؿقضقطات

 


